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ค าน า 

  แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลต าบลคูเมือง ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนในส่วนราชการ ตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่จะต้อง
รับรู้และรับทราบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนราชการ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่ ดี จะต้องเริ่ม
ตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดของส่วนราชการ โดยค านึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่
สามารถส่งผลกระทบท าให้ส่วนราชการเกิดความเสียหาย แล้วก าหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความเสี่ยง เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันที่ส่วนราชการจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เทศบาลต าบลคูเมือง จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง สามารถด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในแผนบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อส่วนราชการ และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้
อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เทศบาลต าบลคูเมือง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงนี้ 
จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในส่วนราชการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังและได้มี
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับอีกทั้งจะเป็น
ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลคูเมืองต่อไป 

 

         เทศบาลต าบลคูเมือง 
พฤศจิกายน  2564 
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๑.  หลักการและเหตุผล 
  การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังของ
ประชาชน หน่วยงานของรัฐทุหน่วยงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ผู้บริหารมีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรถือเป็นเครื่องมือ
ที่ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยระบบการบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยในการบริหารจัดการเพ่ือสร้างหรือฉวยโอกาส หรือได้รับประโยชน์จาก
เหตุการณ์ด้านบวกที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการ
ของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุ
ความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างท่ีกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาส
และผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงและก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง อีก
ทั้งต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่
จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การก าหนดยุทธ์ การติดตามควบคุม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสีย
และโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
  ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 บัญญัติไว้ในมาตรา 79 ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409/.4/ว2  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความ
เสี่ยงระดับองค์กร เป็นกรอบแนวทางที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถน าหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับ
ใช้เพ่ือวางระบบบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละ
หน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง และความสามารถในการรองรับความเสี่ยงของ
หน่วยงาน ในขณะเดียวกันแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงย่อมต้องมีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
เนื่องจากการควบคุมภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ดังนั้น หน่วยงานอาจ
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงกับการควบคุมภายในและการบริการจัดการความเสี่ยงเข้าด้วยกัน 
 
 
 

บทที่ ๑  บทน า 
 



แผนการบรหิารจดัการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลต าบลคเูมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
 

-2- 
 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัย
หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความส าเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้
ก ากับดูแล ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

1. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เพ่ือให้ 
การบริหารจัดการความเสี่ยวเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการก าหนดแผนระดับองค์กร (Strategic Plans) และ
การก าหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลสารสนเทศ
ที่สมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ขีดความสามารถของหน่วยงาน 

2. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Roitine  
Processes) ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยงาน 
  คณะผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลคูเมือง ได้ตระหนังถึงความส าคัญของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรได้ก้าวไปสู่ระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีลดความ
เสียหายและอุปสรรคที่จะเกิดข้ึน โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยลดอุปสรรคหรือสิ่งที่จะท าให้
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ และเป็นการให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนที่มีต่อ
องค์กร ช่วยป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดี น าไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไป 
    

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๑.  เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลต าบลคูเมือง 
  ๒.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบวิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนการบริหาร
ความเสี่ยง 
  ๓.  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลคูเมือง อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
  ๔.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลคูเมือง 
  5.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความ
เสี่ยงกับกลยุทธ์ 
  6.  เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับเทศบาลต าบลคูเมือง 
 

๓.  เป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 
  ๑.  ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ใน
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  ๒.  ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความเสี่ยง 
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๓.  สามารถน าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเพ่ือลดโอกาส
และผลกระทบจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

  ๔.  พัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเป็นกระบวนการด าเนินงานที่โปร่งใส
ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
  5.  ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม
และยอมรับได้ทั่วองค์กร 
  6. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร มีการน าไปปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องและท่ัวทั้งองค์กร 
 
4.  ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจในการ
บริหารงานได้ดียิ่งขึ้น และท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายและไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อีกทั้งยังเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
และบรรลุตามเป้าหมายของการปฏิบัติงาน 
  ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้ 
 1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะท างาน
บริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักท่ีส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 2. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร  การบริหารความเสี่ยงจะ
เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บน
สมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 3. ช่วยสะท้อนให้ภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่ส าคัญได้ทั้งหมด  การบริหารความเสี่ยงจะท าให้บุคคล
ภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบ
ในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 
 4. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหาร
ท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดยุทธศาสตร์การติดตามควบคุม 
และวัดผลการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและสามารถปกป้อง
ผลประโยชน์รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 
 5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยท าให้รูปแบบการตัดสินใจใน
ระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความ
เข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
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 6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การ
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
สูงย่อมแตกต่างกันหรือการเลือกใช้มาตรการและประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกันเป็นต้น 
 
5.  นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง (Risk)  หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิด
ความเสียหาย ท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้งในด้านกล
ยุทธ์ การเงิน การด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
  ลักษณะความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น   ส่วน  

1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง 
2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือ นโยบาย 
3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง 

  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความ
เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
  ระบบบริหารความเสี่ยง  หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง 
กระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายในระดับความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบโดย
ค านึงถึงการระบุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ
โดยได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงาน ทุกระดับท่ัวทั้งองค์กร 
  การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการกับความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดย
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ 

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งาน
ส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการท างานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน 

2. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัด
ให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพ่ือป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา 

3. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหา
ผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การท าประกันต่างๆ 

4. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องท าสิ่งใดเพ่ิมเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาส
ที่ จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 
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๑.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  เดิมต าบลคูเมืองเป็นองค์การบริการส่วนต าบลคูเมืองต่อมาปี พ.ศ. 2552 
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลคูเมืองเป็นเทศบาลต าบลคูเมือง  เมื่อวันที่  27  
ตุลาคม  พ.ศ. 2552  .ซึ่งปัจจุบันแยกการปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้าน  มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกันท้องถิ่น
ใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง   ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติด       เขตเทศบาลต าบลกกกุง  
  ทิศตะวันออก ติด       เขตเทศบาลต าบลกกกุง     
  ทิศใต้  ติด       เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่  อ าเภอสุวรรณภูมิ    
  ทิศตะวันตก ติด เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
     เขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสังข์  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
 

โดยต าบลคูเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอเมืองสรวง  อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองสรวงห่าง
จากตัวอ าเภอระยะทาง 9 กิโลเมตร  ต าบลคูเมือง  มีพ้ืนที่ประมาณ  50 ตารางกิโลเมตร เนื้อที่  1,250 ไร่  เป็น
ต าบลขนาดเล็ก  โดยมีพ้ืนที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เนื้อที่อันดับ 
1 คูเมือง 8 
2 บัวป่า 5 
3 โนนคูเมือง   
4 สูงยาง 4 
5 พังหาด 10 
6 ดงเกลือ 6 
7 สูงยาง 2 
8 ป่าดวน 1 
9 ศรีคูเมือง 9 

10 ดงเกลือ 7 

บทที่ ๒   
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แผนที่เทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
  เทศบาลต าบลคูเมืองมีประชากรจ านวนรวมทั้งสิ้น 5,026 คน แยกเป็น ชาย 2,5 0 คน หญิง 
2,496 คน (ที่มา ส านักทะเบียนราษฎร์ อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖ ) 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป 
                                                                          

๒.  วิสัยทัศน์ 
  “ประชาชนมีชีวิตที่ดีพร้อม  สภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการและบริการ

สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” 
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๓.  ภารกิจ 
  1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 
  ๒.  พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของชุมชน 
  ๓.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๔.  ส่งเสริมสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
  ๕.  พัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน 
 

๕.  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 

๕.  โครงสร้างส่วนราชการภายใน 
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลต าบลคูเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

ปลัดเทศบาล 
 

ฝ่ายการโยธา 
- งานธุรการ 
- งานแบบแผนและก่อสร้าง 
- งานการโยธา 
- งานประสานสาธารณูปโภค 
   และการไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานผังเมือง 

 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
- งานธุรการ 
- งานการเงินบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
งานจัดเก็บรายได้ 
- งานจัดเก็บรายได้  
- งานแผนที่ภาษี 

 

ฝ่ายอ านวยการ 
- งานธุรการ   - งานบริหารการศึกษา ศาสนา 
- งานการเจ้าหน้าที่     และวัฒนธรรม 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานส่งเสริมการศึกษาและ ศพด. 
- งานนโยบายและแผน  - งานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและ 
- งานแผนและงบประมาณ     สวัสดิการสังคม 
- งานนิติการ   - งานปศุสัตว์และการเกษตร 
- งานบริหารงานทั่วไป  - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ส านักปลัด  
หัวหน้าส านักปลัด 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

ตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล 

ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดกิารสังคม 
- งานสงัคมสงเคราะห์ 
- งานพัฒนาชุมชน 
 

กองสวัสดิการ สังคม 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ระดับต้น) 
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การบริหารการเมืองท้องถิ่น 
  เทศบาลต าบลคูเมือง เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีโครงสร้างของ
เทศบาลต าบลคูเมือง ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ 

1) ฝ่ายสภาเทศบาลต าบลคูเมือง  มีฐานเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง ต าบล 
คูเมืองมี 10 หมู่บ้าน จ านวน 2 เขต เขตละ 6 คน มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง จ านวน 12 คน 

2) ฝ่ายบริหารเทศบาลต าบลคูเมือง มีผู้บริหาร จ านวน 1 คน คือ นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง 
 และมีรองนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง อีก 2 คน ท าหน้าที่บริหารงานในเทศบาลต าบลให้เป็นไปตามมติ ข้อบังคับ 
และแผนพัฒนาต าบล 
การบริหารส่วนราชการของเทศบาลต าบลคูเมือง 
  ส่วนราชการของเทศบาลต าบลคูเมือง มีปลัดเทศบาลต าบลคูเมืองเป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีการ
จัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ส านัก 2 กอง คือ 

1) ส านักปลัด มีหัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลส านักปลัด 
2) กองคลัง มีผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลกองคลัง 
3) กองช่าง มีผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลกองช่าง 

อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้ 
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ส่วนราชการ 
 

อ านาจหน้าที่ 

ส านักงานปลัด -  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางและ
งานธุรการ  งานด้านการเงิน  งบประมาณ  งานด้านพัสดุ  งานด้านอาคารสถานที่ใน
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ ค ว บ คุ ม ก า ร ใ ช้ ย า น พ า ห น ะ ส่ ว น ก ล า ง   ติ ด ต่ อ
ประสานงาน  วางแผน   ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ  เก็บรักษาเอกสารและ
เอกสารส าคัญของส่วนราชการ  การด าเนินงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ก าหนดนโยบาย
และจัดท าแผนงานของส่วนราชการ   จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ให้
ค าปรึกษาแนะน าตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
-  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  สรุปรายงาน
เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ  เช่น  การจัดท าแผนอัตราก าลังของ
เทศบาล  การขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  การจัดระบบงาน  การสรร
หา   การจัดสอบ   และการบรรจุแต่ งตั้ ง   การโอน   การย้ าย   การเลื่ อนขั้น
เงินเดือน  การเลื่อนต าแหน่ง  การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ  การ
ด าเนินการขอรับบ าเหน็จบ านาญและเงินทดแทน  การจัดท าทะเบียนประวัติ  แก้ไข
เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติการรับราชการ   
-  งานเลขานุการสภา  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุม
ต่างๆ  การติดต่อ  ประสานงาน  ดูแลความเรียบร้อยการจัดการประชุม  การรวบรวม
ข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายงานการประชุม   
-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป  ลด
อันตรายและความเสียหายที่ เกิดเพลิงไหม้   ป้องกันและบรรเทาอันตรายจาก
อุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน   ช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย  
-  งานนิติการ  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  ร่าง
และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง งาน
จัดท านิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย 
งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและ
การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระท าที่ละเมิดเทศ
บัญญัติ งานนิติกรรมสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง  อาญา  งานคดี
ปกครอง และงานคดีอื่น ๆ งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน   

 -  งานบริหารการศึกษา งานบรหิารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป งานบริหาร
การศึกษา  งานวางแผนและสถิติ งานการเงินและบญัช ี
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ส่วนราชการ 
 

อ านาจหน้าที่ 

ส านักงานปลัด  - งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจดัการศึกษา งาน
ทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ด าเนินการเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา การส่งเสรมิสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดี
งามของประชาชน การสนับสนนุบุคลากร วสัดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินตา่งๆ เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา จดัสถานที่เพ่ือการศึกษา ส่งเสริมท านุบ ารงุรักษา ไว้ซึ่งศิลปะ
ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การด าเนินชีวิต
ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
-  งานส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งานส่งเสรมิ
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและนันทนาการ 
-  งานกิจการโรงเรียน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ งานจัดการศึกษา งานพลศึกษา งาน
ทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา งาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ งานอาชีวอนามัย งานควบคุมและจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม งาน
ส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมดา้นการควบคุมมลพิษและคณุภาพสิ่งแวดล้อม  งานควบคุม
มลพิษ   งานศึกษาและวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 
งานธุรการประจ าส่วนสาธารณสุข  
-  งานส่งเสริมสขุภาพและสาธารณสุข งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมลูฐาน 
งานสุขศึกษา  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า งานรักษาแลพยาบาล 
- งานรักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่
สาธารณะ  งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  งาน
ก าจัดมลูฝอยและน้ าเสีย 
-  งานควบคุมโรค งานเฝ้าระวังโรคระบาด งานระบาดวิทยา  งานป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ  งานเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์  งานจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
งานสังคมสงเคราะห์ งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งาน
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัตติ่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งาน
สงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว  งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน งานส ารวจวิจัยสภาพ
ปัญหาสังคมต่างๆ งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภท งาน
ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์  งานให้
ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ 
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ส่วนราชการ 
 

อ านาจหน้าที่ 

ส านักงานปลัด - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กก าพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง  
งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา  งานส่งเสริมสวัสดิ
ภาพเด็กและเยาวชน งานให้ค าปรึกษา แนะน าแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ   
-  งานพัฒนาชุมชน งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการ
ปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งาน
จัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อน าบริการขั้น
พื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านตา่งๆให้แก่ชุมชน งาน
ด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี งานส่งเสรมิอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน งาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรี  
 

กองคลัง  -  งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดท าเช็คและเอกสาร
การเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย จัดท าบัญชี จัดท ารายงานประจ าวัน 
ประจ าเดือน ประจ าปี จัดท าสถิติรายรับ-รายจ่าย จัดท าบัญชีรายจ่ายเงินสะสม จัดท า
บัญชีรายจ่ายเงินอุดหนุน จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ รายงานสถิติ
การคลังและให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง  
-  งานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง  การซ่อมบ ารุงและรักษา จัดท าทะเบียนพัสดุ 
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ จ าหน่ายพัสดุ  
-  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ วางแผนการจัดเก็บรายได้ 
พิจารณาปรับปรุ งหลักเกณฑ์การประเมินและก าหนดค่ารายปีของภาษีอากร 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร จัดท าหนังสือแจ้งการช าระภาษี ตรวจสอบ
และจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน รายช่ือผู้ ไม่ช าระภาษี 
ค่าธรรมเนียมอื่นๆภายในก าหนด จัดท าหนังสือแจ้งเตือนการช าระภาษี กรณีไม่มาช าระ
ภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายในก าหนด ประสานกับงานนิติการเพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
เร่งรัดการจัดเก็บรายได้  
-  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน คัดลอกข้อมูลที่ดิน ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ส ารวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ปรับปรุงจัดเก็บ 
ดูแลรักษาข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ
คอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษีต่างๆ 
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ส่วนราชการ 
 

อ านาจหน้าที่ 

กองช่าง  -  งานสาธารณูปโภค มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ งานด้านการก่อสรา้งอาคาร ถนน ทางเท้า 
และสิ่งติดตั้งอ่ืน ๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสรา้ง งานซ่อมแซมบ ารุงรักษา
อาคาร ถนน ทางเท้า งานปรับปรงุแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้
ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพสัดุด้านโยธา งาน
ซ่อมบ ารุงรักษาสาธารณูปการ งานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
- งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ ออกแบบ ค านวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร 
และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด้าน
วิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานออกแบบรายละเอียดทางด้าน
วิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคาร
ให้แก่ประชาชน งานส ารวจข้อมูลรายละเอียด เพื่อค านวณออกแบบ ก าหนด
รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานประมาณ
ราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานควบคุม
การก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  
-  งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแลอาคาร
สถานท่ี งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานวางแผนการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ า  งานในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง 
ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า งาน
เบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
-  งานธุรการ มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการ
เรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานสารณ
กุศล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานรวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนของ
กองช่าง รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับ
เอกสารส าคัญของทางราชการ งานจัดท าค าสั่งและประกาศของกองช่าง งานรับเรื่อง
ร้องทุกข ์และร้องเรียน งานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง งานการเงินและบัญชีของ
กองช่าง 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน   มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบญัชีเอกสารการเบกิจ่าย เอกสาร
การรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานการตรวจสอบ
พัสดุและการเก็บรักษางานการตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สิน
เทศบาลและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือท่ีไดร้ับมอบหมาย 
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๑.  แนวทางด าเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง  
    แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลคูเมือง แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑)  ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลคูเมือง 
  ๒)  ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
   ๓)  วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
  ๔)  จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง
ที่อยู่ในระดับปานกลาง 
  5)  สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลคูเมือง
ทราบ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
  6)  รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ๗)  รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

๑)  ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา 
  ๒)  พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
  ๓)  ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
  ๔)  พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนต าบลในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
2.  กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
 2.1 ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้ 
  2.1.1 แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2.1.2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
  2.1.  พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือน าไปปฏิบัติ
ต่อไป 
 2.2 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  มีหน้าที่ด าเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง คือ 
  2.2.1 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
  2.2.2 รายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
  2.2.  ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานต่อไปในอนาคต 
 
 
 

บทที่ ๓  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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๒.3  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  รวมทั้งลูกจ้างเทศบาลต าบลคูเมือง มีหน้าที่ ดังนี้ 
 2. .1 สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2. .2 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
     

กลไกลการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
                       
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ/
อนุมัติ 

ประธาน 
กรรมการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
บริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 

1. ก าหนดนโยบายหรือแนวทาง 
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมิน
โอกาสและผลกระทบ 
 . วิเคราะห์และจัดล าดับ
ความส าคัญ 
4. จัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

พิจารณา/ 
เสนอแนะ 
 

7. ทบทวนแผนการ
บริหารความเสี่ยง 

6. รายงาน/
ประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง 

5. สื่อการท าความ
เข้าใจกับผู้ปฏิบัติ 

 

ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 ผู้ปฏิบัติงาน 
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3. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง 
 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย การก ากับดูแล การตัดสินใจ การจัดท าแผนการด าเนินการ 
การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์กรประกอบมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1.1 จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
1.2 ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
1.3 จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
1.4 พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

2. ผู้อ านวยการส านัก/กอง 
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานอย่างมี 

ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
2.2 ดูแลการพัฒนาบริหารจัดการความเสี่ยง และส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบการบริหาร 

ความเสี่ยง 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

ผู้ปฏิบัติงาน 

 

คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

 

ผู้อ านวยการส านัก/กอง 
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  2.  รับทราบผลการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลต าบลคูเมือง 

3. หน่วยตรวจสอบภายใน 
3.1 สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลคูเมือง 
3.2 น าเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

4. คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
4.1 จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
4.2 ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความ 

เสี่ยง 
4.3 รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ เสนอต่อคณะ 

กรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณา 
5. ผู้ปฏิบัติงาน 

5.1 สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
5.2 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 .  คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
  เทศบาลต าบลคูเมือง แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้  

๑)  ปลัดเทศบาลต าบลคูเมือง     ประธานกรรมการ 
  ๒)  รองปลัดเทศบาลต าบลคูเมือง     กรรมการ 
   )  หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ 
  ๔)  ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
  ๕)  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ     กรรมการ 
  6)  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง     กรรมการ 
  ๗)  นักวิชาการตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
  8)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
อ านาจหน้าที่ 

1. จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน 
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดท า

แผนบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง 
3. ติดตามและรายงานการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบิหารความเสี่ยง 
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การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัย
หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความส าเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้
ก ากับดูแล ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

1. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เพ่ือให้ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการก าหนดแผนระดับองค์กร (Stretegic Plans) และ
การก าหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลสารสนเทศที่
สมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ขีดความสามารถของหน่วยงาน 

2. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Routine  
Processes) ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานจองกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยงาน 
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงาน
ของรัฐควรพิจารณาน ากรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริงโดยหน่วยงาน
ของรัฐแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการน ากรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดไปปรับใช้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย หลักการ 8 ประการ ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องด าเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 
2. ความมุ่งม่ันของผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง 
3. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
4. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
6. การก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ การติดสินใจ 
7. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
8. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

บทที่ ๔  หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 
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การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องด าเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว เนื่องจากความเสี่ยง 
ของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ความเสี่ยงของความล่าช้าในระบบการขนส่ง
วัตถุดิบไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมการผลิต อาจมีผลกระทบด้านการส่งมอบสินค้า ค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง
ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น 

2. การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานขององค์กร รวมถึงกระบวนการ 
จัดท าแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล 

3. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร 
ความมุ่งม่ันของผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐและผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้ก ากับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการก ากับ
ฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ก ากับดูแลซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวจะมีหน้าที่ในการก ากับการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้วย ส าหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการ
บริหารความเสี่ยง 
 การก ากับการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้ก ากับดูแลเกิดความมั่นใจว่าหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล 
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารบุคคลที่ เหมาะสม การ
จัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การด าเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานการสื่อสาร เป็นต้น 
การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
 การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มตั้งแต่การ
สรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ 
 การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยง ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware behavior) รวมถึงพฤติกรรมการ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารความเสี่ยง 
 การสร้างพฤติกรรมที่ดี (Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านวัฒนธรรมที่
ดีขององค์กรเป็นสิ่งส าคัญ การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 

1. การสื่อสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
2. การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ 
3. การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร 
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4. การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5. การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส 

การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 หน่วยงานควรมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบในการติดตามการรายงานหรือ
การส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระดับที่ก าหนดไว้ และผู้ที่มี
หน้าที่ในการควบคุมก ากับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การตระหนังถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะค านึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว  ผู้บริหารต้อง
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการหรือความ
คาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม 
การก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือให้
หน่วยงานมั่นในว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ อาจหมายรวมถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง 
หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
 เมื่อหน่วยงานของรัฐก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรแล้ว 
การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดทางเลือกของงาน/โครงการ (งานใหม่ๆ)  และการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่ว
ทั้งองค์กร โดยอาจก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)  
การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
 ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานควรพิจารณา
ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงเป็น
พ้ืนฐาน หน่วยงานควรก าหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์ ข้อมูล และบุคคลที่
ควรได้รับข้อมูล 
 ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร สาเหตุความเสี่ยง 
ตัวผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูลสารสนเทศต้องมีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจพิจารณาการรวบรวมการประมวลผลหรือ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพื่อลดขั้นข้อผิดพลาดจากบุคคล (Human errors) 
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การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการความ
เสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงานอาจพิจารณาท า Benchmarking เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเริ่มต้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ Silo พัฒนา
เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่
กระบวนการการด าเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้านความเสี่ยง 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลคูเมือง 
 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

1. การวิเคราะห์องค์กร 
2. การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. การระบุความเสี่ยง 
4. การประเมินความเสี่ยง 
5. การตอบสนองความเสี่ยง 
6. การติดตามและทบทวน 
7. การสื่อสารและการรายงาน 

การวิเคราะห์องค์กร 
 ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรหน่วยงานอาจเลือกใช้
เครื่องมือการวิเคราะห์องค์กร เช่น 

1. SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
2. PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ(Economic) ด้านสังคม 

(Aocial) ด้านเทคโนโลยี(Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดล้อม(Environmental) 
การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้ก ากับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนโยบาย
ดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร 
 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่
หน่วยงานยอมรับเพ่ือด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรเป็น
การแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารและผู้ก ากับดูแลในการด าเนินงานขององค์กร การก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ควรค านึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร 
(Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ หน่วยงานอาจระบุ 
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ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็น 5 ระดับ เช่น ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย ยอมรับความเสี่ยงได้
ปานกลาง เต็มใจยอมรับความเสี่ยง และยอมรับความเสี่ยงได้มากท่ีสุด เป็นต้น 
 หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้บริหารระดับ
รองลงมาสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับส านัก กอง ศูนย์ กลุ่ม หรือน าไปสู่การระบุระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ส าหรับประเภทความเสี่ยงย่อย 
การระบุความเสี่ยง 
 การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งใน
ด้านบวกและด้านลบในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจท ารายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด (Risk Inventory) โดยรายชื่อ
ความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยงหน่วยงานควรระบุ
ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้ 

ก. เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ข. สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root  

Cause) ของความเสี่ยง 
ค. ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก 

หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยงเดียวกัน  
เพ่ือให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภารรวมชัดเจนมากขึ้น 
การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 
 1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการความเสี่ยง 
และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจก าหนดเป็น   ช่วงคะแนน หรือ 5 ช่วงคะแนน 
 2. การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การท าแบบส ารวจ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การท า Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario 
Analysis) ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกองงาน (Silo Thinking) เพียงวิธีเดียวอาจท าให้การให้คะแนน
ความเสี่ยงมีความคลาดเคลื่อนได้ 
  . การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่มีต่อ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงมีตอวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่มและ
ผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมอาจมีน้อยแต่มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเสี่ยง 2 ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานใน
ภาพรวม เป็นต้น 
 4. การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดล าดับความ
เสี่ยง เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนนความเสี่ยง 
(โอกาสxผลกระทบ) ในการจัดล าดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากับอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น  
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ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้น ๆ หรือลักษณะของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
หน่วยงาน เป็นต้น 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็นที่พิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย   = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง      
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือ 
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
(เฉลี่ย : ปี/ครั้ง) 

5 ปี/ครั้ง 2- ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1 -6เดือน/
ครั้ง ไม่ เกิน
5ครั้ง/ปี 

1เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงของผลกระทบ      
มูลค่าความเสียหาย <1 หมื่นบาท 1 -5 ห มื่ น

บาท 
5หมื่ นบาท -2
แสนบาท 

2 แสนบาท- 
1 ล้านบาท 

> 1 ล้าน
บาท 

อันตรายต่อชีวิต เ ดื อ ด ร้ อ น
ร าคาญ 

บ า ด เ จ็ บ
เล็กน้อย 

บ า ด เ จ็ บ ต้ อ ง
รักษา 

บ า ด เ จ็ ด
สาหัส 

อันตรายถึง
ชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ 
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อ
ความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปาน
กลาง และต่ า 
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 5  
 

    

สูงมาก 
 4  

 
    

    
 

    
สูง 

 2  
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 1  
 

    
ต่ า 

  1 2   4 5  
   

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย ( Impact) จาก
ความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคนหรือเวลาที่
มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้  
 1. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมาก
น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
การตอบสนองความเสี่ยง 
 การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพ่ือจัดท าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 

1. การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง 
2. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง 
3. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการ 

จัดการความเสี่ยงควรค านึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี 
 ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 
 1. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ด าเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและ
หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ด าเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ  
 2. การลดโอกาสนของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวาง
ระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระทบยอด เป็นต้น 
  . การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การท าประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน 
(Hedging Instruments) เป็นต้น 
 4. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควร
ด าเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถด าเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนด าเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public 
Private Partnership : PPP) เป็นต้น 
 5. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ด าเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงาน
ยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ 
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 6. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องก าหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การเจ้ง
เตือน และการด าเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ าในเข่ือนมากเนื่องจากปริมาณน้ าฝน 
 7. การท าแผนฉุกเฉิน การจัดท าแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้อง
ระบุบุคคลและวิธีการด าเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ท างานได้ 
 8. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่ งผลกระทบเชิงบวกกับ
องค์กร รวมถึงแผนการด าเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น 
 

 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง 
 

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด มาวิเคราะห์หาระดับความเสี่ยงของเหตุการณ์
หรือกิจกรรมนั้นๆ 
 

 ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x 
Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้
เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
 

 1. ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ ให้ถือ
ว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เพ่ิมเติม 
 

 2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6-10 คะแนน เป็นระดับคะแนนที่
ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ยังต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง 
 

  . ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน จะต้องมีแผนลดความเสี่ยงเพ่ือให้
ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 

 4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง
และประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
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 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

 
การติดตามและทบทวน 
 การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมี
ประสิทธิผล เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามและทบทวนเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ าเสมอ ปัจจัยที่ท าให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะซึ่งควร
ด าเนินการในทุกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
การสื่อสารและการรายงาน 
 การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหรจัดการความ
เสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two-way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top 
Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions)  
 หน่วยงานควรก าหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับ ความถ่ีของการรายงาน
รูปแบบและวิธีการรายงาน เพ่ือให้ผู้ก ากับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องครบถ้วน 
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา 
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 การสื่อสารและการรายงานต่อผู้ก ากับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมของ
องค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้ก ากับดูแลในการก ากับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
 หน่วยงานอาจพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ (Key Risk Indicators) เพ่ือติดตามข้อมูลความ
เสี่ยงและการรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ 
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บทที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลคูเมือง  ได้ด าเนินการทบทวน วิเคราะห์ และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผล
การควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ได้รวบรวมจากส านัก/กอง/ฝ่ายฯ ต่างๆ ของเทศบาลต าบลคู
เมือง รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และได้ท าการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
ผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยงนั้น แล้วคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางข้ึนไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูง
มาก เพื่อก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) 
ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความเสี่ยงเลย ส าหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มี
มาตรการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการด าเนินการ
ตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
โดยแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลคูเมือง มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย 

1. วิธีการด าเนินงาน (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง) 
2. ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
4. ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแผนนั้น 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
เทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ความเสีย่ง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสีย่ง 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ผู ้
รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการโอนและ
แก้ไขเปลีย่นแปลง
งบประมาณ 

อาจเป็นการปฏิบัติงานท่ีไม่
เป็นไปตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณฯและอาจท า
ให้เกิดการผิดพลาดในการ
ควบคุมงบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยงานได ้

การตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของแตล่ะงานไม่
เพียงพอต่อการบริหารจน
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

ด้านการปฏิบัติงาน     9 ปานกลาง ส านักปลดั 

2.  กิจกรรมการใช้และการ
รักษารถราชการ 
- รถยนต์ส่วนกลาง 
- รถกู้ชีพ 
- รถน้ า 

ราชการได้รับความเสียหาย
จากเงินที่ถูกทุจริต 

เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย มีอายุการใช้งาน
มานานหลายสิบปี จึงยากต่อ
การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง 

ด้านการปฏิบัต ิ     9 ปานกลาง ส านักปลดั 

 . กิจกรรม การจดัซื้อ-จัด
จ้าง 

ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่
พระราชบัญญัตฯิ และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้ง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ก าหนด 

1.ระเบียบพสัดุมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
บ่อยครั้ง 
2.เจ้าหน้าท่ีที่ไดร้ับมอบหมาย
ขาดความรูค้วามช านาญ
เกี่ยวกับงานพัสดุจึงท าให้เกดิ
ความผิดพลาดบ่อยครั้ง 

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ 

4 4 16 สูง ส านักปลดั 

4.  กิจกรรมงานธุรการ การปฏิบัติงานท่ีล่าช้าไม่ทัน
ก าหนดระยะเวลาที่หนังสือ
สั่งการก าหนด 
การรับหนังสือย้อนหลัง 

ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่
เป็นแนวทางปฏิบัติงานส่งมายัง
เทศบาลต าบลคเูมืองล่าช้า 

ด้านการปฏิบัติงาน   4 12 ปานกลาง ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

 
 

-๒๕- 
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ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความเสีย่ง 
วัตถุประสงค์ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความ

เสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

1. กิจกรรมการโอนและ
แก้ไขเปลีย่นแปลง
งบประมาณ 

ปาน
กลาง 

1.การติดต่อ
ประสานงานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้การ
ด าเนินโครงการและ
กิจกรรมเป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 
2.มีการติดตาม
ตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินในทุกๆ ไตร
มาสเพื่อให้เป็นไป
ตามแผนการ
ด าเนินงานและตาม
วงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
 

เพื่อให้การด าเนินการ
โอนและแกไ้ข
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณเป็นไป
ตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ 

ต.ค.
2564-

ก.ย.
2565 

สามารถ
ด าเนินการโอน
และแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณได้
อย่างถูกต้อง
เป็นไปตาม
ระเบียบฯก าหนด 

- ส านักปลดั 1     

 
 
 
 -๒๖- 
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ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

2. กิจกรรมการใช้
และรักษารถ
ราชการ 
- รถยนต์ส่วนกลาง 
- รถกู้ชีพ 
- รถน้ า 

ปาน
กลาง 

ก าชับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการดูแล
รถตามค าสั่งให้
ด าเนินการด้านเอกสาร
ประกอบการตรวจด้าน
ต่างๆให้ครบถ้วนและมี
ความรัดกมุมีข้อมลูที่จะ
สามารถตอบข้อซักถาม
ได้พร้อมทั้งมีการ
ปรับปรุงข้อมูลเอกสาร
การตรวจสอบให้ถูกต้อง
และเป็นปจัจุบัน 

เพื่อเป็นการ
ควบคุมการใช้
และรักษารถ
ราชการของงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยให้มีการใช้ได้
ถูกต้องตามที่
ระเบียบฯ 
ก าหนด 

ต.ค.
2564- 
ก.ย. 
2565 

การปฏิบัตเิป็นไป
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้และ
รักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิ(ฉบับท่ี2) 
พ.ศ. 256  

- ส านักปลดัฯ 1     

 . กิจกรรมการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 

สูง จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
มอบหมายให้มเีจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานด้านพสัดุ 
และก าชับให้เจ้าหนา้ที่ท่ี
ปฏิบัติงานหมั่นศึกษา
กฎหมาย ระเบียบฯ 
ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างถูกต้อง 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้าน
การพัสดเุป็นไป
อย่างถูกต้องและ
ลดข้อผดิพลาด
ในการปฏิบัติงาน
ด้านการพัสด ุ

ต.ค. 
2564- 

ก.ย. 
2565 

เจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและเกิด
ข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานน้อย
ที่สุด 

- กองคลัง 2   6 

 

-๒๗- 
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ความเสีย่ง 
ระดับ 

ความเสีย่ง 
กิจกรรมการควบคุม/ 

จัดการความเสีย่ง 
วัตถุประสงค์ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

4.  กิจกรรมงาน
ธุรการ 

ปานกลาง ก าชับให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานมีการ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
และตดิตามค าสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่าง
สม่ าเสมอ 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมาย
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ต.ค.
2564- 
ก.ย. 
2565 

เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานมีการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
และเกดิ
ข้อผิดพลาดจาก
การปฏิบัติงานน้อย
ที่สุด 
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-๒๘- 



แผนการบรหิารจดัการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลต าบลคเูมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด     
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