
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ค ำน ำ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึง
เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗9 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ 
กระทรวงการคลังก าหนด 

เทศบาลต าบลภูผาแดง  ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดงใช้เป็นแนว
ทางการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม ภายใต้หลักการท างาน   " ยึดมั่น
ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อได้มีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหาร บุคลากรเห็นถึงความส าคัญของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และได้รับความร่วมมือ
จากทุกส่วนราชการ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานของเทศบาลต าบลภูผาแดงต่อไป 

 

 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง       
                                                                                        เทศบาลต าบลภูผาแดง 
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บทท่ี ๑ 

 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำนในสังกัด 
เทศบำลต ำบลภูผำแดง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

๑.๑ บทน ำ 

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการ
ตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังก าหนดซึ่งการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้
หน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลังจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ เพ่ือให้
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   เทศบาลต าบลภูผาแดง  จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดง   ให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดงวางแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
และก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้     
ไม่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา และปัจจัยความจ าเป็น 
ที่แตกต่างกันไป ท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการน าการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการด าเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร แนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ที่เทศบาล
ต าบลภูผาแดง  ได้จัดท าขึ้นฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดง   ใช้เป็นแนว
ทางการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม ภายใต้หลักการท างาน  "ยึดมั่น
ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" 

 

 

 



  
 

๑.๒ วัตถุประสงค ์
 
 (๑) เพ่ือให้ระบบงานของเทศบาลต าบลภูผาแดงสอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ 
 (๒) เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดงใช้ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือใน
การลดหรือป้องกันความเสียหาย หรือความล้มเหลว จากกระบวนการด าเนินงานที่จะส่งผลกระทบที่เสี ยหายทั้ง
ระดับบุคคลและองค์กร ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ 
 (๓) เพ่ือเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลต าบลภูผาแดงและเป็น
กรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง 
 (๔) เพ่ือรักษาและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลต าบลภูผาแดง 
 
๑.๓ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

การด าเนินการตามระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดง
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการและกรอบแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี 
เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 

3.  พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๖ ก าหนดเป้าหมายของการบริหารราชการ ได้แก่ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 

      4. หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 



  
 

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้รียกว่า "หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒" 

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีทีกระทรวงการคลัง
ประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ 

ข้อ 4 กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้
กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว 
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ต่อไป 

 

5.  พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔ ) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๕0 วรรคสองการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ

ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 

6.  แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖0 มาตรา ๒๕๓ ในการด าเนินงานให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวม
ตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

 

๑.4 สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
       ๑. ด้ำนกำยภำพ 

 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรือต ำบล 

                 ที่ตั้งของหมู่บ้ำนในเขตเทศบำลต ำบลภูผำแดง     
ต ำบลหนองอ้อ  ประกอบด้วย 

     ๑.  บ้านหนองอ้อใต้  หมู่ที่  ๑ 
  ๒.  บ้านหนองอ้อ  หมู่ที่  ๒ 
  ๓.  บ้านศรีชมชื่น  หมู่ที่  ๓ 
  ๔.  บ้านหนองสวรรค์  หมู่ที่  ๗ 
      ต ำบลโนนหวำย   ประกอบด้วย 
        1.  บ้านโนนหวาย  หมู่ที่  1 
  2.  บ้านพังคี   หมู่ที่  2 
  3.  บ้านโนนหวายใต้  หมู่ที่  5 
  4.  บ้านศรีสว่างอารมณ์  หมู่ที่  8 
  5.  บ้านโนนนาค า  หมู่ที่  9 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ส ำนักงำนเทศบำลต ำบล
ภูผำแดง  

       เทศบาลต าบลภูผาแดง  อยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอ าเภอหนองวัวซอ อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอหนองวัวซอ ประมาณ  500  เมตร  ตั้งอยู่ที่  เลขที่  197   หมู่ที่  2  ต.โนนหวาย  อ.หนองวัวซอ  จ.
อุดรธานี ระยะทางจากเทศบาล - จังหวัดอุดรธานี  ประมาณ  39  กิโลเมตร  มีทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  2315  
สายหนองวัวซอ – อูบมุง  ตัดผ่านเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก   

-  โทรศัพท์  ๐ 4229 8668  โทรสาร  0 4229 8669 
-  www.Phuphadang.go.th 
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
        ภูมิประเทศของพ้ืนที่ในเขตเทศบาลมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน  โดยมี
ภูเขาล้อมรอบ  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประกอบการเกษตร  มี  ๓  ฤดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว) 
 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอำกำศ 

       สภาพภูมิอากาศเป็นไปตามฤดูกาล  ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัด  ในฤดูร้อนอากาศร้อนจัด  
เนื่องจากอยู่ใกล้ภูเขา และในฤดูฝนจะได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต้ ท าให้ฝนตกชุกหนาแน่น
พอสมควร  อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี  ๓  ฤดู ดังนี้  

 
 

http://www.phuphadang.go.th/


  
 

       ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  
แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  
ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

       ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง      

       ฤดูหนำว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 
๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟ้าคะนอง  อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๑2  องศา    

 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
        ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕%  ดินลูกรังประมาณ ๑๕ %  ลักษณะ
พ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ  ๑๐ %   
 

๒. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง  
2.1  เขตกำรปกครอง 

        เทศบาลต าบลภูผาแดง  เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลหนองอ้อโนนหวาย ตั้งอยู่ที่  เลขที่  197   หมู่ที่  
2  ต าบลโนนหวาย อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2509 และ ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลหนองอ้อโนนหวาย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอน 9 
ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 25 พฤษภาคม 2542) เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ได้สร้าง
ส านักงานขึ้นใหม่เป็นอาคารสองชั้น ตั้งอยู่ถนนสายหนองวัวซอ – อูบมุง   ห่างจากที่ตั้งจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 
39  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอ าเภอหนองวัวซอ  ประมาณ  500  เมตร 

        เทศบาลต าบลภูผาแดง  ได้เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลต าบลหนองอ้อ-โนนหวาย  เป็นเทศบาลต าบลภู
ผาแดง  เมื่อวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เพ่ือความเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และสอดคล้องตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในเขตเทศบาล 
                   เทศบาลต าบลภูผาแดง  มีพื้นท่ีทั้งหมด  7.92  ตารางกิโลเมตร  หรือ  4,950  ไร่  ประกอบด้วย  
9  หมู่บ้าน   

ต ำบลหนองอ้อ  ประกอบด้วย 
     ๑.  บ้านหนองอ้อใต้  หมู่ที่  ๑ 
  ๒.  บ้านหนองอ้อ  หมู่ที่  ๒ 
  ๓.  บ้านศรีชมชื่น  หมู่ที่  ๓ 
  ๔.  บ้านหนองสวรรค์  หมู่ที่  ๗ 
      ต ำบลโนนหวำย   ประกอบด้วย 
        1.  บ้านโนนหวาย  หมู่ที่  1 
  2.  บ้านพังคี   หมู่ที่  2 
  3.  บ้านโนนหวายใต้  หมู่ที่  5 
  4.  บ้านศรีสว่างอารมณ์  หมู่ที่  8 
  5.  บ้านโนนนาค า  หมู่ที่  9 



  
 

 ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี 
ทิศใต้           ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลโนนหวาย หมู่บ้านโคกหนองแซงและ 
            หมู่บ้านเสาเล้า  อ.หนองวัวซอ   จ.อุดรธานี 
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อและติดเขตป่าสงวน          

                                     อ.หนองวัวซอ   จ.อุดรธานี 
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลโนนหวาย หมู่บ้านหนองเม็กและ 
       หมู่บ้านโนนส าราญ  อ.หนองวัวซอ   จ.อุดรธานี 
 

2.2  กำรเลือกตั้ง  
       เทศบาลต าบลภูผาแดง  ได้แบ่งเขตการเลือกตั้ง  เป็น  2  เขต  คือ  เขตเลือกตั้งที่  1  ต าบลหนอง

อ้อ  และเขตเลือกตั้งที่  2  ต าบลโนนหวาย  เทศบาลได้มีการเผยแพร่ข่าวสารโดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้เข้าใจในเรื่องการเมือง และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเมืองต่าง ๆ  เช่น  การเลือกตั้งทุกระดับ  ในส่วนของ
การบริหารก็ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล  เช่น  การร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล  การจัดท าแผนพัฒนา  การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เป็นต้น   

 
จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบำลต ำบลภูผำแดง (พ.ศ. 2564)  

  

หน่วยที่ ต ำบล หมู่ที่ 
จ ำนวนผู้มีสิทธิ์ 

ชำย หญิง รวม 
1 หนองอ้อ 1 464 474 932 
2 หนองอ้อ 2 261 248 509 
3 หนองอ้อ 3 272 272 544 
4 หนองอ้อ 3 263 276 539 
5 หนองอ้อ 7 347 384 731 
6 โนนหวาย 1 335 354 689 
7 โนนหวาย 2 478 499 977 
8 โนนหวาย 5 261 295 556 
9 โนนหวาย 8 263 307 570 

10 โนนหวาย 9 263 317 580 
รวมทั้งสิ้น 3,207 3,426 6,633 

 
    
 
 
 
 
 
  จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบำลต ำบลภูผำแดง  ครั้งล่ำสุด (พ.ศ. ๒๕64) 



  
 

 

หน่วยที่ ต ำบล หมู่ที่ 
จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์ 

ชำย หญิง รวม 
1 หนองอ้อ 1 291 303 594 
2 หนองอ้อ 2 158 166 324 
3 หนองอ้อ 3 174 175 349 
4 หนองอ้อ 3 171 188 359 
5 หนองอ้อ 7 200 242 442 
6 โนนหวาย 1 216 236 452 
7 โนนหวาย 2 326 350 676 
8 โนนหวาย 5 175 188 363 
9 โนนหวาย 8 174 185 359 

10 โนนหวาย 9 154 188 342 
รวมทั้งสิ้น 2,039 ๒,๒๒๑ 4,260 

 
   ๓. ประชำกร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และคำดกำรณ์ในอนำคต) 
 

ประชำกร 
ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชาย (คน) 4,159 4,100 4,093 3,974 3,969 
หญิง (คน) 4,299 4,280 4,271 4,169 4,149 
รวม (คน) 8,458 8,380 8,364 8,143 8,118 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จ ำนวนหมู่บ้ำน และจ ำนวนประชำกรในเขตพื้นที่เทศบำลต ำบลภูผำแดง   
       (ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลต าบลภูผาแดง  ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2564) 



  
 

ล ำดับ ชื่อหมู่บ้ำน หมู่ที่ ต ำบล 
จ ำนวนประชำกร ครัวเรือน 

(หลัง) ชำย หญิง รวม 
1 หนองอ้อใต้ 1 หนองอ้อ 197 209 406 105 
2 หนองอ้อใต้ 1 หนองอ้อ 256 260 516 156 
3 หนองอ้อ 2 หนองอ้อ 257 254 511 158 
4 ศรีชมชื่น 3 หนองอ้อ 200 214 414 116 
5 ศรีชมชื่น 3 หนองอ้อ 320 335 655 205 
6 หนองสวรรค์ 7 หนองอ้อ 328 376 704 218 
7 โนนหวาย 1 โนนหวาย 326 358 684 199 
8 พังคี 2 โนนหวาย 203 207 410 111 
9 พังคี 2 โนนหวาย 266 303 569 197 

10 โนนหวายใต้ 5 โนนหวาย 259 291 550 266 
11 ศรีสว่างอารมณ์ 8 โนนหวาย 249 299 548 152 
12 โนนนาค า 9 โนนหวาย 255 319 574 173 

รวม 3,116 3,425 6,541 1,946 
 

๓.๒ ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 
 

ช่วงอำยุ ชำย หญิง รวม 
จ านวนประชากรเยาวชน 

(อายุต่ ากว่า  18  ปี) 
737 700 1,437 

จ านวนประชากร 
(อายุ  18 – 60  ปี) 

2,560 2,642 5,202 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 
(อายุมากกว่า  60  ปี) 

672 812 1,484 

รวม 3,969 4,154 8,123 
 

๔. สภำพทำงสังคม 
๔.๑ กำรศึกษำ 
      จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน

ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า   ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะ
แข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การ
สนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   
        กำรศึกษำ   ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน   

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน  1 แห่ง 
-  โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  3 แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  3 แห่ง  

 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวนนักเรียน (คน) รวม ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้รับผิดชอบ 



  
 

ชำย หญิง 
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในโรงเรียนบ้านหนองอ้อ 

11 13 24 
นางยี่สุ่น  พิลาวัลย์ 
นางสาวยุวธิดา  ทองน้อย 

2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดรัตนาราม 

21 28 49 

นางวีรยา   สาระกุล 
นางสาวรุ่งทิวา   เมยมงคล 
นางสอน   อุ้มบุญ 
นางสาวอัมพร   พิมพ์สุด 

3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดบ้านโนนหวาย 

48 44 92 

นางดรุณี   ดวงตา 
นางประนอม   พวงทวี 
นางมุฑิตา   โมรา 
นางพัชราภรณ์   ชินค า 
นางสิริวิมล   หมอยา 
นางสาวสิริรัตน์   บุตตะโยธี 
นางสาวชลดา   ทุมโคตร 
นางสาวสาวิตรี   บัวใหญ่รักษา 

รวม 80 85 165  
 
๔.๒ สำธำรณสุข 
      จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดกับประชาชน   ได้แก่  โรคความดัน  เบาหวาน  โรคไข้เลือดออก  มือ-เท้า-ปาก
ในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือ
ตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข  โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรม
ร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดู
ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน   

      จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัด
อาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  
ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไข
ปัญหา   

      หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
          -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล  1 แห่ง 
          -  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลภูผาแดง 1 แห่ง 
                 -  สถานพยาบาลเอกชน                                4         แห่ง    
      
 
 
 

๔.๓ อำชญำกรรม 



  
 

       เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน  ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการ
ป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูก
วิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่
และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือ  การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ และกระจกโค้งทางร่วมทางแยก  จัดตั้ง
ป้อมยาม อปพร. เพ่ือให้บริการประชาชน  และตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือ การรวมกลุ่มของวัยรุ่นตอนกลางคืน  การ
ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็น
อย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึง
ผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอ
ก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง   
 

๔.๔ ยำเสพติด 
      ปัญหายาเสพติดในพ้ืนทีข่องเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอหนองวัวซอได้แจ้งให้กับ

เทศบาลทราบนั้น พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติด และพบผู้ค้า  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้
เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  
ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมา
โดยตลอด    

 
 ๔.๕ กำรสังคมสังเครำะห์ 
       เทศบาลได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

      ๑. ด าเนินการจ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเอดส์ และเบี้ยความพิการ  
        ๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

      ๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
      4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม    
      5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้      

๕. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
 ในเขตเทศบำลมีระบบบริกำรพื้นฐำน  ดังนี้ 
 5.1  กำรคมนำคมขนส่ง 
  เทศบาลต าบลภูผาแดงมีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  2315 สายหนองวัวซอ – อูบมุง  ตัดผ่าน
เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก  เส้นทางนี้สามารถใช้เป็นทางลัดไปยังอ าเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวล าภู และ
อ าเภอเขื่อนอุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น ไปยังจังหวัดขอนแก่นได้   

 
  ส าหรับการคมนาคมในเขตเทศบาล  ดังนี้ 
  ถนนคอนกรีต  จ านวน    132 สาย ระยะทาง      38,626 เมตร 
  ถนนลาดยาง       จ านวน     39 สาย ระยะทาง      21,570 เมตร    
  ถนนลูกรัง          จ านวน       5 สาย ระยะทาง        1,710 เมตร 
  ถนนหินคลุก  จ านวน       2  สาย      ระยะทาง           930  เมตร 

  รางระบายน้ า      จ านวน     34 สาย ระยะทาง           879 เมตร 
๕.๒ กำรไฟฟ้ำ 



  
 

      การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ  ๑๐๐  ปัญหาคือ
ไฟฟ้าส่องสว่างหรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการ
ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบางจุดนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ และข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  เทศบาลจึงยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทั้งหมด  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นท่ี  ส าหรับในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน 

 
๕.๓ กำรประปำ 
      การประปา  ในเขตเทศบาลใช้น้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวล าภู  แหล่งน้ า

ที่ใช้ผลิตน้ าประปา คือ หนองสาธารณะหนองอ้อ  และยังมีประปาหมู่บ้าน  4  แห่ง  สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ร้อยละ  ๑๐๐ และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  

 
๕.๔ โทรศัพท์ 
      (1)  โทรศัพท์ส่วนบุคคลทุกครัวเรือน     
      (2)  จ านวนชุมสายโทรศัพท์   จ านวน     ๑   ชุมสาย 
 
๕.๕ ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
      -  ในเขตเทศบาลมีไปรษณีย์  จ านวน  ๑  แห่ง  ให้บรกิาร เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวัน

จันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์         
      -  หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  ๑๐๐  ของพ้ืนที่เทศบาล 

   
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ กำรเกษตร  
         ประชากรในเขตเทศบาลต าบลภูผาแดง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในทางเกษตรกรรม  เช่น ท านา 

เป็นหลัก รองลงมาท าสวน  เช่น สวนยางพารา  ไม้ยืนต้น เช่น  มะม่วง  มะพร้าว  ยูคาลิปตัส พืชผักสวนครัว  และ
ท าไร่ เช่น ปลูกอ้อย มันส าปะหลัง  เป็นต้น   

-  เกษตรกรรม   ประมาณ  60% 
  -  รับจ้าง   ประมาณ  20% 
  -  เลี้ยงสัตว์     ประมาณ  10% 
  -  ธุรกิจ ค้าขายและอ่ืน ๆ  ประมาณ  10%       
 

๖.๒ กำรประมง 
  (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  

 
๖.๓ กำรปศุสัตว์ 

การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยงปริมาณไม่มากนัก ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้ส าหรับใช้งาน บริโภคเองและ
จ าหน่ายบางส่วน  เช่น  โค กระบือ สุกร เป็ด และไก่  เป็นต้น 

 
๖.๔ กำรบริกำร 

-  ธนาคาร (ธกส.สาขาย่อยโนนหวาย)   1   แห่ง 



  
 

-  โรงแรม / รีสอร์ท     3    แห่ง 
-  ปั๊มน้ ามัน (ปั๊มน้ ามันสหกรณ์ฯ, ปั๊มน้ ามันสหธรรม)  2     แห่ง 
-  ตลาดสด         2    แห่ง  
-  ร้านค้าทั่วไป                82    แห่ง 
-  ร้านอาหาร                28    แห่ง    
-  อู่ซ่อมรถ                14    แห่ง    
-  ร้านเสริมสวย                17    แห่ง 
-  ร้านอินเตอร์เน็ต     1         แห่ง 
-  ร้านนวด      2  แห่ง 
-  คาร์แคร์      4  แห่ง 
-  ร้านถ่ายรูป,ถ่ายเอกสาร     3  แห่ง 
-  คลินิก       5  แห่ง 
-  บ้านเช่า             25  แห่ง 
 

๖.๕ กำรท่องเที่ยว 
  ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัด
งานประเพณีต่างๆ   
 

๖.๖ อุตสำหกรรม 
-  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงน้ าแข็งหลอด)  1    แห่ง 
-  โรงสี                  10    แห่ง 
-  โรงน้ าดื่ม           3     แห่ง 
-  โรงกลึง      1   แห่ง 
 

๖.๗ กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
      กำรพำณิชย์ 

ธนาคาร   ๑ แห่ง สถานีบริการน้ ามัน 2     แห่ง 
บริษัท   3 แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดสด  2 แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ       119 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  1 แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  1        แห่ง โรงแรม/รีสอร์ท  3    แห่ง 
 

                กลุ่มอำชีพ 
 กลุ่มออมทรัพย์ (วันละบาท)   1   กลุ่ม    กลุ่มเงินทุน 1 ล้านบาท      9    กลุ่ม   
 กองทุนพัฒนาสตรี       1   กลุ่ม     กลุ่มอาชีพ       8    กลุ่ม    
 กลุ่ม  SML         4   กลุ่ม     ร้านค้าชุมชน        -    แห่ง 
 ธนาคารข้าว/ยุ้งฉาง      1   แห่ง   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ      1    แห่ง  
 
๖.๘ แรงงำน 



  
 

       จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  
64.46  ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจังหวัด ร้อยละ  60.47  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงาน
ที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  
ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย   
 

7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
7.๑ กำรนับถือศำสนำ 
      ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  98  และนับถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ  2  โดยมีวัดที่

ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา  จ านวน  4  แห่ง  ดังนี้   
      1.  วัดรัตนาราม  (บ้านหนองอ้อ) 

                2.  วัดป่าธรรมคุณวรจิตร (บ้านหนองอ้อ)  
      3.  วัดบ้านโนนหวาย  (บ้านโนนหวาย)                            

       4.  วัดป่าพัฒนาธรรม   (บ้านโนนหวาย) 
 

  7.๒ ประเพณีและงำนประจ ำปี 
       ประเพณีประจ าท้องถิ่น  ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์  ที่นิยมปฏิบัติกันทุกปี  เริ่มตั้งแต่  13 – 15  

เมษายนของทุกปี  ประเพณีบุญเบิกบ้าน  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประเพณีเข้าพรรษา  ประเพณีออกพรรษา  ประเพณี
แข่งเรือยาว ฯลฯ  

 

 7.๓ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
        ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท าเครื่อง
จักสานใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม การทอผ้าหมี่ขิด  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และ
วิธีการจับปลาธรรมชาติ   
      ภำษำถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙9  พูดภาษาอีสาน  
   

7.๔ สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก 
       ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง ได้แก่  
ผ้าหมี่ขิด  เสื่อที่ทอจากต้นกก  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่      
 
8. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 8.1 น้ ำ 

      เทศบาลมีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน  22  แห่ง   แหล่งน้ าทั้ง  22  แห่งเคยเป็น
แหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ด าเนินการปรับปรุง ก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือให้เพียงพอกับการอุปโภค
และบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    -  ล าห้วย    4  แห่ง (ล าห้วยหลวง  ล าหว้ยช้าง  ล าห้วยแคน และล าห้วยโพนเพ็ก) 
    -  หนองน้ า 3  แห่ง (หนองแวงอึมครึม   หนองแซง  หนองอ้อ) 
    -  บ่อบาดาล 1  แห่ง 
    -  ฝาย         14  แห่ง (ฝาย  2  แห่ง, ฝาย มข. 12  แห่ง) 
 
 8.2 ป่ำไม้ 



  
 

      เทศบาลไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืน
ต้น  ผลัดใบ   

 
 8.3 ภูเขำ 

      เทศบาลมีพื้นที่เพียง 7.92 ตารางกิโลเมตร  เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน โดยมีภูเขาล้อมรอบ  แต่เป็น
ภูเขานอกเขตรับผิดชอบ 

  
 8.4 ทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญ 
       เทศบาลมีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ คือ  แหล่งน้ า  จ านวน  22  แห่ง  ซึ่งประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งในการอุปโภค – บริโภค เกษตรกรรม และปศุสัตว์ 
 
  



  
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลภูผำแดง       

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลภูผาแดง  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี  
(พ.ศ. 2561- 2565)  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลภผูาแดง ที่ก าหนดยุทธศาสตร์  และ
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลภูผาแดง  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชนต าบลภูผาแดง 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลภูผาแดง มีรายละเอียด ดังนี้ 
    1) ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 

   1.  ยุทธศาสตร์การบริการพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
   2.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ   

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
    4.  ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค 
   5.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 6.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิต    
      และทรัพย์สิน   

   7.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ 
  
    2) วิสัยทัศน์  
    “เป็นอยู่อย่างพอเพียง  เคียงคู่ภูมิปัญญา  สาธารณูปโภคพร้อม  สิ่งแวดล้อมร่วมพิทักษ์  อนุรักษ์

วัฒนธรรม  ก้าวล้ าหน้าการศึกษา  เทศบาลเน้นพัฒนา  ชาวประชาล้วนร่วมใจ” 
 
    3) เป้ำประสงค์  
  1.  การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว  ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภค  เพียงพอทุก
หลังคาเรือน  เกษตรกรมีน้ าใช้เพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี  ประชาชนมีแสงสว่างอย่างเพียงพอในที่
สาธารณะ  มีการวางผังเมืองที่ดี 

          2.  ประชาชนมีอาชีพ  มีงานท าตามท่ีถนัด  และมีรายได้เพียงพอจุนเจือครอบครัว  ผลผลิต
การเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  สามารถขายได้ราคา  ลดต้นทุนการผลิต  ฝึกทักษะฝีมือแรงงานให้ได้
มาตรฐานของตลาดแรงงาน 

    3.  ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน   ประชาชนและเยาวชนได้เล่นกีฬา และ
นันทนาการตามที่ต้องการ  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นได้รับการสืบสานอย่างถูกต้อง  สตรี  เด็ก  ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือตามสมควรแก่กรณี 

    4.  ไม่มีโรคติดต่อในชุมชน  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ  ประชาชนได้รับบริการ
การรักษาพยาบาลได้ตามความต้องการ 

      5.  ถนนหนทาง ที่สาธารณะ สถานที่  มีความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ปริมาณ
ขยะมูลฝอยลดลง  สิ่งแวดล้อมดี  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  มีสวนสาธารณะ หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 



  
 

      6.  ชุมชนสงบเรียบร้อย  ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  การบรรเทาสาธารณภัยรวดเร็ว  ปลอดภัย 
และเสียหายน้อยที่สุด   ไม่มียาเสพติด  ไม่มีผู้ค้า ไม่มีผู้เสพยาเสพติดในชุมชน  ประชาชนเคารพกฎหมาย  มี
คุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมอันดี มีความเสมอภาคในสังคม 
       7.  ประชาชนได้รับบริการรวดเร็ว  ทันใจ  ถูกต้อง   ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบต่อส่วนรวม  การจัดการโปร่งใส  ตรวจสอบได้  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทันสถานการณ์ และมี
คุณธรรมจริยธรรมอันดี 
    4) เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 

1.  เทศบาลมีการบริการพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ให้กับประชาชน ร้อยละ  80  
2.  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
3.  ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดียังคงอยู่ 

   4.  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   5.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐ 
   6.  ประชาชนที่รู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ร้อยละ 60 
   7.  ชุมชนในเขตเทศบาลมีความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน ร้อยละ 80 
    8.  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐ 

    5) กลยุทธ์ 
1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริกำรพื้นฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 

  แนวทางท่ี  1  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหนทาง ทางระบายน้ า 
แนวทางท่ี  2  ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 
แนวทางท่ี  3  พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 
แนวทางท่ี  4  จัดหาน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค บริโภค 
แนวทางท่ี  5  การวางผังเมือง 

   2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ 
  แนวทางท่ี  1  การสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ 

แนวทางท่ี  2  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
แนวทางท่ี  3  การผลิตเพื่อเพ่ิมมูลค่าและลดต้นทุน 
แนวทางท่ี  4  การส่งเสริมสินค้า  OTOP 
แนวทางท่ี  5  การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ 
แนวทางท่ี  6  การส่งเสริมการลงทุน 
แนวทางท่ี  7  การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

  3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี  1  การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แนวทางท่ี  2  การส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
แนวทางท่ี  3  การส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี  4  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางท่ี  5  การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  สตรี  เด็ก  คนชรา 
แนวทางท่ี  6  การส่งเสริมสถาบันครอบครัวไทยอยู่อย่างอบอุ่น 
 



  
 

  4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพอนำมัย และกำรป้องกันโรค 
 แนวทางท่ี  1  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 

แนวทางท่ี  2  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
แนวทางท่ี  3  การจัดสุขาภิบาลบ้านเรือน  ชุมชน  สถานที่ 

  5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางท่ี  1  การจัดระบบระบายน้ าทิ้งจากชุมชน 

แนวทางท่ี  2  การรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยของบ้านเมือง 
แนวทางท่ี  3  การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน   
แนวทางท่ี  4  การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี  5  การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในที่สาธารณะ 
แนวทางท่ี  6  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

  6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรจัดระเบียบสังคม ควำมปลอดภัยในชีวิต   
                และทรัพย์สิน 
  แนวทางท่ี  1  การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือขจัดสิ้นยาเสพติด 

แนวทางท่ี  2  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
แนวทางท่ี  4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   7.   ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรจัดกำร 
  แนวทางท่ี  1  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

แนวทางท่ี  2  การปรับปรุงขั้นตอนการท างาน และการบริการประชาชน 
แนวทางท่ี  3  การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
แนวทางท่ี  4  การพัฒนารายได้ 

    แนวทางท่ี  5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่ข่าวสารราชการ  
   
    6) จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 

1.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และที่สาธารณะ  พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าให้มีน้ าไว้ใช้
เพียงพอตลอดปี  จัดให้มีแสงสว่างและไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง  การวางผังเมือง 
     2.  ประชาชนมีอาชีพ  มีงานท า  มีรายได้เพียงพอ   ส่งเสรมิการผลิตเพื่อการค้า  ส่งเสรมิให้
ผู้ผลิตมีก าไรมากข้ึน  พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
     3.  จัดการศึกษา  อบรม  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  บ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น  สงเคราะห์สตรี  เด็ก  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV  และผู้ด้อยโอกาส 
      4.  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพตนเองได้  จัดให้มี
ศูนย์บริการทางสาธารณสุขอย่างเพียงพอ   
      5.  รักษาความสะอาดที่สาธารณะ  คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน าไปทิ้ง  รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
      6.  รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  สร้างชุมชนเข้มแข็ง  ขจัดสิ้นยาเสพติด  ป้องกันการเอาเปรียบทางสังคม  การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 



  
 

     7.  การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาครัฐ  พัฒนาบุคลากรทุกส่วนให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา 

 
กำรบริหำรรำชกำร 

เทศบาลต าบลภูผาแดงเป็นเทศบาลประเภทพิเศษ แบ่งเป็น 7   ส่วนราชการ ได้แก่ ส านัก
ปลัดเทศบาล  กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา กอง
สวัสดิการสังคม หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ซึ่งมปีลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  ผู้อ านวยการส านัก/กองต่างๆ 
เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ 

๑. ส ำนักปลัดเทศบำล 
ด าเนินกิจการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน งานสารบรรณของเทศบาลงานการ

เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบ งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว
ประชาชน ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

๒. กองคลัง 

ด าเนินการเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาและเอกสารทางการตรวจสอบ
ใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

๓. กองช่ำง 

ด าเนินงานเกี่ยวกับงานโยธา งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ 
งานสถานที่ ไฟฟ้าสาธารณะ งานควบคุมอาคารและผังเมือง ควบคุมตรวจสอบคุณภาพน้ า งานศูนย์เครื่องจักรกล
ซ่อมบ ารุง งานจัดการระบบระบายน้ า งานแบบแผนและสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการเกี่ยวกับการวางแผนด้านสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานก าจัดขยะมูลฝอยสิ่ง
ปฏิกูล  งานป้องกันและควบคุมโรค งานรักษาพยาบาลตลอดจนงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

๕. กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ 



  
 

ด าเนินการบริหารด้านการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ งานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ งานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๖. กองกำรศึกษำ 

ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการศึกษาของเทศบาล ประกอบด้วยฝ่ายแผนงานและโครงการ
ฝ่ายบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยงานศึกษานิเทศก์และสถานศึกษา
ตลอดจนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

7. กองสวัสดิกำรสังคม 

ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนา งานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน งานประชาคมเมือง งานเศรษฐกิจชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

8. หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้ง
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้เป็นไปโดยประหยัดและ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ เกี่ยวข้อง 

 

 

  



  
 

๑.๕ กลไกของโครงสรำ้งระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ผู้กับดูแล/ประธำนคณะท ำงำน 

              (นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 

                 หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 

              (ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 

     คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

  หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

กองการศึกษา กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

 

กองคลงั กองชา่ง 
กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 



  
 

บทท่ี 2 

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

๒.๑ ควำมหมำยของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

แนวคิดกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Concept of Risk Management) 

  หมายถึง การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้อาจต้องเผชิญกับปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกซึ่งถือเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของ
ปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเผชิญอยู่ดังนั้น แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
จึงได้ถูกน ามาใช้ในการเตรียมการเพ่ือป้องกัน "ปัญหา" จาก "ปัจจัยเสียง" ที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดย 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ัวทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) 

หมายถึง การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตามภารกิจและ
วัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ 

๑. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับภารกิจและ
พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถน าไปใช้กับองค์กรอ่ืนๆ ในการ
บริหารองค์กร 

2. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับโครงการระดับ
หน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเก่ียวกับกลยุทธ์ การด าเนินงานการเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจท าให้เกิด ความเสียหาย ความไม่แน่นอนและโอกาส 
รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและหากเกิดขึ้นจริงจะ
มีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

4. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง
และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงพ้ืนฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีของ
องค์กรควรมีองค์ประกอบของการบริหารจัดการองค์กรจัดการความเสี่ยงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการที่
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและควรถูกปลูกฝังรวมกับกิจกรรมปกติขององค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินการตาม
กลยุทธ์ที่ก าหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรตอ้งการได้ 

ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อ    
การบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น องค์กรจึงควรด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณ์   
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย แต่สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่เป็นโอกาสในการเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กร สิ่งที่ผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญ คือ การบริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขณะเดียวกัน
หากองค์กรพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เกิดการบูรณาการกับทุกกิจกรรมด าเนินงานของ
องค์กรได้ ก็จะสามารถใช้โอกาสของความเสี่ยงดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย 



  
 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่ จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดข้ึนได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ
วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของ
หน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดท าระบบสารสนเทศ  
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง
และจัดล าดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)โอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ ( Impact) หมายถึง ขนาดของความ
รุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามากการบริหารความ
เสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้ 

(๑) การยอมรับความเสี่ยง (Retain Risk) เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ระดับ
ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือใช้วิธี
ควบคุมปกติ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจเนื่องมาจากความเสียงนั้นอยู่ใน
ระดับต่ ามาก หรือวิธีการที่จะน ามาใช้ควบคุมความเสี่ยงมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความเสี่ยงนั้นไม่คุ้มค่าต่อการด าเนินการ 

(๒) การลด / การควบคุมความเสี่ยง (Reduction Risk) เป็นการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมโอกาสที่
อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ก าหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ 
ประกอบด้วย 

- กิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากการท างาน
หรือการจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมจากเดิม การจัดท าแผนฉุกเฉิน เป็นต้น 

- กิจกรรมเพ่ือลดโอกาสการเกิดขึ้นของความเสี่ยง เช่น การปรับปรุง แก้ไขกระบวนงานการจัดท า
มาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น 

 (๓) การโอนความเสี่ยง หรือกระจายความเสี่ยง (Transfer Risk) เป็นวิธีการร่วมหรืแบ่งความรับผิดชอบ
ให้กับผู้อ่ืนในการจัดการความเสี่ยง เช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความช านาญในเรื่องต่าง ๆ 
เหล่านั้นด าเนินการแทน (Outsource) เป็นต้น 

(๔) การยกเลิก / หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid Risk) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และ
หน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป 

กำรควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือข้ันตอนปฏิบัติต่าง ๆซ่ึงกระท าเพ่ือลดความเสี่ยง 
และท าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ 

 



  
 

 (๑) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้น 
การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 

(๒) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ 

(๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี ฯลฯ 

(๔) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเ พ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียม
เครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ 
 
๒.๒ องค์ประกอบของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้
องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุนครอบคลุม 
ทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับจาก
ระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายด าเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กรองค์ประกอบ
การบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ 

สภาพแวดล้อม 
ภายในองค์กร 

 

การติดตามและประเมินผล      การก าหนดวัตถุประสงค์ 
    และเป้าหมาย 
 
 

สารสนเทศและการสื่อสาร                  การระบุเหตุการณ์ 

 

 

กิจกรรมควบคุม                            การประเมินความเสี่ยง 

 

 

                             การตอบสนองความเสี่ยง 

 



  
 

1. สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment) 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางกรอบการบริหาร จัดการความเสี่ยง
ขององค์กร สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่งชี้ 
ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร 
นโยบายของผู้บริหาร แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นจะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่มีความขัดเจน 
ก าหนดเป็นมาตรฐานและมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจที่ตรงกันในขั้นตอนการพิจารณาเพ่ือให้
องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหาร จัดการความเสี่ยงผู้บริหารควรพิจารณา
ในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑.๑) การก าหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)                                
ความเสี่ยงที ่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้เพ่ือช่วย
ให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยมิควรก าหนดในระดับที่
ต่ ากว่าเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ 

(๑.๒) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) 
องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความสอดคล้องกัน เพ่ือให้
ทุกคนในองค์กรน าไปปฏิบัติได้ และควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจอยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารความ
เสี่ยงก็ได้ 

(๑.๓) วัฒนธรรมองค์กร และการก ากับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
องค์กรควรให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความส าคัญของ
การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการก าหนดเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ที่จะต้องด าเนินการ
รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ นอกจากนี้ ควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ 
และติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

๒. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย (Objective Setting) 
การก าหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรจะต้องมี

ความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด าเนินงานขององค์กรและวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจ/หน้าที่/เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานย่อยเพ่ือให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ทราบขอบเขตการด าเนินงานในแต่ละระดับและ
สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ตังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง "ผลลัพธ์" ที่องค์กร
ต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่กล่าวถึง "กระบวนการ" ในการปฏิบัติงาน 

การก าหนดนโยบายในเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนช่วยให้การ
ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์องค์กรสามารถก าหนดได้ด้วยตัวชี้วัดและ
เป้าหมายขององค์กร แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการของหน่วยงานและอาจมี
วัตถุประสงค์อ่ืนๆ เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 

 
 



  
 

๓. กำรระบุเหตุกำรณ์ (Event Identification) 
การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงโดย

พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนด
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

(๑) พิจารณาถึงผลที่เกิดข้ึนจากความเสี่ยง 
(๒) พิจารณาประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)  
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงาน ที่น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสม

หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
หรือสถานะขององค์กร แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้าน  กลยุทธ์ สามารถจ าแนกได้ ๒ ประเภท 

ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถส่งผลกระทบหรือเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กรสภาพการเงิน 
กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี ส าหรับการให้บริการกฎหมาย และ
ระเบียบที่เก่ียวข้องภายในองค์กร เป็นต้น 

ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาวะการแข่งขันสภาพสังคม 
เหตุการณ์ธรรมชาติ กฎระเบียบภายนอกองค์กร ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง เป็นต้น 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O)  
หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาล

ในองค์กรและขาดการควบคุมที่ ดีโดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือเหตุการณ์
ภายนอก 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)  
ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 

งบประมาณถูกตัด งบประมาณท่ีได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้การจัดสรรไม่
พอเพียง 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)  
หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ

กฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการค้นหาความเสี่ยงสามารถศึกษาจาก
ข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น การส ารวจในปัจจุบันหรือคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การรวบรวมข้อมูล
เพ่ือบ่งชี้เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจะเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งแบบ Top-down คือ การระดมความคิดเห็นผู้บริหาร
ของหน่วยงานเพ่ือระบุความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ขององค์กรและแบบ Bottom-up คือ การระดมความคิดเห็นของ
บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน/การรายงาน ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบจากนั้นน าข้อมูลที่ได้ทั้งจากผู้บริหารและบุคลากร ทบทวนโดยผู้บริหารและ
คณะท างานฯ รวบรวมเป็นรายการความเสี่ยงองค์กร (Risk register) และประเมินความเสี่ยงนั้น 1 ในขั้นตอน
ต่อไป 

การบ่งชี้ความเสี่ยงจะต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งและควรระให้ครบทุกสาเหตุที่ท าให้ยง
ดังกล่าว เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถก าหนดแผ่นบริหารจัดการความเสี่ยงให้บริหารจัดการสาเหตุที่ท าให้เกิดความ
เสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



  
 

(๓) น าหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๑ ประการ มาร่วมพิจารณาหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีประกอบไปด้วย ๑๐ องค์ประกอบไว้ดังนี้ 

๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงาน 
และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอน
ในการด าเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การกระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่
ส าคัญที่เก่ียวข้องร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนา 

๗) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอ านาจ การตัดสินใจทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น)และภาคประชาชน
ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการ
ด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การปรับปรุง กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๙) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่
มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืน ๆ 

๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์
และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญโดย
ฉันทามติ ไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 
 



  
 

(๔) พิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
(๕) พิจารณาแต่ละวัตถุประสงค์ แล้วหาความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

4. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)  
เพ่ือจัดระดับโอกาสหรือความถี่ที่ จะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ  โดยใน

ขั้นตอนนี้เป็นการน าเหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาท าการวัดหรือประเมินระดับ
ความรุนแรงกับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้เพ่ือระบุระดับความส าคัญของความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง 
คือ การประเมินระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาจากโอกาส  (Likelihood) 
ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)และประเมินระดับของความเสี่ยงโดยการ
ประมวลผลค่าระดับของโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ ทั้ง ๒ 
ด้าน (Impact & Likelihood) 

ระบบกำรให้คะแนน ก ำหนดเป็นระบบคะแนน ๑ - ๕ 

ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

น้อยมาก           สูงมาก  

 1       2            3      4       5 

โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood) 

น้อยมาก           สูงมาก  

 1       2            3      4       5 

การก าหนดนิยามของระดับคะแนน จ าเป็นต้องก าหนดให้มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้ (Risk appetite) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึงควรมีการทบทวน
นิยามดังกล่าวในแต่ละปี ส าหรับในเบื้องต้นสามารถก าหนดนิยามเป็นแนวทางในการพิจารณาใช้ประเมินความ
เสี่ยงเบื้องตัน ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น จากนั้นจึงค านวณให้
ระดับความเสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนทั้ง ๒ ด้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ปัจจัยเสี่ยง  โอกำสหรือควำม        ผลกระทบของ     ระดับควำมเสี่ยง 
เป็นไปได้ที่เกิดขึ้น       ควำมเสี่ยง (Impact)            (Level of Risk) 
(Likelihood) 

ปัจจัยเสี่ยง A  3    1        ๓ X ๑ =๓ 

ปัจจัยเสี่ยง B  3                      3         ๓ X๓ = ๙ 

ปัจจัยเสี่ยง C   4    3        ๔X๔ = ๑๖ 

ปัจจัยเสี่ยง D 4 5 ๔X๕ =๒0 



  
 

เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดท าแผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile) 

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยงซึ่ง
แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) 
ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความส าคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

 
ทั้งนี้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต้องเป็นกิจกรรมเพ่ิมเติมจากเดิมท่ีมีอยู่ โดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายและ

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากด าเนินการตามกิจกรรม/มาตรการควบคุมที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงแล้วเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงการประเมินความเสี่ยงจ าเป็นต้องมีการประเมินอย่างน้อย ๒ ครั้งในแต่
ละรอบของการบริหารความเสี่ยง คือ ก่อนจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและหลังจากสิ้นสุดการ
ด าเนินการกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเพ่ือให้สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการ
กิจกรรม การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆโดยอาจเพ่ิมความถี่การประเมินระหว่างรอบได้ ทั้งนี้เพ่ือใช้ผลการประเมิน
เปรียบเทียบ และปรับปรุงกลยุทธ์/มาตรการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood) 
1 (น้อยมาก) 2 3 4 5 (สูงมาก) 

ผลกระทบของ
ความเสี่ยง
(Impact) 

5 (สูงมาก) 5 10 15 ควำมเสี่ยง D 25 
4 4 8 12 ควำมเสี่ยง C 20 
3 3 6 ความเสี่ยง B 12 15 
2 2 4 6 8 10 

1 (น้อยมาก) 1 2 ความเสี่ยง A 4 5 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

ระดับ
คะแนน 

ควำมหมำย 

สูงมาก 17-25 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน 
ระดับท่ียอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง D ระดับ คะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๒๐) 
 

สูง 10-16 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ใน 
ระดับท่ียอมรับได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง C ระดับคะแนน ความเสี่ยงเท่ากับ 

ปานกลาง 5-9 ระดับท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง 
ไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนน ความเสี่ยงเท่ากับ 9) 

น้อย 3-4 ระดับท่ียอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ที่ก าหนด (ตัวอย่างความเสี่ยง 8 ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๓) 

น้อยมาก 1-2 ที่ ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 



  
 

๕. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) 
หมายถึง การด าเนินการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีจัดการที่สอดคล้องกับ

ระดับความเสี่ยงที่ประเมินไว้และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามแผนการตัดสินใจทางกลยุทธ์การบริหาร จัดการ
ความเสี่ยง ดังนี้ 

๕.๑) ความเสี่ยงที่ต้องควบคุม 
      (๕.๑.๑) กลยุทธ์ M: Mitigate Risk (การควบคุมความเสี่ยง) 
                เป็นการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจาก

ความเสี่ยงให้อยู่ในระตับที่ก าหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย 
                - กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ เพ่ือป้องกันอันตรายจาก

การท างานหรือการจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมจากเดิม การจัดท าแผนฉุกเฉิน เป็นต้น 
                - กิจกรรมเพื่อลดโอกาสการเกิดขึ้นของความเสี่ยง เช่น การปรับปรุง แก้ไขกระบวนงาน การ

จัดท ามาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น 
     (๕.๑.๒) กลยุทธ์ T: Transfer Risk (การถ่ายโอนความเสี่ยง)เป็นวิธีการร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบ

ให้กับผู้อ่ืนในการจัดการความเสี่ยงเช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความช านาญในเรื่องต่าง ๆ 
เหล่านั้นด าเนินการแทน(Outsource) เป็นต้น 
๕.๒) ควำมเสี่ยงที่ตอ้งยกเลิก 

กลยุทธ์ A: Avoid Risk (ยกเลิกความเสี่ยง)กรณีที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ อาจใช้วิธีการเปลี่ยน
วัตถุประสงค์ ยกเลิก หรือไม่ด าเนินการกิจกรรมนั้น ๆ เลย เช่น การระงับ/การหยุดด าเนินกิจการ การลงทุนใน
โครงการขนาดใหญ่มีงบประมาณสูง อาจมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงต่อการ
เกิดปัญหาตามมาทั้งด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ ก็จะไม่ด าเนินการ เป็นต้น 
๕.๓) ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

(๕.๓.๑) กลยุทธ์ R: Retain Risk (การยอมรับความเสี่ยง)เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้
ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
หรือใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจเนื่องมาจากความเสี่ยงนั้น
อยู่ในระดับต่ ามากหรือวิธีการที่จะน ามาใช้ควบคุมความเสี่ยงมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงนั้นไม่คุ้มค่าต่อการด าเนินการ 

(๕.๓.๒) กลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง/และการถ่ายโอนความเสี่ยง 
กรณีต้องการจัดการกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ลดลงไป อีก ทั้งนี้การเลือกกลยุทธ์ต้อง
ค านึงถึงต้นทุนการบริหาร จัดการทั้งด้านบุคลากร เวลา งบประมาณที่ใช้หากสามารถก าหนดการตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงหลายความเสี่ยงด้วยวิธีการจัดการความเสี่ยงแบบเดียวกันจะช่วยลดต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงได้ 

กำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
เพ่ือให้การบริหารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระดับหน่วยงานย่อยและ

ระดับองค์กร แผนบริหารจัดการความเสี่ยงควรมีองค์ประกอบในลักษณะเดียวกับแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
คือ มาตรการ/กิจกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของกิจกรรม และผู้รับผิดชอบ
เมื่อด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว จ าเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์กรให้บุคลากรทั้งหมดทราบและเข้าใจสอดคล้องกันในหลักการของการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กร รวมทั้งสนับสนุนร่วมด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลส าเร็จตามที่
ต้องการ 



  
 

กำรก ำหนดแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ จะต้องก ำหนดให้ครอบคลุมทุกสำเหตุของควำม
เสี่ยง 

องค์กรมีการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งมีวัตถุประสงค์/เป้าหมายร่วมกัน คือ ควบคุม
และลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ได้รับการออกแบบให้
สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร เพ่ือสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ เมื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้แล้ว ความเสี่ยงนั้นจะถูกส่ง 
ต่อไปยังกระบวนการด าเนินงานปกติ ในทางกลับกันความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยกระบวนการด าเนินงาน
ปกติความเสี่ยงนั้นจะถูกส่งต่อไปสู่กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่อองค์กรมีการบริหารความเสี่ยง ที่มี
ประสิทธิภาพ 
๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 

ก าหนดไว้ กิจกรรมการควบคุมสามารถจัดประเภทได้ตามลักษณะของความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของ
การก าหนดกิจกรรมควบคุม เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรมีการด าเนินการตามแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงซึ่งได้แก่ 
กลยุทธ์ การด าเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย สะท้อนผ่านทางนโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสมและทันกาล ผู้บริหารองค์กรสามารถพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่หลากหลาย 
เช่น การควบคุมเชิงป้องกัน การควบคุมด้านการบริหาร เป็นตัน ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม เช่น 

๑. การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ 
2. การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3. การก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๔. การควบคุมทางกายภาพ 
๕. การก าหนดดัชนีวัดผลการด าเนินงาน 
ฯลฯ 

๗. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) 
องค์กรควรก าหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหาร จัดการความเสี่ยง ข้อมูล

สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กรควรต้องได้รับการบันทึกและ
สื่อสารอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความส าคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้  ประเมิน และการ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเพ่ือให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเนื่องจาก
ความตระหนักในความเสี่ยงและการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งของความส าเร็จในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร การสื่อสารที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิผลจะท าให้เกิดความล้มเหลวในการ
สร้างการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารจึงควรมีการวางแนวทางการสร้างความ
ตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กร เช่น อาจมีการจัดแถลงการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์กร และการมอบหมายอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน การสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการการ
ปฏิบัติงานที่ควรจะสอดคล้องและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกระบวนการสื่อสารควรจะสื่อถึงเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

1. ความส าคัญและความจ าเป็นของการบริหารจัดการความเยงขององค์กรที่มีประสิทธิผล 
2. วัตถุประสงค์ขององค์กร 
3.  ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 
4.  การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง 



  
 

๕.  บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและน าองค์ประกอบต่างๆ ของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์กรมาใช้ 

 
8. กำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring) 

เมื่อมีการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็น
การประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการ
ด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่โดยผู้รับผิดชอบด้านบริหาร
จัดการความเสี่ยงหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่ มีประสิทธิภาพควรด าเนิ นการต่อเนื่อง
และวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะท างานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบรับทราบ สามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

๑. การติดตามเป็นรายไตรมาส เป็นการติดตามตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดรายไตรมาส 
๒. การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของ

หน่วยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

นโยบำยกำรยอมรับควำมเสี่ยงระดับองค์กรของเทศบำลต ำบลภูผำแดง 

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กรเป็นการให้นโยบายเพ่ือให้ทิศทางในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงภายในเทศบาลต าบลภูผาแดง โดยนายกเทศมนตรีต าบลภูผาแดง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลภูผาแดง  ประกอบด้วยดังนี้ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง ในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กร และยอมรับ

ความเสี่ยงระดับน้อยในการปฏิบัติงาน มีผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการให้บริการของประชาชน  

2. ด้ำนกำรทุจริต 
ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการ

ควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นในในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร 

3. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับความม่ันคงของประเทศ และยอมรับความเสี่ยงระดับ
ปานกลาง ส าหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็น หรือการเก็บสถิติทั่วไป 
หน่วยงานยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย ส าหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน 

4. ด้ำนภำพลักษณ์ขององค์กร 
ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับ

ของประชาชนผู้เสียภาษี ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร  ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยเกี่ยวกับความ
เชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามผู้บริหารให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือเกิดจากการ
ปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3  
 

แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของเทศบำลต ำบลภูผำแดง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 
โดยแยกเป็นแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงฯ ของแต่ละส ำนัก/กอง 
3.1 แผนด ำเนินกำรของโครงกำร (RM-1) 
      3.1.1  ส ำนักปลัดเทศบำล 
 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่
รับผิดชอบ 

กระบวนกำร/
กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ระเบียบกฎหมำย
ข้อบังคับ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
การจัดระเบียบ
สังคม ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนกรณี
เกิดสาธารณภัย 

ให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนกรณี
ได้รับความ
เดือดร้อนจากสา
ธารณภัยฯ ต่างๆ 
ตามความ
เหมาะสม 

ผู้ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
มากกว่าร้อย
ละ 90 

ด าเนินการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนกรณี
ได้รับความ
เดือดร้อนจาก 
สาธารณภัยฯ 
ต่างๆ 

1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชน 
2. ด าเนินการจัดการ
ประชุม
คณะกรรมการ
พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 
3. รายงานต่อ
ผู้บริหารอนุมัติให้
ความช่วยเหลือ 
4.ประเมินผลและ
สรุปผลโครงการ 

300,000 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ
ค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 และแก้ไข
เพ่ิมเติม 



  
 

      3.1.2  กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ 
 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่
รับผิดชอบ 

กระบวนกำร/
กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ระเบียบกฎหมำย
ข้อบังคับ 

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
ปกครอง การ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดท า
เวทีประชาคม
หมู่บ้านและต าบล
เพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนา
เทศบาล 

1. เพื่อให้กระบวนการ
แก้ไข/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นไปตาม
ระเบียบก าหนด 
2. เพ่ือสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่นในการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ เสนอแนะปัญหา 
ความเดือดร้อน ความ
ต้องการในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
3. เพื่อบรูณาการการ
ท างานกับภาคส่วนต่างๆ 
ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน ของพ่ีน้อง
ประชาชนท้องถิ่น  

จ านวน
ประชาคมท่ี
เข้าร่วม
ประชุมไม่
น้อยกว่าที่
ระเบียบ
ก าหนด  
 

จัดการ
ประชุม
ประชาคม  
อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  
 

1. เขียนโครงการ
ขออนุมัติ
งบประมาณ 
2. จัดเวทีการ
ประชุมประชาคม 
3. ประเมินผลและ
สรุปผลโครงการ 
 

10,000 1. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
การจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 

 
 
 



  
 

      3.1.3  กองคลัง 
 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่
รับผิดชอบ 

กระบวนกำร/
กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ระเบียบกฎหมำย
ข้อบังคับ 

กองคลัง ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
ปกครอง การ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดท า
แผนที่ภาษแีละ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือปรับปรุง
ข้อมูลที่ดินและ
ข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สินให้
ครบถ้วน   
 

สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้ 
มากกว่าร้อยละ 
90 

ด าเนินการจัดท า
ระบบแผนที่
ภาษแีละ
ทะเบียน
ทรัพย์สินของ
เทศบาล 

1. จัดฝึกอบรม
ให้ความรู้การใช้
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 
2. ส ารวจข้อมูล
ภาคสนามในเขต 
เทศบาล 
3. ประเมินผล
และสรุปผล
โครงการ 
 

10,000 1. พระราชบัญญัติ
ภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562  
2. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ
ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติ
ภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
      3.1.4   กองกำรศึกษำ 



  
 

 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่
รับผิดชอบ 

กระบวนกำร/
กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ระเบียบ
กฎหมำย
ข้อบังคับ 

กองการศึกษา ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

การจัดท าระบบ
บัญชีสถานศึกษา 

เพ่ือปิดบัญชี
สถานศึกษาเพ่ือ
สรุปรายรับ – 
รายจ่ายใน
ปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 

100% การ
จัดท าบัญชี
สถานศึกษา
เป็นไปตาม
ระเบียบและ
หนังสือสั่ง
การ 

การปิดบัญชีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นไป
ตามก าหนดเวลาและ
ยังถูกต้องตามระบบ 

1. จัดประชุมชี้แจงสร้าง
ความเข้าใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงาน 
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ
ฝึกอบเพ่ิมองค์ความรู้
และพัฒนาทักษะให้เกิด
ความช านาญ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

1. หนังสือกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.4/
ว 2608 ลง
วันที่ 28 
สิงหาคม 2563 
2. หนังสือกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.4/
ว 3020 ลง
วันที่ 29 
กันยายน 2563 
 
 
 

 



  
 

      3.1.5  กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่
รับผิดชอบ 

กระบวนกำร/
กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ระเบียบ
กฎหมำย
ข้อบังคับ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัย 
และการป้องกัน
โรค 

โครงการป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ 

1. เพื่อ
ป้องกันและ
ควบคุมการ
แพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ  
2. เพื่อลด
จ านวนผูป้่วย
หรือผู้เสียชีวิต 
ที่มีสาเหตุมา
จากโรคติดต่อ 
 

- สามารถ
ป้องกันการ
แพร่ระบาด
ของโรค  
ได้มากกว่า
ร้อยละ 95   
 
 

จัดกิจกรรม
ป้องกันการ
แพร่ระบาด
ของ
โรคติดต่อ
ภายในเขต
เทศบาล 
 
 
 

1. อบรมให้ความรู้เรื่องการปอ้งกันตนเองจากโรค COVID-19 
แก่ผู้น าชุมชน,อสม. 
    1.1 ฝึกการตัดเย็บหนา้กากผ้าใช้เองในครัวเรือน 
    1.2 สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ล้างมอื 
2. อบรมให้ความรู้เรื่องการปอ้งกันตนเองจากโรค COVID-19 ใน
สถานศึกษา 
    2.1 สนับสนุนหนา้กากอนามัย,หน้ากากผ้า 
    2.2 สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิ,เจลแอลกอฮอล,์ที่ล้างมือ
แบบเท้าเหยยีบ 
3. เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในชุมชน 
    3.1 ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภมูิ/ให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันโรค/กวดขันการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรค/การเว้น
ระยะหา่งทางสังคม 
          1) หน่วยงาน,สถานศึกษา,ร้านค้า,ตลาดสด,ตลาดนัด 
    3.2 ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนปฏบิัติตามมาตรการปอ้งกัน
โรค 
4. ด าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ปอ้งกัน ควบคุมป้องกันการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า2019 ของจังหวัดอุดรธานี 
    4.1 ปรับปรุง/จัดหาสถานที่พกั,อาหารแก่ผู้มีค าสั่งให้กักตวั 
ตามประกาศฯจังหวัด 
    4.2 ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือสถานที่ตามTime lineผู้ติดเช้ือ และผู้
สัมผัสเส่ียงสูง 
    4.3 ช่วยเหลือด้านสังคมแกป่ระชาชนผู้เดือดร้อนจาก
สถานการณ์โควิด19 
          1) มอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวผูท้ี่อยู่ระหว่างการกักตัว 
ตามมาตรการฯจังหวัด 

50,000 1. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไท
ยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
2. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไท
ยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.
2559 



  
 

       3.1.6  กองสวัสดิกำรสังคม 
 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่
รับผิดชอบ 

กระบวนกำร/
กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ระเบียบกฎหมำย
ข้อบังคับ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการของ
กลุ่มอาชีพให้มี
ความเข้มแข็งและ
มีรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

กลุ่มอาชีพที่
เข้ารับการ
ฝึกอบรมมี
ความ
เข้มแข็งและ
มีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 
มากกว่าร้อย
ละ 85 
 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
อาชีพให้กับกลุ่ม
อาชีพที่สนใจ จ านวน  
30 คน 
 

1. ส ารวจความ
ต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
2. เขียนโครงการ
เสนอผู้บริหารเพ่ือ
ขออนุมัติ 
3. จัดฝึกอรมกลุ่ม
อาชีพที่สนใจ 
4. ประเมินผลและ
สรุปผลโครงการ 
 

30,000 1. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 
2. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 

 
 
       3.1.7  กองช่ำง  



  
 

 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่
รับผิดชอบ 

กระบวนกำร/
กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ระเบียบกฎหมำย
ข้อบังคับ 

กองช่าง ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

กิจกรรมด้านงาน
ซ่อมแซมไฟฟ้า 

1. เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัย
ต่อเจ้าหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมาย 

2. เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ของงานและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 

- ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
มากกว่าร้อยละ 
80   
 
 

ติดตั้ง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์และ
เพียงพอส าหรับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ทันสมัย มีอายุ
การใช้งานได้
นานยิ่งขึ้น 
 
 
 

มีการตั้ง
งบประมาณใน
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
ส าหรับการ
จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
เพ่ือติดตั้ง/
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

200,000 1. ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

 



  
 

3.2  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  ( RM-2) 
       3.2.1  ส ำนักปลัดเทศบำล 
 
กระบวนกำร/

กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์/
เป้ำหมำย 

ควำมเสี่ยง ประเภทควำม
เสี่ยง 

( S-O-F-C) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกำส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ระดับควำม
เสี่ยง 

(L X I) 
ภำยใน ภำยนอก ทำงตรง ทำงอ้อม 

โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
กรณีเกิดสา
ธารณภัย 

ให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
กรณีได้รับ
ความ
เดือดร้อนจาก
สาธารณภัยฯ 
ต่างๆ 
ทันท่วงที 
 

เกิดเหตุ 
สาธารณภัย  
ไม่สามารถ
ให้ความ
ช่วยเหลือ
ล่าช้า/ไม่
ทันท่วงที 
  
 

ความเสี่ยง
ด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational 
Risk : O ) 

ขาด
อัตราก าลังใน
การให้ความ
ช่วยเหลือ
ทันท่วงที 

เกิดเหตุสา
ธารณภัยใน
วงกว้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
ล่าช้า 

เกิดความ
เสียหายต่อ
ภาพลักษณ์
องค์กร 

3 3 3 x 3 = 9 
 

ปานกลาง 

 



  
 

       3.2.2  กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ 
 
กระบวนกำร/

กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์/
เป้ำหมำย 

ควำมเสี่ยง ประเภทควำม
เสี่ยง 

( S-O-F-C) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกำส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ระดับควำม
เสี่ยง 

(L X I) 
ภำยใน ภำยนอก ทำงตรง ทำงอ้อม 

โครงการ
จัดท าเวที
ประชาคม
หมู่บ้านและ
ต าบลเพื่อการ
จัดท า
แผนพัฒนา
เทศบาล 

เพ่ือให้มี
ผู้เข้าร่วม
ประชุม
ประชาคมตาม
สัดส่วน
ประชาคม
ระดับดับ
ต าบลไม่น้อย
กว่าที่ระเบียบ
ก าหนด 
 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม
ประชาคม 

ความเสี่ยง
ด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational 
Risk : O ) 

ไม่สามารถน า
โครงการที่
บรรจุใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นมา
ด าเนินการได้
ทั้งหมด 

การก าหนด
สัดส่วน
ประชาคม  
มาจากบุคคล
หลากหลาย
กลุ่ม/องค์กร/ 
อาชีพ 

ประชาชน
ไม่ได้รับ
ประโยชน์
จากโครงการ
ทั้งหมด 

เกิดความ
เสียหาย คือ 
การ
ด าเนินการ
โครงการ
ล่าช้า 

3 3 3 x 3 = 9 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

       3.2.3  กองคลัง 
 
กระบวนกำร/

กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์/
เป้ำหมำย 

ควำมเสี่ยง ประเภทควำม
เสี่ยง 

( S-O-F-C) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกำส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ระดับควำม
เสี่ยง 

(L X I) 
ภำยใน ภำยนอก ทำงตรง ทำงอ้อม 

โครงการ
จัดท าแผนที่
ภาษแีละ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือให้ได้ที่ดิน
และสิ่งปลูก
สร้างครบถ้วน
ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้   
 
 

การส ารวจ
ข้อมูล
ภาคสนามได้
ข้อมูลที่ดิน
และสิ่งปลูก
สร้างไม่
ครบถ้วนตาม
เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
 
 

ความเสี่ยง
ด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational 
Risk : O ) 

ปริมาณงาน
ส ารวจข้อมูล
ภาคสนามมี
จ านวนมาก 

ประชาชน
ไม่ให้ความ
ร่วมมือ 

ประชาชน
ไม่ได้รับ
ประโยชน์
การส ารวจ
ข้อมูล
ภาคสนาม
เท่าท่ีควร 

เกิดความ
เสียหายต่อ
ภาพลักษณ์
องค์กร 

3 4 3 x 4 = 
12 

 
สูง 

 



  
 

        3.2.4  กองกำรศึกษำ 
 
กระบวนกำร/

กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์/
เป้ำหมำย 

ควำมเสี่ยง ประเภทควำม
เสี่ยง 

( S-O-F-C) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกำส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ระดับ
ควำมเสี่ยง 

(L X I) 
ภำยใน ภำยนอก ทำงตรง ทำงอ้อม 

การจัดท า
ระบบบัญชี
สถานศึกษา 

เพ่ือปิดบัญชี
สถานศึกษา
เพ่ือสรุป
รายรับ – 
รายจ่ายใน
ปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
 
 
 

การปิดบัญชี
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไม่
เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา
และยังไม่
ถูกต้องตาม
ระบบ 

ความเสี่ยง
ด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational 
Risk : O ) 

ผู้ปฏิบัติงาน
ไม่มีความ
ช านาญใน
การ
ปฏิบัติงาน 
 

ระเบียบ
วิธีการ
ปฏิบัติงาน 
การปิดบัญชีมี
การ
เปลี่ยนแปลง
ในแต่ละปี 
 

การปิดบัญชี
เกิดความ
ล่าช้ามี
ผลกระทบใน
การสรุป
ฐานะทาง
การเงินของ
สถาน 
ศึกษา 
 

ท าให้การวาง
แผนการ
จัดท า
งบประมาณ
ในปีถัดไปเกิด
ความล่าช้า 

3 3 3 x 3 = 9 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

       3.2.5  กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
กระบวนกำร/

กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์/
เป้ำหมำย 

ควำมเสี่ยง ประเภทควำม
เสี่ยง 

( S-O-F-C) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกำส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ระดับ
ควำมเสี่ยง 

(L X I) 
ภำยใน ภำยนอก ทำงตรง ทำงอ้อม 

โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อ 

1. เพื่อป้องกัน
และควบคุม
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดต่อ  
2. เพื่อลด
จ านวนผูป้่วย
หรือผู้เสียชีวิต 
ที่มีสาเหตุมา
จากโรคติดต่อ 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย
ไม่ได้รับ
ประโยชน์
อย่างทั่วถึง 

ความเสี่ยง
ด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational 
Risk : O ) 

การ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและ
สิ่งของอาจไม่
เพียงพอ 
 

ประชาชน
ไม่ให้ความ
ร่วมมือ
เท่าท่ีควร 

ประชาชน
ไม่ได้ใช้
ประโยชน์
จากโครงการ
ตามท่ี
ก าหนดไว้ 

ส่งผลกระทบ
ต่อ
ภาพลักษณ์
องค์กร 

3 3 3 x 3 = 9 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

       3.2.6  กองสวัสดิกำรสังคม 
 
กระบวนกำร/

กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์/
เป้ำหมำย 

ควำมเสี่ยง ประเภทควำม
เสี่ยง 

( S-O-F-C) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกำส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ระดับควำม
เสี่ยง 

(L X I) 
ภำยใน ภำยนอก ทำงตรง ทำงอ้อม 

โครงการ
ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 

เพ่ือให้ผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรมมี
กลุ่มท่ีมีความ
เข้มแข็งและมี
รายได้เพ่ิม
มากขึ้น 
 
 
 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่
น าความรู้ที่
ได้จากการ
ฝึกอบรมไป
ต่อยอด เพ่ือ
สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ 
 
 
 
 

ความเสี่ยง
ด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational 
Risk : O ) 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่
น าความรู้ที่ได้
ไปสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้
ตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่มี
การรวมกลุ่ม
เพ่ือสร้าง
ความ
เข้มแข็ง 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่ได้
รับประโยชน์
จากโครงการ
ตาม
วัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ 

ส่งผลกระทบ
ต่อ
ภาพลักษณ์
องค์กร 

3 3 3 x 3 = 9 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
       3.2.7  กองช่ำง 



  
 

 
กระบวนกำร/

กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์/
เป้ำหมำย 

ควำมเสี่ยง ประเภทควำม
เสี่ยง 

( S-O-F-C) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกำส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ระดับควำม
เสี่ยง 

(L X I) 
ภำยใน ภำยนอก ทำงตรง ทำงอ้อม 

กิจกรรมด้าน
งานซ่อมแซม
ไฟฟ้า 
 
 
 
 

1. เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัย
ต่อเจ้าหน้าท่ี ท่ี
ได้รับมอบหมาย 

2. เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ของงานและเกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

 
 

อุปกรณ์ที่ใช้
ในการ
ติดตั้ง/
ซ่อมแซม
ไฟฟ้ายังไม่
ครบสมบูรณ์ 

ความเสี่ยง
ด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational 
Risk : O ) 

การตั้ง
งบประมาณใน
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี
ส าหรับการ
จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อติดตั้ง/
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะไม่
เพียงพอ 

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การติดตั้ง/
ซ่อมแซมไฟฟ้า
ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ท้ังนี้
เพื่อความ
ปลอดภัย
สะดวก 
รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ติดตั้ง/
ซ่อมแซมไฟฟ้า
ไม่ครบตาม
ต้องการ ท าให้
ไม่สามารถ
ติดตั้ง/
ซ่อมแซมไฟฟ้า
ได้ทันตาม
ความต้องการ
ของประชาชน 

ส่งผลกระทบ
ต่อ
ภาพลักษณ์
องค์กร 

3 3 3 x 3 = 9 
 

ปานกลาง 

 



  
 

3.3  แนวทำงตอบสนองควำมเสี่ยง (RM-3) 
       3.3.1  ส ำนักปลัดเทศบำล 
 

ประเภทควำมเสี่ยง 
(S – O – F – C ) 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทำงตอบสนอง
ควำมเสี่ยง 

แผนงำน/กิจกรรม 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational Risk 
 : O ) 

เกิดเหตุสาธารณภัย  
ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือล่าช้า/ไม่
ทันท่วงที 
  
 

ขาดอัตราก าลังในการ
ให้ความช่วยเหลือ
ทันท่วงที 

การควบคุมความเสี่ยง 
(Mitigate Risk) 

1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ป้องกันรับแจ้งเหตุ
ตลอด 24 ชั่วโมง  
2. รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ระดับการ
ประสบภัย เสนอขอ
อนุมัติผู้บริหาร /
คณะกรรมการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างเร่งด่วน 
3. ศึกษาระเบียบ
กฎหมาย หลักเกณฑ์
แนวทางการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

 



  
 

       3.3.2  กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ   
 

ประเภทควำมเสี่ยง 
(S – O – F – C ) 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทำงตอบสนอง
ควำมเสี่ยง 

แผนงำน/กิจกรรม 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational Risk 
 : O ) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมประชาคมฯ ไม่
เป็นไปตามระเบียบ
ก าหนด 

การก าหนดสัดส่วน
ประชาคม มาจาก
บุคคลหลากหลาย
กลุ่ม/องค์กร อาชีพ 

การควบคุมความเสี่ยง 
(Mitigate Risk) 

1. จัดประชุมชี้แจง
สร้างความเข้าใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงาน การก าหนด
รูปแบบวิธีการประชุม
ประชาคม 
2. ประชาสัมพันธ์การ
จัดกิจกรรมและ
ประโยชน์ของการเข้า
ร่วมประชุมประชาคม
ให้ประชาชนทราบ
อย่างทั่วถึง และเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง 
  
 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

 
 
 
 
 
 



  
 

       3.3.3  กองคลัง  
 

ประเภทควำมเสี่ยง 
(S – O – F – C ) 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทำงตอบสนอง
ควำมเสี่ยง 

แผนงำน/กิจกรรม 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational Risk 
 : O ) 

การส ารวจข้อมูล
ภาคสนามได้ข้อมูล
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ไม่ครบถ้วนตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  
 

- ปริมาณงานส ารวจ
ข้อมูลภาคสนามมี
จ านวนมาก 
- ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือ 

การควบคุมความเสี่ยง 
(Mitigate Risk) 

1. จัดประชุมชี้แจงให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
ภาษี หน้าที่การช าระ
ภาษีกับผู้ประกอบการ
ร้านค้า 
2. ประชาสัมพันธ์
แนวทางข้ันตอน 
ระยะเวลาในการ
จัดเก็บ และรับช าระ
ภาษ ี
 
 
 

งานจัดเก็บรายได้ ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

 



  
 

       3.3.4   กองกำรศึกษำ   
 

ประเภทควำมเสี่ยง 
(S – O – F – C ) 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทำงตอบสนอง
ควำมเสี่ยง 

แผนงำน/กิจกรรม 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational Risk 
 : O ) 

การปิดบัญชีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไม่
เป็นไปตาม
ก าหนดเวลาและยังไม่
ถูกต้องตามระบบ 

- ผู้ปฏิบัติงานไม่มี
ความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน 
- ระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงาน 
มีการเปลี่ยนแปลง 
 

การยอมรับความเสี่ยง 
( Retain  Risk) 

1. จัดประชุมชี้แจง
สร้างความเข้าใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงาน 
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ
ฝึกอบเพ่ิมองค์ความรู้
และพัฒนาทักษะให้
เกิดความช านาญ 
 
 
 

กองการศึกษา ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

       3.3.5  กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม   
 

ประเภทควำมเสี่ยง 
(S – O – F – C ) 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทำงตอบสนอง
ควำมเสี่ยง 

แผนงำน/กิจกรรม 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational Risk 
 : O ) 

กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับ
ประโยชน์อย่างท่ัวถึง 

- การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและสิ่งของ
อาจไม่เพียงพอ 
- ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือ
เท่าท่ีควร 

การยอมรับความเสี่ยง 
( Retain  Risk) 

1. จัดประชุมชี้แจงสร้างความ
เข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงาน 
2. ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมให้ทั่วถึงทุกชุมชนและ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
3. ตรวจสอบความพร้อมด้าน
วัสดุ อุปกรณ์สถานที่ ระยะเวลา
การด าเนินงาน 
4. ติดตาม ตรวจสอบ และ
รายงานผลการด าเนินงาน 
พร้อมทั้งเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาต่างๆต่อ
ผู้บริหาร 
 

กองสาธารสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
       3.3.6  กองสวัสดิกำรสังคม  
 

ประเภทควำมเสี่ยง 
(S – O – F – C ) 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทำงตอบสนอง
ควำมเสี่ยง 

แผนงำน/กิจกรรม 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational Risk 
 : O ) 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่น าความรู้ที่ได้จาก
การฝึกอบรมไปต่อ
ยอด เพ่ือสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ 
 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่น าความรู้ที่ได้ไป
สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่มีการรวมกลุ่มเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็ง 

การยอมรับความเสี่ยง 
( Retain  Risk) 

1. จัดประชุมชี้แจง
สร้างความเข้าใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงาน 
2. ประชาสัมพันธ์การ
จัดฝึกอบรมให้ผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. จัดฝึกอบรมอาชีพที่
มีผู้สนใจ และสามารถ
สร้างรายได้ให้เพ่ิมมาก
ขึ้น 
 

กองสวัสดิการสังคม ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
       3.3.7  กองช่ำง   
 

ประเภทควำมเสี่ยง 
(S – O – F – C ) 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทำงตอบสนอง
ควำมเสี่ยง 

แผนงำน/กิจกรรม 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational Risk 
 : O ) 

- อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า
ยังไม่ครบสมบูรณ์ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า
ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ทั้งนี้เพ่ือความ
ปลอดภัยสะดวก 
รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

การยอมรับความเสี่ยง 
( Retain  Risk) 

- ตั้งงบประมาณจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะให้ครบถ้วน
สมบูรณ์และเพียงพอ
ส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ทันสมัย มีอายุการใช้
งานได้นานยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

 
 

 

 



บทท่ี 4  

กำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 

4.1 กำรตดิตำมและรำยงำน 
 
ภายหลังจากท่ีได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการด าเนินการตามแผน จ าเป็นต้องมี

การ 
รายงานและติดตามผลเป็นระยะ  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการด าเนินงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการแล้วว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
หรือไม่  โดยหน่วยงานต้องสอบทานว่าวีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควร
ปรับเปลี่ยนและจัดท ารายงานสรุปผลติดตามเสนอคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงทราบการติดตามผล มี ๒ 
ลักษณะ คือ 

๑. การติดตามผลเป็นรายครั้ง  (Separate Monitoring)  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  จึง 
ได้จัดให้มีการติดตามประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง 

๒. การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติ (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามปกติของหน่วยงาน หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานก าหนด
มาตรการ/ กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป หน่วยงานนั้น
สามารถด าเนินการได้ทันที หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากเกินกว่าหน่วยงานจะบริหารจัดการได้ 
ให้รายงานต่อฝ่ายเลขานุการคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแจ้งให้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง
พิจารณาหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 
4.2  กำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงประจ ำป ี
  โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงจัดท ารายงานสรุปผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงประจ าปี โดยประมวลผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ ส านัก/กอง รับผิดชอบใน
การด าเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด 

  



  
 

 
 

 
 
 
 

ภำคผนวก ก 
 

หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ กค ๑๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ข 
 

1.  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการความเสีย่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่ 677/๒๕๖4  ลงวันที่  4  ตุลาคม  ๒๕๖4 
 
2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานการบริหารจัดการความเสีย่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่ 678/2564  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 
 


