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ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงาน 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

  การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า
การด าเนินการต่าง ๆ ขององค์กร จะมีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง
เป็นการท านายอนาคตอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการและหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการท างานแต่ละ
ขั้นตอนไว้ล่วงหน้า หรือในกรณีที่พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน
หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน ากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าดังนั้นการน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาช่วยเสริมร่วมกับ
การท างาน จะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติการอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และป้องกันโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 

  การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เป็นเรื่องส่วนรวมที่ทุกคนใน
องค์กร ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง จนถึงพนักงานทุกคนควรได้มีส่วนร่วมในการ วิเคราะห์ในเชิงลึก 
เชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมของ
องค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นการวัดความสามารถและการด าเนินงานของบุคลากรภายในองค์กร 

  องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องด าเนินงานบนพ้ืนฐานของ 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ 
คือ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 

  1.1 เพ่ือบริหารจัดการให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถรับได้ 
1.2 เพ่ือก าหนดมาตรการ กิจกรรม/โครงการในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและ 

ต่อเนื่อง 
1.3 เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านแหลมได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความส าคัญของ  

การบริหารความเสี่ยง 
1.4 เพ่ือให้บุคลากรร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเต็มก าลัง 

ความสามารถ 

เป้ำหมำย 

  เทศบาลต าบลบ้านแหลมเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
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ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
1. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร 

การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความ
เสี่ยง เป็นการด าเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร 

2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง
จะท าให้พนักงานภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ
เสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัย
ภายในองค์กร และจากปัจจัยภายนอกองค์กร  
  3. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์    
การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 
  4. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความ
เข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
  5. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและ
การเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง 
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บทท่ี 2 
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  ความเสี่ยง  หมายถึง  โอกาสหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิด
ความเสียหาย ท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลส าเร็จ  ทั้งใน
ด้านกลยุทธ์  การเงิน  การด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การด าเนินงานใดๆ ย่ อมมี
ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ  ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  ความเสี่ยงดังกล่าวอาจอยู่ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การวางกลยุทธ์และแผนงาน  การตัดสินใจของผู้บริหาร  
การบริหารงบประมาณ  การบริหารการเงิน  และโครงการที่เกี่ยวข้อง  การปฏิบัติงานภายในที่ท าการ       
การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการด าเนินงานขององค์กร  
การก าหนดกลยุทธ์  หรือแผนงาน  และนโยบายในการบริหาร 
  2. ความเสี่ยงด้านการเงิน  คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ  
การเงินที่ใช้ในการด าเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น 
  3. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนโดย
ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ  อุปกรณ์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  บุคลการในการปฏิบัติงาน  
เป็นต้น 
  4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้  หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม  หรื อเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 
  1. ปัจจัยภายใน  เช่น นโยบายของผู้บริหาร  ความซื่อสัตย์ จริยธรรม  คุณภาพของบุคลากร  
การเปลี่ยนแปลงระบบงาน   ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ  ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน     
เป็นต้น 
  2. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน  สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Mangement) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง  การบริหารความ
เสี่ยงแบบบูรณาการ คือ ขบวนการที่จัดท าโดยฝ่ายบริหาร  เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทั่วทั้ง
องค์กร  ซึ่งออกแบบมาเพ่ือระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมีผลกระทบกับองค์กรและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับยอมรับได้  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
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กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
  - วัฒนธรรมองค์กร 
  - โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
  - กระบวนการ 
  - ปัจจัยพื้นฐาน 

  การบริหารความเสี่ยงขององค์กร  คือ  การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง
กระบวนการการด าเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย  เพ่ือให้ระดับของ
ความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้  ประเมินได้  ควบคุมได้  
และตรวจสอบได้  อย่างมีระบบ  โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ 

  ความจ าเป็นของการบริหารความเสี่ยง  คือ  การด าเนินงานขององค์กรนั้น มีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร  ซึ่งประกอบด้วย  รัฐบาล  บุคลากรในหน่วยงานและ
หน่วยงานในสังกัด  และประชาชนผู้รับบริการ  ในปัจจุบันองค์กรต้องด าเนินงานภายใต้สภาวะของการ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล  ทั้งจากระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการสังคม  การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ   

  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  (Risk Appetite) หมายถึง  ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่
องค์กรจะยอมรับได้  เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย  ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่องค์กรจะก าหนดนั้น       
จะระบุเป็นเป้าหมายค่าเดียว  หรือระบุเป็นช่วงก็ได้  ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 

  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) หมายถึง  ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์
หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้  ซึ่งท าให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่
ภายในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้

กระบวนกำรและข้ันตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
      องค์กรต้องก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการด าเนินงานก่อนที่จะท าการระบุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้น  โดยวัตถุประสงค์
ต้องสอดรับกับการยอมรับในความเสี่ยง (Risk Appetite)  
  2. กำรระบุควำมเสี่ยง 
      เป็นการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง  หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นโดยพิจารณาจาก
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ปัจจัยภายนอก เช่น การเมือง  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  ปัจจัย
ภายใน เช่น บุคลการ กระบวนการ เทคโนโลยี การระบุความเสี่ยงนั้นมีทั้งที่มีผลดีและผลเสี ยต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์  โดยต้องระบุด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน  เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม 
ส าหรับการระบุความเสี่ยงของเทศบาลต าบลบ้านแหลม นั้น หมายถึงเหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน  และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่บรรลุเป้าหมายตามแผนงานหรือนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร  ทั้งนี้สามารถ
จ าแนกความเสี่ยงได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
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  1. Strategic Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ 
กฎหมาย ภาพลักษณ์ผู้น า เป็นต้น 
  2. Operational Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ เช่น กระบวนการ 
เทคโนโลยี และคนในองค์กร เป็นต้น 
  3. Financial Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน เช่น ข้อมูลเอกสารหลักฐานทาง
การเงิน และการรายงานทางการเงินบัญชี เป็นต้น 
  4. Hazard Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน  สถานการณ์ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม เป็นต้น 
  ปัจจัยเสี่ยง (Risk Facter) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
ท าไมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง  เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความ
เสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
  ตัวอย่างปัจจัยเสี่ยง / ต้นเหตุ / สาเหตุของความเสี่ยง 
  - บรรยากาศทางจริยธรรม 
  - ความกดดันจากฝ่ายบริหาร 
  - ความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
  - กิจกรรมที่ซับซ้อนหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 
  - ระเบียบต่างๆ  
  - ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
  - การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

  การระบุความเสี่ยง  เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่ อ
การบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องค านึงถึง 
  1. สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
เช่น นโยบายภาครัฐ  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  2. สภาพแวดล้อมภายใน เช่น รูปแบบการบริหารสั่งการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  โครงสร้างองค์กร  ระเบียบข้อบังคับภายใน 

  3. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
      เป็นการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง  โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้  
ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
      การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย  การวิเคราะห์  การประเมิน  และ
การจัดระดับความเสี่ยง  ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือ
ขององค์กร  ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
      (1) การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
           เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง  ได้แก่  ระดับโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงระดับความรุนแรงของผลกระทบ  และระดับของความเสี่ยง  โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องก าหนด
เกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น  ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
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ข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานที่มีข้อมูลและดุลยพินิจ  การตัดสินใจของฝ่ายบริหารของหน่วยงาน  โดย
เกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข  หรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง  
ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ท าให้ก าหนดเกณฑ์ใน
เชิงคุณภาพ  ตัวอย่าง  ดังนี้   

ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
ตัวอย่ำง  ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เชิงปริมำณ 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 

 
ตัวอย่ำง  ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เชิงปริมำณ 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิด แต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 
      (2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
           เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง  เพ่ือให้เห็น
ถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน  ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งจะช่วยให้
หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณก าลังคน  หรือเวลาที่มีจ ากัด  
โดยอาศัยมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
      (3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
           เมื่อหน่วยงานพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว  ให้น าผลที่ได้มาพิจาณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม/ภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดใน
ตารางระดับความเสี่ยง  ซึ่งจะท าให้หน่วยงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหาร
จัดการก่อน 
      (4) การจัดล าดับความเสี่ยง 
           เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว  จะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงาน/โครงการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของ
ความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม  โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง  และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง  โดยจัดเรียง
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ตามล าดับ  จากระดับสูงมาก  สูง  ปานกลาง  น้อย  และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก หรือสูง มาจัด
แผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

  4. กำรประเมินมำตรฐำนกำรควบคุม 
      เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี  หรือมีอยู่แล้ว  ว่าสามารถช่วยควบคุม
ความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมเพียงใด  
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      การประเมินมาตรการควบคุมเป็นการประเมินกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วย
ควบคุมความเสี่ยง  หรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  ซึ่งกิจกรรมการควบคุม
ดังกล่าว  หมายถึงกระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้
ด าเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ  สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ได้ 
      โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมโดยธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินงานอยู่แล้ว  เช่น  การอนุมัติ  การลงความเห็น  การตรวจสอบ  การทบทวนประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานการจัดการทรัพยากร  และการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร  เป็นต้น  ทั้งนี้มีการแบ่งประเภทการควบคุม
ไว้ 4 ประเภท คือ 
      1) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน  เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการ
เข้าถึงเอกสาร  ข้อมูล ฯลฯ 
      2) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ  เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นหาพบข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวนนับ  การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ 
      3) การควบคุมโดยการชี้แนะ  เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น 
      4) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข  เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นให้ถูกต้อง  หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือ
ดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น 

  5. กำรบริหำร/จัดกำรควำมเสี่ยง 
      เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในส านัก/กอง เพ่ือลดโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง  หรือลดความเสียหายของผลกระทบในการด าเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม    
ที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ 
      กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงนั้นไม่ใช่กระบวนการที่สร้างขึ้นและอยู่ด้วยตนเอง
อย่างเป็นอิสระเพียงล าพังได้  แต่จะเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนที่ช่วยเสริมการท างานร่วมกับ
โครงการหรือภาระงานอ่ืนใดที่ปฏิบัติการอยู่ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นหรือป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และเป็นปัญหาหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการมองไปข้างหน้า  ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีเหตุ
มีผล  มีหลักการ  และหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการท างานในภารกิจของหน่วยงาน/โครงการที่มี
การวางแผนการปฏิบัติงานไว้แล้วในแต่ละข้ันตอน 
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  การบริหารความเสี่ยงต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญที่เรียนรู้
จากอดีตที่ผ่านมา  ควบคู่กับการมีนวัตกรรมขององค์กรที่พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีการน าความรู้ด้านการ
บริหารความเสี่ยง  ซึ่งนับได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักที่ส าคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการบริหารองค์กร  ที่สามารถท า
ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ ภ า ร กิ จ   พั น ธ กิ จ   ภ า ย ใ ต้ ง บ ป ร ะม า ณ แ ล ะท รั พ ย า ก ร ใ ห้ เ กิ ด                          
ประโยชน์สูงสุด 
  กิจกรรมหลักในการบริหารความเสี่ยงจ าเป็นต้องประกอบไปด้วย 
   (1) การประเมินระดับความเสี่ยง 
   (2) การวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของความเสี่ยง 
   (3) การรองรับและควบคุมความเสี่ยง 

  กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
  การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินการ
ป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด  หรือหลายวิธีรวมกัน 

  - เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ในการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้มีเป้าหมายหลักอยู่ 3 ข้อด้วยกัน คือ 
  1. ลดโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดของความเสี่ยงนั้นๆ 
  2. ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน 
  3. เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ให้เป็นไปในรูปแบบที่องค์กร
ต้องการหรือยอมรับได ้
  - ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง  มีดังนี้ 
    1. จัดล าดับความส าคัญความเสี่ยง  (ทั้งความเสี่ยงที่พบใหม่และที่ยังเหลืออยู่) โดย
เปรียบเทียบจากค่าระดับความเสี่ยงที่วัดได ้
    2. พิจารณามาตรการใช้ก าจัดความเสี่ยง  เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
    3. ศึกษาความเป็นไปได้ของทางเลือกในแต่ละมาตรการ ที่จะใช้ก าจัดหรือลดความเสี่ยงโดย
ใช้การวิเคราะห์ผลได้ – ผลเสีย ของแต่ละมาตรการเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกมาตรการอย่างเป็นระบบ  
    4. เลือกมาตรการที่ดีที่สุดจัดการกับความเสี่ยง  โดยจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขึ้นเพ่ือ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ  ระยะเวลาที่จะใช้ด าเนินงาน  ทรัพยากรที่ต้องใช้  และวิธีการติดตามผล  รวมถึงการ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ 

  ทำงเลือกในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี  และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ  แต่อย่างไรก็ตามแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นต้อง
คุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถแบ่งได้ 4 
แนวทางหลัก คือ กลยุทธ์ 4T’s ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. Take – การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) 

 ใช้ในกรณีที่หน่วยงานสามารถยอมรับความเสี่ยงที่ระบุไว้ภายใต้การ
ควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

 หรือมีความเสี่ยงอยู่แต่จ าเป็นต้องด าเนินกิจกรรมภายใต้ภาวการณ์ที่มี
ความเสี่ยงเช่นนี้ด้วยข้อจ ากัดด้านค่าใช้จ่ายในการก าหนดระบบการ
ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม 
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 2. Treat – การจัดการความเสี่ยง (Risk Reduction) 
 ใช้ในกรณีที่หน่วยงานสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่ระบุไว้ให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ภายใต้มาตรการควบคุมบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงาน
จะต้องก าหนดขึ้นเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงจากมาตรการที่มีอยู่แล้วให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป 

 3. Tranfer – การโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) 
 ใช้ในกรณีที่หน่วยงานพบว่าความเสี่ยงที่ระบุไว้มีค่าระดับความเสี่ยงสูง  

ไม่ว่าจะเกิดจากค่าโอกาสหรือค่าผลกระทบก็ตาม แต่หน่วยงานมี
ข้อจ ากัดที่จะควบคุมความเสี่ยงที่ระบุไว้ด้วยตนเองหรือด าเนินการได้แต่
ไม่คุ้มค่าในเชิงการลงทุน จึงเลือกใช้กลยุทธ์การโอนย้ายความเสี่ยงนั้นๆ 
ไปให้หน่วยงานอื่นรับผิดชอบแทนหรือจ้างผู้อื่นด าเนินการแทน 

 4. Terminate – การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
 ใช้ในกรณีที่หน่วยงานพบว่าความเสี่ยงที่ระบุไว้มีค่าระดับความเสี่ยงสูง

มากและไม่สามารถจัดการด้วยกลยุทธ์อ่ืนๆ เพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้  ในกรณีนี้หน่วยงานอาจต้องก าหนด
ทางเลือก คือ 
- ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงาน 
- ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานที่ส าคัญในกระบวนการท างาน 
- ล้มเลิกการด าเนินงานหรือเลี่ยงไปท ากิจกรรมอ่ืนที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้แทน 
- จัดการให้ความเสี่ยงนี้ไปอยู่นอกเง่ือนไขของการท างาน  เป็นต้น 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงแบ่งแยกตำมลักษณะของงำน 
การบริหารความเสี่ยงแบ่งแยกตามลักษณะของงาน  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่ 
 1. การบริหารความเสี่ยงในงานประจ า 
     การบริหารความเสี่ยงในงานประจ าแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 

 ระดับองค์กร ซึ่งจะท าการบริหารความเสี่ยงตามแผนวิสาหกิจและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงแบบบูรณาการและมี
ความสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์ขององค์กร  เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้ 

 ระดับหน่วยงาน ซึ่งจะท าการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของแต่ละ
หน่วยงาน 

 นอกจากนี้ยังน ามาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติมจากแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับ
องค์กรมากระจายลงสู่แผนบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานด้วย รวมถึงการน าความเสี่ยงและมาตรการ
จัดการความเสี่ยงจากการบริหารความเสี่ยงในปีก่อนมาร่วมทบทวนในแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับ
หน่วยงานของปัจจุบันด้วย 
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 กำรบริหำรควำมเสี่ยงในงำนประจ ำ มีกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
 1. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานประจ าในแต่ละกิจกรรมของแต่ละส่วนงานจะต้อง
ด าเนินการบ่งชี้  และก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงในงานประจ าที่ได้รับมอบหมายในทันทีที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบในงานนั้นๆ 
 2. กรณีที่งานดังกล่าวมีการก าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงไว้แล้ว ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานใหม่จะต้องท าการทบทวนความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในตาม
ระบบเดิมท่ีวางไว้แล้วในทันที 
 3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 1 จะต้องรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับเหนือข้ึนไป 1 ระดับ โดยเร็วที่สุด 
 4. กรณีที่พบว่าปัจจัยเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือพบว่ามีผลกระทบจากความ
เสี่ยงหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นในงานที่รับผิดชอบแล้ว ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในงานนั้น ต้องเร่ง
ด าเนินการทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของมาตรการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่
มีอยู่เดิมแล้วรายงานเสนอความเห็น และหรือมาตรการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมต่อผู้บังคับบัญชา ตามข้อ 3 
โดยเร็วที่สุด 

 2. การบริหารความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการใหม่ 
     การบริหารความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการใหม่ มีการด าเนินการดังนี้ 
     หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผน/โครงการใหม่ จะต้องพิจารณาประเมินความเสี่ยง
ของแผนงาน/โครงการใหม่ด้วยระบบประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในแล้วจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงหรือแผนส ารองฉุกเฉินส าหรับใช้เป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีในแผนงาน/โครงการใหม่ให้คงเหลือ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจัดท าเป็นแผนย่อยควบคู่ไปกับแผนงาน/โครงการใหม่เพ่ือให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ
สามารถใช้แผนย่อยของการบริหารความเสี่ยงเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการใหม่
ต่อไป 
 6. กำรรำยงำน 
     การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้          
ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นของการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
     เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง ว่ามีความเสี่ยงที่
ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่ มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้น
อย่างไร เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้    
การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร ซึ่งหลังจากหน่วยงาน
ทราบผลการประเมินความเสี่ยงและน าความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง มาก าหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องจัดท ารายงาน 

 7. กำรติดตำมและทบทวน 
     การติดตามผลเป็นการติดตามผลของการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
ความหมายของความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
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 - โอกาสที่ผลของการด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ อันเนื่องมาจากการขาดหลัก           
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 - แบ่งเป็น 
   1. ความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน 
   2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง 
   3. ความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

ควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

สำเหตุ ควำมสอดคล้อง 
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

1.ความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่
ไม่สอดคล้องกัน 

- เนื้อหาของแผนงาน  โครงการไม่
ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์
หรือนโยบายของจังหวัด /รัฐบาล 
 

- หลักภาระรับผิดชอบ 

2.ความ เสี่ ย งด้ านภาพลักษณ์   
ทางการเมือง 

- ขาดความรับผิดชอบต่อการใช้
งบประมาณจ านวนมากให้ เกิด
ความคุ้มค่า โดยมีกลไกที่พอเพียง
ในการตรวจสอบประเมิน จนอาจ
ส่งผลกระทบทางลบ 

- หลักคุณธรรม 
- หลักความโปร่งใส 
- หลักความคุ้มค่า 

3. ความเสี่ยงด้านการสนองตอบ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง
ประชาชน 

- ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้ ไ ด้ รั บป ร ะ โ ยชน์ โ ด ยต ร งต่ อ
แผนงานโครงการ 
- การด าเนินการตามแผนงาน
โครงการมิได้กระจายผลประโยชน์
ที่ถูกต้อง ชอบธรรมไปยังส่วนที่
ควรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 
 

- หลักการมีส่วนร่วม 
 
 
- หลักความคุ้มค่า  

 
ค ำอธิบำยมิติธรรมำภิบำล 10 องค์ประกอบ 

 1. หลักประสิทธิผล : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ  

 2. หลักประสิทธิภาพ : การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
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 3. หลักการตอบสนอง : การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ในภาพระยะเวลาที่ก าหนดและ
สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

 4. หลักภาระรับผิดชอบ : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ง
การแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

 5. หลักความโปร่งใส : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการ
ด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

 6. หลักการมีส่วนร่วม : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมี
โอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนา 

 7. หลักการกระจายอ านาจ : การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจในภารกิจ และการมอบอ านาจ
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือผลการด าเนินการที่ดีของส่วนราชการ ทั้งนี้การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการติดสินใจที่เหมาะสม 

 8. หลักนิติธรรม : การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการ
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 9. หลักความเสมอภาค : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

 10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ : ในการกปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติ
หรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้อง
ไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 
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บทท่ี 3 
แนวทำงกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

ของเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม 

แนวทำงกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม 

  เทศบาลต าบลบ้านแหลม  เป็นหน่วยงานที่เข้าหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ  ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด ข้อ 1 (6) และมีการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง  
โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้  
  1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ  ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร  และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ  ด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
  2. ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ดังนี้ 
 2.1 จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2.2 ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2.3 จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2.4 พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านแหลม ที่ 260/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ลงวันที่  23 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย 
  1. นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม    ประธานกรรมการ 
  2.  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม            กรรมการ 
  3.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา      กรรมการ 
  4.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม           กรรมการ 
  5.  ผู้อ านวยการกองคลัง            กรรมการ 
  6.  ผู้อ านวยการกองช่าง          กรรมการ 
  7.  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล       กรรมการ 
  8. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ       เลขานุการ   

 เทศบาลต าบลบ้านแหลม  เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  บริหารงานด้วยระบบคุณธรรมและความโปร่งใส และได้จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง  โดยให้ทุกส่วนการงานในสังกัดเทศบาลด าเนินการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน  โดยในการประเมินความเสี่ยง  ให้ระบุความเสี่ยง เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง  การประเมินระดับ
ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง  โดยก าหนดเป็นแนวทางการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
เพ่ือให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ  
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



การประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนการงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีดังนี้ 

หน่วยงาน วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของหน่วยงานที่อาจ 
เกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ 

วัตถุประสงค์ของส่วนงาน 

แนวทางการบริหารจัดการเหตกุารณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น เพื่อให้ส่วนงานสามารถด าเนินงาน
ต่อไปได้บรรลุวัตถปุระสงค์ รวมถึงเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถของแต่ละ

ส่วนงาน 

ระดับของ 
ความเสี่ยง 

ส ำนักปลัดเทศบำล มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรำชกำรทั่วไป
ของเทศบำล และรำชกำรที่มิได้ก ำหนดให้
เป็นหน้ำที่ของกอง หรือส่วนรำชกำรใดใน
เทศบำลโดยเฉพำะรวมทั้งก ำกับและเร่งรัด
กำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรใน
เทศบำลให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง 
และแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำล 
      

งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
กิจกรรมกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรม เนื่องจำกบุคลำกรที่ เข้ำรับกำร
ฝึ ก อบรมมี จ ำ นวนน้ อ ย   ป ระกอบกั บ
หน่วยงำนไม่ได้ใช้ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับ
บุคลำกรเป็นเกณฑ์ในกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับ
กำรอบรม 
งำนธุรกำร 
1. กรณีรับหนังสือจำกหน่วยงำนภำยนอก 
เจ้ำหน้ำที่ไม่ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เอกสำรก่อนรับมำด ำเนินกำร 
2. แยกหนังสือไม่ถูกต้อง ค้นหำยำก น ำส่งผิด
ส่วนกำรงำน 
3. หนังสือรำชกำร ด่วนที่สุด ปฏิบัติล่ำช้ำ    
ไม่รีบด ำเนินกำร 
4. ส่วนกำรงำนที่มำออกเลขที่ค ำสั่ง จอง
ประกำศไว้ในสมุด ไม่น ำมำปิด ปิดไม่ครบ ไม่
เป็นปัจจุบัน 
 
 
 

 
จัดระบบฐำนข้อมูลประวัติกำรฝึกอบรม
บุคลำกรให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือสำมำรถน ำ
สำรสนเทศด้ำนบุคลำกรมำใช้ประโยชน์ใน
กำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 
 
 
1. ควรให้ เจ้ ำหน้ำที่ตรวจสอบควำม
ถูกต้องของเอกสำรก่อน 
 
2. ควรให้เจ้ำหน้ำที่แยกประเภทหนังสือ 
ตรวจสอบให้ถูกต้องแล้วน ำส่งส่วนกำรงำน
ที่เก่ียวข้อง 
3. ควรให้เจ้ำหน้ำที่ลงรับหนังสือทันที่ 
แล้วน ำเสนอผู้บังคับบัญชำโดยเร็ว 
4. ควรให้ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรตรวจสอบ 
ติดตำมอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และแจ้ง
ให้ เ จ้ ำ ของ เ รื่ อ งน ำ มำปิ ด ในสมุ ด ให้
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
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การประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนการงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีดังนี้ 

หน่วยงาน วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของหน่วยงานที่อาจ 
เกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ 

วัตถุประสงค์ของส่วนงาน 

แนวทางการบริหารจัดการเหตกุารณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น เพ่ือให้ส่วนงานสามารถด าเนินงาน
ต่อไปได้บรรลุวัตถปุระสงค์ รวมถึงเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถของแต่ละ

ส่วนงาน 

ระดับของ 
ความเสี่ยง 

ส ำนักปลัดเทศบำล  งำนทะเบียนรำษฎร์ 
มีกำรยกเลิก และแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบใหม่ 
 
 
งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
ขำดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำน รวมถึงอุปกรณ์ในกำรป้องกัน
อันตรำยอันจะเกิดขึ้นกับเจ้ำหน้ำที่ผู้ออก
ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเข้ำระงับเหตุต่ำงๆ  
 
งำนพัฒนำชุมชน 
1. ประชำชนไม่ค่อยให้ควำมส ำคัญในกำรเข้ำ
ร่วมประชุม 
 
2. ประชำชนไม่ค่อยมีใครสนใจมำสมัครรับ
เลือกตั้ง 
3. ประชำชนเข้ำร่วมโครงกำร ไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

 
เห็นควรให้เจ้ำหน้ำที่ศึกษำระเบียบที่แก้ไข
และเพ่ิมเติม 
 
 
ตั้ งงบประมำณเพ่ือรองรับกำรสรรหำ
เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำร
ป้องกันอันตรำยอันจะเกิดขึ้นกับเจ้ำหน้ำที่
ผู้ออกปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเข้ำระงับเหตุ
ต่ำงๆ 
 
1. ควรให้เจ้ำที่ประชำสัมพันธ์ให้ชำวบ้ำน
ทรำบ และขอให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรจัดท ำแผน 
2. รัฐบำลควรออกระเบียบในกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทน 
3 .  ค ว ร ใ ห้ เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ป ร ะ ส ำ น กั บ
กลุ่มเป้ำหมำย 
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การประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนการงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีดังนี้ 

หน่วยงาน วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของหน่วยงานที่อาจ 
เกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ 

วัตถุประสงค์ของส่วนงาน 

แนวทางการบริหารจัดการเหตกุารณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น เพ่ือให้ส่วนงานสามารถด าเนินงาน
ต่อไปได้บรรลุวัตถปุระสงค์ รวมถึงเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถของแต่ละ

ส่วนงาน 

ระดับของ 
ความเสี่ยง 

ส ำนักปลัดเทศบำล  งำนสังคมสงเครำะห์ 
กำรตรวจสอบสถำนะกำรมีชีวิตและกำรย้ำยที่
อยู่ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประเภทต่ำงๆ 
รวมถึงกำรบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบ
สำรสนเทศ กำรจัดกำรฐำนข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  ต้ อ ง
ด ำเนินกำรให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน มิฉะนั้นอำจเกิดกำรผิดพลำดในกำร
เบิกจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพฯ ในแต่ละเดือน 
 
 
งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
กำรรวบรวมข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตำม
ก ำหนดเวลำ  ท ำให้งำนเกิดควำมล่ำช้ำ  เป็น
ผลกระทบให้ด ำเนินกำรขั้นตอนต่อไปไม่ได้ 
 
งำนประชำสัมพันธ์ 
ปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้คือ 
ภู มิ อ ำ ก ำ ศ ไ ม่ เ ป็ น ป ก ติ เ ป็ น ผ ล ท ำ ใ ห้
สัญญำณเน็ตล่ม เน็ตช้ำ ท ำงำนไม่ได้ 

 
ก ำชั บ เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ รั บผิ ดชอบในกำร
ตรวจสอบสถำนะกำรมีชีวิต และกำรย้ำย
ที่อยู่ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ทั้งใน
ฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร และระบบ
สำรสนเทศฯ ให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน 
พร้อมทั้งเร่งรัดกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้
สำมำรถด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพฯ 
ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินภำยในวันที่ 10 ของ
เดือน 
 
ทุกส่วนกำรงำนควรรวบรวมข้อมูลส่ง
ภำยในก ำหนดเวลำเพ่ือให้งำนวิเครำะห์ฯ 
มี เ ว ล ำ ใน กำ ร จั ด เ ต รี ย ม ข้ อ มู ล เ พ่ื อ
ด ำเนินกำรต่อไป 
 
ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
มำกขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรแก้ไข
ปัญหำเฉพำะหน้ำ 
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การประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนการงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีดังนี้ 

หน่วยงาน วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของหน่วยงานที่อาจ 
เกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ 

วัตถุประสงค์ของส่วนงาน 

แนวทางการบริหารจัดการเหตกุารณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น เพ่ือให้ส่วนงานสามารถด าเนินงาน
ต่อไปได้บรรลุวัตถปุระสงค์ รวมถึงเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถของแต่ละ

ส่วนงาน 

ระดับของ 
ความเสี่ยง 

ส ำนักปลัดเทศบำล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

งำนนิติกำร 
ปริมำณงำนที่ต้องใช้กำรพิจำรณำวินิจฉัยใน
ปริมำณที่มำกและมีเวลำอันจ ำกัด ท ำให้เสี่ยง
ต่อกำรมีข้อผิดพลำดเกิดข้ึน 
 
 

 
หำบุคลำกรที่มีควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำย
เพ่ือช่วยถ่ำยทอดงำนด้ำนกฎหมำย 
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การประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนการงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีดังนี้ 

หน่วยงาน วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของหน่วยงานที่อาจ 
เกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ 

วัตถุประสงค์ของส่วนงาน 

แนวทางการบริหารจัดการเหตกุารณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น เพื่อให้ส่วนงานสามารถด าเนินงาน
ต่อไปได้บรรลุวัตถปุระสงค์ รวมถึงเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถของแต่ละ

ส่วนงาน 

ระดับของ 
ความเสี่ยง 

กองคลัง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนกำร
จ่ำย กำรรับ กำรน ำส่งเงิน กำรเก็บรักษำเงิน 
และเอกสำรทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบ
ใบส ำคัญ ฎีกำ งำนเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง 
ค่ำตอบแทน เงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ เงินอื่นๆ 
งำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำงบประมำณฐำนะทำง
กำรเงิน กำรจัดสรรเงินต่ำงๆ กำรจัดท ำ
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรำยได้และ
รำยจ่ำยต่ำงๆ กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย    
งำนท ำงบทดลองประจ ำเดือน ประจ ำปี   
งำนเกี่ยวกับกำรพัสดุของเทศบำลและงำน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย 
 

งำนกำรเงินและบัญชี 
1. งำนกำรเงินและบัญชีเป็นขั้นตอน 
สุดท้ำยในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย  เมื่อ เกิด
ข้อผิดพลำดในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด ก็จะท ำ
ให้กำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ  เมื่อต้องกลับไปแก้ไข
หรือต้องหำเอกสำรประกอบเพิ่มเติม 
2. ตำมหนังสือสั่งกำรให้ยกเลิกกำรบันทึก
บัญชีในระบบมือและให้จัดท ำรำยกำรบัญชี
และรำยงำนทำงกำรเงินทุกประเภทในระบบ
บัญชี (e-LAAS) เมื่อเกิดปัญหำเกี่ยวกับระบบ
สัญญำณอินเตอร์เน็ตและไฟฟ้ำของส ำนักงำน 
กำรท ำงำนก็จะหยุดชะงัก  ไม่สำมำรถกระท ำ
กำรใด ๆ ได ้
3. กำรด ำเนินกำรในระบบ (e-LAAS) เพียง
อย่ำงเดียว  อำจเกิดปัญหำในกำรค้นหำข้อมูล  
ซึ่งข้อมูลในกำรบันทึกบัญชียังมีรำยละเอียดไม่
มำก 
 

 
1. หน่วยงำนผู้เบิกควรตรวจสอบควำม
ถูกต้องของเอกสำรประกอบก่อนกำรตั้ง
ฎีกำเบิกจ่ำย  เพ่ือลดข้อผิดพลำดก่อนถึง
ขั้นตอนกำรขอเบิก 
 
 
2. ควำมร่วมมือของหน่วยงำนผู้เบิกเม่ือ
พบข้อผิดพลำดและต้องด ำเนินกำรแก้ไข 
 
 
 
 
 
3. จัดหำระบบอินเตอร์เน็ตให้เสถียรกับ
กำรใช้งำน  และมีกำรจัดท ำทะเบียนคุม  
หรือบัญชีมือบำงประเภทควบคู่กับกำรท ำ
ในระบบฯ เช่น บัญชีคุมงบประมำณ
รำยจ่ำย  เพ่ือสำมำรถใช้สอบทำนควำม
ถูกต้อง  และสะดวกในกำรค้นหำข้อมูล 

 
2 
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การประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนการงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีดังนี้ 

หน่วยงาน วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของหน่วยงานที่อาจ 
เกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ 

วัตถุประสงค์ของส่วนงาน 

แนวทางการบริหารจัดการเหตกุารณ์
ที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้ส่วนงาน

สามารถด าเนินงานต่อไปได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ รวมถึงเพื่อเพ่ิม

ศักยภาพและขีดความสามารถของ
แต่ละส่วนงาน 

ระดับของ 
ความเสี่ยง 

กองคลัง  งำนพัสดุและทรัพย์สิน 
1. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลทรัพย์สินในระบบ    e-LAAS มี
รำยละเอียดในกำรกรอกข้อมูลอย่ำงละเอียด เช่น กำรได้มำของ
ทรัพย์สิน  รำคำทรัพย์สิน  ค่ำเสื่อมรำคำ  อำยุกำรใช้งำน  เป็น
ต้น  ซึ่งข้อมูลทรัพย์สินของเทศบำลมีมำกและหลำยประเภท  จึง
ต้องมีควำมละเอียด  รอบคอบ ในกำรลงข้อมูลให้ครบถ้วนในแต่
ละรำยกำรทรัพย์สิน 
 2. กำรต้องใช้อินเตอร์เน็ตในกำรเข้ำถึงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐอิเล็กทรอนิกส์      (e–GP )และระบบ e -LAAS ในกำร
ท ำเอกสำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
จนถึงขั้นตอนกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินหรืองำนจ้ำง  เมื่อระบบ
สัญญำณอินเตอร์เน็ตมีปัญหำเข้ำใช้งำนไม่ได้  หรือทำงระบบฯ 
มีกำรปรับปรุงแก้ไขเมนูกำรใช้งำน  ก็จะท ำให้กำรด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ต้องหยุดชะงักด ำเนินกำรต่อไม่ได้ 
 

 
1. เจ้ำหน้ำที่ต้องศึกษำ  เรียนรู้กำร
ใช้งำนในระบบฯ  ให้เข้ำใจและมี
ควำมช ำนำญ  เพ่ือให้กำรท ำงำน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.เตรียมควำมพร้อมทั้งข้อมูลและ
เอกสำรเ พ่ือรองรับกำรท ำงำน   
กรณีระบบเกิดขัดข้องและเข้ำใช้
งำนได้ทันท่วงท ี
3. กำรบันทึกทรัพย์สินในระบบ (e-
LAAS) เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบต้อง
ศึกษำและเตรียมควำมพร้อมของ
ข้อมูล รำยละเอียดต่ำง ๆ เพ่ือน ำลง
ใ น ร ะ บ บ ใ ห้ ไ ด้ ทั น ภ ำ ย ใ น
ปีงบประมำณ 2563 ซึ่งส ำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดินจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินจำกระบบ  
(e-LAAS) 
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การประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนการงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีดังนี้ 

หน่วยงาน วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของหน่วยงานที่อาจ 
เกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ 

วัตถุประสงค์ของส่วนงาน 

แนวทางการบริหารจัดการเหตกุารณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น เพ่ือให้ส่วนงานสามารถด าเนินงาน
ต่อไปได้บรรลุวัตถปุระสงค์ รวมถึงเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถของแต่ละ

ส่วนงาน 

ระดับของ 
ความเสี่ยง 

กองคลัง  งำนผลประโยชน์ 
1.กำรน ำเข้ำข้อมูลในระบบ LTAX 3000 มี
ควำมซับซ้อนในกำรลงข้อมูล  และข้อมูลที่
ต้องลงในระบบฯ มีเป็นจ ำนวนมำก ต้องอำศัย
ระยะเวลำ และควำมรู้  ควำมเข้ำใจ ใน
ระบบงำนของเจ้ำหน้ำที่  ฐำนข้อมูลเดิมที่ลง
อำจเกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
2. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  มีกำร
บังคับใช้ พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  ซึ่ง
เป็นกำรจัดเก็บภำษีอัตรำใหม่  เจ้ำหน้ำที่ยัง
ขำดควำมช ำนำญในกำรจัดเก็บ  อำจท ำให้
กำรท ำงำนเกิดกำรล่ำช้ำ 
3. ประชำชนยังไม่เข้ำใจใน พ.ร.บ. ที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ำงฉบับใหม่ 
 
 

 
1. ส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมอย่ำง
ต่อเนื่อง  เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมช ำนำญ
ในระบบงำน 
2. เจ้ำหน้ำที่มีควำมกระตือรือร้น เอำใจใส่
ต่องำนและหมั่นหำควำมรู้เพ่ิมเติมด้วย
ตนเอง  กรณีกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ 
3. ประชำสัมพันธ์เพ่ือให้ประชำชนทรำบ
เกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีใน พ.ร.บ. ฉบับ
ใหม่  
4. จัดท ำโครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้เสีย
ภำษีให้ทรำบและเข้ำใจใน พ.ร.บ. ภำษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  ที่น ำมำใช้ในกำร
จัดเก็บภำษี 
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การประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนการงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีดังนี้ 

หน่วยงาน วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของหน่วยงานที่อาจ 
เกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ 

วัตถุประสงค์ของส่วนงาน 

แนวทางการบริหารจัดการเหตกุารณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น เพ่ือให้ส่วนงานสามารถด าเนินงาน
ต่อไปได้บรรลุวัตถปุระสงค์ รวมถึงเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถของแต่ละ

ส่วนงาน 

ระดับของ 
ความเสี่ยง 

กองคลัง  งำนธุรกำร 
1. กำรลงทะเบียนคุมหนังสือรับ–หนังสือส่ง 
ของกองคลัง  ให้เลขไม่ชัดเจน  ท ำให้เกิดกำร
ให้เลขซ้ ำและย้อนเลขเดิม 
2. กำรจัดท ำบันทึกจัดซื้อ – จัดจ้ำง มีกำรตั้ง
เบิกผิดประเภทรำยจ่ำย  ท ำให้เกิดกำรล่ำช้ำ
ในกำรด ำเนินเรื่องใหม่ 
3. เจ้ำหน้ำที่ไม่ได้ตรวจสอบและเปิดดูหนังสือ
สั่งกำรในระบบของหน่วยงำน  จังหวัดและ
กรมส่งเสริมฯ ท ำให้กำรปฏิบัติงำนยังมีควำม
ล่ำช้ำ 

 
1. เมื่อมีกำรจัดท ำทะเบียนคุมหนังสือต่ำง 
ๆ ควรรันเลขไว้ก่อนด้วยเครื่องรันเลขแทน
กำรลงเลขด้วยมือ  เพ่ือให้กำรรันเลข
เป็นไปอย่ำงถูกต้อง  ต่อเนื่องและไม่ซ้ ำ 
2. ควรศึกษำ  ท ำควำมเข้ำใจก่อนกำร
สั่งซื้อ  สั่งจ้ำง  ถึงหมวดและประเภท
รำยจ่ำย  เพ่ือลดข้อผิดพลำดเมื่อวำงฎีกำ
เบิกจ่ำย 
3. ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ให้มีควำมรอบคอบใน
กำรปฏิบัติงำน  มีกำรตรวจสอบอยู่เป็น
ประจ ำ 
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การประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนการงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีดังนี้ 

หน่วยงาน วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของหน่วยงานที่อาจ 
เกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรล ุ

วัตถุประสงค์ของส่วนงาน 

แนวทางการบริหารจัดการเหตกุารณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น เพ่ือให้ส่วนงานสามารถด าเนินงาน
ต่อไปได้บรรลุวัตถปุระสงค์ รวมถึงเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถของแต่ละ

ส่วนงาน 

ระดับของ 
ความเสี่ยง 

กองช่ำง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรส ำรวจ 
ออก แบบ  ก ำ ร จั ด ท ำ ข้ อ มู ล ท ำ ง ด้ ำ น
วิศวกรรม กำรจัดเก็บและทดสอบคุณภำพ
วั ส ดุ  ง ำ น อ อ ก แ บ บ แ ล ะ เ ขี ย น แ บ บ         
กำรตรวจสอบ กำรก่อสร้ำง งำนกำรควบคุม
อำคำรตำมระเบียบกฎหมำย งำนแผนกำร
ปฏิบัติ งำนกำรก่อสร้ ำงและซ่อมบ ำรุ ง      
กำรควบคุมกำรก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง งำน
แผนด้ำนวิศวกรรมเครื่ องจักรกล กำร
รวบรวมประวั ติ ติ ดต ำม  ควบคุมกำร
ปฏิบัติ งำนเครื่ องจั กรกล กำรควบคุม     
ก ำ ร บ ำ รุ ง รั ก ษ ำ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล แ ล ะ
ยำนพำหนะ งำนเกี่ยวกับแผนงำน ควบคุม 
เก็บรักษำ กำรเบิกจ่ำยวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ 
น้ ำมันเชื้อเพลิงและงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมำย 
 

งำนสำธำรณูปโภค 
 ควำมเสี่ยงในด้ำนกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงที่
อำจเกิดขึ้นเนื่องจำกบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน
ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติภำรกิจหลำยด้ำน 
จึงไม่เวลำที่จะควบคุมงำนก่อสร้ำงได้อย่ำง
ละเอียด ซึ่งเป็นผลให้ประสิทธิภำพในกำรคุม
งำนลดลง 

 
ควรมีกำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในต ำแหน่งนี้มำช่วยในกำร
ปฏิบัติงำน ซึ่งจะเป็นกำรแบ่งเบำภำระ
ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่เดิม เพ่ือจะได้
ปฏิบั ติ หน้ ำที่ ที่ ไ ด้ รั บมอบหมำยให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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การประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนการงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีดังนี้ 
หน่วยงาน วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของหน่วยงานที่อาจ 

เกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของส่วนงาน 

แนวทางการบริหารจัดการเหตกุารณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น เพ่ือให้ส่วนงานสามารถด าเนินงาน
ต่อไปได้บรรลุวัตถปุระสงค์ รวมถึงเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถของแต่ละ

ส่วนงาน 

ระดับของ 
ความเสี่ยง 

กองช่ำง  งำนควบคุมอำคำรและผังเมือง 
บุคลำกรยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
(และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) และกำร
บังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด
เพชรบุรี รวมถึงกฎกระทรวงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
โ ด ย เฉพำะ ในด้ ำ นก ำ รควบคุ ม อำค ำ ร  
ซึ่ ง แ น ว ท ำ ง ป ฏิ บั ติ มี ค ว ำ ม ขั ด แ ย้ ง กั บ 
ข้อกฎหมำย เช่น กรณีขออนุญำตก่อสร้ำง
อำคำรส ำหรับ เลี้ ยงนกนำงแอ่นในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
งำนธุรกำร 
- วิ เครำะห์หนังสือไม่ถูกต้อง ท ำให้
เกษียนหนังสือ ผิดพลำดบ้ำงเล็กน้อย 
- ส่งหนังสือล่ำช้ำ ไม่ทันเวลำกำรใช้งำนบ้ำง
เล็กน้อย 
- กำรจัดท ำข้อมูลในระบบ INFO ในบำง
หัวข้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีข้อมูล 
จึงต้องใช้กำรสืบค้นจำกหน่วยงำนอ่ืน ท ำให้
เกิดควำมไม่แน่ชัดในข้อมูลว่ำถูกต้องหรือไม่ 
 

 
ค ว ร มี ก ำ ร พั ฒ น ำ ทั ก ษ ะ ค ว ำ ม รู้
ควำมสำมำรถ โดยส่งเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
เข้ำรับกำรฝึกอบรมเ พ่ิมเติมเกี่ ยวกับ
กฎหมำยควบคุมอำคำรและกำรบังคับใช้
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี 
พ . ศ .  2560  รวมถึ ง กฎหมำยและ
กฎกระทรวงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
- จั ด ท ำ คู่ มื อ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น ก ำ ร
เกษี ยนหนั งสื อ  เ พ่ื อ ใช้ ร ะหว่ ำ งกำ ร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งสอบถำมผู้เกี่ยวข้อง
ก่อนเกษียนหนังสือ 
- พิจำรณำควำมเร่งด่วนของหนังสือ อย่ำง
รอบคอบและติดตำมให้ถึงผู้ เกี่ยวข้อง
ทันเวลำกำรใช้งำน 
- แจ้งหน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของระบบ INFO 
ให้มีกำรฝึกอบรม ให้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติ
กับเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจตรงกัน
ระหว่ำงผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
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การประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนการงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีดังนี้ 
หน่วยงาน วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของหน่วยงานที่อาจ 

เกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของส่วนงาน 

แนวทางการบริหารจัดการเหตกุารณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น เพ่ือให้ส่วนงานสามารถด าเนินงาน
ต่อไปได้บรรลุวัตถปุระสงค์ รวมถึงเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถของแต่ละ

ส่วนงาน 

ระดับของ 
ความเสี่ยง 

กองกำรศึกษำ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบริหำร
ศึกษำและพัฒนำกำรศึกษำ ทั้งกำรศึกษำใน
ระบบกำรศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบ
กำรศึกษำและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เช่น 
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย อนุบำลศึกษำ 
ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำและอำชีวศึกษำ 
โดยให้มีงำนธุรกำร งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ งำน
บริ ห ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร  ง ำ น โ ร ง เ รี ย น  ง ำ น
ศึกษำนิ เทศก์ งำนกิจกำรนักเรียน งำน
กำรศึกษำปฐมวัย งำนขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ งำนฝึกและส่งเสริมอำชีพ งำน
ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ำยทำงกำร
ศึกษำ งำนกิจกำรศำสนำ ส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม งำนกีฬำและนันทนำกำร 
งำนกิจกรรมเด็กเยำวชนและกำรศึกษำนอก
โรงเรียน และงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่
ได้รับมอบหมำย           

งำนธุรกำร 
1. รับหนังสือจำกหน่วยงำนภำยใน เจ้ำหน้ำที่
ไม่ได้จัดล ำดับควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วน
ของหนังสือ 
2. แยกหนังสือไม่ถูกต้อง ค้นหำยำก 
3. ผู้รับหนังสือไม่ทรำบจุดประสงค์ในหนังสือ
และท ำให้ผู้รับไม่รู้จะด ำเนินกำรอย่ำงไร 

 
1. ควรให้เจ้ำหน้ำที่จัดล ำดับควำมส ำคัญ
และคว ำม เ ร่ ง ด่ ว นขอ งหนั ง สื อ เ พ่ื อ
ด ำเนินกำรก่อนหลัง 
2. ควรให้เจ้ำหน้ำที่แยกหนังสือให้ถูกต้อง
ตรงกับงำนแล้วน ำส่งให้กับเจ้ำหน้ำที่งำน 
ที่เก่ียวข้อง 
3. ควรให้เจ้ำหน้ำที่ศึกษำข้อมูลในกำร
เขียนหนังสือรำชกำรตำมแบบที่ก ำหนดไว้
ในระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำน
สำรบรรณ พ.ศ. 2526 
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การประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนการงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีดังนี้ 
หน่วยงาน วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของหน่วยงานที่อาจ 

เกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของส่วนงาน 

แนวทางการบริหารจัดการเหตกุารณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น เพ่ือให้ส่วนงานสามารถด าเนินงาน
ต่อไปได้บรรลุวัตถปุระสงค์ รวมถึงเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถของแต่ละ

ส่วนงาน 

ระดับของ 
ความเสี่ยง 

กองกำรศึกษำ  โรงเรียนเทศบำลวัดลักษณำรำมฯ 
1. กำรปฏิบัติงำนติดขัดมีปัญหำ ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้จนแล้วเสร็จ หรือด ำเนินกำร
แล้วเสร็จล่ำช้ำกว่ำที่ก ำหนด 
2. ขำดบุคลำกรครูผู้สอน ที่ไม่ตรงตำมเอก 
3 .สถำนที่ของโรงเรียนติดริมคลอง 
4. โรงเรียนไม่มีรั่วก ำแพง 
 
 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนแหลม 
1. อำคำรเรียนของศูนย์ฯ เป็นของโรงเรียน   
มีห้องเรียน 4 ห้อง ใกล้บริเวณประตูทำง  
เข้ำ-ออกโรงเรียน กำรใช้ห้องเรียนและห้องน้ ำ 
มีจ ำนวนไม่เพียงพออำจไม่เหมำะสมส ำหรับ
เด็กเล็ก และอำจเกิดอันตรำยได้ 
2. เวลำกำรจัดกิจกรรม มีกำรปรับเปลี่ยนอำจ
ไม่ตรงตำมก ำหนด 
 

 
1.จัดสรรอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับภำระ
งำน 
2 จัดครูผู้สอนให้ตรงตำมเอก 
3. กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับทักษะกำรว่ำยน้ ำ 
กำรป้องกันตัวในกำรจมน้ ำ มีอุปกรณ์ใน
กำรช่วยเหลือ                                
4. มีรั่วป้องกันให้ล้อมรอบขอบชิด 

1. กำรจัดกำรห้องเรียนแบ่งเป็น เด็กอำยุ 
2 ปี รับจ ำนวน 2 ห้องเรียน เด็กอำยุ 3 ปี 
รับจ ำนวน 2 ห้องเรียน ให้เด็กเล็กอยู่ใกล้
กับห้องน้ ำ และไม่รับจ ำนวนเด็กมำก
เกินไปเพ่ือสำมำรถดูแลได้อย่ำงทั่วถึง 

2.จัดกิจกรรมให้ครบถ้วนตำมหน่วยกำร
เรียนรู้และส่งเสริมพัฒนำกำรให้สมวัย 
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การประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนการงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีดังนี้ 
หน่วยงาน วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของหน่วยงานที่อาจ 

เกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของส่วนงาน 

แนวทางการบริหารจัดการเหตกุารณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น เพ่ือให้ส่วนงานสามารถด าเนินงาน
ต่อไปได้บรรลุวัตถปุระสงค์ รวมถึงเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถของแต่ละ

ส่วนงาน 

ระดับของ 
ความเสี่ยง 

กองกำรศึกษำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลำง 
1.ห้องน้ ำห้องส้วมไม่เพียงพอต่อจ ำนวน 
   นักเรียน 
2. สถำนที่ส ำหรับรับประทำนอำหำรไม่ 
    เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียน 
 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดต้นสน 
1.เด็กบำงคนไม่มีสมำธิในกำรเรียนรู้เนื่องจำก 
เป็นเด็กผู้ชำยเยอะมีพฤติกรรมเลียนแบบ
กำร์ตูน 
2.เด็กอำยุ 2-3 ปี ห้องเรียนควรอยู่ชั้นล่ำง 
ไม่เหมำะสมกับเด็กวัยนี้ เพรำะห้องเรียนเป็น
สถำนที่ของโรงเรียน อำจเกิดอุบัติเหตุได้ 
3.ห้องน้ ำ-ห้องส้วมมีน้อยและไม่เหมำะสมกับ
เด็กอำยุ 2 ปีและ 3 ปี 
4.สนำมเด็ก เล่ นขำดเครื่ อง เล่ น พัฒนำ
กล้ำมเนื้อมัดเล็ก-กล้ำมเนื้อมัดใหญ ่
ไม่เหมำะสมกับเด็ก อำยุ   2 ปีและ 3 ปี 
 
 

 
1. มีกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำห้องส้วมมีจ ำนวน
เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียน 
2 .  มี ก ำ ร ก่ อ ส ร้ ำ ง ส ถ ำ น ที่ ส ำ ห รั บ
รั บ ป ร ะท ำน อำ ห ำ รที่ เ พี ย ง พอแล ะ        
ใกล้บริเวณศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 
1.ควรมีกำรสอนที่สร้ำงบรรยำกำศในกำร
เรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน 
2. ควรมีห้องเรียนที่เหมำสมกับเด็ก 
3.ควรมีห้องน้ ำห้อมส้วมที่เหมำะสมกับวัย
เด็กอำยุ 2 ปี และเด็กอำยุ 3 ปี 
4.ควรมีสนำมเด็กเล่นที่เหมำะสมกับเด็ก
อำยุ   2 ปีและ 3 ปี เพ่ือพัฒนำกล้ำมเนื้อ
มัดเล็ก-กล้ำมเนื้อมัดใหญ่ 
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การประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนการงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีดังนี้ 
หน่วยงาน วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของหน่วยงานที่อาจ 

เกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของส่วนงาน 

แนวทางการบริหารจัดการเหตกุารณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น เพ่ือให้ส่วนงานสามารถด าเนินงาน
ต่อไปได้บรรลุวัตถปุระสงค์ รวมถึงเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถของแต่ละ

ส่วนงาน 

ระดับของ 
ความเสี่ยง 

กองกำรศึกษำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดลักษณำรำม 
1. เด็กอำยุ 2 ปี ต้องเรียนรวมกับเด็กอำยุ    
3 ปี จึงท ำให้จัดกำรเรียนกำรสอนได้ไม่ดี
พอสมควร เพรำะใช้พ้ืนที่และห้องเรียนของ
โรงเรียน ซึ่งห้องเรียนไม่เพียงพอ เด็กอำยุ     
2 ปี และ 3 ปี จึงต้องเรียนร่วมกัน 
 
2. เด็กบำงคนไม่มีสมำธิในกำรเรียนรู้ 
 

 
1. ควรแยกห้องเรียนตำมอำยุ 
 
 
 
 
 
2. ควรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 
บูรณำกำร 
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การประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนการงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีดังนี้ 
หน่วยงาน วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของหน่วยงานที่อาจ 

เกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของส่วนงาน 

แนวทางการบริหารจัดการเหตกุารณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น เพ่ือให้ส่วนงานสามารถด าเนินงาน
ต่อไปได้บรรลุวัตถปุระสงค์ รวมถึงเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถของแต่ละ

ส่วนงาน 

ระดับของ 
ความเสี่ยง 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

มีหน้ำที่เกี่ยวกับสำธำรณสุขชุมชนส่งเสริม
สุขภำพและอนำมัย กองป้องกันโรคติดต่อ 
งำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อมและงำนอ่ืนๆ 
เกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุข    
งำนสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกอง
แพทย์ จะมีงำนด้ำนกำรรักษำพยำบำลใน
เบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
และงำนทันตสำรณสุข 

 

กำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือน ำไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนแต่ละงำนอำจมีควำมสิ้นเปลือง
และสูญหำย ท ำให้วัสดุไม่เพียงพอต่อกำร    
ใช้งำน 
 

1. จัดท ำทะเบียนคุมวัสดุ เพ่ือใช้ในกำร
ควบคุมกำรเบิกจ่ำยวัสดุแต่ละงำน 
2. บันทึกข้อมูลกำรรับ – จ่ำย วัสดุให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 
3. ก ำหนดวิธีกำรเบิกจ่ำยวัสดุ  เช่น  กำร
เบิกจ่ำยในแต่ละครั้งต้องน ำวัสดุเดิมที่
ช ำรุดมำคืนเพ่ือเบิกวัสดุตัวใหม่ออกไปใช้
ปฏิบัติงำน  
4. มีกำรลงลำยมือชื่อผู้เบิก และวันที่ที่
เบิกวัสดุ 
5. ให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบตรวจเช็ควัสดุ
คงเหลือ ทุก  3  เดือน  ส่งงำนธุรกำรเพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบในกำรจัดซื้อ 
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การประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนการงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีดังนี้ 
หน่วยงาน วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของหน่วยงานที่อาจ 

เกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของส่วนงาน 

แนวทางการบริหารจัดการเหตกุารณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น เพ่ือให้ส่วนงานสามารถด าเนินงาน
ต่อไปได้บรรลุวัตถปุระสงค์ รวมถึงเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถของแต่ละ

ส่วนงาน 

ระดับของ 
ความเสี่ยง 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 งำนควบคุมโรคและป้องกันโรค 
1. สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกบ้ำน
ของประชำชนในพื้นที่ 
2. ประชำชนยังให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำร
ป้องกันและควบคุมโรคน้อยเกินไป 

 
1. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์  น้ ำยำ และสำรเคมีต่ำงๆ ให้
พร้อม 
2. ประชำสัมพันธ์สถำนกำรณ์ของโรคใน
พ้ืนที่ให้กับประชำชนรับทรำบ 
3. ให้ อสม. และแกนน ำสุขภำพชุมชน
ส ำรวจ/ท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ 2 ครั้ง/ปี 
4. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม ด ำเนินกำรพ่น
สำรเคมีตำมแผนอย่ำงต่อเนื่อง 
5. บูรณำกำรร่วมกับโรงพยำบำลบ้ำน
แหลม หลังได้รับแจ้งว่ำมีผู้ป่วยและ
ควบคุมโรคภำยใน 24 ชั่วโมง 
6. ให้ควำมรู้ประชำชนในกำรป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 
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ระดับของ 
ความเสี่ยง 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 งำนรักษำควำมสะอำด 
ฝำท่อระบำยน้ ำช ำรุดไม่อยู่ในสภำพใช้กำร  
ได้ดี  อำจท ำให้เกิดอันตรำย/เสียหำย แก่ผู้
สัญจรไปมำ 
 
 
 
งำนส่งเสริมสุขภำพ 
1. สภำพควำมเป็นอยู่และอำชีพ 
2. ประชำชนมองข้ำมในเรื่องกำรตรวจ
สุขภำพตนเองประจ ำปี 
3. ประชำชนยังมองข้ำมกำรเลือกรับประทำน
อำหำร ไม่ลดหวำน มัน และเค็ม 
4. ประชำชนส่วนมำกไม่สนใจในเรื่องกำร
ออกก ำลังกำย 
 

 
1. จัดท ำแผงกั้น/สัญลักษณ์/เครื่องหมำย
เตือนอันตรำย  เพื่อให้ผู้สัญจรรู้สภำพถนน 
2. ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำให้
สำมำรถใช้กำรได้ตำมปกติโดยมิชักช้ำ 
3. เฝ้ำระวัง/สอดส่องดูแล  และตรวจสอบ
ท่อระบำยน้ ำในพ้ืนที่อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
1. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม จัดโครงกำร
ส่งเสริมสุขภำพด้วยกำรออกก ำลังกำย 
2. ประชำสัมพันธ์ออกเสียงตำมสำยให้กับ
ประชำชนรับทรำบถึงสถำนที่ และเวลำใน
กำรออกก ำลังกำย 
3. จัดอบรมควำมรู้นักเรียนในกำรเลือก
บริโภคอำหำร 
4. ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย เรื่องโรค
เรื้อรัง และสถิติของผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังใน
พ้ืนที่ 
5. บูรณำกำรร่วมกับโรงพยำบำลบ้ำน
แหลม ในกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
กองทุนฯ ในกำรคัดกรองโรคเรื้อรังในพ้ืนที่ 
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การประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนการงานของเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีดังนี้ 
หน่วยงาน วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของหน่วยงานที่อาจ 

เกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของส่วนงาน 

แนวทางการบริหารจัดการเหตกุารณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น เพ่ือให้ส่วนงานสามารถด าเนินงาน
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ระดับของ 
ความเสี่ยง 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 งำนสัตวแพทย์ 
1. สัตว์เลี้ยงในกำรดูแลของประชำชนไม่ได้รับ
กำรดูแล  และฉีดวัคซีนป้องกันโรคตำม
ก ำหนด  อำจท ำให้เกิดโรคระบำดจำกสัตว์มำ
สู่คนได ้
2. กำรเพิ่มของจ ำนวนประชำกรสุนัขจรจัดใน
ที่สำธำรณะ 

 
1. ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนตระหนัก
ถึงอันตรำยของโรคที่เกิดจำกสัตว์มำสู่คน  
เช่น  โรคพิษสุนัขบ้ำ 
2. จัดท ำทะเบียนสุนัขและแมวในเขต
เทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม  เพื่อจัดเตรียม
งบประมำณในกำรจัดซื้อวัคซีนให้เพียงพอ
กับจ ำนวนสัตว์ที่ข้ึนทะเบียน 
3. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำให้แก่
สัตว์ควบคุม  เช่นสุนัขและแมวในเขต
เทศบำลต ำบลบ้ำนแหลมเพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดกำรระบำดของโรค 
4. เฝ้ำระวังกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์ในช่วงกำร
เกิดกำรระบำดของโรค 
5. ประสำนปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนแหลมและ
ปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือท ำหมันสุนัขและแมวใน
พ้ืนที่  เพ่ือลดอัตรำกำรเพ่ิมของสุนัขและ
แมวจรจัด 
6. หำกเกิดโรคระบำดแจ้งหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยบูรณำกำรแก้ไขปัญหำ
ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
7. จัดท ำเทศบัญญัติเทศบำลต ำบล    
บ้ำนแหลม  เรื่อง  กำรควบคุมกำรเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ 
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แนวทางการบริหารจัดการเหตกุารณ์ที่อาจ
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 งำนสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
1. อำหำรมีกำรปนเปื้อนของสิ่งสกปรกหรือ
เชื้อโรคในอำหำร  ท ำให้เกิดอันตรำยต่อ
ผู้บริโภค 
2. สิ่ งแวดล้อมถูกท ำลำยจำกผู้ประกอบ
กิจกำรหรือประชำชนที่ขำดจิตส ำนึกท ำลำย
สิ่งแวดล้อม 

 
1. ควบคุมให้ผู้ประกอบกำรค้ำอำหำรใน
เขตเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม  ต้องมี
ใบอนุญำตและผู้สัมผัสอำหำรต้องได้รับ
กำรอบรมสุขำภิบำลอำหำร 
2. เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรโดย
กำรตรวจสุขำภิบำลอำหำรในร้ำนค้ำ
อำหำร  โรงอำหำรในโรงเรียน  และร้ำน
มินิมำร์ท  พร้อมให้ค ำแนะน ำแก้ไขให้
เป็นไปตำมข้อก ำหนดสุขำภิบำลอำหำร  
กรมอนำมัย 
3. ควบคุมให้ผู้ประกอบกิจกำรที่ เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพในเขตเทศบำลต ำบล
บ้ำนแหลม  ต้องได้รับใบอนุญำตก่อน
ด ำเนินกิจกำรเพ่ือป้องกันมิให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมหรือเกิดกำรร้องเรียนเหตุ
ร ำคำญ 
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