
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 เทศบาลเมืองปากพูน 
 

ส านักปลัด 
เทศบาลเมืองปากพูน 



 
 

ค าน า 
   การบริหารความเสี่ยง นับเป็นเครื่องมือส าคัญและมีประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การให้
สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการบริหารปัจจัย
และควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการ การด าเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหายใน
ด้านการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร ท าให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคง   

   เทศบาลเมืองปากพูน  เล็งเห็นว่าการบริหารความเสี่ยง เป็นเรื่องที่ส าคัญและมีประโยชน์อย่างมาก
ในการที่แต่ละองค์กรจะน าหลักการของการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการวางแผน ควบคู่กับการบริหารงาน บริหาร
โครงการ หรือบริหารองค์กร ได้อย่างเหมาะสมและบรรลุผล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์กรที่วางไว้ ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 
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บทท่ี 1 บทน า 
1. หลักการและเหตุผล  
   การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ที่จะช่วย 
ให้การบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผล
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาส
ที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร  
   ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็น
ระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร โดยวิเคราะห์
ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนดแนวทางในการจัดการความ
เสี่ยง และต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  
   ดังนั้นคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปากพูน  จึงได้จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น  ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความ
เสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และประเมิน ควบคุม ตรวจสอบได้อย่างมี
ระบบ   
  
2. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง  
    1) เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
   2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง   
   3) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
   4) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง  
   5) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง  

    กับกลยุทธ์ 
6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร 

 
3. เป้าหมาย  

1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ในการ 
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  
2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
3) สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ  
4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง 
องค์กร  

   6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร   
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4. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง  
   การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และท าให้ 
องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ท่ีอาจท าให้องค์กร
เกิดความเสียหาย   
   ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้  
   1) เป็นส่วนหนึ่ งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การบริหารความเสี่ยงจะช่วย 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ใน
การก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
   2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะ
เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่ บนสมมุติฐานใน
การตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
   3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง จะท า
ให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ เสี่ยงส าคัญที่
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล  
   4) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ ส าคัญของผู้บริหาร
ในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ 
รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร  
   5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ย งท าให้รูปแบบการ 
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ ผู้บริหารมีความ
เข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
   6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ า และกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
สูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร แตกต่างกัน เป็นต้น  
  
5. นิยามความเสี่ยง  
   5.1  ความเสี่ยง (Risk)  หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์
ที่ไม่ แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือ  ก่อให้เกิดความ
ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน 
และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) ของเหตุการณ์  ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้   
    1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง   
    2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือ นโยบาย   

3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดข้ึนจาก 
เหตุการณ์เสี่ยง    
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5.2  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ปัจจัยและควบคุมกิจกรรม  รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง 
หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้   
   5.3  ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)  หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย 
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ  เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความ
เสียหาย ให้ระดับของ ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความ 
เสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
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บทท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐาน 
เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

-------------------------------------  
  เทศบาลเมืองปากพูน เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล  เดิมเทศบาลเมืองปากพูนมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลปากพูน  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศและ
ก าหนดให้มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  ต่อมาได้มีการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลปากพูนขึ้นเป็น
เทศบาลเมืองปากพูนโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7  ตุลาคม  2554 

1. กิจการที่ระบุไว้ในมาตราที่ 53 คือ 
   1.1 กิจการที่ระบุไว้ในมาตรา 50 คือ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน,ให้มีและบ ารุงทางบก
และทางน้ า,รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินสาธารณะรวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล,
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ,ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง,ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม,ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ,บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 
   1.2 ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
   1.3 ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
   1.4 ให้มีและบ ารุงสถานที่ที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข ้
   1.5 ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
   1.6 ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
   1.7 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   1.8 ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
2. ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
3. กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณะกุศล 
4. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น 
5. จัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
6. จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
7. การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
8. การส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว 

 

วิสัยทัศน์ 
“อนุสาวรีย์วีระไทย  สูงไฟประภาคาร  สถานที่ตั้งกองทัพภาค 

                                       มีมากสองสนามบิน  ถิ่นกุ้งปลาสมบูรณ์  เพิ่มพูนอิฐแดงแหล่งดินเผา 
  หัตถกรรมหนังตะลุง  ย่านลิเภา  สัมพันธ์เราไทยพุทธมุสลิม” 
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ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองปากพูน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรที่ยั่งยืน   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

โครงสร้างการบริหารงานภายในเทศบาลเมืองปากพูน 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  
และอัตราส่วนก าลังเทศบาลเมืองปากพูน 

สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา 

เลขานุการ 

รองนายกเทศมนตรี
สภาเทศบาล 

รองนายกเทศมนตรี
สภาเทศบาล 

รองนายกเทศมนตรี
สภาเทศบาล 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัดเทศบาล 

 

ส านักการศึกษา กองสวัสดิการสังคม ส านักการประปา 
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บทท่ี 3 
การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปากพูน 

  เทศบาลเมืองปากพูน  ได้ก าหนดนโยบายในการจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้
ถือปฏิบัติ  ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปแนวทางเดี่ยวกันทั่วทั้งองค์กรและเป็นไปอย่างเหมาะสม
ตามมาตรฐานที่ก าหนด   โดยประยุกต์หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้ งองค์กร (Enterprise Risk 
Management : ERM) เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ร่วมกับ ระบบตามแนวทาง COSO (Committee  of Sponsoring Organization of the Treadway  
Commission ) ซี่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร  ด้วยการด าเนินการตามขั้นตอน 
การบริหารจัดการความเสี่ยงตั้งแต่การระบุปัจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยง ตลอดจนจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามแผนการด าเนินงาน 
ภายใตก้รอบบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย หลักการ 8 ประการ ได้แก่  1) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้อง
ด าเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร  2) ความมุ่งมั่นของผู้ก ากับดูแล  หัวหน้าหน่วยงานรัฐ และผู้บริหารระดับสูง  
3) การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร  4) การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  5) การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 6) การก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  วัตถุประสงค์  และการ
ตัดสินใจ  7) การใช้ข้อมูลสารสนเทศ  8) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

1. ขอบเขตบริบทภายในและภายนอกองค์กร (INTERNAL & EXTERNAL CONTEXT) 
1.1 บริบทภายในองค์กร (Internal Context)   
  1) ระบบ (System) เทศบาลเมืองปากพูน มีระบบการบริหารงานที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน และมีความ
คล่องตัวในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
   2) บุคลากร (Staff) บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามต าแหน่งงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง       
มีการส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากร โดยการ สนับสนุนการฝึกอบรม และให้มีการรายงานผล
การการฝึกอบรม ตลอดจนการน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือจัดท าเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) เพ่ือ
เผยแพร่ ให้พนักงานได้น าไปใช้ประโยชน์ 
 3) ทักษะ (Skill) บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานได้หลากหลายและสามารถท างานได้เฉพาะทาง ตรงตาม
ภาระงาน (Job Description) และมีประสบการณ์ในการท างานที่สามารถพัฒนาต่อยอดในการท างานภารกิจอ่ืนๆ     
ได้อีก 
 4) โครงสร้าง (Structure) เทศบาลเมืองปากพูน  มีโครงสร้างองค์กรที่ มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานและก าหนดบทบาท หน้าที่แต่ละส านัก/กอง รวมถึงได้มี
การสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
  5) กลยุทธ์ (Strategy) มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น และทบทวนตามรอบการทบทวน
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นความต้องการจากประชาชน เพ่ือน ามาปรับกลยุทธ์ การด าเนินงาน 
ภายใต้การเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ฯลฯ 
1.2 บริบทภายนอก (External Context) 
 1) การเมือง (Politic) เทศบาลเมืองปากพูน ด าเนินการภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
 2) กฎระเบียบ/กฎหมาย (Law) เทศบาลเมืองปากพูน  ปฏิบัติตามพระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา 
พระราชบัญญัติ ตลอดตลอดระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
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1.3 การวิเคราะห์  SWOT Analysis 
       จากข้อมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งข้อมูลเฉพาะแต่ละด้าน ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ก าลังเผชิญอยู่ 
เทศบาลเมืองปากพูน  ได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอกและ
ก าหนดเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการส ารวจออกแบบและ

ควบคุมการก่อสร้างที่พร้อมเพียงพอและมี
คุณภาพ 

2. มีกฎหมายรองรับชัดเจนทั้งด้านการออกแบบ
ก่อสร้างและควบคุมอาคาร 

3. มีแหล่งผลิตน้ าผิวดินและแหล่งกับเก็บน้ าขนาด
ใหญ่ที่ผลิตน้ าประปา 

4. มีเครื่องจักรกลหนักและขนาดกลางพร้อมใช้ใน
งานประปา 

5. มีคณะท างานที่มีความรู้และเข้าใจในระบบ
ประปา ระบบผลิต – จ่ายน้ า และแนวท่อเมน
ประปาที่ชัดเจน ประชาชนมีความพร้อมในการ
อุทิศที่ดินเพ่ือก่อสร้างถนนสาธารณะ 

6. ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมด้านเศรษฐกิจอย่างชัด
แจน 

7. มีการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
8. มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการ

ประกอบอาชีพให้กับประชาชน 
9. มีแหล่งเรียนรู้ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
10. มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรและกลุ่มอาชีพเพ่ือ

สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน 
11. มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า

ต าบลให้ความรู้ด้านเกษตรแก่ประชาชน 
12. ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมด้านสุขภาพที่เด่นชัด 
13. มีโรงพยาบาลต าบลในพ้ืนที่ 2 แห่งให้บริการ 24 

ชั่วโมง และวันหยุด 
14. มีอาสาสมัครด้านสาธารณสุขเต็มพ้ืนที่ 
15. มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน

สาธารณสุข 
16. มีการวางแผนรองรับการให้บริการประชาชนใน

อนาคต 
17. มีการให้บริการแพทย์แผนไทย 
18. มีการให้บริการอาชาบ าบัด/วารีบ าบัด 

1. มีงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนิน
โครงการใหญ่ 

2. ระบบประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน น้ ามี
คุณภาพต่ า  

3. ไม่มีศูนย์กลางกระจายสินค้า 
4. ไม่มีการประกันราคาสินค้าการเกษตร 
5. สภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงแลภัย

ธรรมชาติเป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน 
6. ประชาชนขาดแหล่งเงินทุนในการ

ประกอบอาชีพ 
7. ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค 
8. มีประชากรในพ้ืนที่เป็นจ านวนมากการ

บริการยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง 
9. มีการด าเนินกิจการเตาเผาอิฐท าให้เกิด

แหล่งก่อฝุ่น ควันจากการเผาอิฐ 
10. เป็นท้องถิ่นที่อยู่ท่ามกลางความเป็นกึ่ง

เมืองกึ่งชนบทท าให้ยากต่อการพัฒนา 
11. ขาดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่าง

ต่อเนื่องด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

12. ไม่มีระบบการจัดการน้ าเสียก่อนปล่อย
ลงสู่แม่น้ า 
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19. มีการให้บริการทันตกรรม 
20. มีรถ EMS บริการ 24 ชั่งโมง 
21. ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
22. มีโครงการนักสืบสายน้ า 
23. มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
24. ผู้บริหารให้ความส าคัญทางการศึกษา 
25. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นของเทศบาล 
26. มีโรงเรียนเทศบาลเมืองปากพูน 
27. มีการจัดการศึกษาระดับก่อนอนุบาลและระดับ

อนุบาลโดยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
28. เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

และประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น 
29. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการอย่าง

ชัดเจน 
30. ส่งเสริมก้านการจัดสวัสดิการอย่างเด่นชัด 
31. ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
32. มีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ืออนุรักษ์ชายฝั่ง 

 
โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถนนจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น อบจ. ส านักงบประมาณ 
กรมชลปทาน ฯลฯ 

2. เป็นพื้นที่เขตควบคุมอาคารทั้งต าบลการก่อสร้างจึง
ต้องขออนุญาติก่อสร้างก่อนท าให้สามารถควบคุม
การก่อสร้างไม่ให้ลุกล้ าที่สาธารณะและเขตถนน 

3. มีกรอบแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนท าให้สามารถรู้
ได้ว่าควรส ารวจหรือท าโครงการไหนก่อนหลังท า
ให้งานไม่ล่าช้า 

4. มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจนในงานก่อสร้างและ
ควบคุมอาคาร 

5. มีกรอบแนวทางในการจัดท าแผนที่ชัดเจน 
6. ประชาชนให้ความสนใจใช้น้ าประปากันมาก 
7. ได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกในการมา

ศึกษาเรียนรู้ในต าบล 
8. มีหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนให้การ

สนับสนุนในด้านงบประมาณ 

1. ประชาชนขาดความรู้กฎหมาย ควบคุม
อาคารมักจะก่อสร้างก่อนแล้วมาขอ
อนุญาติทีหลัง จึงมักมีปัญหาเรื่อง
ระยะห่าง 

2. การซ่อมแซมดูแล โครงสร้างพ้ืนฐานใน
เขตพ้ืนที่บางส่วนไม่สามารถด าเนินการ
ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นได้ 

3. ราคาสินค้าทางการเกษตรขึ้นอยู่กับ
กลไกตลาดไม่มีความแน่นอน 

4. กลุ่มอาชีพไม่จดทะเบียนกลุ่มท าให้
เทศบาลไม่สามารถอุดหนุน
งบประมาณได้ 

5. ไม่สามารถควบคุมบุคคลภายนอกที่มา
ด าเนินการหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

6. เนื่องจากสภาพทางภูมิประเทศใกล้ตัว
เมืองท าให้ผู้ปกครองนิยมส่งลูกหลาน
ไปศึกษาในตัวเมือง 
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9. มีภาคีเครือข่ายองค์กรที่ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนทางด้านงบประมาณ 

10. มีภาคีเครือข่าย ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข 
11. มีข้อตกลงชุมชนในการท าประมงชายฝั่ง 
12. มีกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายภายนอกมาร่วมจัด

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
13. มีภาคีเครือข่ายองค์กรที่เข้ามาสนับสนุนวิชาการ

ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
14. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน

การศึกษา 
15. มีนโยบายเรียนฟรี 
16. รัฐบาลมีการอุดหนุนงบประมาณให้กับบุคลากร

ทางการศึกษา 
17. มีการจัดตั้งหน่วยลาดตระเวนชายฝั่ง 

 

 

 

   

 

1)  เพื่อด าเนินการตามหลักการบริหารความเสี่ยง ในการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการจัดการ
ความเสี่ยง ภายใต้บริบทภายในและภายนอกอย่างครอบคลุมครบถ้วน   
  2)  เพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงขององค์กร อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

3)  เพ่ือก าหนดมาตรการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  

4)  เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลเมืองปากพูน  มีส่วนร่วมในการรับรู้ ตระหนัก และด าเนินการ ตลอดจนให้
ความส าคัญ ของการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Awareness Culture) 
 

3.นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
   

1) การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรผ่านการจัดการองค์ความรู้  
  2) ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง  
  3) สนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดและจัดการความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  
 4) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้ 
เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยง  
  5) ติดตามทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  

6) ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการตระหนักถึงความเสี่ยงและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
7) น าองค์ความรู้ขององค์กรสร้างมูลค่าตอบแทนสู่สังคม  
 
 
 

2.วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
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4.โครงสร้างการบริหารงานการบริหารความเสี่ยง 

 
คณะกรรมการอ านวยการ/ที่ปรึกษา   

  
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตร ี
ประธานกรรมการ 

  
รองนายกเทศมนตร ี

รองประธานกรรมการ 
  

ปลัดเทศบาล 
กรรมการ 

รองปลัดเทศบาล 
กรรมการ 

ผู้อ านวยการกองช่าง
กรรมการ 

ผู้อ านวยการกองคลงั 
กรรมการ 

  
ผู้อ านวยการกองประปา 

กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม 

กรรมการ 

  
ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

กรรมการ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

กรรมการ 
  

 
คณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปากพูน 

 
1. หัวหน้าส านักปลัด       ประธานคณะท างาน 
2. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ        คณะท างาน 
3. หวัหน้าฝ่ายปกครอง        คณะท างาน 
4. นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   คณะท างาน 
5. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   คณะท างาน 
6. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร       คณะท างาน 
7. นิติกร         คณะท างาน 
8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ            เลขานุการ 
9. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน              ผู้ช่วยเลขานุการ 
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    บทท่ี 4 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
    กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ 
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง เทศบาลเมือง
ปากพูน มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนหลัก ดังนี้  

   1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์   
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร  

   2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก   
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม  

   3. จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม ความ
เสี่ยงที่สูง(High) และสูงมาก(Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้อง
พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับ
ประโยชน์ที่จะได้รับด้วย  

   4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ 
เสี่ยง ที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผน บริหารความ
เสี่ยง   

   5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการ
ควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ 
(Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  

   6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยง   
ในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปากพูน 

 

 
                 
 
 

    
 
 
 
 
    
 
 
 
 

1. การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
โดยต้อง ค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัย เสี่ยงจะต้อง
พิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน รักษา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเข้าใจ
ในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะด าเนินการ
ระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

1.1 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
และจะส่งผล กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 

1.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม   

ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความ
เสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้  

  1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้ โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ  
สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

  2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการความรู้/ความสามารถของ บุคลากร  กระบวนการ
ท างาน  ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ ์

 

1.ระบ ุ
ความเสี่ยง 

2.ประเมินความ
เสี่ยง 

3.จัดการความ
เสี่ยง 

4.รายงานและ
ติดตามผล 

5.ประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง 

6.ทบทวนการ
บริหารความเสี่ยง 
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  1.3  ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
   1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หรือ S เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผล ตามเป้าหมายในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร  
   2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หรือ O เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มี
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น  
   3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หรือ F เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหาร และ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่ เกิดจากปัจจัย
ภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสม เป็นต้น  
   4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) หรือ C      
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย        
การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอ่ืนๆ 
  การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ 
ก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ท าให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย 
และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการหามาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้   
   ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการท างาน 
การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุม เชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับ
องค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 
 
  2. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การ
ประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงาน
หรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้   

  2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
   เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  โดยคณะ
ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี้ 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็นที่พิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 =         
ปานกลาง 

4 = สูง 5=สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood) 
ความถี่ที่อาจเกิดเหตุการณ์ 
หรื อข้ อผิ ดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : เดือน/
ครั้ง , ปี/ครั้ง) 

5 ปี /ครั้ง 
 

2-3 ปี/ครั้ง 
 

1 ปี/ครั้ง 1-6       
เดือน/ครั้ง 
หรือ ไม่เกิน   
1 ครั้ง/ปี 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือ มากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยมาก น้อย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
มูลค่าความเสียหาย 
(บาท) 

น้อยกว่า 1 
หมื่น 

1 หมื่น – 5 
หมื่น 

5 หมื่น – 2 
แสน  

2 แสน – 1 
ล้าน 

มากกว่า 1 
ล้าน 

ผลกระทบต่อชีวิต เดือดร้อน
ร าคาญ 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ       
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหัส ถึงแก่ชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ 
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 

ผลกระทบต่อคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงาน   
ส่วนต าบล 

น้อยมาก น้อย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 

ผลกระทบด้านเวลาความ
ล่าช้าของงาน 

ไม่เกิน 3 วัน ไม่เกิน 7 วัน ไม่เกิน 1 
เดือน 

ไม่เกิน 3 
เดือน 

ไม่เกิน 6 
เดือน 

 

    ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะ เกิด
ความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้ ก าหนดเกณฑ์ไว้    
4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ า 
 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  
 

    

สูงมาก 
4  

 
    

3  
 

    
สูง 

2  
 

    
ปานกลาง 

1  
 

    
ต่ า 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
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 2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  
  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย ( Impact) จากความเสี่ยง 
เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการ ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ ก าลั งคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดย
อาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอน ด าเนินการ ดังนี้   

   1) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ ที่จะเกิด
นั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด   
   2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ( Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี ระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

  2.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยง   
  เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด  

  ระดับความ เสี่ ย ง  =  โอกาส ในการ เกิ ด เหตุ การณ์ต่ า งๆ  x ความรุ นแรงของ เหตุ การณ์ต่ า งๆ                    
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพ้ืนที่เป็น 
4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือ
ว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆเพ่ิมเติม  

  2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่
ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม   

  3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 16  คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพ่ือให้
ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

  4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ต้อง มีแผนลดความเสี่ยง
และประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
 

 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  

5 
 

10 15 20 25 
สูงมาก 

4  

4 
 

8 12 16 20 

3  

3 
 

6 9 12 15 สูง 

2  

2 
 

4 6 8 10 ปานกลาง 

1  

1 
 

2 3 4 5 ต่ า 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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 2.4 การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลเมืองปากพูน  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 
 

ที ่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่อาจเกิดข้ึน 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ของเทศบาล
เมืองปากพูน  มีเป็น
จ านวนมาก  แต่ด้วย
งบประมาณท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัด  ท าให้ไม่
สามารถตอบสนอง
ความต้องการ  และ
แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่าง
เต็มที ่ 

เนื่องจากเทศบาลเมือง
ปากพูน มีงบประมาณใน
การด าเนินการมีอยู่อย่าง
จ ากัด  ท าให้ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ  และไม่
สามารถตอบสนองความ
ต้องการแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองปาก
พูน ได้ในบางชุมชน 
 

1.งบประมาณในการ
ด าเนินการมีอยู่อย่าง
จ ากัด 
2.ประชาชนไม่ได้
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของแผนชุมชน  ในการน า
โครงการเข้าสู่แผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลเมือง
ปากพูน 
3.เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(covid-19)  
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O 

3 3 9 ปานกลาง ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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การประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลเมืองปากพูน  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 
 

ที ่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย
ที่อาจเกิดข้ึน 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

2 การด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างเกิดความล่าช้า   

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ได้
ก าหนดไว้ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขาดความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานเนื่องจากมี
การปรับเปลี่ยนกฎหมาย
อยู่ตลอด 
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ไม่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O  
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง กองคลัง 
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การประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลเมืองปากพูน  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 
 

ที ่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความ

เสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

๓ การใช้รถยนต์
ส่วนกลางไม่เป็นไป
ตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1.การใช้รถยนต์
ส่วนกลางอาจไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 
2.สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
โดยไม่มีเหตุอันควร 

1.ผู้ขับรถยนต์ ไม่มีการกรอก
ข้อมูลบันทึกการใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 
2.เมื่อออกนอกเขตของ
เทศบาลเมืองปากพูน  ไม่มี
การขออนุญาตผู้บริหาร
ท้องถิ่น  
 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือ C 

5 3 15 สูง ส านักปลัด 
เทศบาล 

๔ การมีเครื่องใช้ในการ
เกิดอุทกภัยไม่เพียงพอ 

ความเสี่ยงที่จะเกิด
อุทกภัย 

เทศบาลเมืองปากพูน 
เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มี
อัตราการขยายตัวสูงและมี
ประชากรอาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่นประกอบกับในเขต
เทศบาลเป็นพ้ืนที่ที่น้้าจะไหล
ผ่านลงทะเล จึงมีความเสี่ยง
ที่จะเกิดอุทกภัยได้ง่าย 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O  
(ชุมชนในเขต
เทศบาลเป็นพ้ืนที่
ที่น้้าจะไหลผ่านลง
ทะเลจึงมีความ
เสี่ยงที่จะเกิดน้้า
ท่วมได้ง่าย) 
 

5 3 15 สูง ส านักปลัด 
เทศบาล 
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การประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลเมืองปากพูน  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

ที ่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความ

เสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

๕ การตรวจสอบการ
เสียชีวิตของผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ที่
มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ
ยังท าได้ไม่ทั่วถึง 

ท าให้เกิดความผิดพลาด
ในการจ่ายเงินให้กับผู้ที่
เสียชีวิตไปแล้ว 

การตรวจสอบการเสียชีวิต
ของผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ยังท าได้ไม่
ทั่วถึง 
 
 
 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน หรือ F 

๔ ๔ ๑๖ สูง กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๖ ผู้พิการบางรายไม่ได้
ตรวจสอบวันหมดอายุ
ของบัตรคนพิการ 

ผู้พิการไม่ได้รับเบี้ย 
ยังชีพฯ อย่างต่อเนื่อง 

ผู้พิการมิได้ตรวจสอบวัน
หมดอายุของบัตรคนพิการ 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน หรือ F 

2 ๓ ๖ ปานกลาง กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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การประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลเมืองปากพูน  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 

ที ่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่อาจเกิดข้ึน 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

๗ การก าหนดกรอบ
อัตราก าลังใหม่โดยไม่
มีข้ันตอนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน 

๑.  การปฏิบัติ ง าน เกิด
ความล่าช้า 
๒. เกิดความซ้ าซ้อนและ
สิ้นเปลืองทรัพยากร 

๑. ผู้ปฏิบัติไม่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการด าเนินงานที่
ชัดเจน 
๒. การไม่มีแผน
ด าเนินงานตามขั้นตอน 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O  

5 3 15 สูง ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๘ บุคลากรไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานไม่สัมฤทธิ์
ผลตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

จ านวนบุคลากรในแผน
อัตราก าลังที่มีอัตราว่างยัง
ไม่ได้รับการสรรหา 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O 

5 ๓ ๑๕ สูง ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลเมืองปากพูน  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 

ที ่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่อาจเกิดข้ึน 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

๙ การจัดท าทะเบียนคุม
มาตรวัดน้ าประปา ไม่
เป็นปัจจุบัน 

๑. การปฏิบัติงานไม่มีแนว
ทางการปฏิบัติงาน 
๒. ไม่สามารถตรวจสอบ
ยอดคงเหลือสุทธิจริงได้ 
 
 
 
 

 ผู้ปฏิบัติงานไม่จ ากัด
กระบวนการท างานให้เป็น
ปัจจุบัน 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงานหรือ O 

๓ ๒ 6 ปานกลาง กองประปา 

๑๐ ระบบท่อเมนส่งจ่าย
น้ าประปาเสื่อม
ประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้ 
น้ าประปา เช่น น้ าไม่ไหล 
ไหลน้อย ท่อแตก ท่อรั่ว 
ฯลฯ 
 
 
 
 

ท่อเมนส่งจ่ายน้ าประปามี
อายุการใช้งานมานานเกิด
การเสื่อมสภาพ 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน หรือ F 

4 ๔ 1๖ สูง กองประปา 
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ประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลเมืองปากพูน  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 

ที ่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่อาจเกิดข้ึน 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

11 ความเสี่ยงด้านการ 
แจ้งประเมินภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้างไม่
ถูกต้อง 

1.ผู้ เสียภาษีไม่มาช าระ
ภาษีภายในก าหนดเวลา 
เนื่องจากไม่ได้รับใบแจ้ง
ประเมินภาษ ี  
2.ผู้เสียภาษีต้องเสียเวลา
และไม่ได้รับความสะดวก 
เนื่องจากต้องเข้ามาติดต่อ
เทศบาลหลายครั้ ง เ พ่ือ
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 

1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องระเบียบ 
และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้องท าให้แจ้ง
ประเมินภาษีผิดพลาด 
2. ข้อมูลแผนที่ภาษีไม่
เป็นปัจจุบัน ท าให้แจ้ง
ประเมินภาษีไม่ถูกต้อง 
3. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ที่ดินเขต
เทศบาลได้รับข้อมูลจาก
ส านักงานที่ดินไม่ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงานหรือ O  
และ ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือ C  

 

4 3 12 สูง กองคลัง 
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ประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลเมืองปากพูน  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 

ที ่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่อาจเกิดข้ึน 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

12 ความเสี่ยงด้านการ 
บันทึกบัญชี การตั้ง 
หนี้ในระบบ e-LAAS 

ไม่สามารถวิ เคราะห์งบ
การเงินได้ เนื่องจากระบบ
บัญชีใหม่บันทึกบัญชีตาม
ใบตั้งหนี้ ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับประเภทการเบิกจ่าย
จากงบประมาณ 

1.ปริมาณงานที่มีจ านวน
มากและขาดบุคลากร  
2.เจ้าหน้าที่ขาดความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบการ
บันทึกบัญชี เจ้าหน้าที่ต้อง
วิเคราะห์ข้อมูลเองในการ
ตั้งหนี้ บางครั้งอาจมีความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
  

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือ C  

  

4 3 12 สูง กองคลัง 
 

13 การด าเนินการตาม 
โครงสร้างพื้นฐานไม่ 
เป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน 

ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่าง
ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ ใน
รอบ 1 ปีงบประมาณ  

1.งบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินโครงการ  
2.ข้อจ ากัดของระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ  
3.เป็นอ านาจหน้าที่
หน่วยงานอ่ืน  
 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือ C  
 

3 2 6 ปานกลาง กองช่าง 
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ประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลเมืองปากพูน  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 

ที ่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่อาจเกิดข้ึน 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

14 การเปลี่ยนแปลง 
ของระเบียบกฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 

การปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย 

1.ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
2.ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องบางฉบับล้าหลัง
3.ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องไม่ชัดเจน ไม่เอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงาน 
 
  

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือ C  

  

2 5 10 ปานกลาง ส านัก
ปลัดเทศบาล 

15 ความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย/ 
ระเบียบ 

ผู้รับผิดชอบอาจถูก
ด าเนินการทางวินัย สอบ
ข้อเท็จจริง ชดใช้ความ
เสียหายให้กับหน่วยงาน
  

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาด
ความรู้ ความช านาญใน
เรื่องท่ีได้รับมอบหมาย ให้
ปฏิบัติ เช่นการก าหนด
ราคากลาง การตรวจรับ
พัสดุ  
 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือ C  

5 3 15 สูง กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลเมืองปากพูน  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 

ที ่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่อาจเกิดข้ึน 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

16 ปัญหาการจัดการขยะ 1.เป็นแหล่งเพาะพันธ์    
เชื้อโรค                         
2.เกิดมลพิษกับประชาชน 
ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
  

1.ประชาชนขาดจิตส านึก 
ในการรักษาความสะอาด  
2.รถเก็บขยะมีไม่เพียงพอ
ในการใช้เก็บขนขยะ  
  
 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงานหรือ O

  

5 4 20 สูงมาก กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

17 การจัดท าฎีกาการเบิก
จ่ายเงิน 

ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ อ า จ ถู ก
ด าเนินการทางวินัย สอบ
ข้อเท็จจริง ชดใช้ความ
เสียหายให้กับหน่วยงาน 
 
 
 
 

ผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง
การจัดท าฎีการการเบิก
จ่ายเงินไม่มีความรู้เรื่อง
ระเบียบมากพอ 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O 

5 5 25 สูงมาก กอง
การศึกษา 
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ประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลเมืองปากพูน  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 

ที ่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่อาจเกิดข้ึน 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

18 การด าเนินโครงการ
ตามเทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในรอบ
ปีงบประมาณ 
 
 

การด าเนินการโครงการ
ด้านการศึกษา ไม่สามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้ 

1.โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (covid-19) 
2.ไม่มีบุคลากรที่
รับผิดชอบงานโดยตรง 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O 

3 4 12 สูง กอง
การศึกษา 

19 ขาดบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 
 

การด าเนินงานล่าช้าไม่
สามารถด าเนินการได้ทัน
ตามก าหนดเวลา  

ขาดแคลนบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O 

2 3 6 ปานกลาง กอง
การศึกษา 
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ประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลเมืองปากพูน  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 

ที ่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่อาจเกิดข้ึน 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

20 การด าเนินโครงการ
ตามเทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันใน
รอบปีงบประมาณ 
 

ผู้เกี่ยวข้องเสียประโยชน์
จ า ก ก า ร ไ ม่ ไ ด้ ด า เ นิ น
โครงการ 

1.โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (covid-19) 
2.ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ล่าช้า 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O 

2 3 6 ปานกลาง กองช่าง 

21 ข้อระเบียบกฎหมาย
ค่าตอบแทนบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุขไม่
ชัดเจน/เท่าเทียมของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 

1.บุคลากรได้รับ
ค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัยใน
การปฏิบัติงานจากการ
ดูแลผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(covid-19) ไม่เท่ากับ 
บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข 
2.ขาดขวัญก าลังใจ และ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 

1.องค์กร ได้รับข้อมูล
ล่าช้าท าให้ไมส่ามารถส่ง
ข้อมูลในการขออนุมัติ
ค่าตอบแทนได้ทันตาม
ห้วงเวลาที่ก าหนด  
2.ไม่มีผู้ที่มีความรู้ในการ
สื่อสารให้ข้อมูลกับผู้มีส่วน
ได้/ส่วนเสีย ได้เข้าใจถึง
ระเบียบ ฯ ที่เก่ียวข้อง 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O 

 

2 3 6 ปานกลาง กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลเมืองปากพูน  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 

ที ่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่อาจเกิดข้ึน 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

22 ทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่
เป็นระบบ 
 

ไม่ได้แยกทะเบียนครุภัณฑ์ 
ในงบเทศบัญญัติและงบ
เงินบ ารุง (ค่าเสื่อม) 

1.ขาดบุคลากรที่การ
ก ากับติดตาม อย่าง
ต่อเนื่อง      
2.การเปลี่ยนสถานที่ใช้
งาน/ย้ายสถานทีจ่ัดเก็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O 

2 3 6 ปานกลาง กองคลัง 
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3. การตอบสนองความเสี่ยง   

   เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 
กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลด ระดับ
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ   

   1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ 
ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น  

   2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความ 
เสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่ 
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการ ด าเนินงาน 
การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการท างานให้กับพนักงาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น   

   3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ และ
ต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด
หรือยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น   

   4) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท า
ประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอก มาจัดการในงาน
บางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น  

   เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดท าแผน 
บริหารความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูง
มาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ ต้นทุนที่ต้องใช้
ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
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การจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลเมืองปากพูน  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

ที ่ ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกท่ีเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  มีเป็น
จ านวนมาก  แต่ด้วย
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัด  ท าให้ไมส่ามารถ
ตอบสนองความต้องการ  
และแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างเต็มที่ 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม         
ความเสี่ยง 

ส านักปลัดเทศบาล 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1. ขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจากส่วน

ราชการอ่ืน 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีการ
สะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนและจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ 

3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในกระบวนการ
จัดท าแผนชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการประสานแผน 
ตามแนวทางการประสานแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ใน
ลักษณะ One Plan 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

2 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
เกิดความล่าช้า   

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม         
ความเสี่ยง 

กองคลัง 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาระเบียบ ข้อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
2. เน้นย่ าการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รายงานผลการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายไตรมาส ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 
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การจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลเมืองปากพูน  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 
ที ่ ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกท่ีเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 
๓ การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่

เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม         
ความเสี่ยง 

ส านักปลัดเทศบาล 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1.ยึดถือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้

และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 
2.ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว 3018 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

๔ การมีเครื่องใช้ในการเกิด
อุทกภัยไม่เพียงพอ 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

ส านักปลัดเทศบาล 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๑. จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒. จัดท าโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน 
สาธารณภัยในชุมชน(ด้านอุทกภัย) 
๓. จัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเกิดภัยพิบัติ 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

 
 
 
 

http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
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การจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลเมืองปากพูน  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 
ที ่ ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกท่ีเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 
๕ การตรวจสอบการเสียชีวิต

ของผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเบี้ย
ยังชีพยังท าได้ไม่ทั่วถึง 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองสวัสดิการสังคม 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๑. มีการตรวจสอบการเสียชีวิตกับส้านักทะเบียน

ราษฎร์ที่อ้าเภอเมืองนครนครศรีธรรมราชทุกเดือน 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

๖ ผู้พิการบางรายไม่ได้
ตรวจสอบวันหมดอายุของ
บัตรคนพิการ 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองสวัสดิการสังคม 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๑. จัดท าทะเบียนคนพิการให้เป็นปัจจุบันสามารถ

ตรวจสอบวันออกบัตรและวันหมดอายุได้ 
๒. ส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานลงพ้ืนที่เพ่ือแจ้งหนังสือ
ให้กับผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการทราบ 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

๗ การก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ใหม่โดยไม่มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

ส านักปลัดเทศบาล 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๑. ศึกษา เกี่ยวกับ ระเบียบ ฯ หลักเกณฑ์และ

ขั้นตอนการด้าเนินงานให้ถูกต้อง  
๒. วางแผนขั้นตอนการด้าเนินงานให้ชัดเจน 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 
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การจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลเมืองปากพูน  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 
ที ่ ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกท่ีเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 
8 บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน 
การยอมรับความเสี่ยง ไม่ยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        

ความเสี่ยง 
ส านักปลัดเทศบาล 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ตรวจสอบหรือมีการทบทวนอัตราก าลังว่างตาม
กรอบและมีการสรรหาบุคลากรตามอัตราว่างที่มีใน
แผนอัตราก าลัง 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

9 การจัดท าทะเบียนคุมมาตร
วัดน้ าประปา ไม่เป็นปัจจุบัน 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองประปา 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๑. มอบหมายผู้ปฏิบัติงานจัดท าบัญชีควบคุมมาตร

วัดน้ าให้เป็นปัจจุบัน 
การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

10 ระบบท่อเมนส่งจ่าย
น้้าประปาเสื่อม
ประสิทธิภาพ 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองประปา 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๑. ขอสนับสนุนงบประมาณด้าเนินการปรับปรุง     

ท่อเมนส่งจ่ายน้้าประปาจากหน่วยงานที่จัดสรร
งบประมาณ 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 
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จัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลเมืองปากพูน  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 
ที ่ ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกท่ีเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 

11 ความเสี่ยงด้านการแจ้ง
ประเมินภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองคลัง 
 การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

12 ความเสี่ยงด้านการบันทึก
บัญชี การตั้งหนี้ในระบบ  
e-LAAS 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองคลัง 
 การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 
2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการในการ  
บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

13 การด าเนินการตามโครงการ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่
เป็นไปตามความต้องการ 
ของประชาชน 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองช่าง 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง อธิบายข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆให้

ประชาชนทราบถึงเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนิน
โครงการตามความต้องการในอันดับแรกได้ 
 
 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 
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จัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลเมืองปากพูน  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 
ที ่ ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกท่ีเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 

14 การเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่น 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

ส านักปลัดเทศบาล 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และ

ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

15 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย/ระเบียบ 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และถือ  

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

16 ปัญหาการจัดการขยะ การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม การลดหรือควบคุมความเสี่ยง จัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอในการเก็บขยะ  

และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน  
มีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด 
 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 
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จัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 
ที ่ ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกท่ีเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 

17 การจัดท าฎีกาการเบิก
จ่ายเงิน 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองการศึกษา 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และ

ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

18 การด าเนินโครงการตามเทศ
บัญญัติ เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในรอบ
ปีงบประมาณ 
 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองการศึกษา 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง มอบหมายบุคลาการของกองการศึกษารับผิดชอบ

งานโดยตรงเพ่ือขับเคลื่อนงานโครงการตามนโยบาย
ของต้นสังกัด 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

19 ขาดบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 
 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองการศึกษา 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ควรสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราก าลังต าแหน่ง

ว่าง 
การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 
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จัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลเมืองปากพูน  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 
ที ่ ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกท่ีเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 

20 การด าเนินโครงการตาม  
เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันในรอบ
ปีงบประมาณ 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองช่าง 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1.ควรมอบหมายงานตามหน้าที่ในการขับเคลื่อนงาน 

โครงการตามนโยบายของต้นสังกัดให้อย่างชัดเจน 
2.วางแผนการด าเนินงานและก าหนดระยะเวลาให้
แล้วเสร็จอย่างชัดเจน 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

21 ข้อระเบียบกฎหมาย
ค่าตอบแทนบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุขวิธีการ
ปฏิบัติไม่ชัดเจน/เท่าเทียม
ของกระทรวงสาธารณสุข 
 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ควรมอบหมายให้หัวหน้างานประสานเอกสาร 

แนวทางจากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือ
น ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติใช้ให้ทันต่อ
สถานการณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

22 ทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่เป็น
ระบบ 
 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองคลัง 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ควรมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานให้ชัดเจน

จัดท าทะเบียนที่เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 
การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 
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4. การรายงานและติดตามผล   
   หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ 
ติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี เป้าหมายใน
การติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงหรือไม่      โดย
หน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไป รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่
ได้กล่าวไว้ข้างต้น  

   ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจก าหนด ข้อมูลที่ต้องติดตาม หรือาจท า Check List การติดตาม 
พร้อมทั้งก าหนดความถ่ีในการติดตามผล  โดยสามารถติดตามผลได ้ใน 2 ลักษณะ คือ   
   1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น   
   2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ใน 
การด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน   
  
5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง   
   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผล การบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้บริหารท้องถิ่น มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือ ตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่
ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็น
วัฒนธรรมในการด าเนินงาน   
  
6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง   
   การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงใน 
ทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงาน
จริงเป็นประจ าทุกปี 

 
 
 
 
 

 
 
 



40 
 

 
บทท่ี 5 

แผนบริหารความเสี่ยง 
 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองปากพูน ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง เพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  โดยคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้น
ไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง
มาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ ส าหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง 
(Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการด าเนินการตามมาตรการในการ
ลดความเสี่ยง  ได้พิจารณาค านึงถึงความคุ้มค่าใน ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดย
แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี งบประมาณ 2565 ของเทศบาลเมืองปากพูน มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้  
   1) วิธีการด าเนินงาน (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง)   
   2) ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง   

3) งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ  
4) ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแผนงานนั้น  
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

1.โครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ของเทศบาลนคร 
นครศรีธรรมราช  มีเป็น
จ านวนมาก  แต่ด้วย
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัด  ท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการ  
และแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างเต็มที่ 

9 1.ขอรับสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุน
จากส่วนราชการอ่ืน 

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ให้มีการ
สะท้อนปัญหาความ
ต้องการของชุมชนและ
จัดล าดับความส าคัญของ
โครงการ 

3.ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งใน
กระบวนการจัดท าแผน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง มี
การประสานแผน ตาม
แนวทางการประสาน
แผนพัฒนาระดับพื้นท่ีใน
ลักษณะ One Plan 
 

 

เพ่ือแก้ปัญหา
ความเดือดร้อน
และตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2565 

โครงการพัฒนาใน
แผนชุมชน ได้บรรจุ
ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ร้อยละ 80 
เพ่ือตอบสนองและ
เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนสูงสุด 

N/A ส านัก
ปลัดเทศบา

ล 

2 2 4 
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

2.การด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างเกิดความล่าช้า   

9 1. ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษา
ระเบียบ ข้อกฎหมายที่
เกี่ยงข้อง และถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ตาม
ระเบียบกระทรวงการ 
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
2. เน้นย่ าการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง และให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
รายงานการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นราย
ไตรมาส ให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 

เพ่ือให้การ
เบิกจ่าย

งบประมาณเป็น
ตามแผนที่ได้
ก าหนดไว้ 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2565 

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจระเบียบ 
กฎหมายมากยิ่งขึ้น
และมีเบิกจ่ายทัน
ปีงบประมาณ 

N/A กองคลัง 2 2 4 
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

๓.การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

15 ๑. ถือระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒. ปฏิบัติตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 
3018 ลงวันที่ 25 ก.ย. 
2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 

เพ่ือให้การใช้
รถยนต์
ส่วนกลาง
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 256๕ 

การใช้รถยนต์
ส่วนกลางเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 

N/A ส านักปลัด 
เทศบาล 

1 1 1 

 
 

http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

๔. การมีเครื่องใช้ในการ
เกิดอุทกภัยไม่เพียงพอ 

๑๕ ๑. จัดท าแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
๒.จัดท าโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันสาธารณภัยใน
ชุมชน(ด้านอุทกภัย) 
๓.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่
ใช้ในการเกิดภัยพิบัติ 

เพ่ือลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 256๕ 

เพ่ือลดความเสี่ยงที่
เกิดอัคคีภัย 

N/A ส านักปลัด 
เทศบาล 

1 1 1 

๕.ตรวจสอบการเสียชีวิต
ของผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับ
เบี้ยยังชีพยังท าได้ไม่ทั่วถึง 

1๖ มีการตรวจสอบการ
เสียชีวิตกับส านัก
ทะเบียนราษฎร์ที่อ าเภอ
เมืองนคร
นครศรีธรรมราช 

เพ่ือลดความ
เสี่ยงในการ
จ่ายเงินให้กับผู้
ที่เสียชีวิตไป
แล้ว 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 256๕ 

เพ่ือลดความเสี่ยง
ในการจ่ายเงิน
ให้กับผู้ที่เสียชีวิตไป
แล้ว 

N/A กอง
สวัสดิการ

สังคม 

1 1 1 
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

๖.ผู้พิการบางรายไม่ได้
ตรวจสอบวันหมดอายุของ
บัตรคนพิการ 

๖ 1.จัดท าทะเบียนคน
พิการให้เป็นปัจจุบัน 
สามารถตรวจสอบวัน
ออกบัตรและวันหมด 
อายุได้  
๒.ส่งเจ้าหน้าที่ประสาน 
งานลงพื้นที่เพ่ือแจ้ง
หนังสือให้กับผู้พิการหรือ
ผู้ดูแลผู้พิการทราบ 
 

เพ่ือให้ผู้พิการ
ได้รับเบี้ยยังชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 256๕ 

ผู้พิการได้รับเบี้ย 
ยังชีพอย่างต่อเนื่อง 

N/A กอง
สวัสดิการ

สังคม 

1 1 1 

๗.การก าหนดกรอบ
อัตราก าลังใหม่โดยไม่มี
ขั้นตอนการด าเนินงานที่
ชัดเจน 

๑๕ 1.การจัดท าคู่มือขั้นตอน
การด าเนินงานของการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ใหม่ 
2. แจ้งขั้นตอนตาม
แผนการด าเนินงานให้ผู้
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ
อย่างชัดเจน 

เพ่ือให้การ
ก าหนดกรอบ
อัตราก าลังใหม่
มีความรวดเร็ว
ไม่เกิดความ
ล่าช้าและ
สิ้นเปลือง 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 256๕ 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามขั้นตอน
การด าเนินงานที่
ชัดเจน 

N/A ส านักปลัด 
เทศบาล 

1 1 1 
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

๘.บุคลากรไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

๑๕ ตรวจสอบหรือมีการ
ทบทวนอัตราก าลังว่าง
ตามกรอบและมีการสรร
หาบุคลากรตามอัตรา
ว่างที่มีในแผนอัตราก าลัง 

เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงาน
ส าเร็จแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 256๕ 

มีบุคลากรที่
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอต่องานที่
ปฏิบัติ 

N/A ส านักปลัด 
เทศบาล 

1 1 1 

๙.การจัดท าทะเบียนคุม
มาตรวัดน้ าประปาไม่เป็น
ปัจจุบัน 

6 1) มอบหมาย
ผู้ปฏิบัติงานจัดท าบัญชี
ควบคุมมาตรวัด
น้ าประปาให้เป็นปัจจุบัน
ตรวจสอบได้ 
๒) ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ 

เพ่ือให้ข้อมูล
ถูกต้อง 
ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 256๕ 

มีกระบวนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางปฏิบัติและ
สามารถตรวจสอบ
ยอดคงเหลือสุทธิ
จริงได้ ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

N/A กองประปา 1 1 1 
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

๑๐.ระบบท่อเมนส่งจ่าย
น้ าประปา เสื่อม
ประสิทธิภาพ 

1๖ ๑) ด าเนินการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินการปรับปรุงท่อ
เมนส่งจ่ายน้ าประปา 
จากหน่วยงานที่จัดสรร
งบประมาณ 

พัฒนาและ
ปรับปรุงท่อเมน
ส่งจ่าย
น้้าประปา 
ส้าหรับบริการ
ประชาชน อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ลดปริมาณการ
สูญเสียของน้้า
และลดปัญหา
ต่างๆของการใช้
น้้าประปา 
 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 256๕ 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในคุณภาพ
ของน้้าประปา
เพ่ิมข้ึนและมี
น้้าประปาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

N/A กองประปา 1 1 1 
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

๑1. ความเสี่ยงด้านการ
แจ้งประเมินภาษีท่ีดินและ 
สิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 

12 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้
เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมาก
ขึ้น 
 
 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 256๕ 

ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้อง 

N/A กองคลัง 1 1 1 

12. ความเสี่ยงด้านการ
บันทึกบัญชี การตั้งหนี้ใน
ระบบ e-LAAS 

12 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้
เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมาก
ขึ้น 
 
 
 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 256๕ 

ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้อง 

N/A กองคลัง 1 1 1 

 
 
 



49 
 

แผนบริหารความเสี่ยง  
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

๑3. การด าเนินการตาม
โครงการ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานไม่เป็นไปตาม
ความต้องการของ
ประชาชน 
 
 
 

6 อธิบายข้อกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ให้ประชาชนทราบถึง
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการตาม
ความต้องการในอันดับ
แรกได้ 

เพ่ือให้การ
ด าเนินการด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐานของ
เทศบาลนคร
นครศรีธรรม 
ราชเป็นไปตาม
ความต้องการ
ของประชาชน 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 256๕ 

เพ่ือให้โครงการที่
ด าเนินการเป็นไป
ตามความต้องการ
ของประชาชน 

N/A กองช่าง 1 1 1 

14. การเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับท้องถิ่น 

10 1. ศึกษาระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด 
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมฯ 
 
 
 
  

เพ่ือให้การ
ด าเนินการต่างๆ
ของเทศบาล
นครนครศรี 
ธรรมราช เป็นไป 
ตามระเบียบ
กฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 256๕ 

การด าเนินการ
ต่างๆของเทศบาล
เมืองปากพูนเป็นไป
ตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

N/A ส านักปลัด 
เทศบาล 

1 1 1 

 



50 
 

แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

๑5. ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/
ระเบียบ 
 
 
 

15 ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
อบรมตามหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมทักษะ
ความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้อง มี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
ระเบียบ 
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 256๕ 

เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจถึง
ระเบียบ กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงาน 

N/A กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

1 1 1 

16. ปัญหาการจัดการ
ขยะ 

20 ควรจัดหาครุภัณฑ์ให้
เพียงพอที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาด และก าชับ
เจ้าหน้าที่ให้มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
ปฏิบัติ 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ขยะตกค้าง
ภายในเขต
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 256๕ 

เขตเทศบาลมีความ
สะอาดเกิดความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

N/A กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

1 1 1 
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 
 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

17. การจัดท าฎกีาการ
เบิกจ่ายเงิน 

25 ศึกษาระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
และถือปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 
 

เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงาน
ด าเนินไปได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 256๕ 

การด าเนินงานไป
ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

N/A กอง
การศึกษา 

1 1 1 

18. การด าเนินโครงการ
ตามเทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในรอบ
ปีงบประมาณ 
 

12 มอบหมายบุคลากรของ
กองการศึกษารับผิดชอบ
งานโดยตรงเพื่อ
ขับเคลื่อนงานโครงการ
ตามนโยบายของต้น
สังกัด 

เพ่ือให้การ
ด าเนินงาน
โครงการตาม
เทศบัญญัติ
สามารถ
ด าเนินการได้
ทันใน
ปีงบประมาณ 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 256๕ 

มีการด าเนินการ
โครงการตาม 
เทศบัญญัติได้
ครบถ้วน และทัน
ในปีงบประมาณ 

N/A กอง
การศึกษา 

1 1 1 
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

19. ขาดบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 
 

6 1.ควรสรรหาบุคลากร
ตามกรอบอัตราก าลัง
ต าแหน่งว่าง 

การปฏิบัติงาน
เกิด 
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 
 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2565 

การปฏิบัติงานเกิด 
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

N/A กอง
การศึกษา 

1 2 2 

20. การด าเนินโครงการ
ตามเทศบัญญัติเรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันในรอบ
ปีงบประมาณ 

6 1.ควรมอบหมายงาน
ตามหน้าที่ในการ
ขับเคลื่อนงานโครงการ
ตามนโยบายของต้น
สังกัดให้อย่างชัดเจน 

2.วางแผนการ
ด าเนินงานและก าหนด
ระยะเวลาให้แล้วเสร็จ
อย่างชัดเจน 

- เพ่ือให้การ
ด าเนินงาน
โครงการตาม
เทศบัญญัติ 
สามารถด าเนิน 

การ ได้ทันใน
ปีงบประมาณ 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2565 

- มีการด าเนินการ
โครงการตามเทศ
บัญญัติได้ครบถ้วน 
และทันใน
ปีงบประมาณ 

N/A กองช่าง 1 2 2 
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

21. ข้อระเบียบกฎหมาย
ค่าตอบแทนบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุขวิธีการ
ปฏิบัติไม่ชัดเจน/เท่าเทียม
ของกระทรวงสาธารณสุข 
 

6 มอบหมายเจ้าหน้าที่
ประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือรับทราบแนวทาง/วิธี
ปฏิบัติ ที่ถูกต้อง/ทันตาม
ห้วงเวลา 

-เพ่ือให้สามารถ
เบิกจ่าย
ค่าตอบแทน
ต่างๆ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีต้น
สังกัดอนุโลมใช้
ตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวง
สาธารณสุข 
-เพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานเสี่ยง
ภัยใน
สถานการณ์
ฉุกเฉิน 
 
 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2565 

สามารถน าแนวทาง
ปฏิบัติจาก
กระทรวง
สาธารณสุขมา
ประกอบในการ
ด าเนินงานขอรับ
ค่าตอบแทน 

N/A กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

1 2 2 
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรรมราช 

 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

22. ทะเบียนครุภัณฑ์ยัง
ไม่เป็นระบบ 
 

6 จัดท าค าสั่งมอบหมาย
เจ้าหน้าทีท่ดแทนผู้ที่
ลาออก แยกทะเบียน 
ครุภัณฑ์ของกอง
การแพทย์ ตาม
งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร  
  

1.เพ่ือให้
สามารถก ากับ
ดูแล/ซ่อมบ ารุง 
การเสื่อมสภาพ
ของ ครภุัณฑ์ 
รวมถึงการ
จ าหน่าย               
2.ลดพื้นที่
จัดเก็บครุภัณฑ์
ที่เสื่อมสภาพ 
รอจ าหน่าย 
  

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2565 

1.มีทะเบียน
ครุภัณฑ์ที่เป็น
ปัจจุบันสามารถ
ตรวจสอบได้ 
2.สามารถจ าหน่าย
ครุภัณฑ์ได้ตามการ
เสื่อมสภาพ 

N/A กองคลัง 1 2 2 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 


