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คำนำ 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 

2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร

จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลัง

ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม 2562 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นหน่วยงานของรัฐตาม

หลักเกณฑ์น้ี 

  เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของ

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

         เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน 
เมษายน  2563 
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๑.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มรการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ท่ี
หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ 
  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วย
ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซ่ึง
เป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน 
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการ
จัดการความเส่ียง เพ่ือลดความสูญเสียและโอกาสท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 
  ดังนั้น เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็น
แนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิด
ความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม 
และตรวจสอบได้ 
  

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
  ๑.  เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน 
  ๒.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการบริหารความเส่ียง 
  ๓.  เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 
  ๔.  เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน 
  ๕.  เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกับเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน  
 

๓.  เป้าหมาย 
  ๑.  ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ใน
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
  ๒.  ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง ประเมินความเส่ียง และจัดการความ
เส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
  ๓.  สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเส่ียงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
  ๔.  การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในเทศบาล
ตำบลเจ็ดเสมียน 

บทที่ ๑  บทนำ 
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๔.  นิยามความเส่ียง 
  ความเสี่ยง  หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความ
เสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ 
การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความ
เสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงลดลงอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ 
  การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดย
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู่ วิธีการท่ีใช้ในปัจจุบัน คือ 

1. การหลีกเล่ียงความเส่ียง คือการหลีกเล่ียงหรือหยุดการกระทำท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง เช่น งาน
ส่วนใดท่ีองค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเล่ียงหรือหยุดการทำงานในส่วนน้ัน และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน 

2. การลดความเส่ียง คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดท้ังสองส่วน โดยการจัด
ให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพ่ือป้องกัน หรือค้นพบความเส่ียงอย่างเหมาะสมทันเวลา 

3. การแบ่งความเส่ียง คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดท้ังสองส่วน โดยการหา
ผู้ร่วมรับผิดชอบความเส่ียง เช่น การทำประกันต่างๆ 

4. การยอมรับความเส่ียง คือการไม่ต้องทำส่ิงใดเพ่ิมเติมเน่ืองจากมีความเห็นว่าความเส่ียงมีโอกาส
ท่ี จะเกิดข้ึนน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 
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๑.  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
  เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน มีพื้นที่ 14.89 ตารางกิโลเมต ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอโพธาราม ห่าง
จากตัวอำเภอ 7 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดราชบุรีประมาณ 13 กิโลเมตร โดยมีถนนทางหลวงหมายเลข 3238 
(ถนนเพชรเกษมสายเก่า), ถนนเลียบคันคลองชลประทาน และถนนทางหลวงหมายเลข 3644 เป็นถนนสายหลักท่ี
ใช้ในการเดินทาง ตำบลเจ็ดเสมียนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีเขตติดต่อกับพ้ืนท่ีใกล้เคียงดังน้ี 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม   
  ทิศใต้  จากหลักเขตที่ 3 ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลเจ็ดเสมียนกับตำบลท่าราบ อำเภอ
เมืองราชบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 4 ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองฝ่ังตะวันตก 
  ทิศตะวันออก จากหลักเขตท่ี 2 ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลเจ็ดเสมียนกับตำบลดอนทราย ไปทาง
ทิศใต้และถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลเจ็ดเสมียนกับตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึง
หลักเขตท่ี 3 ซ่ึงอยู่บริเวณเส้นแบ่งเขตตำบลเจ็ดเสมียนกับตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี 
  ทิศตะวันตก จากหลักเขตที ่ 4 เล ียบตามร ิมแม ่น ้ำแม ่กลองฝ ั ่ งตะว ันออกไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบเขตตำบลคลองข่อย 

 

 
แผนท่ีเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 

 
  เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนมีประชากรจำนวนรวมท้ังส้ิน 4,678 คน แยกเป็น ชาย 2,181 คน 
หญิง 2,497 คน (ท่ีมา งานทะเบียนฯ เม่ือวันท่ี 30 เมษายน ๒๕๖๒) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างใน
โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย และธุรกิจส่วนตัว 
                                                                          

๒.  วิสัยทัศน์ 
  “แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ เกษตรอุตสาหกรรม ผู้นำภาคตะวันตก” 

บทที่ ๒   
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๓.  ภารกิจ 
  1.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงแวดล้อม 
  ๒.  พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของชุมชน 
  ๓.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๔.  ส่งเสริมสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
  ๕.  พัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน 
 

๕.  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาด้านเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
 

๕.  โครงสร้างส่วนราชการภายใน 
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 
 
  

ปลัดเทศบาล 

 

ฝ่ายบริหารการศึกษา 

- งานแผนและ

โครงการ 

- งานการศึกษา

ปฐมวัย 

-งานส่งเสรมิประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม 

   

 

ฝ่ายแบบแผนและ

ก่อสร้าง 

- งานวิศวกรรม 

- งานสถาปัตยกรรม 

ฝ่ายการโยธา 

- งานสาธารณูปโภค 

- งานจัดสถานท่ี 

   และการไฟฟ้า

สาธารณะ 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 

- งานการเงินบญัช ี

- งานพัสดุและ

ทรัพยส์ิน 

ฝ่ายพัฒนารายได้ 

- งานจัดเก็บรายได้  

- งานแผนท่ีภาษี 

 

ฝ่ายอำนวยการ 
- งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าท่ี 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานนิติการ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานนโยบายและแผน 
ฝ่ายปกครอง 
- งานทะเบียน 
- งานป้องกันฯ 
- งานเทศกิจ 

 

สำนักปลัด  

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

-  งานรักษาความสะอาด 

ฝ่ายบริการสาธารณสุข 

- งานส่งเสรมิสุขภาพ 

- งานป้องกันและ 

    ควบคมุโรคติดต่อ 

 

กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

ตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล 

ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 

- งานสังคมสงเคราะห์ 

- งานพัฒนาชุมชน 

 

กองสวัสดิการ สังคม 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ระดับต้น) 



แผนการบริหารจดัการความเสี3ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน  อําเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบรีุ 
 

-5- 

อำนาจหน้าท่ีของส่วนราชการต่างๆ มีดังน้ี 

ส่วนราชการ 
 

อำนาจหน้าท่ี 

สำนักงานปลัด -  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางและ
งานธุรการ  งานด้านการเงิน  งบประมาณ  งานด้านพัสดุ  งานด้านอาคารสถานที่ใน
ค ว า ม ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ แ ล ะ ค ว บ ค ุ ม ก า ร ใ ช ้ ย า นพ าหน ะ ส ่ ว น ก ล า ง   ต ิ ด ต่ อ
ประสานงาน  วางแผน   ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ  เก็บรักษาเอกสารและ
เอกสารสำคัญของส่วนราชการ  การดำเนินงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ กำหนดนโยบาย
และจัดทำแผนงานของส่วนราชการ  จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ให้
คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
-  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  สรุปรายงาน
เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ  เช่น  การจัดทำแผนอัตรากำลังของ
เทศบาล  การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  การจัดระบบงาน  การสรร
หา   การจ ัดสอบ   และการบรรจ ุแต ่งต ั ้ ง   การโอน   การย ้าย   การเล ื ่อนขั้น
เงินเดือน  การเลื่อนตำแหน่ง  การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ  การ
ดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน  การจัดทำทะเบียนประวัติ  แก้ไข
เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติการรับราชการ   
-  งานเลขานุการสภา  มีหน้าที ่ร ับผิดชอบเกี ่ยวกับงานเลขานุการการประชุม
ต่างๆ  การติดต่อ  ประสานงาน  ดูแลความเรียบร้อยการจัดการประชุม  การรวบรวม
ข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายงานการประชุม   
-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที ่รับผิดชอบเกี ่ยวกับการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป  ลด
อันตรายและความเสียหายที ่เก ิดเพลิงไหม้  ป้องกันและบรรเทาอันตรายจาก
อุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผู ้ประสบภัยและทรัพย์ส ิน  ช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย  
-  งานนิติการ  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  ร่าง
และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง งาน
จัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย 
งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและ
การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศ
บัญญัติ งานนิติกรรมสัญญา  งานเกี ่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง  อาญา  งานคดี
ปกครอง และงานคดีอื่น ๆ งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน        
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ส่วนราชการ 
 

อำนาจหน้าท่ี 

สำนักงานปลัด (ต่อ) งานสังคมสงเคราะห์ งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งาน
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งาน
สงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน งานสำรวจวิจัยสภาพ
ปัญหาสังคมต่างๆ งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภท งาน
ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อการสังคมสงเคราะห์ งานให้
คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ 
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ ่ง เร่ร่อน ถูก
ทอดทิ้ง  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา  งาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมี
ปัญหาในด้านต่างๆ   
-  งานพัฒนาชุมชน งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการ
ปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการ
ขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน 
งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ีงานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน 
งานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตร ี 
 

กองคลัง  -  งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดทำเช็คและ
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย จัดทำบัญชี จัดทำรายงาน
ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี จัดทำสถิติรายรับ-รายจ่าย จัดทำบัญชีรายจ่ายเงิน
สะสม จัดทำบัญชีรายจ่ายเงินอุดหนุน จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะ
การ รายงานสถิติการคลังและให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง  
-  งานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง  การซ่อมบำรุงและรักษา จัดทำทะเบียน
พัสดุ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ จำหน่ายพัสดุ  
-  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ วางแผนการจัดเก็บรายได้ 
พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีอากร 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร จัดทำหนังสือแจ้งการชำระภาษี ตรวจสอบ
และจัดทำบัญชีรายชื่อผู ้ไม่ยื ่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน รายชื่อผู ้ไม่ชำระภาษี 
ค่าธรรมเนียมอื่นๆภายในกำหนด จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี กรณีไม่มา
ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายในกำหนด ประสานกับงานนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่
ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้  



แผนการบริหารจดัการความเสี3ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน  อําเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบรีุ 
 

-7- 
 
กองคลัง (ต่อ) -  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน คัดลอกข้อมูลที่ดิน ปรับปรุงข้อมูลแผนที่

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ สำรวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ปรับปรุง
จัดเก็บ ดูแลรักษาข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษีต่างๆ 

กองช่าง  -  งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน ทางเท้า 
และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมแซมบำรุงรักษา
อาคาร ถนน ทางเท้า งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้
คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุด้านโยธา งาน
ซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
- งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ ออกแบบ คำนวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร 
และสิ ่งก่อสร้างอื ่น ๆ งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี ่ยวกับงานทางด้าน
วิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานออกแบบรายละเอียดทางด้าน
วิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคาร
ให้แก่ประชาชน งานสำรวจข้อมูลรายละเอียด เพื ่อคำนวณออกแบบ กำหนด
รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื ่นๆ งานศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานประมาณ
ราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานควบคุม
การก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  
-  งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแลอาคาร
สถานที่ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานวางแผนการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ งานในการติดตั ้ง ประกอบ ดัดแปลง 
ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า งาน
เบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช ้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
-  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการ
เรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานสารณ
กุศล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของ
กองช่าง รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับ
เอกสารสำคัญของทางราชการ งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองช่าง งานรับเรื่อง
ร้องทุกข์ และร้องเรียน งานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง งานการเงินและบัญชีของ
กองช่าง 
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กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบ
และประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งาน
กิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน 
การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัด
สถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณ ีขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การ
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
-  งานบริหารการศึกษา งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป งานบริหารการศึกษา  
งานวางแผนและสถิต ิงานการเงินและบัญช ี
-  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณ ี
ศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและนันทนาการ 
-  งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดการศึกษา งานพลศึกษา งาน
ทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

-  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ งานอาชีวอนามัย งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริม 
เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  งานควบคุมมลพิษ   งาน
ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
งานธุรการประจำส่วนสาธารณสุข  
-  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุข
ศึกษา  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ งานรักษาแลพยาบาล 
- งานรักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ  
งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  งานกำจัดมูลฝอยและ
น้ำเสีย 
-  งานควบคุมโรค งานเฝ้าระวังโรคระบาด งานระบาดวิทยา  งานป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ  งานเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส ์  งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
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๑.  แนวทางการบริหารความเส่ียง  
    แนวทางการดำเนินการบริหารความเส่ียงของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังน้ี 
  ระยะท่ี 1 การเร่ิมต้นและพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑)  กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียงของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน 
  ๒)  ระบุปัจจัยเส่ียง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเส่ียง 
   ๓)  วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเส่ียง 
  ๔)  จัดทำแผนการบริหารความเส่ียงของปัจจัยเส่ียงท่ีอยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมท้ังปัจจัยเส่ียง
ท่ีอยู่ในระดับปานกลาง 
  5)  ส่ือสารทำความเข้าใจเก่ียวกับแผนบริหารความเส่ียงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเจ็ด
เสมียนทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ 
  6)  รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
  ๗)  รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 
  ระยะท่ี ๒ การพัฒนาสู่ความย่ังยืน 

๑)  ทบทวนแผนการบริหารความเส่ียงปีท่ีผ่านมา 
  ๒)  พัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงสำหรับความเส่ียงแต่ละประเภท 
  ๓)  ผลักดันให้มีการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร 
  ๔)  พัฒนาขีดความสามารถพนักงานเทศบาลในการดำเนินการบริหารความเส่ียง 
๒.  คณะทำงานบริหารความเส่ียง 
  เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน แต่งต้ังคณะทำงานบริหารความเส่ียง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจ

หน้าท่ี ดังน้ี  

๑)  ปลัดเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน     ประธานกรรมการ 
  ๒)  รองปลัดเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน    กรรมการ 
  3)  หัวหน้าสำนักปลัด      กรรมการ 
  ๔)  ผู้อำนวยการกองคลัง      กรรมการ 
  ๕)  ผู้อำนวยการกองช่าง      กรรมการ 
  6)  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   กรรมการ 
  ๗)  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ 
  ๘)  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
  10)  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ     กรรมการและเลขานุการ 
  11)  นิติกร             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

บทท่ี ๓  แนวทางการบริหารความเส่ียง 
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  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ  ดังน้ี 

๑)  จัดทำแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
๒)  ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง  
๓)  จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการ
ความเส่ียง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึงเทศบาลตำบล
เจ็ดเสมียน มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเส่ียง 6 ข้ันตอนหลัก ดังน้ี 

1.  การระบุความเสี ่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั ้งที ่ม ีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์น้ันจะเกิดข้ึนท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนได้อย่างไร 
  2.  ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานท่ีได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
  ๓.  จัดการความเส่ียง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความ
เส่ียงท่ีสูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าใน
ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนท่ีต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการน้ัน กับประโยชน์ท่ีจะได้รับด้วย 
  4.  รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เส่ียงท่ีได้ดำเนินการท้ังหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 
  5.  ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจ
ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความ
เส่ียงท่ีดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจริงและอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการ
หรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการ
บริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง 
  6.  ทบทวนการบริหารความเส่ียง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเส่ียง
ในทุกข้ันตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดีย่ิงข้ึน 

กระบวนการบริหารความเส่ียงของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน 

 
 

!. ระบุความ
เสี/ยง 

2. ประเมนิ
ความเสี/ยง 

6. จดัการ
ความเสี/ยง 

;. รายงาน
และตดิตาม

ผล 

@. ประเมนิผล
การบริหาร
ความเสี/ยง 

B. ทบทวน
การบริหาร
ความเสี/ยง 

บทท่ี ๔  การบริหารจัดการความเส่ียง 
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1.  การระบุความเส่ียง 
  เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง โดยต้องคำนึงถึง
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี
เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั ้น จึงต้องเข้าใจใน
ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสม 
  1.1  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป้นตัวเงินและไม่เป้นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
  1.2  ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เม่ือใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของ
ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่าง
ถูกต้อง โดยปัจจัยเส่ียงแบ่งได้ 2 ด้าน คือ 
  ๑)  ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ 
ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 
  ๒)  ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบ
สารสนเทศ เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์  
  1.3  ประเภทความเส่ียง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  ๑)  ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
  ๒)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  3)  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการ
ดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การ
จัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ท่ีไม่ชัดเจน อันนำไปสู่ 
การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง 
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  4)  ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

การระบุความเส่ียง (ปีงบประมาณ 2563) 
เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

1. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจใน
การอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ 

หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลัก
ความถูกต้อง ย่อมเกิดความ
ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน
เทศบาล 

ปัจจัยภายใน 
- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้
ในการปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานเทศบาล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มี
อำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

2.  ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย อัน
นำไปสู่ปัญหากับหน่วย
ตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา
ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หน่วยงานที่ออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้
ก่อนการบังคับใช ้
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานเทศบาลไม่สนใจ
อ่านระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวม
องค์ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 

3.  การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ ราชการได้รับความเสียหาย
จากเงินที่ถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 

4.  วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับ
การแก้ไข มีการประท้วง 
ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดย
ยึดจากความต้องการของ
ตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง 
และผลประโยชน์ที่ตนเองจะ
ได้รับ 

ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่

จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

5.  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 
- ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่
ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความเข้าใจ
ของผู้ปฏิบัต ิ
- พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัด
จ้างทุจริต รับผลประโยชน์
จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 

6.  การนำทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้
รับประโยชน ์

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 

7.  การปฏิบตัิหน้าที่โดยมิชอบหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

- ราชการได้รับความเสียหาย
จากการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบตัิ 
- ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการ
เป็นข้าราชการที่ด ี

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

8.  โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มี
คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน ์

สิ้นเปลืองและสูญเสีย
งบประมาณในการก่อสร้าง 
การซ่อมแซมบำรุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์
ในงานที่ทำ 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

งบประมาณที่ต้องจ่ายไป
ให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 

10.  เกิดสาธารณภัยในพื้นที ่ บา้นเรือนประชาชนได้รับ
ความเสียหาย เกิดการสูญเสีย
ทรัพย์สินและชีวิตของ
ประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุบกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 
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๒.  การประเมินความเส่ียง 
  การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซ่ึง
ประกอบด้วย ๔ ข้ันตอน ดังน้ี 
  2.1  การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหาร
ความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ 
5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังน้ี 
 
ประเด็นที่พิจารณา ระดับคะแนน 

1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หร ือข ้อผ ิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน(ครั้ง) 

5 ปี/ครั้ง 2-3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1-6 เดือน/ครั้ง 
ไม่เกิน 5 ครั้ง/ป ี

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงและผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า 

10,000 บาท 
10,000-

50,000 บาท 
50,000 – 

100,000 บาท 
100,000 – 

500,000 บาท 
มากกว่า 

500,000 บาท 
อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน 

รำคาญ 
บาดเจ็บ 
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ 
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ขององค์กร 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ

ผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่       
สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ 

คว
าม
รุน
แร
งข
อง
ผล
กร
ะท
บ 

5  
 

     
สูงมาก 
 
 

4  
 

    

3  
 

    
สูง 

2  
 

    
ปานกลาง 

1  
 

    
ต่ำ 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  

 
  2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่
ละปัจจัยที ่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี ่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี ่ยง เพื ่อให้เห็นระดับความเสี ่ยงที ่แตกต่างกัน ทำให้สามารถ
กำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้
งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ 
ดังน้ี 
  ๑)  พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดข้ึนมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด 
  ๒)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง 
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด 
  2.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ
ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเส่ียง และผลกระทบความเส่ียง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใด 
  ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึง
จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเส่ียง แบ่งพ้ืนท่ีเป็น 4 ส่วน ซ่ึงใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังน้ี 
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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 ต่ำ 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  

 
1) ระดับความเส่ียงต่ำ คือ คะแนนระดับความเส่ียง 1-5 คะแนน โดยท่ัวไปความเส่ียงในระดับน้ี

ให้ถือว่าเป็นความเส่ียงท่ีไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนน้ันสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม 

2)  ระดับความเส่ียงปานกลาง คะแนนระดับความเส่ียง 6-10 คะแนน เป็นความเส่ียงท่ียอมรับได้ 
แต่ต้องมีแผนควบคุมความเส่ียง ความเส่ียงในระดับน้ีให้ถือว่าเป็นความเส่ียงท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 

3)  ระดับความเส่ียงสูง คะแนนระดับความเส่ียง 11-16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเส่ียง เพ่ือให้
ความเส่ียงน้ันลดลงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

4)  ระดับความเส่ียงสูงมาก คะแนนระดับความเส่ียง 17-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเส่ียง
และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเส่ียง 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


