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ค าน า 
 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน  และ
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือส าคัญ
ต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดาเนินงานที่เป็นเลิศ มีกระบวนการที่ใช้ใน 
การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่มี 
ประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสความส าเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว ลดความไม่แน่นอนในผลการด าเนินงาน
โดยรวมขององค์กร ช่วยให้หน่วยงานสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กรและยุทธศาสตร์ 
ที่วางไว้ได้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ดังกล่าว 
ข้างต้น  ส านักปลัดเทศบาลต าบลวังชัย จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เทศบาลต าบลวังชัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลวังชัย 
ใน 3 ประเด็นได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร และการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินงานแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้าน
ธรรมาภิบาลด้วย 

ทั้งนี้  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลวังชัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยง 
เทศบาลต าบลวังชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ในการ
น าไปเป็นกรอบแนวทางบริหารความเสี่ยง และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเปูาหมายการด าเนินงาน 
ของเทศบาลต่อไป 
 
 
 
 
          ฝุายปกครอง  
          ส านักปลัดเทศบาล 
          เทศบาลต าบลวังชัย 
           ตุลาคม  2562 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

หลักการและเหตุผล 
เทศบาลต าบลวังชัย     เป็นหน่วยงานราชการภายใต้การก ากับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    

กระทรวงมหาดไทย   ที่ก าหนดหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  2560  หมวด 14  และ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที ่14)  พ.ศ. 2562 ที่บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เทศบาลต าบลวังชัย ก าหนดให้กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือ
ทางกลยุทธ์ที่สนับสนุนให้เทศบาลต าบลวังชัยบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  โดยน าแนวคิด
หลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO : ERM เป็นเครื่องมือในการก าหนดวิธีการ แนวทาง
และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง เพ่ือให้ขนาดความเสียหายอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้องค์กรสามารถจัดท าบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ดังนั้น เทศบาลต าบลวังชัย จึงได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลต าบลวังชัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับจากบุคลากรภายในทุกระดับ เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจในการปฏิบัติงาน  การบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิผลคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย 
1.ข้อมูลด้านกลยุทธ์ 

1.วิสัยทัศน์  (VISION)     

“เทศบาลต าบลวังชัย ถึงพร้อมด้วยบริการขั้นพื้นฐาน พัฒนาส่งเสริมเพิ่มอาชีพและรายได้ ให้ทุกครัวเรือน” 

2.พันธกิจ  (MISSION) 
  1. ส่งเสริมวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยยึดหลักธรรมา  ภิบาล   
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง  เพ่ือสร้างแกนน าในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา   การสังคมสงเคราะห์  การสาธารณสุข  การกีฬา  ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีอันดีงาม    เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและเกิด
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
  4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบการให้บริการให้ได้มาตรฐาน 
 5.  พัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 6. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท าให้ชุมชนปลอดยา
เสพติดและปลอดอบายมุขโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 7. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
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 3.ยุทธศาสตร์ 
 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.ข้อมูลด้านบุคลากร 
2.1อัตราก าลังพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

  1. ส านักปลัดเทศบาล อัตราก าลัง พนักงานเทศบาล  จ านวน     9     คน 
       ลูกจ้างประจ า  จ านวน     6     คน 
       พนักงานจ้าง  จ านวน     8     คน 
  2. กองช่าง   อัตราก าลัง พนักงานเทศบาล  จ านวน     4     คน 
       ลูกจ้างประจ า  จ านวน     1     คน 
       พนักงานจ้าง  จ านวน     1     คน 
  3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อัตราก าลัง พนักงานเทศบาล จ านวน     4     คน 
       ลูกจ้างประจ า  จ านวน     2     คน 
       พนักงานจ้าง  จ านวน     5     คน 
  4. กองการศึกษา  อัตราก าลัง พนักงานเทศบาล  จ านวน     2     คน 
       พนักงานจ้าง  จ านวน    0     คน 
  5. กองคลัง  อัตราก าลัง พนักงานเทศบาล  จ านวน     6     คน 
       ลูกจ้างประจ า  จ านวน     0     คน 
       พนักงานจ้าง  จ านวน    1     คน 
 รวม  พนักงานเทศบาล    จ านวน     25    คน 
   ลูกจ้างประจ า    จ านวน      9     คน 
   พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป  จ านวน     15    คน 

 
      2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
               -  รถยนต์ดับเพลิง           จ านวน     2    คัน    
   -  รถยนต์บรรทุกน้ า        จ านวน    2    คัน 
               -  รถเก็บขยะแบบอัดแรง   จ านวน     2    คัน    
   -  รถยนต์ปิคอัพ 2 ตอน    จ านวน    1    คัน 
               -  รถยนต์ปิคอัพแคป       จ านวน     2    คัน 
  -  รถตรวจการณ์   จ านวน   1    คัน    
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   -  รถยนต์ตู้             จ านวน    1    คัน 
  -  รถจักรยานยนต์       จ านวน     3    คัน    
   -  รถตักหน้าขุดหลัง         จ านวน     1    คัน 
               - รถรับส่งนักเรียน       จ านวน     1    คัน    
    -  รถกู้ชีพ   จ านวน     1    คัน                  
               - รถบรรทุก 6 ล้อ           จ านวน     2    คัน   
  - รถกระเช้า                 จ านวน     1    คัน 
               - เครื่องลอกเลน  จ านวน    1  เครื่อง และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ ตามความจ าเป็น  
 2.3 ด้านอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 

2.3. กลุ่มระบบสารสนเทศ 
2.3.1 ระบบสารสนเทศภายนอก  
 

ที ่ ชื่อระบบ หน่วยงานที่รักษาระบบ หน่วยปฏิบัติ 
1 ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น 

INFO 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

ส านักปลัด 

2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (e-Plan) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ส านักปลัด 
(วิเคราะห์) 

3 ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ส านักปลัด 
(พัฒนาชุมชน) 

4 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย 

กองการศึกษา 

5 ระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย 

กองการศึกษา 

6 ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และทะเบียนอปท. 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

ส านักปลัด 

7 ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น e-LAAS 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

กองคลัง 
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ที ่ ชื่อระบบ หน่วยงานที่รักษาระบบ หน่วยปฏิบัติ 
8 ระบบบริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย 
ส านักปลัด 
(นักทรัพยากร
บุคคล) 

9 ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

กองสาธารณสุข 

10 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง กองคลัง (พัสดุ) 
 

2.3.2 กลุ่มสื่อสารและเผยแพร่ ประกอบด้วย 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
- เว็บไซต์ www.tbwangchai.go.th 
- facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100047422081509 
- ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 
3. ความสัมพันธ์ภายในและภายนอก 
3.1 โครงสร้างองค์การ 
เทศบาลต าบลวังชัย มีการแบ่งหน่วยงานทั้งหมด 1 ส านักและ 4 กอง และมีการแบ่งหน่วยงานภายใน

ภายใต้ก ากับดูของหัวหน้าส่วนราชการระดับส านัก/กอง โดยมีการก ากับดูแล ดังนี้ 
3.1.1 มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการ

บริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และ 
ด้านธรรมาภิบาล 

3.1.2 มีการวิเคราะห์โครงการส าคัญของเทศบาลและน ามาจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย 

3.1.3 มีกลุ่มงานเพ่ือรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติหน้าที่โดย 
มิชอบ โดยมีช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์, ทาง 
โทรศัพท์ 043-431413  , ทาง facebook และ Line กลุ่มชุมชน, ทางเว็บไซต์ www.tbwangchi.go.th 
และทางหนังสือโดยตรง 

3.1.4 มีการจัดท าข้อบังคับเทศบาลต าบลวังชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณ ข้าราชการ พ.ศ.2562 
มีประกาศแผนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ.2562  

3.1.5 มีการจัดท าและประเมินระบบควบคุมภายใน 
3.1.6 มีการมอบอ านาจการตัดสินใจในการปฏิบัติราชการให้ปลัด ผู้อ านวยการส านัก/กอง 
3.1.7 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปี 
3.1.8 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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3.2 การก ากับดูแลจากหน่วยงานภายนอก 
เทศบาลต าบลวังชัย มีหน่วยงานภายนอกคอยก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 

ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 
กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง,  ศาลปกครอง,  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ปปช.), ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.), ส านักงานคณะกรรมการการกระจาย 
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
ทั้งนี้ เทศบาลนครต าบลวังชัย มีการรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
ต่อหน่วยงานต่างๆ โดยการท าหนังสือราชการ ประชุมชี้แจง การประสานงานทางโทรศัพท์ โทรสาร และ 
การติดต่อโดยตรง 

*********************** 
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ส่วนที ่2 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
 กระบวนการบริการจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ 
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่ง 
เทศบาลต าบลวังชัย มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดย 
ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมือใด และเกิดขึ้นอย่างไร 
 2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมิน 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์ มาตรฐานที่
ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 3. การจัดการความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยง ( Risk Response) เป็นการพิจารณาเลือกวิธีการที่
ควรกระท าเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิด
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ ความค้าค่า
ในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ซึ่งอาจจะใช้วิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือการลดความเสี่ยง การแบ่งความ
เสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง 
 4. รายงานและติดตามผล การด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมด
ตามล าดับให้นายกเทศมนตรีรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง ที่ด าเนินการสามารถ
ลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืน
เพ่ิมเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
 6. การทบทวนความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกข้ึนตอนเพ่ือ
พัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
 
1.การระบุความสี่ยงหรือการบ่งชี้เหตุการณ์ 
 เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน พิจารณา ค้นหาร่วมกันในการบ่งชี้เหตุการณ์ความเสี่ยง หรือ
ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุ
ปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด 
ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลปูองกันรักษา  
ดังนั้น จึงมีความจะเป็นต้องเข้าใจความหมายของ “ความเสี่ยง”  “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสียง”  
ก่อนที่จะด าเนินการระบุความเสียงได้อย่างเหมาะสม  
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 1.1 ความเสี่ยง (Risk)  คือความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และ
จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว ลดโอกาส 
และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 1.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นอย่างไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของ
ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะวิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่าง
ถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยง แบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้ 

1. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม ภาวะ 
เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

2. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับภายในหน่วยงาน 
วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคลากร ขั้นตอนการ
ท างาน ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น 
 1.3ประเภทความเสี่ยง  
 แบ่งได้เป็น 4 ประเภท  ได้แก่  

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategic risk : s) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย 
พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย กลยุทธ์ที่ 
ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์หรือเกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจาก
ภาคประชาชน ท าให้โครงการขาดการยอมรับ และโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสียงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
ผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (operation risk : o)  เป็นความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องกับ 
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน ระบบงาน กระบวนการท างานปกติท่ีองค์กรเผชิญเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีแผนฟังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
หรือไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน(financial  risk : f) เป็นความเสี่ยงเก่ียวข้องกับการบริหาร 
และการควบคุมทางการเงิน และงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานการเงินของหน่วยงานที่เกียวข้อง  ได้แก่  กรมบัญชีกลาง ส านัก
ตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ(compliance risk : c) เป็น  
ความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับหรือมาตรฐานที่
เกี่ยวกับการด าเนินงาน เช่น การไม่ด าเนินงานให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามก าหนดสัญญา กระบวนการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามขอ้บังคับ/ข้อตกลง 
 การระบุความเสี่ยง ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ท าให้เกิดความผิดพลาด  
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ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
หามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การะบุความเสี่ยง สามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น การวิเคราะห์
กระบวนการท างาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง 
การเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม  
 
2.การประเมินความเสี่ยง 
 เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์การประเมินโอกาส และผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดข้ึนต่อวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 2.1การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
 เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่อาจจะเกิดความเสี่ยง   
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยง โดยคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ 5 ระดับ 
คือ น้อยมา น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) คือความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ 
ความเสี่ยงมาน้อยเพียงใด ก าหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก 1เดือนต่อครั้ง / เกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง 1-6เดือนต่อครั้ง / เกิดข้ึนค่อนข้างบ่อย 
3 ปานกลาง 1ปีต่อครั้ง / เกิดข้ึนเป็นบางครั้ง 
2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง / เกิดข้ึนนาน ๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง / เกิดข้ึนได้ในกรณียกเว้น 
 
 2.ผลกระทบ (Impact) คือขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
จ าแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 รุนแรงที่สุด เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25ของงบประมาณการด าเนินงานในแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การ
บาดเจ็บถึงชีวิต 

4 รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20ของงบประมาณการด าเนินงานในแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การ
บาดเจ็บสาหัสถึงข้ันทุพลภาพไม่สามารถท างานได้ 

3 ปานกลาง เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15ของงบประมาณการด าเนินงานในแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บ
สาหัสถึงขั้นหยุดงาน 
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ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

2 น้อย เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10ของงบประมาณการด าเนินงานในแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับ
บาดเจ็บอย่างรุนแรง 

1 น้อยมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการด าเนินงานในแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับ
บาดเจ็บแต่รุนแรง 

 
3.ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) คือ สถานะของความเสียงที่ได้จากการประเมินโอกาส 

และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งค านวณได้จากสูตร  
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ   
 

 
 
 2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
 เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับ 
ของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
วางแผนและจัดสรรทรัยพากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
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 1.)พิจารณาโอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหนุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด 
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 2.)พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีผลต่อองค์กรว่ามีระดับความรุนแรง หรือมี
ความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 2.3การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 เทศบาลต าบลวังชัย ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบของ
แต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว น าผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของ
ความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด 
 ระดับความเสี่ยง  = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของผลกระทบ 
 แบ่งได้เป็น 4 ระดับ  ดังนี้ 
 1)ระดับความเสี่ยงต่ า คะแนนอยู่ในระดับ  1-5 คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้การ
ควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม 
 2)ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนอยู่ในระดับ 6-10 คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ 
ต้องมีการควบคุมเพ่ือปูองกันมิให้เกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึนจนอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 
 3)ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนอยู่ในระดับ 11-16 คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ
ได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
 4)ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนอยู่ในระดับ 17-25 คะแนนหมายถึงระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 
 

 การควบคุม (Control)  หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือข้ันตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลดความ
เสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1)การควบคุมเพ่ือการปูองกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือปูองกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงการสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่  
การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น 
 2)การควบคุมเพ่ือให้ตรวจสอบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง 
เป็นต้น 
 3)การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 
 4)การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธกีารควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาด 
ที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 
 

3.การจัดการความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยง 
 เมื่อค้นหา วิเคราะห์แลจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ต้องก าหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ หรือระดับที่เหมาะสม ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะ
ด าเนินการต่อไปได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีอยู่หลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ 
สถานการณ์ 
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 กลยุทธ์ในการตอบสนอง /จัดการความเสี่ยง 
แบ่งออกเป็น 4 แนวทาง ดังนี้ 
 1.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  หมายถึง  การเลิก หรือหลีกเลี่ยงการกระท า และเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง เช่น ในงานที่องค์กรไม่ถนัดอาจหลีกเลี่ยงโดยการเลิกหรือลดการกระท าให้เหลือเท่าที่จ าเป็นเพื่อการเรียนรู้ 
การเพ่ิมการใช้บริการจากบุคคลภายนอก หรือการท าสัญญารับช่วงเหมาต่อ เป็นต้น คือเป็นการไม่ยอมรับความ
เสี่ยง และอาจท าให้ต้องเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือยกเลิกแผนงานโครงการนั้นเสีย 
 2.การควบคุม และการจัดการกับความเสี่ยง  หมายถึง การหาวิธีการควบคุมสาเหตุหรือต้นเหตุของปัจจัย 
เสี่ยงและก าหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสม หากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่อาจด าเนินการได้ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
ว่าไม่อาจด าเนินการต่อไปได้ การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือการลดความเสียหายหรือการลดทั้ง 2 ด้านพร้อม
กัน เป็นการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแบบหนึ่ง รวมถึงการก าหนดแผนส ารองในเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ การ
ก าหนดแผนฉุกเฉินส าหรับความเสี่ยงที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น แผนฉุกเฉินเมื่อไฟฟูาดับ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์จะไม่ท างาน ฯลฯ การใช้ระบบการรายงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
ควบคุมท่ีดี 
 3.การกระจายความเสี่ยง  หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือการลดความเสียหายโดยการแบ่ง
โอน การหาผู้รับผิดชอบร่วมในความเสี่ยง การจัดประกับภัย การกระจายความเสี่ยงออกไปในหลายกิจกรรม  
เป็นต้น หรือถ้าหากแผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์มีความเสี่ยงเกินกว่าจะยอมรับได้ หรือเกิดความล้มเหลว ทาง
ฝุายบริหารขององค์กร ก็อาจจะให้น้ าหนักแผนงานหรือโครงการอื่น ๆ ภายใต้กลยุทธ์เดียวกัน หรือให้น้ าหนักกับ
แผนงานอ่ืน ภายใต้กลยุทธ์เดียวกันหรือกลยุทธ์อ่ืนที่เหมาระกว่าก็ได้ 
 4.การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับ โดยใช้วิธีการเดิมต่อไปในการจัดการกับความเสี่ยง หมายถึง 
กิจกรรมของแผนงานนั้น ๆ มีความเสี่ยงใสระดับหนึ่ง แต่หน่วยงาน รวมทั้งเจ้าของแผนงานสามารถควบคุมและ
จัดการได ้และสามารถผลักดันกิจกรรมและขั้นตอนต่าง ๆ ของแผนงานั้น ๆ ไปสู่เปูาประสงค์ได้ในเวลาที่ก าหนด 
หรืออาจอธิบายการยอมรับความเสี่ยงได้ว่า การไม่กระท าการใด ๆ เพ่ิมเติม กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีสาระส าคัญ
น้อย   ความน่าจะเกิดน้อย 
 

 สารสนแทศและการสื่อสาร (Inrormation and Communication) จะช่วยสนับสนุนในทุก ๆ 
องค์ประกอบ โดยเฉพาะปัจจัยภายในอง๕กร อันเป็นรากฐานที่ส าคัญเพราะจะมีส่วนช่วยท าให้บุคลากรในองค์กร 
ได้ทราบถึงทิศทางการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถือเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรอีกทางหนึ่งด้วย 
 

4.การรายงานและติดตามผล 
 หลังจากที่ได้มีการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วและได้มีการด าเนินการตามแผน จะต้องมีการ
รายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีการด าเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี 
เปูาหมายในการติดตามผล คือเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธการบริหารจัดการความเสี่ยง 
รวมทั้งการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่า บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการ
บริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพ
ดีให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดเมื่อใช้แล้วไม่ได้ผลควรปรับเปลี่ยนและน าผลการ
ติดตามรายงานต่อผู้บริหารทราบ ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจท าเป็น 
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การติดตาม พร้อมทั้งก าหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1)การติดตามเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 
9เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 
 2)การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการด าเนินงานต่าง ๆ  ตามปกติ
ของหน่วยงาน 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะท างานได้พิจารณาว่าเนื่องจากเป็นปีแรกของการจัดท า ควรมีการติดตามผลในสิ้น 
ปีงบประมาณและติดตามผลระหว่างปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน 
 

5.การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลวังชัย ด าเนินการสรุปรายงานผลและประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไป
อย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการ 
สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ เพื่อต้องจัดหามาตรการหรือตัว
ควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเทศบาลต าบล 
วังชัย มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการด าเนินงาน 
 

6.การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
 

************************** 
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 ส่วนที่ 3  

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลต าบลวังชัย ได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
การวิเคราะห์ ประเมินและการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ดังนี้ 
 

1.ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1)การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง 
 โดยการน าแผนงาน โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แผนด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จุดอ่อนและหรือข้อเสนอแนะจากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล การควบคุมภายใน รวมถึงภารกิจตามอ านาจหน้าที่ เพื่อน ามาพิจารณาวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง  
ปัจจัยเสี่ยง จากการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล โดยวิเคราะห์จาก
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 4 ด้าน ได้ดังนี้ 
 1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 2.ความเสี่ยงด้านด าเนินงาน 
 3.ความเสี่ยงด้านการเงิน 
 4.ความเสี่ยงด้านกฎหมาย / กฎ ระเบียบ 
 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ประชุมพิจารณาร่วมกันประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพ่ือประกอบการจัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

2.การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ 
การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ ขั้นตอน (กลยุทธ์) วัตถุประสงค์ (เปูาหมาย) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคนและสังคม 
ที่มีคุณภาพ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่
มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอก
ระบบครอบคลุมทุกช่วยวัยให้เรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
2.เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมที่ดีงาม 
3.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการด้าน
สาธารณสุข การปูองกันและควบคุมโรค 
การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถนะ
ทางด้านร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาวะที่ดี 
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผน
ไทย  

1.เพ่ือให้มีการศึกษาในทุกระดับที่มี
คุณภาพ มีค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
ที่ดีงานเป็นเอกลักษณ์ 
2.เพื่อให้ระบบการสาธารณสุขมี
คุณภาพ ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน  
และการแพทย์ทางเลือก 
3.เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี โดย 
การออกก าลังกาย และเป็นเมืองที่มี
นักกีฬาที่มีคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์ ขั้นตอน (กลยุทธ์) วัตถุประสงค์ (เปูาหมาย) 

 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศและการกีฬาเพ่ือออกก าลังกาย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเมืองและชุมชน
ให้น่าอยู่ 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 
การปูองกันและบรรเทาสาธารภัยท้องถิ่น 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษา
ความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชน 
แบบมีส่วนร่วม 
4.ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนปลอดยา 
เสพติดและปลอดอบายมุข 

1.เพ่ือให้มีระบบสาธารณูปโภค และ 
สาธารณูปการที่ดี 
2.เพื่อให้มีระบบการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 
และเป็นเมืองปลอดยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่า 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตร
อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต ออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ และการตลาด 
2.ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
3.ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้
แข็งแรงและสามารถแข่งขันได้ 
4.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

   เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ มีเครือข่าย 
วิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ที่มีแนวทางของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบ  
ในการประกอบอาชีพ  พร้อมทั้งสร้าง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

1.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
2.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ปุา ปุาต้นน้ า
ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
3.ฟื้นฟูแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
4.ปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
5.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน 
สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 

  เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้งพ้ืนที่ 
ปุา ดิน  น้ า อุดมสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาใน
การบริหารจัดการ และปราศจากขยะ
และสิ่งปฏิกูล  
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3.การระบุความเสี่ยงหรือการบ่งช้ีเหตุการณ์                      
 คณะกรรมการได้ให้ทุกกอง เสนอโครงการที่รับผิดชอบเข้าบริหารความเสียง กองละ 2 โครงการ ดังนี้ 
 ส านักปลัดเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคนและสังคม 
ที่มีคุณภาพ 

3.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการด้าน
สาธารณสุข การปูองกันและควบคุม
โรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู
สมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจให้
มีสุขภาวะที่ดี 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 
  -เด็ก ที่ถูกคัดเลือกเข้าเป็นสภาเด็ก  คือ 
เด็กนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับ ม.5 
หรือ ม.6 ของโรงเรียนน้ าพองศึกษา ซึ่งอยู่
ในช่วงระหว่างที่ต้องทุ่มเทในการเรียนเพื่อ
การสอบเข้าเรียนต่อในระดับต่อไป  
ส่งผลให้เด็กเข้ามีส่วนร่วมน้อยลง 
  -สถานการณ์โรคติดต่อ  โควิด 19  ส่งผล
ให้การด าเนินการต่าง ๆเป็นไปได้ยาก 

ปัจจัยภายนอก 
   -เด็กนักเรียนให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินงานของสภาเด็ก
ลดลง  เนื่องจากภาวการณ์
ระบาดของโรคติดต่อ โควิด 19  

ด้านการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

3.ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการ
รักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและ
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 
  -เจ้าหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติงานอยู่เวรปูองกัน
อุบัติเหตุทางถนน และผู้อยู่เวรประจ างาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และกู้ชีพ
กู้ภัย  เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน ฉะนั้นเมื่อ
เกิดปัญหาขึ้น 
 -สถานการณ์โรคติดต่อ  โควิด 19  เพิ่ม 
ภารหน้าที่ในการปฏิบัติอีกด้านหนึ่งในเรื่อง
การตั้งด่านคัดกรองคน 

ปัจจัยภายใน  
  -บุคลากร ต้องปฏิบัติหน้าที่ใน
หลาย ๆ หน้าที่พร้อมกัน คือ  
พนักงานปูองกัน พนักงานกู้ชีพ   
และจ านวนผู้อยู่เวรมี 4 คน/วัน 
หากต้องปฏิบัติหน้าที่พร้อมกัน  
ต้องเลือกในด้านใดด้านหนึ่ง 
เท่านั้น   

ด้านการด าเนินงาน 
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       กองคลัง  

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคนและสังคม 
ที่มีคุณภาพ 

2.เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม 
 

โครงการส ารวจภาคสนามและปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   -เป็นการออกภาคสนามเพ่ือปรับปรุง
แผนที่ภาษีเพ่ือประกอบการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นครั้งแรก 

ปัจจัยภายใน 
 -การส ารวจเพื่อจัดท าระบบการ
จัดเก็บภาษีตามระเบียบตัวใหม่ 
ซึ่งบังคับใช้เป็นปีแรก 
ปัจจัยภายนอก 
  -การประสานงานกับส านักงาน
ที่ดิน เพื่อขอโฉนด ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง  
  -การเปลี่ยนแปลงของสถาน
ประกอบการที่มีข้ึนเนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาด โควิด19 

ด้านกลยุทธ์ 
 
 
 
ด้านการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคนและสังคม 
ที่มีคุณภาพ  
 

2.เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม 

โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
  -ระบบใหม่ตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด ประกอบกับ 
เป็นภาษีใหม่ คือภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

ปัจจัยภายใน 
 -การด าเนินการไม่ชัดเจน
เนื่องจากเป็นระเบียบใหม่ 
ผู้รับผิดชอบต้องเริ่มเรียนรู้ไป
พร้อม ๆ กับการปฏิบัติงาน 

ด้านการด าเนินงาน 
ประกอบ 
ด้านระเบียบ /
กฎหมาย 
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                          - 
       กองช่าง  

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. 
ถนนสหราษฎร์อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน) 
  -บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม
งานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน 
รับผิดชอบหลายโครงการในห้วงเดียวกัน
และปฏิบัติน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายหลายด้าน ท าให้การปฏิบัติงาน 
ล่าช้า 

ปัจจัยภายใน 

  -การปฏิบตัิงานด้านการควบคุมการ
ก่อสร้างขาดความคล่องตัว เกดิความ
ล่าช้า 

ด้านการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
ถนนสกุลพานิช (ชุมชนหนองนกเขียน) 
 -ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา และประชาชน 
มีข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตของการจัดท า 
ก่อให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน 
เนื่องจากการประสานงานมีปัญหา 
ประกอบกับผู้ควบคุมงานต้องปฏิบัติ
หน้าที่หลายด้าน 
 

ปัจจัยภายนอก  และภายใน 
  -การประสานงานกับประชาชน
ผู้ที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่บนถนนสกุล
พานิช  ซึ่งจะต้องให้ความร่วมมือ
กับผู้รับเหมา ในการด าเนินการ 
ส่งผลให้การวางท่อระบายน้ ามี
ปัญหา เกิดความล่าช้า 

ด้านการด าเนินงาน 
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 กองการศึกษา  
   

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคนและสังคม 
ที่มีคุณภาพ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ ทั้ง
ในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วยวัย
ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

โครงการนิทรรศการเรียนรู้น าสู่โลกกว้าง 
    -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น าผลงาน
นักเรียนมาแสดง เพ่ือรายงานแก่
ผู้ปกครอง แต่เนื่องจากสถานการณ์
โรคติดต่อ โควิด19 ท าให้ไม่อาจ
ด าเนินการได้ 
 

ปัจจัยภายนอก 
-การระบาดของโรคติดต่อ โควิด
19 ในช่วงที่จะด าเนินการ 

ด้านการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคนและสังคม 
ที่มีคุณภาพ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ ทั้ง
ในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วยวัย
ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
   -เด็กท่ีมาร่วมงานมีจ านวนน้อย และไม่
แสดงออกหากไม่มีของรางวัลเป็นตัว
แลกเปลี่ยน 
 

ปัจจัยภายนอก 
-มีหลายหน่วยงานจัดกิจกรรม ใน
วันเดียวกัน ท าให้เด็กกระจายตัว 
ไปในหลายสถานที่ 

ด้านการด าเนินงาน 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

3.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการด้าน
สาธารณสุข การปูองกันและควบคุม
โรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู
สมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจให้
มีสุขภาวะที่ดี 
 

โครงการเฝูาระวังปูองกันโรคอุบัติการณ์
ใหม่ 
  -โรคอุบัติการณ์ใหม่ คือโรคติดต่อไวรัส 
โควิด19 ซึ่งมีความรุนแรง ต่อชีวิต และยัง
ไม่มีวัคซีนปูองกัน 

ปัจจัยภายนอก 
   -โรคติดต่อที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
และยังไม่มีวัคซีนเพ่ือปูองกันหาก
ติดโรคมีอันตรายถึงชีวิต  
และยากต่อการปูองกันการแพร่
ระบาดของโรค  
 

ด้านการด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

5.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
ชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 

โครงการชุมชนปลอดขยะ 
   -ประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการ
จัดการกับขยะรีไซเคิลได้บ้าง จากการน า
ขยะมาขายกับเทศบาล เพ่ือน าเป็น
กองทุนฌาปนกจิ   ซึ่งเป็นเพียงส่วนน้อย 

ปัจจัยภายนอก 
  -สภาพแวดล้อมการเป็นชุมชน
เมือง ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของ
คนในชุมชนมีความเป็นส่วนตัว
ค่อนข้างสูง  
 

ด้านการด าเนินงาน 
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4.การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
 
 ส านักปลัดเทศบาล 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

  
ประเภท 

ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

3.ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการด้านสาธารณสุข การ
ปูองกันและควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู
สมรรถนะทางด้านร่างกาย
และจิตใจให้มีสุขภาวะที่ดี 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน 
  -เด็ก ที่ถูกคัดเลือกเข้าเป็นสภา
เด็ก  คือ 
เด็กนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ใน
ระดับ ม.5 หรือ ม.6 ของโรงเรียน
น้ าพองศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วง
ระหว่างที่ต้องทุ่มเทในการเรียน
เพ่ือการสอบเข้าเรียนต่อในระดับ
ต่อไป  
ส่งผลให้เด็กเข้ามีส่วนร่วมน้อยลง 
  -สถานการณ์โรคติดต่อ  โควิด 
19  ส่งผลให้การด าเนินการต่าง 
ๆเป็นไปได้ยาก 

ปัจจัยภายนอก 
   -เด็กนักเรียนให้
ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานของสภาเด็ก
ลดลง  เนื่องจาก
ภาวการณ์ระบาดของ
โรคติดต่อ โควิด 19 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

2 2 4 
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ยุทธศาสตร์ 

 
กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

  
ประเภท 

ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

3.ส่งเสริมและสนับสนุนระบบ
การรักษาความปลอดภัยใน
เขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม 

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 
  -เจ้าหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติงานอยู่
เวรปูองกันอุบัติเหตุทางถนน และ
ผู้อยู่เวรประจ างานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และกู้ชีพ
กู้ภัย  เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน 
ฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 
 -สถานการณ์โรคติดต่อ  โควิด 
19  เพิ่มภาระหน้าที่ในการปฏิบัติ
อีกด้านหนึ่งในเรื่องการตั้งด่านคัด
กรองคน 

ปัจจัยภายใน  
  -บุคลากร ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในหลาย ๆ 
หน้าที่พร้อมกัน คือ  
พนักงานปูองกัน 
พนักงานกู้ชีพ   
และจ านวนผู้อยู่เวรมี 4 
คน/วัน 
หากต้องปฏิบัติหน้าที่
พร้อมกัน  
ต้องเลือกในด้านใด
ด้านหนึ่ง เท่านั้น   

ด้านการ
ด าเนินงาน 

3 3 9 
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 กองคลัง 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

  
ประเภท 

ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

2.เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดี
งาม 
 

โครงการส ารวจภาคสนามและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
   -เป็นการออกภาคสนามเพ่ือ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีเพ่ือ
ประกอบการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง เป็นครั้งแรก 

ปัจจัยภายใน 
 -การส ารวจเพื่อจัดท าระบบ
การจัดเก็บภาษีตามระเบียบ
ตัวใหม่ซึ่งบังคับใช้เป็นปีแรก 
ปัจจัยภายนอก 
  -การประสานงานกับ
ส านักงานที่ดิน เพ่ือขอโฉนด 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง  
  -การเปลี่ยนแปลงของ
สถานประกอบการที่มีขึ้น
เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาด โควิด19 

ด้านกลยุทธ์ 
 
 
 
 
ด้านการ
ด าเนินงาน 

3 
 
 
 
 
3 

2 
 
 
 
 
2 

6 
 
 
 
 
6 

  โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
  -ระบบใหม่ตามที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นก าหนด 
ประกอบกับ 
เป็นภาษีใหม่ คือภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

ปัจจัยภายใน 
 -การด าเนินการไม่ชัดเจน
เนื่องจากเป็นระเบียบใหม่ 
ผู้รับผิดชอบต้องเริ่มเรียนรู้
ไปพร้อม ๆ กับการ
ปฏิบัติงาน 

ด้านการ
ด าเนินงาน 
ประกอบ 
ด้าน
ระเบียบ /
กฎหมาย 

1 3 3 
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 กองช่าง 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

  
ประเภท 

ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้นา่อยู ่

1.การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล. ถนนสหราษฎร์อุทิศ (ชุมชน
โรงเรียน) 
  -บุคลากรที่ปฏบิัติหนา้ที่ในการ
ควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงาน รับผิดชอบหลายงาน
การในห้วงเดียวกันและปฏิบัตนิา้ที่
อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมายหลาย
ด้าน ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า 

ปัจจัยภายใน 
  -การปฏิบัติงานดา้นการ
ควบคุมการก่อสร้างขาดความ
คล่องตัว เกิดความล่าช้า 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

3 1 3 

  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. ถนนสกลุพานิช (ชุมชนหนอง
นกเขียน) 
 -ผู้ควบคุมงาน ผู้รบัเหมา และ
ประชาชน มีข้อพิพาทในเร่ืองแนว
เขตของการจัดท า ก่อให้เกิดความ
ล่าชา้ในการด าเนินงาน 
เนื่องจากการประสานงานมีปัญหา 
ประกอบกับผู้ควบคุมงานต้อง
ปฏิบัติหนา้ที่หลายด้าน 
 

ปัจจัยภายนอก  และภายใน 
  -การประสานงานกับ
ประชาชนผู้ที่มบี้านเรือนตั้งอยู่
บนถนนสกุลพานชิ  ซึ่งจะต้อง
ให้ความร่วมมือกับผู้รับเหมา 
ในการด าเนินการ 
ส่งผลให้การวางท่อระบายน้ า
มีปัญหา เกิดความลา่ชา้ 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

3 1 3 
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 กองการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

  
ประเภท 

ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพใน
ทุกระดับ ทั้งในและนอก
ระบบครอบคลุมทุกช่วยวัยให้
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

โครงการนิทรรศการเรียนรู้น าสู่
โลกกว้าง 
    -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น า
ผลงานนักเรียนมาแสดง เพ่ือ
รายงานแก่ผู้ปกครอง แต่
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อ 
โควิด19 ท าให้ด าเนินการไมไ่ด้ 
 

ปัจจัยภายนอก 
-การระบาดของโรคติดต่อ 
โควิด19 ในช่วงที่จะ
ด าเนินการ 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

1 3 3 

  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
   -เด็กท่ีมาร่วมงานมีจ านวนน้อย 
และไม่แสดงออกหากไม่มีของ
รางวัลเป็นตัวแลกเปลี่ยน 
 

ปัจจัยภายนอก 
-มีหลายหน่วยงานจัด
กิจกรรม ในวันเดียวกัน ท า
ให้เด็กกระจายตัว 
ไปในหลายสถานที่ 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

3 2 6 
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 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
กลยุทธ์ 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

  
ประเภท 

ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

3.ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการด้านสาธารณสุข การ
ปูองกันและควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู
สมรรถนะทางด้านร่างกาย
และจิตใจให้มีสุขภาวะที่ดี 
 

โครงการเฝูาระวังปูองกันโรค
อุบัติการณ์ใหม่ 
  -โรคอุบัติการณ์ใหม่ คือ
โรคติดต่อไวรัส 
โควิด19 ซึ่งมีความรุนแรง ต่อ
ชีวิต และยังไม่มีวัคซีนปูองกัน 

ปัจจัยภายนอก 
   -โรคติดต่อที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน และยังไม่มีวัคซีน
เพ่ือปูองกันหากติดโรคมี
อันตรายถึงชีวิต และยากต่อ
การปูองกันการแพร่ระบาด
ของโรค  

ด้านการ
ด าเนินงาน 

2 3 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

5.เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล
และน้ าเสีย 

โครงการชุมชนปลอดขยะ 
   -ประชาชนได้ให้ความร่วมมือ
ในการจัดการกับขยะรีไซเคิลได้
บ้าง จากการน าขยะมาขายกับ
เทศบาล เพ่ือน าเป็นกองทุน
ฌาปนกิจ   ซึ่งเป็นเพียงส่วนน้อย 

ปัจจัยภายนอก 
  -สภาพแวดล้อมการเป็น
ชุมชนเมือง ส่งผลให้ความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนมี
ความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูง  
 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

3 2 6 

 

 

 

    -25- 



                         

5.แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสี่ยง 

มาตรการการจัดการความ
เสี่ยง /แนวทาง แก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/การ

จัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 
  -เด็ก ที่ถูกคัดเลือกเข้าเป็น
สภาเด็ก  คือเด็กนักเรียนที่
ก าลังเรียนอยู่ในระดับ ม.5 
หรือ ม.6 ของโรงเรียนน้ าพอง
ศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างที่
ต้องทุ่มเทในการเรียนเพ่ือ
การสอบเข้าเรียนต่อในระดับ
ต่อไป ส่งผลให้เด็กเข้ามีส่วน
ร่วมน้อยลง 
  -สถานการณ์โรคติดต่อ   
โควิด 19  ส่งผลให้การ
ด าเนินการต่าง ๆเป็นไปได้
ยาก 

ปัจจัยภายนอก 
 -เด็กนักเรียนให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินงานของสภาเด็ก
ลดลง  เนื่องจากภาวการณ์
ระบาดของโรคติดต่อ โควิด 19 

ต่ า ด้านการ
ด าเนินงาน 

   วางแผนการด าเนินงานไว้
รอช่วงเวลาที่เหมาะสม
ส าหรับการด าเนินงาน 

ต.ค.62-ก.ย.62 
 
ยอมรับความเสี่ยง 

นิติกร  
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสี่ยง 

มาตรการการจัดการความ
เสี่ยง /แนวทาง แก้ไข 

การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 
  -เจ้าหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติงาน
อยู่เวรปูองกันอุบัติเหตุทาง
ถนน และผู้อยู่เวรประจ างาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และกู้ชีพกู้ภัย  เป็นบุคคล
กลุ่มเดียวกัน ฉะนั้นเมื่อเกิด
ปัญหาขึ้น 
 -สถานการณ์โรคติดต่อ  โค
วิด 19  เพ่ิม 
ภารหน้าที่ในการปฏิบัติอีก
ด้านหนึ่งในเรื่องการตั้งด่าน
คัดกรองคน 

ปัจจัยภายใน  
  -บุคลากร ต้องปฏิบัติหน้าที่ใน
หลาย ๆ หน้าที่พร้อมกัน คือ  
พนักงานปูองกัน พนักงานกู้ชีพ   
และจ านวนผู้อยู่เวรมี 4 คน/วัน 
หากต้องปฏิบัติหน้าที่พร้อมกัน  
ต้องเลือกในด้านใดด้านหนึ่ง 
เท่านั้น   

ค่อนข้างสูง ด้านการ
ด าเนินงาน 

   งานปูองกันต้องเป็นหลัก 
ในเรื่องการช่วยเหลือ
อัคคีภัย/อุบัติเหตุอ่ืน ๆ 
    ส่วนงานกู้ชีพ กู้ภัย 
การจายงานให้แก่ อสม. 
หรือ อปพร.ในพ้ืนที่ที่ได้รับ 
การฝึกอบรม 

ต.ค.62- ก.ย.63 
 
กระจายความเสี่ยง 

งานปูองกัน 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสี่ยง 

มาตรการการจัดการความ
เสี่ยง /แนวทาง แก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/การ

จัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

3.โครงการส ารวจภาคสนาม
และปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
   -เป็นการออกภาคสนาม
เพ่ือปรับปรุงแผนที่ภาษีเพ่ือ
ประกอบการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง เป็นครั้ง
แรก 

ปัจจัยภายใน 
 -การส ารวจเพื่อจัดท าระบบ
การจัดเก็บภาษีตามระเบียบตัว
ใหม่ซึ่งบังคับใช้เป็นปีแรก 
ปัจจัยภายนอก 
    -การเปลี่ยนแปลงของสถาน
ประกอบการที่มีข้ึนเนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาด โควิด19 

ต่ า 
 
 
 
 

ต่ า 

ด้านกลยุทธ์ 
 
 
 
 
ด้านการ
ด าเนินงาน 

  วางแผนการส ารวจพื้นที่ 
ตามแนวทางที่กรมฯก าหนด 
และด าเนินการให้ทันตาม
ก าหนด 
 
   ประสาน ส านักงานที่ดิน
อ าเภอ ขอรายการ
เปลี่ยนแปลงของโฉนด เพื่อ 
การปรับปรุงรายการใน
ระบบให้เป็นปัจจุบัน 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
ยอมรับความเสี่ยง 
 
 
 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ยอมรับความเสี่ยง 

งานพัฒนา
รายได้   
กองคลัง 
 
 
งานพัฒนา
รายได้ 
กองคลัง 

4.โครงการพัฒนาระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  -ระบบใหม่ตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด ประกอบกับ 
เป็นภาษีใหม่ คือภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

ปัจจัยภายใน 
 -การด าเนินการไม่ชัดเจน
เนื่องจากเป็นระเบียบใหม่ 
ผู้รับผิดชอบต้องเริ่มเรียนรู้ไป
พร้อม ๆ กับการปฏิบัติงาน 

ต่ า ด้านการ
ด าเนินงาน 
ประกอบ 
ด้านระเบียบ 
/กฎหมาย 

  ศึกษาระเบียบที่ได้รับ 
พร้อมทั้งเข้ารับการอบรม
เมื่อมีโครงการฝึกอบรม 
เพ่ือให้ได้แนวทางที่ชัดเจน
ในการด าเนินงาน 

ต.ค.62-ก.ย.63 
ยอมรับความเสี่ยง 

งานพัฒนา
รายได้ 
กองคลัง 

 

 

                   

    -28- 



ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสี่ยง 

มาตรการการจัดการความ
เสี่ยง /แนวทาง แก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/การ

จัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

5.โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. ถนนสหราษฎร์
อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน) 
  -บุคลากรที่ปฏบิัติหนา้ที่ใน
การควบคุมงานก่อสร้างไม่
เพียงพอต่อปริมาณงาน 
รับผิดชอบหลายงานการในห้วง
เดียวกันและปฏบิัตินา้ที่อื่น ๆ 
ตามที่ได้รบัมอบหมายหลาย
ด้าน ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า 

ปัจจัยภายใน 
  -การปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมการก่อสร้างขาดความ
คล่องตัว  
เกิดความล่าช้า 

ต่ า ด้านการ
ด าเนินงาน 

  รายงานการขาดบุคลากร 
ให้งานการเจ้าหน้าที่ทราบ 
เพ่ือท าการก าหนดต าแหน่ง
เพ่ิม  หรือการสรรหาบุคคล
เพ่ือปฏิบัติงาน 

ต.ค.62-ก.ย.63 
กระจายความเสี่ยง 

กองช่าง 

6.โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. ถนนสกุล
พานิช (ชุมชนหนองนกเขียน) 
 -ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา 
และประชาชนมีข้อพิพาทใน
เรื่องแนวเขตของการจัดท า 
ก่อให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานเนื่องจากการ
ประสานงานมีปัญหา 
ประกอบกับผู้ควบคุมงานต้อง
ปฏิบัติหน้าที่หลายด้าน 

ปัจจัยภายนอก  และภายใน 
  -การประสานงานกับประชาชนผู้
ที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่บนถนนสกลุ
พานชิ  ซึ่งจะต้องให้ความร่วมมอื
กับผู้รับเหมา ในการด าเนินการ 
ส่งผลให้การวางท่อระบายน้ ามี
ปัญหา เกิดความลา่ชา้ 

ต่ า ด้านการ
ด าเนินงาน 

  ก่อนด าเนินโครงการควร
ประชาสัมพันธ๋ให้ประชาชน
ผู้มีบ้านเรือนในแนวเขต
โครงการทราบ พร้อมทั้ง
ชี้แจงให้ผู้รับจ้างทราบถึง
ความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ 

ต.ค.62-ก.ย.63 
ควบคุมและจัดการ
กับความเสี่ยง 

กองช่าง 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสี่ยง 

มาตรการการจัดการความ
เสี่ยง /แนวทาง แก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/การ

จัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

7.โครงการนิทรรศการเรียนรู้
น าสู่โลกกว้าง 
    -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น า
ผลงานนักเรียนมาแสดง เพ่ือ
รายงานแก่ผู้ปกครอง แต่
เนื่องจากสถานการณ์
โรคติดต่อ โควิด19 ท าให้
ด าเนินการไมไ่ด้ 

 

ปัจจัยภายนอก 
-การระบาดของโรคติดต่อ โค
วิด19 ในช่วงที่จะด าเนินการ 

ต่ า ด้านการ
ด าเนินงาน 

   จัดเตรียมผลงานและ
รวบรวมไว้  เมื่อมีความ
เหมาะสมและสถานการณ์
อ านวย  ด าเนินการทันที 

ต.ค.62-ก.ย.63 
ยอมรับความเสี่ยง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
กอง
การศึกษา 

8.โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
   -เด็กท่ีมาร่วมงานมีจ านวน
น้อย และไม่แสดงออกหากไม่
มีของรางวัลเป็นตัว
แลกเปลี่ยน 
 

ปัจจัยภายนอก 
-มีหลายหน่วยงานจัดกิจกรรม 
ในวันเดียวกัน ท าให้เด็ก
กระจายตัว 
ไปในหลายสถานที่ 

ต่ า ด้านการ
ด าเนินงาน 

   เพ่ิมการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือสร้าง
แรงดึงดูดให้เด็ก ๆ และ
ผู้ปกครอง ให้ความส าคัญ
มากขึ้น 

ต.ค.62-ก.ย.63 
ควบคุมและจัดการ
ความเสียง 

กอง
การศึกษา 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสี่ยง 

มาตรการการจัดการความ
เสี่ยง /แนวทาง แก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/การ

จัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

9.โครงการเฝูาระวังปูองกัน
โรคอุบัติการณ์ใหม่ 
  -โรคอุบัติการณ์ใหม่ คือ
โรคติดต่อไวรัส โควิด19 ซึ่งมี
ความรุนแรง ต่อชีวิต และยัง
ไม่มีวัคซีนปูองกัน 

ปัจจัยภายนอก 
   -โรคติดต่อที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน และยังไม่มีวัคซีนเพ่ือ
ปูองกันหากติดโรคมีอันตรายถึง
ชีวิต และยากต่อการปูองกัน
การแพร่ระบาดของโรค 

ต่ า ด้านการ
ด าเนินงาน 

   เพ่ิมการประชาสัมพันธ์  
การดูแลตัวเองเพ่ือลดความ
เสี่ยงของการติดโรค  และ
ลดการแพร่ระบาดของโรค 

ต.ค.62-ก.ย.63 
ยอมรับความเสี่ยง 

กอง 
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

10.โครงการชุมชนปลอดขยะ 
   -ประชาชนได้ให้ความ
ร่วมมือในการจัดการกับขยะรี
ไซเคิลได้บ้าง จากการน าขยะ
มาขายกับเทศบาล เพ่ือน า
เป็นกองทุนฌาปนกิจ   ซึ่ง
เป็นเพียงส่วนน้อย 

ปัจจัยภายนอก 
  -สภาพแวดล้อมการเป็นชุมชน
เมือง ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของ
คนในชุมชนมีความเป็นส่วนตัว
ค่อนข้างสูง  
 

ต่ า ด้านการ
ด าเนินงาน 

   เพ่ิมการประชาสัมพันธ์
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ 
ประชาชนมีจะได้รับ  

ต.ค.62-ก.ย.63 
ยอมรับความเสี่ยง 

กอง 
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งเทศบาลต าบลวังชยั 

ที่   256/2562 
เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

........................................................... 
  ด้วย พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562  
 

  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปโดยถูกต้องตาม พ.ร.บ.วินบัการเงินการคลัง พ.ศ.2561 ประกอบ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0805.2/ว 6858  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562   จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีองคป์ระกอบและอ านาจหนา้ที่ ดังนี ้
  1. นายชาติ   มณีสา   ปลัดเทศบาลต าบลวังชยั  ประธานกรรมการ 
      ปฏิบัติหนา้ที่นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย 
  2. นายวราพงษ์  จันดาอ่อน  ผู้อ านวยการกองชา่ง  กรรมการ 

3. นางเข็มเพชร  พูลสงวน   ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
  4. นางวารณี  ปีกกลาง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข   กรรมการ 
      และสิ่งแวดล้อม 
  5. นางพัชรี  เพ็งผลา  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  กรรมการ 
  6.นางธิราวลัย์  ดวงค ารัตน์    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  กรรมการ 
  7. นางสาวจันทิมา เกษมสุข หัวหน้าฝ่ายพฒันารายได ้  กรรมการ 
  8.นางสุขใจ   สิริจงวฒันา  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  เลขานุการ 
 

  หน้าที ่  
  1. ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลวังชัย 
  2. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  3. ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปลีะ 1 คร้ัง 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
  4. พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  ก่อนด าเนินการบริหารงบประมาณในปีถัดไป 
 

   ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตน้ไป  
 

     สั่ง  ณ  วันที่  20  ตุลาคม พ.ศ.2562 
 

          ชาติ  มณสีา 
      (นายชาติ   มณีสา) 
     ปลัดเทศบาลต าบลวังชยั ปฏิบตัหิน้าที ่
           นายกเทศมนตรีต าบลวังชยั 
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