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      ค าน า 

                     เทศบาลต าบลท่ายางได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสีย่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงภายในเทศบาลต าบลท่ายางที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ 
 

          เทศบาลต าบลท่ายาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.๒๕๖๕  ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์กับบุคลากรในการจัดการบริหารความเสี่ยง  และพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลต าบลท่ายางต่อไป 
 

เทศบาลต าบลท่ายาง 
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บทที่ 1 
การบริหารความเสี่ยง 

  
วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม ก ากับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
 ๒. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการ กระบวนการ/ขั้นตอนการบริหาร

ความเสี่ยงของเทศบาลต าบลท่ายาง  
  ๓. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน 

สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อให้ส านัก/กองในสังกัดน าแนวทางการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลท่ายาง 

ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง ส านัก/กอง ได้ 
          ๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นกับเทศบาลต าบลท่ายาง ซึ่งจะน าไปสู่การลดโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาล
ต าบลท่ายางต่อไป 

 

การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
 

  เทศบาลต าบลท่ายาง ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
 

  เทศบาลต าบลท่ายาง มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้  
 

  ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน  
  ๒. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือการกระท าใด ๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้น   ภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน   และอาจส่งผลกระทบในด้านลบหรือสร้างความเสียหาย  
(ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร  ทั้งในด้านกลยุทธ์  ด้านการด าเนินงาน  ด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/
ระเบียบ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ ( Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) ของเหตุการณ์ 
 

  ความเสี่ยง จ าแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
  

 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S ) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนด
แผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องระหว่างนโยบาย
เป้าหมายกลยุทธ์   โครงสร้างองค์กร ภาวะแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ
วัตถปุระสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
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  ๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน อันเน่ืองมาจากขาดการก ากับดูแลที่ดีหรือขาดการควบคุมภายในที่ดี  โดยครอบคลุม 
ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ  อุปกรณ ์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ / บุคลากรในการปฏิบัติงานและความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน 
  ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F ) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่อง
ทางการเงิน ความสามารถในการท าก าไรและรายงานทางการเงิน  
  ๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างๆ ( Compliance Risk : C ) หมายถึง ความเสี่ยงจากการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ   
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บทที่  2 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

  การบริหารความเสี่ยง   (Risk Management)   หมายถึง   กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง  
การวิเคราะห์ความเสี่ยง  และการก าหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุม  เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง  เพื่อมุ่งหวังให้
องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมายประสงค์ขององค์กร 
  การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ  ต้องมีขั้นตอนการด าเนินการ  หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์
อย่างเหมาะสม  โดยครอบคลุม 5 ขั้นตอน  คือ 
 
 
  

 

 

 

 

  1.  ระบุความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง 
       ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยต้องระบุได้
ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน  เมื่อใด  และเกิดขึ้นได้อย่างไร  และท าไม  ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ  ควรเป็น
สาเหตุที่แท้จริง  เพื่อจะได้วิเคราะห์ก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง  
  ๒.  วิเคราะห์ความเสี่ยง  มีแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง  ดังนี้ 
 

  การประเมินความเสี่ยง 
  โอกาสที่จะเกิด (L : Likelihood)  เป็นระดับของโอกาสหรือความบ่อยครั้งที่จะเกิดความเสี่ยง 
  ผลกระทบ (I : Impact) คือระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
   1 = โอกาสเกิดน้อยที่สุด/รุนแรงน้อยที่สุด 
   2 = โอกาสเกิดน้อย/รุนแรงน้อย 
   3 = โอกาสเกิดปานกลาง/รุนแรงปานกลาง 
   ๔ = โอกาสเกิดมาก/รุนแรงมาก 
   5 = โอกาสเกิดมากที่สุด/รุนแรงมากที่สุด 
  ระดับความเสี่ยง = L × I 
 
 
 

 

ระบุความเสี่ยงหรือ 
ปัจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห ์
ความเสี่ยง 

การก าหนดมาตรการ
จัดการความเสี่ยง 

ทบทวนการบริหาร 
ความเสี่ยง 

ติดตาม   รายงาน 
ประเมินผล 
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  3.  การจัดการความเสี่ยง 
       เทศบาลต าบลท่ายาง  ได้ก าหนดประเด็นความเสี่ยงทุกดา้น  และวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของ 
แต่ละปัจจัยแล้ว  จึงรวมกันก าหนดทางเลือกที่สามารถใชใ้นการจัดการความเสี่ยง  คดัเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและ
น าไปปฏิบัติ  โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง  โดยมุ่งจดัการความเสี่ยงต้องคุ้มคา่กบัการลดระดับผลกระทบ
ความเสี่ยง  ซึ่งแบ่งได้  4  แนวทางหลัก  คือ 
      1.  ยอมรับได้  (Take, Accept)  หมายถึง  การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุมที่มีอยู่จนปัจจุบัน  ซ่ึงไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เช่น  กรณีมีความเสี่ยงในระดับที่ไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่ด าเนินการ
ใด ๆ การลด/ควบคุม (Reduction/Control) หมายถึง  เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการ
ท างานใหม่  เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
      2.  การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง  การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถ
ยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงน้ันไปอยู่นอกเงื่อนไขของการด าเนินงาน  เช่น การหยุดด าเนินงาน  หรือกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน  การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง 
      3.  การโอนย้าย (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึงการโอนย้าย  หรือแบ่งความเสี่ยงไปให้
ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ  เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน  เป็นต้น      
      4.  ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 
      การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลท่ายาง  มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทุก  ๖  เดือน  หรือ  ๒  ไตรมาส  เพื่อดูความก้าวหน้าและผลการด าเนินงาน
รวมถึงผลกระทบ  พร้อมทั้งอาจมีการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการด าเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความความเสี่ยงที่วางไว้
กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ  ทุกหน้าที่งานและทั่วทั้งองค์กรประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน  โดยแบ่ง
ประเภทการควบคุมไว้  4 ประเภท คือ  
     1.  การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น  เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยง  และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก  เช่น  การอนุมัติ  การจัดโครงสร้างองค์กร  การแบ่งหน้าที่  การ
ควบคุม  การเข้าถึงเอกสาร  ข้อมูล  ทรัพย์สิน ฯลฯ 
     2.  การควบคุม  เพื่อให้ตรวจพบ  (Deteetine Control)  เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพื่อ
ค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์  การยืนยันยอด  การตรวจนับ  การรายงาน 
ข้อบกพร่อง ฯลฯ 
    ๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Direction Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดี เป็นต้น 
    ๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Correction Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต เช่นการจัดเตรี ยมเครื่อง
ดับเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น 
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บทที่ ๓  

ผลวิเคราะห์และแผนบรหิารความเสี่ยง  
 

ผลการวิเคราะห์และแผนบริหารความเสี่ยง 
 

  เทศบาลต าบลท่ายาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ด าเนินการวิเคราะห์และ
พิจารณาปัจจัยความเสี่ยง คือ  
 

  ๑.  เทศบาลต าบลท่ายาง ได้ด าเนินการวิเคราะหค์วามเสี่ยงไว้แล้ว  
  ๒.  มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากตารางโอกาส
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามระดับความเสี่ยง  สูงมาก  สูง  ปานกลาง  น้อย  และน้อยมาก  ตามล าดับ 
  3.  ผลการวิเคราะห์และการจัดล าดับความเสี่ยงของเทศบาลต าบลท่ายาง 
  4.  การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลท่ายาง  มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทุก ๖ เดือน  หรือ ๒ ไตรมาส  เพื่อดูความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานรวมถึง
ผลกระทบ  พร้อมทั้งอาจมีการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                แบบ RM- 2 
                                                                                                                                                                     ปีงบประมาณ  2565 

ส านักงานเทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการ/กิจกรรม  โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ าแรงต่ าประปาท่าซิก หมู่ที่ ๖ ต าบลท่าคอย 
วัตถุประสงค์   เพื่อส ารวจ การออกแบบและจัดท ารายการ การเขียนแบบและการประมาณราคาก่อสร้าง 
เป้าหมายและตวัชี้วัด  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานผลิตน้ าประปา กองการประปา 

 กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ 

(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๒) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(๓) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง 
(๘) 

แผนการจัดการความ
เสี่ยง(มาตรการ
ควบคุมเพิ่มเติม) 

(๙) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๑๐) 

งบประมาณ 
(๑๑) โอกาส 

(L) 
(๔) 

ผลกระทบ
(I) 
(๕) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(๖) 

ระดับความ
เสี่ยงที่

คาดหวัง 
(๗) 

โครงการปรับปรุง
ระบบสูบน ้าแรงต ้า 
ประปาท่าซิก  
หมู่ที  ๖  
ต้าบลท่าคอย 

การกา้หนด
รายละเอียด
คุณลักษณะของ
พัสดุ (TOR) ที เป็น
การไม่เปิดโอกาสให้
แข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม 

ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที 
ได้รับมอบหมายขาด
ความรูค้วามเข้าใจใน
การกา้หนด
รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะที 
เป็นข้อห้ามและ
ข้อก้าหนด 

๔ ๔ ๒๒ ๔ ต้องมีการซักซ้อม
ความรูค้วามเข้าใจ
ให้กับผู้รับผิดชอบหรือ
ได้รับมอบหมายในการ
จัดท้า TOR และราคา
กลางการจดัซื อจัดจา้ง 

เพื อสอบทานการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด
ผู้อ้านวยการกอง
การประปา 
ก้าหนดเวลาเพื อ
น้าเสนอคณะ
ผู้บริหารทราบ
ต่อไป 

๑. ผู้อ้านวยการ
กองการประปา 
๒. ผู้ปฏิบัติงาน
หรือผู้รับ
มอบหมายใน
การจดัทา้ TOR 
 

1,069,000 
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                                                                                                                                                                แบบ RM- 2 
                                                                                                                                                                     ปีงบประมาณ  2565 

ส านักงานเทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม  โครงการท่ายางดีจัง 
วัตถุประสงค์   เพื่อส่งเสริมน าผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาชีพต่างๆ ในเขตอ าเภอท่ายางมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน 
เป้าหมายและตวัชี้วัด  จัดงานแสดงกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรม จ านวน ๑ ครั้ง 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ     กองการศึกษา 

 กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ 

(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๒) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(๓) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง 
(๘) 

แผนการจัดการความ
เสี่ยง(มาตรการ
ควบคุมเพิ่มเติม) 

(๙) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๑๐) 

งบประมาณ 
(๑๑) โอกาส 

(L) 
(๔) 

ผลกระทบ
(I) 
(๕) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(๖) 

ระดับความ
เสี่ยงที่

คาดหวัง 
(๗) 

๑. โครงการท่ายาง
ดีจัง 
 

เนื องจากปัจจุบันมี
การแพร่ระบาดของ
เชื อไวรัสโคโรนา  

สถานที ด้าเนิน
โครงการค่อนข้างมี
พื นที จ้ากดัและมี
ประชาชากรเข้าร่วม
โครงการเป็นจ้านวน
มาก ทา้ให้มีภาวะ
เสี ยงในการไดร้ับเชื อ
ไวรัสได้งา่ย 

๓ 5 21 3 การลดความเสี ยง 1. จัดประชุมชี แจง
ท้าความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าที เกี ยวกับ
วิธีการดา้เนินงาน
ก่อนเริ มโครงการ 
2. จัดท้ามาตรการ
ควบคุม เช่น 
 - ก้าหนดจดุเข้า
ออก 
- ลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑. ผู้อ้านวยกอง
การศกึษา 
๒. เจ้าหน้าที 
ผู้ปฏิบัติงาน 

450,000 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ 

(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๒) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(๓) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง 
(๘) 

แผนการจัดการความ
เสี่ยง(มาตรการ
ควบคุมเพิ่มเติม) 

(๙) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๑๐) 

งบประมาณ 
(๑๑) โอกาส 

(L) 
(๔) 

ผลกระทบ
(I) 
(๕) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(๖) 

ระดับความ
เสี่ยงที่

คาดหวัง 
(๗) 

        - คัดกรองด้วย
เครื องตรวจวดั
อุณหภูมิร่างกาย 
- ล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล ์
- จดัให้มีการเว้น
ระยะห่าง  ๑ – ๒ 
เมตร 
 - ผู้เข้าร่วม
โครงการต้องสวม
หน้ากากอนามัย 
๓. ประชาสัมพันธ์
สร้างความเชื อมั น
ในการเข้ารว่ม 
กิจกรรม 
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แบบ RM- 2 
                                                                                                                                                                     ปีงบประมาณ  2565 

ส านักงานเทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม  งานบริการการจัดการขยะมูลฝอย 
วัตถุประสงค์   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ 
 เป้าหมายและตัวชี้วดั  พื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลท่ายาง มีความสะอาด สวยงาม ปรมิาณขยะลดลง 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ 

(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๒) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(๓) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง 
(๘) 

แผนการจัดการความ
เสี่ยง(มาตรการ
ควบคุมเพิ่มเติม) 

(๙) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๑๐) 

งบประมาณ 
(๑๑) โอกาส 

(L) 
(๔) 

ผลกระทบ
(I) 
(๕) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(๖) 

ระดับความ
เสี่ยงที่

คาดหวัง 
(๗) 

๒. การบริหารการ
จัดการขยะมูลฝอย 

จ้านวนเรื อง
ร้องเรียนขยะ
ตกค้าง 

๑. รถไม่สามารถบด
อัดขยะบางประเภท
ได้ 
๒. ไม่เข้าเก็บขยะ
ตามวันเวลา 

2 3 8 3 ๑. ท้าแผนการจดัเก็บ
ขยะให้รถบรรทุกเข้า
ตามวันที ก้าหนด 
๒. ประชุมพนักงาน
จัดเก็บขยะให้เข้าเก็บ
ขยะตรงตามวันเวลาที 
ก้าหนด 

ประชาสัมพันธ์
แผนการจัดเก็บให้
ชุมชนทราบ 

๑. ผู้อ้านวยการ
กองสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม 
๒. เจ้าหน้าที 
ผู้ปฏิบัติงาน 

- 
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แบบ RM- 2 
                                                                                                                                                                     ปีงบประมาณ  2565 

ส านักงานเทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม  การป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโรนา 2019 (COVID-19) 
วัตถุประสงค์   เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตเทศบาลต าบลท่ายาง 
เป้าหมายและตวัชี้วัด  ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและไม่พบผู้ติดเช้ือไวรัสโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและควบคุมโรค    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ 

(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๒) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(๓) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง 
(๘) 

แผนการจัดการความ
เสี่ยง(มาตรการ
ควบคุมเพิ่มเติม) 

(๙) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๑๐) 

งบประมาณ 
(๑๑) โอกาส 

(L) 
(๔) 

ผลกระทบ
(I) 
(๕) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(๖) 

ระดับความ
เสี่ยงที่

คาดหวัง 
(๗) 

๓. โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจาก
มาตรการป้องกัน
และควบคุม
โรคตดิต่อ กรณีโรค
ไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโควิด 
19 

- ผู้ไดร้ับผลกระทบ
จากมาตรการ และ
ควบคุมโรคตดิต่อ 
กรณีโรคไวรัส 
โคโรนา 2019 
หรือ โควดิ 19 มี
จ้านวนเพิ มขึ น 
 
 
 
 

- ผู้ไดร้ับผลกระทบ
จากมาตรการ และ
ควบคุมโรคตดิต่อ 
กรณีโรคไวรัส 
โคโรนา 2019 หรือ 
โควิด 19 มจี้านวน
เพิ มขึ นในหลายพื นที 
ในเขตเทศบาลต้าบล
ท่ายาง ท้าให้การ
ช่วยเหลือยังไม่
ครอบคลุม 

4 4 22 4 - ประสานงานผู้ที 
เกี ยวข้องทั ง
อาสาสมัครสาธารณสุข 
รพ.สต. และ รพ. ใน
ชุมชน ในการ
ตรวจสอบผู้ที ได้รับ
ผลกระทบจาก
มาตรการและควบคุม
โรคตดิต่อ กรณีโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 
หรือ โควดิ 19 

- ประสานความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงานที 
เกี ยวข้อง รวมถึง 
อสม. ประชาชนใน
พื นที  และผู้ที ไดร้ับ
ผลกระทบโดยตรง 

๑. ผู้อ้านวยการ
กองสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม 
๒. เจ้าหน้าที 
ผู้ปฏิบัติงาน 

ค่าอาหาร 3 
มื อ ๆ ละ 
50 วันละ 
150 บาท/
คน/วัน 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ 

(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๒) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(๓) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง 
(๘) 

แผนการจัดการความ
เสี่ยง(มาตรการ
ควบคุมเพิ่มเติม) 

(๙) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๑๐) 

งบประมาณ 
(๑๑) โอกาส 

(L) 
(๔) 

ผลกระทบ
(I) 
(๕) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(๖) 

ระดับความ
เสี่ยงที่

คาดหวัง 
(๗) 

 - เอกสารการ
เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

- ผู้รับผิดชอบขาด
ความเข้าใจระเบียบ
ในการทา้เอกสาร
เบิกจ่ายที ถูกต้อง 

    - ยกตัวอย่างเอกสาร
การจดัซื อจัดจ้าง และ
การทา้โครงการที 
ถูกต้องให้ผู้รับผิดชอบ
ได้ศึกษา 
- ให้ค้าแนะน้าตาม
ระเบียบที เกี ยวข้อง 

- ตรวจสอบการ
เบิกจ่าย 
งบประมาณให้
เป็นไปตามระเบียบ
การจดัซื อจัดจ้าง
และการท้า
โครงการอย่าง
เคร่งครัด 
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         แบบ RM- 2                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                               ปีงบประมาณ  2565 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม  ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายทุี่มีภาวะพ่ึงพิงและผู้ป่วยติดเตียง 
วัตถุประสงค์   เพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่ายาง 
เป้าหมายและตวัชี้วัด  ประชาชนได้รับการบริการอย่างรวดเรว็ ครบทั้ง ๓๗ ชุมชน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและควบคุมโรค   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ 

(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๒) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(๓) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหารความ
เสี่ยง 
(๘) 

แผนการจัดการ
ความเสี่ยง

(มาตรการควบคุม
เพิ่มเติม) 

(๙) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๑๐) 

งบประมาณ 
(๑๑) โอกาส 

(L) 
(๔) 

ผลกระทบ
(I) 
(๕) 

ระดับความ
รุนแรง 
(๖) 

ระดับความ
เสี่ยงที่

คาดหวัง 
(๗) 

๔. งานส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุที มี
ภาวะพึ งพิงและ
ผู้ป่วยติดเตียง 

1. ผู้ป่วยตดิเตียง
อาจมีภาวะ 
แทรกซ้อนจากการ
นอนนาน 
2. ผู้ป่วยตดิเตียงไม่
มีผู้ดูแล 
3. ไม่ไดร้ับความ
ร่วมมือจากญาติ
ผู้ป่วย 
4. ผู้สูงอายุอาจมี
ปัญหาซึมเศร้า 

1. ผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพิงและผู้ป่วยติด
เตียงขาดผู้ดูแลที มี
ความรู้และทักษะใน
การดูแลที ถูกต้อง 
2. ผู้ป่วยตดิเตียงไม่มี
ผู้ดูแล 
3. ไม่ไดร้ับความ
ร่วมมือจากญาติ
ผู้ป่วย 

2 3 8 ๔ 1. มีการออกเยี ยม 
และตรวจประเมิน 
อาการเบื องต้นแก่ผู้ 
สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
และผู้ป่วยติดเตียง 
2. ให้ความรูด้้าน 
สุขภาพแก่ประชาชน 
และผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
3. มีการจดักิจกรรม 
ส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ 
สูงอาย ุ

1. ประสาน     
สหสาขาวิชาชพี
ในการให้บริการ
ในส่วนที เกี ยวข้อง 
2. ส่งต่อ
หน่วยงาน 
ที รับผิดชอบ 

๑. ผู้อ้านวยการ
กองสาธารณสุข
และสิ งแวดล้อม 
๒. เจ้าหน้าที 
ผู้ปฏิบัติงาน 

- 

12 



แบบ RM- 2                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                               ปีงบประมาณ  2565 

ส านักงานเทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี
โครงการ/กิจกรรม  โครงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของเทศบาลต าบลท่ายาง 
วัตถุประสงค์   เพื่อให้หน่วยงานได้รับพัสดุตรงตามความต้องการและทันต่อเวลาในแต่ละปีงบประมาณ 
เป้าหมายและตวัชี้วัด  สามารถจัดซื้อ – จัดจ้าง  ได้ตามก าหนดเวลาที่ระบุหรือที่ก าหนดไว้ในไตรมาสของปีงบประมาณไม่เกิดความเสียหายหรือข้อผิดพลาดต่อ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือเทศบาล 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารงานคลงั  กองคลัง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ 

(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๒) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(๓) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง 
(๘) 

แผนการจัดการ
ความเสี่ยง

(มาตรการควบคุม
เพิ่มเติม) 

(๙) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๑๐) 

งบประมาณ 
(๑๑) โอกาส 

(L) 
(๔) 

ผลกระทบ
(I) 
(๕) 

ระดับความ
รุนแรง 
(๖) 

ระดับความ
เสี่ยงที่

คาดหวัง 
(๗) 

1.  จดัซื อจัดจา้ง
พัสดุของเทศบาล
ต้าบลท่ายาง 

อัตราการขยาย
ปริมาณงานใน
หน่วยงานเพิ มขึ น
อย่างรวดเร็ว  การ
ปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างเร่งรีบ ไม่มี
เวลาทบทวน  หรือ
มีเวลาทบทวนน้อย 

- พื นที รอการพัฒนา
เป็นจ้านวนมาก  
เจ้าหน้าที ไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 
- การจดัซื อจัดจา้ง
เกิดความลา่ช้าไม่
ทันเวลาที ก้าหนด
หรือเกิดความลา่ชา้
ภายในปีงบประมาณ 

2 4 13 3 การควบคุม 
 
 
 
 

- จดัท้าแผนการ
จัดซื อจัดจา้ง (ไตร
มาส) 
- รับเจ้าหน้าที 
เพิ มขึ น  หรือเพิ ม
จ้านวนบุคลากร 
- พัสดุกลาง
ประสานงานกอง
หรือหน่วยงานที 
เกี ยวขอ้งที 
ด้าเนินการจดัซื อ 

๑. ผู้อ้านวยการ
กองคลัง 
๒. จพง.พัสด ุ
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ 

(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๒) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(๓) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง 
(๘) 

แผนการจัดการ
ความเสี่ยง

(มาตรการควบคุม
เพิ่มเติม) 

(๙) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๑๐) 

งบประมาณ 
(๑๑) โอกาส 

(L) 
(๔) 

ผลกระทบ
(I) 
(๕) 

ระดับความ
รุนแรง 
(๖) 

ระดับความ
เสี่ยงที่

คาดหวัง 
(๗) 

        จัดจ้างให้
ด้าเนินการจดัซื อ
จัดจ้างภายใน
ก้าหนดเวลาหรือ
ไตรมาสที ก้าหนด 
- มีการกา้หนด
ระยะเวลาการ
จัดซื อจัดจา้งใน
ไตรมาสสดุท้าย
อย่างชัดเจนให ้
แต่ละกอง 
ถือปฏิบัติ 
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แบบ RM- 2                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                               ปีงบประมาณ  2565 

ส านักงานเทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 
แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
โครงการ/กิจกรรม   จัดเก็บภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
วัตถุประสงค์    เพื่อให้รายรับหมวดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  และภาษีป้ายเป็นไปตามประมาณการรายรับของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เป้าหมายและตวัชี้วัด   ผู้อยู่ในข่ายในการช าระภาษีอย่างถูกต้องเป็นไปตามประมาณการภาษีทีต่ั้งไว้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานคลัง  กองคลัง 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/ขัน้ตอนหลัก 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk  Factor) 

(2) 

 
สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

(Root Cause) 
(3)   

การประเมินความเสี่ยง 
 

 
วิธีการ

บริหารความ
เสี่ยง 
(8) 

 
แผนจัดการความเสี่ยง 

(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) 
(9) 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(10) 

 
งบประมาณ 

(11) 

 

โอกาส 

(4) 

ผลกระทบ 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ
ความเสี่ยง
ที่คาดหวงั 

(7) 

2. จัดเก็บภาษีป้าย
และภาษีที ดินและ 
สิ งปลูกสร้าง 
 
 
 
 
 
 

- ไม่ไดร้ับความ
ร่วมมือจากผู้ที 
อยู่ในข่ายที ต้อง
ช้าระภาษ ี
- ข้อมูลแผนที 
และทะเบียน
ทรัพย์สิน ไม่เป็น
ปัจจุบัน  

ไม่ได้รับความร่วมมือ 
ผู้ที อยู่ในข่ายช้าระภาษ ี

2 4 13 3 การ
ควบคุม 

ประชาสัมพันธ์โดยดา้เนินการ
ดังนี  
1. จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ ์
2. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
3.ประชาสัมพันธส์ื อตาม 
โซเชียล  หรือเว็บไซต์ให้
ประชาชนหรือผู้อยู่ในข่าย 
ช้าระภาษฯี 

๑. ผู้อ้านวยการ
กองคลัง 
๒. จพง.จัดเก็บ
รายได ้
๓. นวช.จดัเก็บ
รายได ้

 

- 

๑5 



 

 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/ขัน้ตอนหลัก 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk  Factor) 

(2) 

 
สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

(Root Cause) 
(3)   

การประเมินความเสี่ยง 
 

 
วิธีการ

บริหารความ
เสี่ยง 
(8) 

 
แผนจัดการความเสี่ยง 

(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) 
(9) 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(10) 

 
งบประมาณ 

(11) 

 

โอกาส 

(4) 

ผลกระทบ 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ
ความเสี่ยง
ที่คาดหวงั 

(7) 

        4. ประชาสัมพันธ์สื อสิ งพิมพ์  
วารสาร  ให้ข้อมูลสรา้งความรู้
ความเข้าในหรือจัดอบรม
ให้กับประชาชนและผู้ที อยู่ใน
ข่ายต้องช้าระภาษีให้เกิด
ความเข้าใจพร้อมทั งให้ความ
ร่วมมือในการชา้ระภาษี 

 
 

 

 

 

 

 

 

๑6 



 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 

แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
โครงการ/กิจกรรม   จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เทศบาลต าบลท่ายาง 
วัตถุประสงค์    เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการบริหารพัฒนาด้านต่างๆ  และเพิ่มประสิทธิภาพและ
     ประสิทธิผลการพัฒนารายได้ให้กับเทศบาล 
เป้าหมายและตวัชี้วัด   สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน  ถูกต้อง  อย่างมีประสิทธิภาพ  และน าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้อย่างสมบูรณ์และ 

ถูกต้องประชาชนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลทรัพย์สิน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานคลัง  กองคลัง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการ/ขัน้ตอน
หลัก 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk  Factor) 

(2) 

สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

(Root Cause) 
(3)   

การประเมินความเสี่ยง 
 

 
วิธีการบริหาร
ความเสี่ยง 

(8) 

 
แผนจัดการความเสี่ยง 

(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) 
(9) 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(10) 

 
งบประมาณ 

(11) 

 

โอกาส 

(4) 

ผลกระทบ 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงที่

คาดหวัง 
(7) 

3. จัดท้าแผนที 
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน  
เทศบาลต้าบล
ท่ายาง 
 

- ประชาชนหรือ
เจ้าของทรัพย์สิน
ไม่ให้ข้อมูลตาม
ความเป็นจริงหรือ
ข้อเท็จจริงรวมทั ง
ขอข้อมูลที 
เกี ยวข้องเพื อ
ประกอบในการ
จัดท้าแผนที ภาษี 

เจ้าหน้าที ขาด
ความรูค้วาม
เข้าใจงานแผน
ที ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สินอยา่ง
เพียงพอ 

2 4 13 3 การควบคุม - ส่งเจ้าหน้าที เข้ารว่มการฝึกอบรม
ระบบงานแผนที ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
- จดัประชุมชี แจงเจ้าหนา้ที  ที 
เกี ยวข้องให้ทราบถึงขั นตอนการจดัท้า
เป็นระยะ ๆ 
- ประสานหน่วยงานที เกี ยวข้องกับการ
กรอกข้อมูลให้ไดร้ับความสะดวก
รวดเรว็ 

1 .ผู้อ้านวยการ
กองคลัง 
2. หัวหน้าฝ่าย
แผนที ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
 

1,000,000 
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แบบ  RM-2   
ปีงบประมาณ    2565 



 

 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการ/ขัน้ตอน
หลัก 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk  Factor) 

(2) 

 
สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

(Root Cause) 
(3)   

การประเมินความเสี่ยง 
 

 
วิธีการ

บริหารความ
เสี่ยง 
(8) 

 
แผนจัดการความเสี่ยง 

(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) 
(9) 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(10) 

 
งบประมาณ 

(11) 

 

โอกาส 

(4) 

ผลกระทบ 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงที่

คาดหวัง 
(7) 

 จากหน่วยงานอื น
เป็นไปค่อนข้างยาก
ต้องใช้เวลานาน 

      - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและ
สร้างความเข้าใจเกี ยวกับการออกส้ารวจ
ภาคสนามในการขอข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สิน 
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แบบ  RM-2   
ปีงบประมาณ    2565 

 

ส านักงานเทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 
แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
โครงการ/กิจกรรม  การจัดท าบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการเงินการบัญชีภาครัฐ 
วัตถุประสงค์   เพื่อให้หน่วยงานได้จัดท าบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการเงินการบัญชีภาครัฐ 
เป้าหมายและตวัชี้วัด  สามารถจัดท าบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการเงินการบัญชีภาครัฐถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

หรือเทศบาล 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/ขัน้ตอนหลัก 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk  Factor) 

(2) 

 
สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

(Root Cause) 
(3)   

การประเมินความเสี่ยง 
 

 
วิธีการบริหาร
ความเสี่ยง 

(8) 

 
แผนจัดการความเสี่ยง 

(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) 
(9) 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(10) 

 
งบประมาณ 

(11) 

 

โอกาส 

(4) 

ผลกระ
ทบ 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับความ
เสี่ยงที่

คาดหวัง 
(7) 

4.  การจัดทา้บัญชี
และงบการเงินตาม
มาตรฐานการเงิน
การบัญชีภาครัฐ 

- งานมีความ
ยุ่งยากซับซ้อน 
- มีปริมาณงาน
เพิ มขึ นหลาย
ขั นตอน 

ขาดเจ้าหน้าที ที มี
ความรูค้วามสามา  รถ
เฉพาะด้านการเงินและ
บัญชี 

2 4 13 3 การควบคุม 
 
 
 
 

- ศึกษาหลักเกณฑ์และวธิีการ
จากหนังสือสั งการ  และ
ระเบียบต่างๆที เกี ยวข้องเพื อ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องมากที สุด 
- รับเจ้าหน้าที เพิ มหรอื
บุคลากรเพิ ม 
 

๑. ผู้อ้านวยการ
กองคลัง 
๒. หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง 
๓. นักวิชาการเงิน
และบัญชี 
 

- 
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