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การบริหารความเสี่ยงมีความจ าเป็นและส าคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร จัดการ
องค์กร และเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กร ควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการก าหนดนโยบาย 
แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร  

องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะด าเนินงานบนพ้ืนฐานของ 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือส าคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการ
ผลักดันให้องค์กรมีผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ และเป็นกระบวนการที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์กร 
โดยจะชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องการด าเนินงาน  และลดโอกาสที่จะเกิดความ
ล้มเหลวในการด าเนินงานโดยรวมขององค์กร อันจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค ์พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ได้  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของเทศบาลต าบลพระแท่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของเทศบาลต าบลพระแท่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ให้สามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน  และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป  
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      ๑ 
      

สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองตลอดจนนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ เอกชน ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ท าให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องมีการปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและ
ตลอดเวลาเพ่ือที่จะท าให้องค์กรด าเนินการตามวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ท าให้องค์กรมีการวางแผนป้องกันและรองรับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นายกเทศมนตรีต าบลพระแท่น ซึ่งมีหน้าที่ก ากับ
ดูแลการด าเนินงานของหน่วยงาน จึงมีนโยบายให้ความส าคัญของการน าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ เพ่ือให้เทศบาลต าบลพระแท่น  สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และ
มีภูมิต้านทานต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพราะระบบการ
บริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ท าให้สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญของการด าเนินงาน การวางแผน ป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีขึ้น  
 

แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี 
“เมืองแห่งความสุข การท่องเที่ยวและการเกษตรปลอดภัย ระบบเศรษฐกิจมั่นคง” 

พันธกิจ 
  1.  พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง 
  2.  เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพ้ืนที่ตอนในและพ้ืนที่ชายแดน 
  3.  สนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทผังชุมชน และผังเมืองรวม 
  4.  พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ท่องเที่ยวปลอดภัย 
  5.  จัดตั้งนิคมเกษตรกรรม พัฒนาศักยภาพระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร  เกษตร
อุตสาหกรรมปลอดภัย ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือการบริโภคและส่งออก 
  6.  พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  7.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ให้มีมาตรฐานสากล เพ่ิมช่องทางการค้าภายใน
การค้าชายแดน ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศ 
  8.  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการระบบสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
 

เป้าประสงค์รวม 
  1.  ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจัดระบบ
ผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่เดินทางมา
ท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกาญจนบุรี 
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  2.  จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลทั้งระบบ และมีความปลอดภัย 
  3.  จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย มีการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรแบบครบ
วงจรอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ก าหนดผังพ้ืนที่การเกษตร (Zoning) 
อย่างเหมาะสม 
  4.  จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีประชาชนยากจน มีการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบ ตั้งแต่เศรษฐกิจฐานราก
ในระดับครัวเรือน ชุมชน จนถึงเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์การพัฒนา  
  1.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.  พัฒนากลไกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
  3.  พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา
เมียนมารใ์นจังหวัดกาญจนบุรี 
  4.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
  5.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถานพยาบาล 
  6.  พัฒนากลไกและส่งเสริมกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี 
  7.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นร่วมกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนทุกต าบล 
  8.  พัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเพ่ือจัดสวัสดิการให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
ครอบคลุม 
  9.  วิจัยและพัฒนาชุมชนพอเพียงจังหวัดกาญจนบุรี 
  10. พัฒนาทุนทางสังคมชุมชนเข้มแข็ง 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
 กลยุทธ์การพัฒนา 
  1.  การบูรณาการและผนึกก าลังร่วมกันทุกภาคส่วนในการสร้างความม่ันคงปลอดภัย 
  2.  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ทางราชการ 
  3.  เสริมสร้างศักยภาพคนชุมชนในการสร้างความม่ันคง 
  4.  สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความม่ันคงปลอดภัย ที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงได้ 
  5.  ส่งเสริม และพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลที่เกี่ยวกับความมั่นคง ปลอดภัย 
  6.  พัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านความม่ันคงให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
  7.  ศึกษาวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อน าข้อมูลมาใช้ให้เท่าทันกับสถานการณ์อยู่เสมอ 
  8.  พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง/ชุมชนให้น่าอยู่ และเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวปลอดภัย 
 กลยุทธ์การพัฒนา 

1. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 
2. จัดศูนย์แสดงข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 
3. พัฒนามาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
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5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ 
6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอ านวยความสะดวก และเส้นทางการท่องเที่ยวปลอดภัย 
7. ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
8. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
9. อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องเล่นและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวได้รับการ 

ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานความปลอดภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
 กลยุทธการพัฒนา 

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูล แผนพัฒนาระบบเกษตร และการด าเนินงานขับเคลื่อนอย่าง 
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สร้างระบบการเกษตรทั้งการผลิต การแปรรูป 
การจ าหน่ายภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบเกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมร่วมกับ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

                   4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างธรรมนูญ ความสุข
ชุมชน และใช้ให้เป็นวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 

  5.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร และการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือ
การเกษตรให้เหมาะสมครอบคลุมทุกพื้นที่ 
  6.  ส่งเสริมบุคลากรด้านการเกษตร 
  7.  จัดตั้งนิคมเกษตรกรรม นิคมอุตสาหกรรมการเกษตร 
  8.  จัดตั้งตลาดกลางการเกษตร ในพ้ืนที่เหมาะสม สร้างร้านค้าของชุมชน จัดพื้นที่โซนนิ่งการเกษตร
ทุกชนิด ทั้งพืชหลัก ผลไม้ พืชพัก ไม้ดอก ปศุสัตว์ ประมง 
  9.  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดินเพ่ือการเกษตรให้มีเสถียรภาพ 
  10.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย 
  11.  ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเกษตรกรจากความร่วมมือโดย รัฐ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
 กลยุทธการพัฒนา 
  1.  เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.  ส่งเสริมผู้ประกอบการ วิสาหกิจเพ่ือสังคม (SE) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
  3.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร 
  4.  ยกระดับสถานประกอบการสู่มาตรฐานสากล 
  5.  ส่งเสริมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
  6.  ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่เชื่อมโยง 
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  7.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษ 
  8.  เสริมสร้างความสัมพันธ์และการค้ากับกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขงและประเทศอ่ืนๆ  
  9.  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน 
  10. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2561 - 2564 
 

จุดยืน 
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงมีมาตรฐาน ส่งเสริมประชาชนให้มีอาชีพ  และรายได้เพ่ิมขึ้น โดยค านึงถึง 

การใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าและยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
"เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ คุณภาพชีวิ ตได้มาตรฐาน 

การให้บริการครบถ้วน กระบวนการบริหารงานมีธรรมาภิบาล  โครงสร้างพื้นฐานครบครัน  ก้าวทัน AEC" 
 

วิสัยทัศน์ 
1. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน                 
2. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม  
3. สนับสนุนและสร้างแหล่งกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าพ้ืนเมือง   
4. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย    
5. สนับสนุนประชาชน องค์กร หน่วยงาน ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
6. สร้างจิตส านึกของประชาชนในการดูแลจัดการสถานที่ท่องเที่ยว   
7. ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งได้มาตรฐาน   
8. ปรับปรุง  พัฒนาระบบเครือข่ายคมนาคมให้ครอบคลุม   
9. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
10.  ปรับปรุง  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค   
11.  การจัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม   
12.  พัฒนาสถานที่พักผ่อนให้มีมาตรฐานและปลอดภัย   
13.  ส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน   
14.  สนับสนุน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ประชาชน 
15.  สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน   
16.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม   
17.  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี   
18.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้อมูลในการพัฒนา  
19.  ส่งเสริมความรู้ของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน  
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20.  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
21.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
22.  ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย  
 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีอาชีพ  
2. สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมมีสถานที่จ าหน่ายสินค้า   
3. สินค้าเกษตรมีการพัฒนาคุณภาพ  
4. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน   
5. ประชาชน องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น   
6. ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย  
7. เส้นทางคมนาคมขนส่งมีมาตรฐานและปลอดภัย   
8. เส้นทางคมนาคมครอบคลุมเส้นทางหลัก   
9. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมครบถ้วน   
10.  มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ   
11.  การผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ  
12.  มีสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนเพียงพอปลอดภัย  และได้มาตรฐาน   
13.  การศึกษามีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ   
14.  สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น   
15.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
16.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย   
17.  วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นด ารงอยู่   
18.  บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ 
19.  มีข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของท้องถิ่น   
20.  การบริหารมีความโปร่งใส ยุติธรรม  
21.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ และตรวจสอบ 
22.  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.1 การส่งเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 

1.2 การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการค้าสู่สากล 
1.3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
    พ้ืนฐาน 

2.1 การคมนาคมและการขนส่ง 
2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
2.3 การผังเมือง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 3.1 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
3.3 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3.4 การสาธารณสุข 
3.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.6 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ 
      ทรัพย์สิน 
3.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดล้อม 
4.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
4.3 การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
4.4 การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงาน 
      จากการเกษตร 
 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  
    ศิลปะ และวัฒนธรรม 

5.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
      และประเพณีท้องถิ่น 
5.2 การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ  
      พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
5.3 การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ 
    บริหารจัดการ 

6.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
6.2 การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินส าหรับการ 
      ปฏิบัติงาน 
6.3 การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกในการท างาน 
6.4 การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.5 การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 
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1.5  ไทยแลนด์ 4.0 (THAILAND 4.0) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ 4.0  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค ์วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ 4.0 มีดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines 

of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิง
ชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
เป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

 

1. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาท ิเทคโนโลยีการเงิน  
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(Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market 
place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) อาท ิเทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว 
(Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 

  

 

2.1 วิสัยทัศน์ 

 วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลพระแท่น 
  “พระแท่นน่าอยู่ เชิดชูโบราณสถานพระแท่นดงรัง เทศบาลบริการดี มีประสิทธิภาพ ประทับใจ  

ประชาชนมีส่วนร่วมและสามัคคี ส่งเสริมเกษตรกรรม น าพาท้องถิ่นสู่ความเจริญและพอเพียง” 
 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน   

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน   

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร   
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   

 

2.3 เป้าประสงค์ 
  1)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
  2)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 

3)  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4)  อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5)  การบริหารจัดการและความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6)  ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
 

2.4  ตัวชี้วัด 
   1)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  80  
   2)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
   3)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  30  
   4)  ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
   5)  ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการบริหารเพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 
   6)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
       ประเพณีอันดีงาม 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1)  การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
  2)  ประชาชนมีรายได้และสามารถพ่ึงตนเองได้ 

3)  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4)  ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแลเพ่ือลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ 
5)  ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเมืองการบริหาร 

  6)  ประชาชนได้รับการศึกษาและร่วมอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
 

2.6  กลยุทธ์ 
1)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ

ความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้าง
แหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

2)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  ให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของ
เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน   พัฒนา
คุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
  3)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 

4)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม 
และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

5.)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม  เพ่ิมพูนความรู้  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  
หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
ในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ และการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ 

6)  พัฒนาระบบการศึกษา  ฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดย
การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่

จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  
 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1)  จุดแข็ง (S : Strength) 
   ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง 
         ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

      มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก          
      ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
      มีตลาดสด 
      ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  

อ้อย ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
      มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  3  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ

ประถมศึกษา   
   มีโรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง สอนตั้งแต่ชั้น ม.1- ม.6 
      มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง  สังกัดเทศบาลต าบลพระแท่น 
   มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมศาสนา 1 แห่ง 
      มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  อยู่ในเขตเทศบาล  คือ  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรสาขาย่อยพระแท่น 
      มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
      มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 

  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  มีระบบประปาของเทศบาลท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  

      เทศบาลต าบลพระแท่นมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

      มีสนามกีฬาเอนกประสงค์  และเครื่องออกก าลังกายตามจุดต่างๆ ทั่วเขตเทศบาล 
      มีวัด   2  แห่ง    
      เทศบาลมีระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  
      มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารขยะ ฯลฯ 
      มีกลุ่มอาชีพ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดส าคัญต่างๆ ทั่วเขตเทศบาล 
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2)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      ประชาชนบางส่วนยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียง

อย่างเดียวท าให้ขาดรายได้ 
      ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
      ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
 
      ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยเทศบาล 
      แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ

ติดต่อ      
3)  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวัดกาญจนบุรี  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลต าบลพระแท่น ที่มี

แผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
      มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
      ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการ

ท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
 

 4)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
      มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างเทศบาลต าบลพระแท่น และเทศบาลต าบลพระ

แท่นล าพระยา 
      ปัจจุบันเทศบาลต าบลพระแท่น  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อ

เทยีบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่าย
โอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
      การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิด

ความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
      การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  

ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
    

   5)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          เทศบาลต าบลพระแท่น  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็นถึง
ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    
 
 



-12- 
(1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 

   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
 

 1)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 80 โดย
ผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือประสานความ
ร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  
เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้
ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

         2) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ
ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการ
ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหา
คือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการ
แก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึง
เหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

        3)  การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุม
ทุกหลังคาเรือน  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อ
ประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหาน้ าดิบ
ส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้  

 

(2)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  70 เช่น ข้าว 

อ้อย  มันส าปะหลัง  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร   ร้อยละ  70  มีอาชีพและมีรายได้   ถือว่า
อัตราการว่างงานของประชากรในเขตเทศบาลมีอัตราที่ไม่สูงมาก ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่
และนอกพ้ืนที่  ชุมชนในเขตเทศบาลบางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ท าให้มีรายได้มาจาก
การค้าขาย ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า  บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ใน
การท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของชุมชนมีมากขึ้น ท าให้มีประชากรเพ่ิมขึ้นโดยบางส่วนโยกย้ายมาจากที่อ่ืนเข้ามา
อาศัยอยู่  นอกจากนี้เทศบาลได้จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม     

 

   (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 

ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่
ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ  ปัญหาที่
พบคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพ อีกทั้งยังได้มี
การดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุเป็นประจ าทุกเดือน โดยมีทีมแพทย์มาตรวจสุขภาพร่างกาย มีการเยี่ยม
ผู้ป่วยติดเตียง มีการดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์จนคลอดก็มีชุดเสริมพัฒนาเด็กมอบให้ เมื่อเด็กมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
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ก็จะดูแลด้วยการมอบอาหารเสริม  นอกจากนี้เทศบาลยังมีค่าเดินทางในการไปรักษาตัวให้กับประชาชนในกรณีที่รักษา
ตัวในระยะยาว เช่น เอดส์ ไตวายเรื้อรัง ให้น าใบนัดของแพทย์มาก็จะท าการเบิกค่าเดินทางให้ มีหน่วยงานที่ให้บริการ
ได้แก่ 

 ด้านการศึกษา 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ 15-60 ปีเต็ม ร้อยละ 99  อ่าน  เขียนภาษาไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  6-14  ปี  ร้อยละ  95 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี  เทศบาลได้จัดกิจกรรม
ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวันให้กับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และ
ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  เช่น ไปวัดท าบุญตักบาตร  
ประชากรในเขตเทศบาลให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล     มีบาง
ครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับชุมชน พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่าย
ทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การจัดท าโครงการลานครอบครัว   
    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    เทศบาลด าเนินการการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งบริเวณสัญญาณไฟจราจร 
บริเวณจุดต่างๆ ทั่วเขตเทศบาล เพ่ือป้องกันอาชญากรรมและความปลอดภัยต่างๆ นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุด
หลายวันได้มีการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยการตั้งด่าน 7 วันอันตราย   โดยการขอก าลังจาก ต ารวจ  
ผู้น า  อปพร.  คอยเฝ้าระวังเหตุ  การให้บริการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ในเขตเทศบาลต าบลพระ
แท่นมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลพระแท่น  ต ารวจชุมชน
พระแท่น    และจุดตรวจพระแท่น   ซึ่งขึ้นอยู่กับ   สภ.ท่าเรือ   อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  คอยดูแลและให้
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ด้านยาเสพติด  

 ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล   หน่วยงานของเทศบาลได้ร่วมกับผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่
ต ารวจ โรงเรียนในเขตเทศบาล ได้ช่วยกันสอดส่องดูแลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถ
ท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  
ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมา
ด้วยดี  

(4)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  

ตามล าดับ  พ้ืนที่บางส่วนเป็นของกรมป่าไม้ และที่ของวัด   ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  
อากาศไม่มีภาวะเป็นมลพิษ นอกจากในช่วงฤดูตัดอ้อย จะมีกลุ่มเขม่าอ้อยลอยอยู่กลางอากาศเป็นจ านวนมากได้
ก่อให้เกิดความร าคาญแก่ประชาชนทั่วไป ส าหรับเรื่องการจัดการขยะเทศบาลได้มีการรณรงค์การคัดแยกขยะโดยเริ่ม
จากทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน ซึ่งมีบางหมู่บ้านได้เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ  โดยจะได้รับห่วงทองค าเพ่ือคัดแยก
ขยะในครัวเรือนบ้านละ 3 ห่วง  และรับถังคลอรีนที่ใช้แล้วของเทศบาลเพ่ือใส่เศษอาหาร  น าไปท าปุ๋ยหมักชีวภาพ  
ขยะที่คัดแยกได้ท่านก็น ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ  เช่น  ฝากธนาคารขยะ  ทอดผ้าป่าขยะ  หรือน ามาขายให้กลุ่มสตรีรี
ไซเคิล 
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 (5)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
เทศบาลมีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน มีประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล  ประชาชนให้

ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  แต่มีปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการ
ย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี   โดยเฉพาะ 
การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น าเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้
ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับ
ข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้
พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล   ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  
จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  
ส่งผลให้เทศบาลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ  และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ   
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรยังไม่พอเพียง 

- ต้องการแหล่งน้ าใน
การเกษตร 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ า
ในการเกษตรใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพ 

2) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและ
ที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่
ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได้ 

3) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พ้ืนที่ในเขตเทศบาล - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

4) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพ่ิมมากข้ึนและเทศบาลไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนินการได้
ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ 

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

2. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  โรคระบาด  
โรคติดต่อ 

2) ประชาชนในพื้นท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 
 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วย 

 
 
 
 

 



ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 3) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกดิเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร 
 
 
 
 
 

- พ้ืนที่ในเขตเทศบาล 
 
 

- ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

4)ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าที่ไม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 5) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงกว่าขั้น
พ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น  
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

6) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

3. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

1) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

2) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปริมาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

4. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1) การจราจรบนถนนมีเพ่ิม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพ่ือเตือนให้
ระมัดระวัง 

2) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ  
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาะวิวาท 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

1) มีปัญหาเรื่องขยะ - สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาล 

- ปัญหาขยะลดลง
เนื่องจากได้มีการ
รณรงค์คัดแยกขยะ
ให้กับชุมชนครบทุก
หมู่บ้าน  

6. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

1) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและภูมิปัญหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต  
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป 
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บทท่ี 2  
นโยบาย วัตถุประสงค์ และโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง  

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง  
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้

มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  

เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 และเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่8) พ.ศ. ๒๕53 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและ
เพ่ือให้การบริหารราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ 
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือความต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอในการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรการการควบคุมภายในของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานติดตามผลการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ เทศบาลต าบลพระแท่น จึงได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการ
ด าเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ของเทศบาลต าบลพระแท่น เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เพ่ือ
ก ากับดูแลในการเป็นองค์การที่ดี ส าหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนถึงข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้  

1. ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้อง 
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและเทศบาลต าบลพระแท่น โดยให้ความส าคัญ
ในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม  

2. มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
พระแท่น เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลต าบลพระแท่น และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความ
เสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาลและหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.  นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการ
พัฒนาระบบการควบคุมภายในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม และก ากับให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

4.  ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดและจัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม ปฏิบัติต้นไปตัวอย่าง
ที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ การมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

๕.  หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ
และก าหนดกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ  เหมาะสม  ตลอดจนน าการควบคุมภายในไปปฏิบัติและปรับปรุงรวมทั้ง
ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
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6. หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการ 

ควบคุมภายในของเทศบาลต าบลพระแท่น อย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดเทศบาล
ต าบลพระแท่นมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้ 

7. พนักงานเทศบาลทุกคน ต้องมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงสร้างเทศบาล
ต าบลพระแท่นและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือค าสั่งรับผิดชอบในการแบ่งงานขององค์กร รวมถึงต้อง
ด าเนินการวางแผน บริหารความเสี่ยง ป้องกันความเสี่ยงให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ส านัก/กอง 
และหน่วยงานก าหนดไว้ จนถึงมีหน้าที่รายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น
ทราบเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที  

8. ให้มีการรายงานสรุปผลความส าเร็จการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง  และการ
ติดตามระบบการควบคุมภายในเสนอผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน 90 วัน เพ่ือรายงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบ หนังสือสั่งการก าหนดต่อไป  
 

วัตถุประสงค์  
การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลพระแท่น จัดท าเพ่ือเป็นแนวทางใน 

การด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและเพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลพระแท่น มีแนวทางในการ
ควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม โดยวัตถุประสงค์ในการจัดแผนการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้  

1. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความ 

เทศบาลต าบลพระแท่น 
2. เพ่ือให้ได้ทราบถึงวิธีการ/แนวทางในการระบุปัจจัยเสี่ยงในระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ  

และระดับองค์กร โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิด การจัดท าแผนและการติดตามประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานย่อยและ
ระดับองค์กร รวมทั้งสามารถยกระดับการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลพระแท่น  

4. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญของ 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือมุ่งให้เกิดการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป  

5. เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานสามารถป้องกัน 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือหมดไป ลดผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของการด าเนินงาน และท าให้ภารกิจของเทศบาลต าบลห้วยไคร้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้  

6. เพ่ือให้เกิดความตื่นตัวและใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในการด าเนินงาน
ทุกระดับ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 

เทศบาลต าบลพระแท่น  ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนถึงบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ไว้ดังนี้  

 
นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร 

 
 
 

                                               คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                หนว่ยตรวจสอบภายใน 
 
 
 

ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล 
 
 
 

หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 
 
 
 

พนักงานเทศบาล 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
หมายเหตุ                                       หมายถึง เส้นทางการสั่งการ 

หมายถึง เส้นทางการให้ค าแนะน า/ปรึกษา 
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  เทศบาลต าบลพระแท่น  มีนโยบายก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  และมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลพระแท่น  ดังนี้ 

 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยง 

2. ก ากับนโยบายและให้ค าเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง 
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1. จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพ่ือใช้หน่วยงาน 

2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและถ่ายทอดการบริหารความเสี่ยงลง
สู่หน่วยงาน 

3. ควบคุม  ติดตาม  การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงเพ่ือลดระดับ
ความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือหมดไป 

4. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อ
นายกเทศมนตรี 

3. หน่วยตรวจสอบภายใน 1. ให้ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบล
พระแท่น 

2. สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานและรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ 

3. ติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4. ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล 1. สนับสนนุให้มีการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานตาม

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของนายกเทศมนตรี 
3. ควบคุม  ติดตามการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความส าคัญของการบริหาร

ความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
5. หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 1. ประเมินขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของส านัก/กองตามนโยบายและ

คู่มือของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลงสู่การปฏบิัติ 
2. ควบคุมและประสานงานการด าเนินงาน  การบริหารความเสีย่งของ

บุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเพื่อจัดท าแผนการบริหาร

ความเสี่ยงระดบัหน่วยงานและประสานงานด าเนินการตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงในส่วนที่เก่ียวข้อง 

4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  การบริหารความเสี่ยงระดับ
หน่วยงานย่อยและระดบัหน่วยงานในส่วนที่เก่ียวข้อง  รายงานเสนอและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และหนว่ย
ตรวจสอบภายใน  มาวิเคราะห์  ปรับแผนและแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงในปีถัดไป 
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 

6. พนักงานเทศบาล 1. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ  ที่เป็นรูปธรรม 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยง  และจัดท าแผนความเสี่ยง

ระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ 
3. ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
4. จัดท าแบบประเมินความเสี่ยงเสนอหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง

เพ่ือรวบรวมประเมินในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป 
5. น าข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกองคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง  และหน่วยตรวจสอบภายในมาวิเคราะห์  
ปรับแผนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป 

 
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง  

1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยให้
ผู้บริหารตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

2. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร  การบริหารจัดการความ
เสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่ง
ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได ้ 

3. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมี
ความเข้าใจยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินงาน เป้าประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่าง
ชัดเจน  

4. ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงระดับความ
เสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับ
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ า และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละ
ประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น  

5. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร 
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บทที ่3 
ความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

ความหมายของความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยง  
ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม ่

แน่นอน และส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย 
ของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้  

การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย 
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การประเมิน การจัดการ การติดตาม 
ประเมินผล และการสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือกระบวนการด าเนินงานขององค์กร 
ตลอดจนการประกอบกันอย่างลงตัวของวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการและโครงสร้างขององค์กร ซึ่งมีผลโดยตรง
ต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหาร  

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk management System) ระบบบริหารปัจจัยและควบคุม 
กิจกรรม ทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ โดยลดโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายหรือความล้มเหลว เพ่ือให้
ระดับของ ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุม
ได้ และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ของส่วนราชการเป็นส าคัญ  
 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง  
นอกจากนโยบายการบริหารความเสี่ยงข้างต้น เทศบาลต าบลพระแท่น ได้ก าหนดแนวทางการ 

สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture) ขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้การ
ด าเนินงานในทุกส่วนของเทศบาลต าบลพระแท่น น าหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ เพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ช่วยในการจัดล าดับ ความส าคัญของการด าเนินงาน การวางแผนป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการ
บริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ โดยแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของเทศบาลต าบลพระแท่น จะด าเนินการด้วยการผนวกหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบ
ควบคุมภายในเข้าไปในกระบวนการท างานหลัก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสื่อสารให้ความรู้เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
ความตระหนักและน าไปสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด  
 

แนวคิดและกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

ในการประชุมเพ่ือวางแผนการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562  
นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลพระแท่น ได้พิจารณาแนวคิดและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
COSO Enterprise Risk Management- Integrated Framework 2004 กรอบการบริหารความเสี่ยงตาม
หลักการนี้จะใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน โดยมีองค์ประกอบการ
บริหารความเสี่ยง 8 ประการ ดังนี้
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 ดา้นการด าเนินงาน ดา้นการปฏิบติัตามระเบียบ 

ดา้นกลยทุธ์ิ  
           ดา้นการเงิน     กฎหมาย  
        และรายงาน  

4                  
  

     

      
        

 

8 องค์ประกอบ 
สภาพแวดลอ้มในองคก์ร        
การก าหนดวตัถุประสงค ์  
การระบุความเส่ียง 
การประเมินความเส่ียง  
การตอบสนองความเส่ียง 
กิจกรรมควบคุม 
สารสนเทศและการส่ือสาร 
การติดตามประเมินผล 

 
 
 

แผนภาพที่ 2 แผนภาพแสดงการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO 
 

COSO Enterprise Risk Management- Integrated Framework 2004 เป็นเครื่องมือในการสร้าง 
ความเชื่อมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยได้ก าหนดความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน ไว้ 4 หลัก ได้แก่  

1. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ในระดับสูง ซึ่งเชื่อมโยงและ 
สนับสนุนภารกิจขององค์กร โดยองค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์เพ่ือแสวงหาทางเลือกหรือวิธีการในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ในระดับของการ 
ปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. วัตถุประสงค์ด้านการเงินและรายงาน (Finance & Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ที่ 
มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น สภาพคล่อง การจัดสรรงบประมาณ การรับเงินและการจ่ายเงิน ตลอด
จนถึงการรายงานงบการเงิน รวมทั้งประสิทธิภาพของการด าเนินการอันเนื่องมาจากข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และ
ทันเวลา ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการตัดสินใจต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  

4. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives) เป็น
วัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



-25- 
 
กรอบการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลพระแท่น  
 

COSO Enterprise Risk Management- Integrated Framework 2004 มีหลักการบริหารความเสี่ยง
องค์กรประกอบด้วย 8 องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้องค์ประกอบเหล่านี้ได้มาจากการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงานครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 8 ได้แก่  

1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) คือ สภาพแวดล้อมภายในของเทศบาลต าบล 
พระแท่น ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร  ครอบคลุม ถึง
แนวนโยบายโดยทั่วไปขององค์กร ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการมองความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงโดยบุคลากร
ทั้งหมดในองค์กร รวมไปถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง กับระดับความเสี่ยงที่เป็นองค์ประกอบที่องค์กรยอมรับได้ 
ความซื่อสัตย์กับคุณค่าทางจริยธรรม และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากร อาทิ วัฒนธรรมองค์กร 
นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น  

2) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) คือ การก าหนดสิ่งที่ต้องการท าให้ส าเร็จ หรือผลลัพธ์
ของการด าเนินการ เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ที่เลือกจะเป็นสิ่งสนับสนุน
และไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาขององค์กรและความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้  เพ่ือ
วางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน และเหมาะสมต่อไป  

3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) คือ การรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งใน
ส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน 
ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้เพ่ือท าความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์
นั้น  

การระบุความเสี่ยงหรือการบ่งชี้เหตุการณ์ จะเป็นการระบุปัจจัยที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อเป้าหมายของ
องค์กรหรือการปฏิบัติงานทั้งในและระดับองค์กรและระดับหน่วยงานย่อย โดยประเภทความเสี่ยง ก าหนดตาม 
COSO Enterprise Risk Management- Integrated Framework 2004  

4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือ การประเมินความเสี่ยงเป็นการจ าแนกและพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงได้ท้ังจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร  

เมื่อประเมินความเสี่ยงเสร็จสิ้น ให้น าข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน น ามาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หรือจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุม
ภายในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ โดย
จัดท าเรียงล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก ในรูปแบบของ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
ทั้งนี้ ได้ก าหนดค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แสดงได้ดังนี้
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                 Risk (Profile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

เกณฑก์ารประเมินระดบัความรุนแรงของความเส่ียง 
 

ระดับความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง 
(โอกาส&ผลกระทบ) 

เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก 20-25 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งรัดจัดการ
ความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สูง 15-16 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้  ต้องจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ปานกลาง 5-12 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  สามารถด าเนินการควบคุมโดย
กระบวนการควบคุมภายใน 

ต่ า 3-4 อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้  แต่ยังต้องควบคุมเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยง 

ต่ ามาก 1-2 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
 

 
 
๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) คือ การด าเนินการหลังจากท่ีองค์กรสามารถ 

บ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กร และประเมินความส าคัญของความเสี่ยงแล้ว วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงท าได้หลายวิธี 
เช่น หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม/ลด หรือหาผู้ร่วมรับความเสี่ยงโดยการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความ
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ Risk appetite) และระดับความเบี่ยงเบนจากระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได ้(Risk tolerance)  

เมื่อท าการประเมินระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น คณะกรรมการจะก าหนดการตอบสนอง และ
ยอมรับความเสี่ยงเพ่ือเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร หลักการของความรับผิดชอบในการบริหารความ
เสี่ยง คือ เจ้าของความเสี่ยงจะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยง/แผนการปรับปรุงที่
เหมาะสมส าหรับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ เมื่อแผนได้ถูกอนุมัติและเห็นชอบแล้ว เจ้าของความเสี่ยงจะต้อง
รับผิดชอบต่อการน าแผนไปปฏิบัติ และติดตามผลการด าเนินงานของแผนนั้น 
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การตอบสนองความเสี่ยง คือ การก าหนดแนวทางวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจจะ 

เกิดข้ึนตามผลการประเมินความเสี่ยง อย่างเหมาะสม ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดข้ึนกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
และคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ แนวทางการจัดการความเสี่ยง มี 4 วิธี ดังนี้  

๑. การยอมรับความเสี่ยง (Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหลังจากวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงแล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากความคุ้มค่าในการจัดการ ควบคุมหรือ
ป้องกันความเสี่ยงที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุมสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ จึงต้องยอมรับความเสี่ยงนั้น 
แต่อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ก็จะต้องมีมาตรการ  ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยง
อย่างใกล้ชิดเพ่ือป้องกันความเสี่ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น  

๒. การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) เป็นการพยายามปรับปรุงระบบการท างานหรือ 
ออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

๓. การกระจายหรือโอนย้ายความเสี่ยง (Transfer) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
ให้ผู้อื่นผ่อนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป อาทิเช่น การท าประกัน หรือจ้างให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทน เพ่ือเป็นการ
ประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายองค์กรจะได้รับการชดใช้จากหน่วยงานอื่น  

๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และ 
หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป อาทิเช่น 
การก่อสร้างเตาเผาขยะอาจส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมชุมชน จึงต้องหยุดหรือยกเลิกโครงการนี้ไป เป็นต้น  

6)  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่กระท าเพ่ือ 
ลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  เช่น การก าหนดกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถ
จดัการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

7)  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) คือ องค์กรจะต้องมีระบบ 
สารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะน าไปพิจารณาด าเนินการบริหารความ
เสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรก าหนดและการสื่อสารที่มีประสิทธิผลต้องท าให้ได้รับรู้กันใน
วงกว้างมีการสื่อสารสู่ระดับล่าง ระดับบน ทั่วทั้งองค์กร  

ปัจจุบันเทศบาลต าบลพระแท่น  ได้ก าหนดให้หน่วยงาน จัดเก็บสารสนเทศท่ีมีนัยส าคัญที่มีส่วน 
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน บันทึกเก็บไว้ใน Google Drive เมล์กลางของหน่วยงาน โดยจัดเก็บและสามารถน ามา
สื่อสารในรูปแบบและในเวลาที่ก าหนดได้ ช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของของตนให้ลุล่วง
ไปได ้ 

8) การติดตามประเมินผล (Monitoring) องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพ่ือให้ทราบถึงผลการ 
ด าเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่  

การบริหารความเสี่ยงขององค์กรต้องได้รับการติดตาม ประเมินผล และได้รับการปรับเปลี่ยนตาม 
ความจ าเป็น การติดตามประเมินผลอาจจะกระท าได้โดยการดูแลอย่างต่อเนื่องของฝ่ายบริหาร หรือการประเมินแยก
ต่างหาก หรือท าท้ังสองวิธี การติดตามและทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องจะส่งผลท าให้ความเสี่ยงของ
หน่วยงานน าไปสู่ความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือหมดไป โดยน าเสนอเป็นรูปภาพได้ดังนี้
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บทท่ี 4 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลพระแท่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กระบวนการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ 

ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเทศบาลต าบลพระแท่น  ได้วิเคราะห์และจัดท าแผน 

บริหารจัดการความเสี่ยงโดยพิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงของปีงบประมาณ  2562 และระบบความเสี่ยง
เพ่ิมเติม เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและ
สูง ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีข้ันตอนในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้  

1. การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยง 
และปัจจัยเสี่ยง โดยค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและในระดับกิจกรรมโดยใน
การระบุปัจจัยเสี่ยงต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแล
ป้องกันรักษา  

การระบุประเภทความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ความส าคัญสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงก าหนดให้พิจารณาประเภทความเสี่ยงตาม COSO Enterprise Risk 
Management- Integrated Framework 2004 อยู่ 3 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) , ความเสี่ยงด้านการเงินและรายงาน (Financial Risk : F) หรือความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk : C)  

2. พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง  จากสถิติเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการ 
คาดการณล์่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ คือ 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ โอกาสเกิดเชิงปริมาณ 

๕ สูงมาก   มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง  ๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า 

๔ สูง   มีโอกาสในการเกิดเกือบค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ  1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
๓ ปานกลาง   มีโอกาสเกิดบางครั้ง  1 ปี ต่อครั้ง 
๒ ต่ า   มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง  2-3 ปี ต่อครั้ง 
๑ ต่ ามาก   มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น  5 ปี ต่อครั้ง 
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๓. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง  หรือมูลค่าความเสี่ยง จากความเสี่ยง
ที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

 
 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

๕ สูงมาก   ส่งผลกระทบในระดับสูงมาก  (มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ประชาชน 
๔ สูง   ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอก 
๓ ปานกลาง   ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน 
๒ ต่ า   ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายในอ่ืน 
๑ ต่ ามาก   ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของตนเอง 

 
 
 ๔ การประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่  เป็นการพิจารณาความเสี่ยงคงเหลือที่ได้จากการวิเคราะห์
การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน  โดยพิจารณาจากรายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  2562  ที่ผ่านมา  ซึ่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้ 
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เทศบาลต าบลพระแท่น 

รางานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระดับองค์กร 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  256๒ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล 
งานพัฒนาชุมชน 
กิจกรรม  การบันทึกข้อมูลตาม
ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเบี้ย
ยังชีพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบันทึกข้อมูลเป็นไป
ด้วยความถูกต้องครบถ้วน  และ
เป็นปัจจุบัน 

 
 
-การน าเข้าข้อมูล
ผู้สู งอายุ ในระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ
ฐานข้อมูล เบี้ยยั ง
ชีพองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
 

1.ระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ 
๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ไ ด้ มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
รายชื่อผู้สูงอายุ 

 
 

๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
รายชื่ อผู้ ที่ ได้ รับ เบี้ ยยั งชี พ
เทียบกับรายชื่อในระบบฯ 
เพ่ือเป็นการสอบทานความ
ถูกต้อง 
๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้มี
การปฏิบัติงานตามระเบียบข้อ
กฎหมาย 
3.เจ้าหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
 

 
 

1 . ผู้ สู ง อ า ยุ มี เ ป็ น
จ านวนมากอาจเกิด
ความผิดพลาดในการ
บันทึกข้อมูลฯ 
๒ . ผู้ สู ง อ า ยุ มี เ ป็ น
จ านวนมากท าให้การ
บันทึกข้อมูลฯ  เกิด
ความล่าช้า 
3.การบันทึกข้อมูลฯ 
ไม่เป็นปัจจุบัน 
4.ผู้สูงอายุมีการย้าย
ที่อยู่ใหม ่

 
 
๑.ติ ดตามระหว่ างการ
ป ฏิ บั ติ ง า น โ ด ย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 
๒.ก าชับเจ้าหน้าที่ให้มีการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ ว ย ค ว า ม
ละเอียดรอบคอบเพ่ิมมาก
ขึ้น 
๓.ติดต่อประสานงานกับ
หน่ วย งานต้ นทางและ
ปลายทางของผู้สูงอายุ 

 
 

ส านักปลัด 
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เทศบาลต าบลพระแท่น 
รางานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระดับองค์กร 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  256๒ 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล 
งานระดับก่ อน วัย เรี ยนและ
ประถมศึกษา 
กิ จ ก ร ร ม   ก า รป้ อ ง กั น แล ะ
ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันและลดการระบาด
จากโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 
 
 
มีการแพร่ระบาด
ของโรค  เช่น  โรค 
มือ เท้า ปากและ
ไข้เลือดออก 

 
 

 
1.อบรมให้ความรู้และ
รณรงค์ป้องกันโรค  มือ 
เ ท้ า  ป า ก  ใ ห้ กั บ ค รู 
ผู้ ป ก ค ร อ ง  แ ล ะ เ ด็ ก
นักเรียน 
๒.ให้ความรู้และรณรงค์
เกี่ยวกับการก าจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ยุง 
3.มีการคัดกรองเด็กก่อน
เข้าห้องเรียน 
 
 

 
 

 
๑.มีการท าความสะอาดศูนย์
เป็นประจ าทุกวัน 
2.เมื่อมีเด็กป่วยในศูนย์ท าการ
ปิดศูนย์ฯ เพื่อท าความสะอาด 
และลดการระบาดของโรค 
3.มีการ พ่นฉีดหมอกควัน
ก าจัดยุง 
 

 
 

 
มีการป้องกันและควบคุมแต่
ยังเกิดการระบาดของโรคซึ่ง
ในช่วงฤดูฝน  มีเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กป่วยเป็นโรค 
มือ เท้า ปาก 

 
 
 
1.ติ ดตามระหว่ างการ
ป ฏิ บั ติ ง า น โ ด ย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 
2.ก าชับเจ้าหน้าที่ให้มีการ
สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด 
3.ควรมีการคัดกรองเด็ก
ก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน 

 
 
 

ส านักปลัด 

                                                                                   

 

 



-33- 
เทศบาลต าบลพระแท่น 

รางานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระดังองค์กร 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  256๒ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล 
งานบุคลากร  
กิจกรรม  การบันทึกข้อมูลใน
ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ (HLR) 
 
วัตถุประสงค์ 
เ พ่ื อ ใช้ บั นทึ กข้ อมู ลด้ านงาน
บริหารงานบุคคลของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

 
 
ระบบข้อมูลภายใน
ยังไม่สามารถใช้งาน
ไ ด้ ค ร บ ต า ม
วัตถุประสงค์ 

 
 
มีการจัดส่งบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรมในส่วนที่
ต้องใช้งานเบื้องต้น 
 
 

 
 

สามารถใช้งานได้ครบตาม
วัตถุประสงค์ เบื้ องต้นตาม
ระยะที่ก าหนด  แต่ขั้นตอน
การใช้งานบางส่วนต้องใช้
ระยะเวลาในการลงข้อมูลของ
แต่ละบุคคล 
 

 
 

ก า ร บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ข อ ง
เจ้าหน้าที่อาจมีการบันทึก
ข้อมูลผิดพลาดได้  เนื่องจาก
การล งข้ อมู ล ขอ งแต่ ล ะ
บุคคลมีค่อนข้างมาก 

 
 
1.ติ ดตามระหว่ างการ
ป ฏิ บั ติ ง า น โ ด ย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 
2.ก าชับเจ้าหน้าที่ให้มีการ
บันทึกข้อมูลด้วยความ
รอบคอบ 
3.จัดส่งเจ้าหน้าที่ให้เข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ิมเติม 
4.มีการรายงานผลการ
ด าเนินการเป็นประจ าทุก
เดือน 
 

 
 

ส านักปลัด 
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เทศบาลต าบลพระแท่น 

รางานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระดับองค์กร 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองคลัง 
งานพัสดุและทรัพย์สิน 
กิจกรรม  การจ่ายคืนเงินค้ า
ประกันสัญญา 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินถูกต้อง
ตามระ เบี ยบ  กฎหมายและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  

 
 
-เ จ้ า ห น้ า ที่
ผู้ รับผิดชอบไม่ ได้
ตรวจสอบการครบ
ก าหนดคืนประกัน
สัญญาส่งผลให้การ
คืนเงินค้ าประกัน
สัญญา ล่าช้า อาจ
ท า ใ ห้ ถู กทั กท้ ว ง
จาก สตง. 

 
 
-ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
-ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท. 
0808.2/ว 5419 ลงวันที่  25  
กันยายน 2560 
 

 
 
-ก าชับเจ้าหน้าที่ ให้
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
ระเบียบโดยเคร่งครัด 
-ท าการตรวจสอบ
ทะเบียนคุมสัญญา
ทุ ก เ ดื อ น แ จ้ ง ใ ห้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสภาพก่อนคืน
ค้ าประกันสัญญา 30 
วัน 
-ควบคุมตรวจสอบ
จากผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับ 

 
 
-ตรวจสอบทะเบียนคุมสัญญา  
แ ล ะ แ จ้ ง ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพก่อน
คืนค้ าประกันสัญญาล่าช้า 

 
 
-ก าชั บ ให้ เ จ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ต า ม ร ะ เ บี ย บ โ ด ย
เคร่งครัด 

 
 

กองคลัง 
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เทศบาลต าบลพระแท่น 

รางานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระดับองค์กร 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  256๒ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองคลัง 
งานพัสดุและทรัพย์สิน 
กิจกรรม  การจ าหน่วยพัสดุ 
 
วัตถุประสงค์ 
เ พ่ือให้การจ าหน่ายพัสดุ
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ร ะ เ บี ย บ 
กฎหมายและหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง 

 
 
-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ
ปลายปีงบประมาณอาจ
ท า ใ ห้ ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ 

 
 
-ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ว่า
ด้วยการจัดซื้ อจัดจ้ าง
และการบริ ห า ร พัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.  2560 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
7 8 5  ล ง วั น ที่  2 8 
กุมภาพันธ์ 2562 
 
 
 

 
 
-ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการ
ตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
-ท า ก า ร ต ร ว จ ส อ บ พั ส ดุ
ป ร ะ จ า ปี  แ ล ะ ร า ย ง า น
ผู้บังคับบัญชาใน  30  วัน  
ท าการนับแต่เริ่มตรวจ 
-ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
ด าเนินการจ าหน่าย 
-ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ 

 
 
-แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
จ าหน่ายพัสดุล่าช้าส่งผลให้
การจ าหน่ายพัสดุล่าช้า 

 
 
-ก า ชั บ ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่
ผู้ รับผิดชอบด าเนินการ
ตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

 
 

กองคลัง 
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เทศบาลต าบลพระแท่น 

รางานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระดับองค์กร 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองคลัง 
งานกิจการประปา 
กิจกรรม  การจัดเก็บค่า
น้ าประปา 
 
วัตถุประสงค์ 
เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร จั ด เ ก็ บ ค่ า
น้ า ป ร ะปาขอ ง เทศบาล
ต าบลพระแท่น เป็นไปอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และจัดเก็บ
ทันเวลาในแต่ละเดือน เพ่ือ
สามารถน ารายรับจากการ
จั ด เ ก็ บ ค่ า น้ า ป ร ะป า ไป
บริหารจัดการระบบประปา
ได ้

 
 
-จ ด ม า ต ร ล่ า ช้ า   ไ ม่
ตรงกันในแต่ละเดือน 
-เ จ้ า หน้ าที่ จั ด เ ก็ บ ไ ม่
สามารถจัดเก็บได้ทันใน
แต่ละเดือน ท าให้มีผู้ค้าง
ช าระมาก 

 
 
-เทศบัญญัติการประปา
เทศบาลต าบลพระแท่น 
-ระ เบี ยบการประปา
เทศบาลต าบลพระแท่น 

 
 
-มีการติดตามผลระหว่างการ
ปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับ 

 
 
-เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ไม่
สามารถจัดเก็บได้ทันภายใน
เดือนต่อเดือนเนื่องจากผู้ใช้
น้ าจ านวนมากจึงท าให้มีค่า
น้ าค้างช าระ 
 

 
 
-จัดท าแผนการจัดเก็บค่า
น้ าประปาในแต่ละเดือน 
โดยก าหนดวันที่เข้าจัดเก็บ
ให้ตรงกันทุกๆ เดือน และ
ก าชับให้ปฏิบัติตามแผนที่
วางไว้ 

 
 

กองคลัง 
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เทศบาลต าบลพระแท่น 

รางานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระดับองค์กร 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองคลัง 
งานกิจการประปา 
กิจกรรม  โปรแกรมระบบ
ประปา 
 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้การประมวลผลของ
ระบบประปาเป็นไปด้วย
ความถูกต้องรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขาดความเชี่ยวชาญใน
โปรแกรมระบบประปา 

 
 
-เทศบัญญัติการประปา
เทศบาลต าบลพระแท่น 
-ระ เบี ยบการประปา
เทศบาลต าบลพระแท่น 

 
 
-มีการติดตามผลระหว่างการ
ปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับ 

 
 
-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด
ความเชี่ยวชาญในโปรแกรม
ระบบประปาซึ่งเมื่อน าใช้
งานจริงพบว่าระบบยั งมี
ปัญหายังไม่สามารถท าให้
การจัดเก็บค่าน้ ารวดเร็วขึ้น 
 

 
 
-เจ้ าหน้าที่ที่ปฏิบัติ งาน
ต้องศึกษาท าความเข้าใจ
ในระบบจัดเก็บเพ่ิมข้ึน 

 
 

กองคลัง 
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เทศบาลต าบลพระแท่น 

รางานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระดับองค์กร 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่น ๆ ที่

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

กิจกรรม  การจัดท าร่างเทศ
บัญญัติ เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย  และการควบคุมการ
เลี้ ยงหรือการปล่อยสัตว์ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.  2535  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดท าร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง 
การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
และการควบคุมการเลี้ยงหรือการ
ปล่อยสัตว์ ให้เป็นปัจจุ บันและ
ประโยชน์การปฏิ บัติงานตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.  2535 

ความเสี่ยง 
     เทศบัญญัติ เรื่องการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย และการเลี้ยง
หรือการปล่อยสัตว์ยังไม่ได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  ทันต่อ
สถานการณ์และการปฏิบัติงาน 
สาเหตุ 
     เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ความ
เข้าใจอย่างเพียงพอในการร่าง
เทศบัญญัติ เรื่ องการก าจัดสิ่ ง
ปฏิกูลและมูลฝอยและการเลี้ยง
ห รื อ ป ล่ อ ย สั ต ว์   ต า ม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.  2535 

 
ร ะ เ บี ย บ คู่ มื อ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น  พ ร บ .
ส า ธ า ร ณ สุ ข  พ . ศ . 
2535 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 
ด าเนินการตามแนวทางการยกร่าง
ข้ อ ก า ห น ด ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น ต า ม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

 
การวางแผนในการปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 

 
จัดส่ งบุ คลากรพัฒนาองค์
ความรู้ในการจัดท าร่างเทศ
บัญญัติ 

 
กอง 

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
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เทศบาลต าบลพระแท่น 

รางานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระดับองค์กร 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่น ๆ ที่

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กอ งสาธ าร ณสุ ข แล ะ
สิ่งแวดล้อม 
 
กิจกรรม  การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อลดปริมาณขยะมูล
ฝอยจากต้นทาง 
2.เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย 
3.เพื่อความสวยงามเป็น
ระเบียบเรี ยบร้ อยของ
เทศบาล 
4.เพื่อลดปัญหาขยะสญัจร
จากนอกพ้ืนท่ี 

ความเสี่ยง 
     การเก็บขนมูลฝอย  และการ
ก าจัดมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจาก
ค่าธรรมเนียมในการก าจัดและค่า
น้ ามันเช้ือเพลิง  ท าให้เทศบาลต้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น 
สาเหตุ 
     สถานที่ก าจัดมูลฝอยที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ต าบลพระแท่นถูกปิดเนื่องจาก
เหตุเดือดร้อนร าคาญของประชาชนท า
ให้ต้องน าขยะมูลฝอยไปก าจัด ณ 
ต าบลแก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

 
การรณรงค์  ส่ง เสริม 
การลดคัดแยก  และใช้
ประโยชน์จากมูลฝอย 

 
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
จัดการมูลฝอยชุมชนและระเบียบ  
หนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง 

 
ก า ร ล ด   คั ด แ ย ก   แ ล ะ ใ ช้
ประโยชน์จากมูลฝอยยังมี ไม่
เพียงพอ ท าให้ปริมาณขยะที่
ต้ อ งน า ไ ปก า จั ด ยั ง มี ข ย ะ ที่
ส า ม า ร ถ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้
หลงเหลืออยู่ 

 
การรณรงค์ เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมจากประชาชนในการ
ลดคัดแยก และใช้ประโยชน์
จากมูลฝอย 

 
กอง 

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
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เทศบาลต าบลพระแท่น 

รางานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระดับองค์กร 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองช่าง 
 

งานวิศวกรรม 
กิจกรรม  การปฏิบัติงาน
กิ จ ก ร ร ม ส า ร ว จ แ ล ะ
ออก แ บบ ป ร ะมา ณ ก า ร
ทางด้านวิศวกรรม 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การส ารวจ ออกแบบ
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ท า ง ด้ า น
วิศวกรรมมีความถูกต้องตาม
ระ เบี ยบกฎหมายและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

-ผู้ ป ฏิ บั ติ ยั ง ไม่ เ ข้ า ใ จ ใน
รายละเอียดในข้อระเบียบ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
 

1.ระเบียบกฎหมาย 
และหนังสือสั่ งการ
ต่าง ๆ 
๒.การปฏิบัติงานตาม
ค า สั่ ง ข อ ง
ผู้บังคับบัญชา 
๓.แผนการปฏิบัติงาน
ประจ าสัปดาห์ 

 
 

-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้มี
การปฏิบัติงานตามระเบียบข้อ
กฎหมาย  แต่การปฏิบัติงาน
ยังเกิดข้อผิดพลาดด้านการ
ส ารวจออกแบบและประมาณ
ราคาก่อสร้าง 

 
 

๑.การส ารวจและออกแบบ
ป ร ะ ม า ณ ร า ค า ยั ง มี
ข้อบกพร่องอยู่ 
2. เจ้ าหน้ าที่ ยั ง ไม่ เข้ า ใจ
ระ เบี ยบ  ข้ อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 

 
 

๑.ก าชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษา
ร ะ เ บี ย บ ฯ  ก ฎ ห ม า ย 
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ให้เพ่ิมมากข้ึนและถูกต้อง 
๒.ติ ดตามระหว่ างการ
ป ฏิ บั ติ ง า น โ ด ย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 
๓.เจ้าหน้าที่ เข้ ารับการ
ฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ 

 
 

กองช่าง 
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เทศบาลต าบลพระแท่น 

รางานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระดับองค์กร 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจ

อื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

กองช่าง 
 

งานไฟฟ้า 
กิจกรรม  การปฏิบัติ งานกิจกรรมส ารวจ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสาย 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่ อให้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ มี
ความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและมี
ประสิทธิภาพ 
๒.เพื่อให้การควบคุมวัสดุด้านงานไฟฟ้ามีความ
ถูกต้องตรงตามระเบียบกฎหมายและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
-ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม
ไฟฟ้าและเสียงตาม
สายไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงาน 

 
 
1 . ระ เบี ยบกฎหมาย 
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ 
๒.การปฏิบัติงานตาม
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
๓.แผนการปฏิบัติงาน
ประจ าสัปดาห์ 

 
 
-เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ควรตรวจสอบแผนงาน
ก่อนออกปฏิบัติงาน
แ ล ะ ใ บ แ จ้ ง จ า ก
ประชาชน 

 
 
1.มีงานเร่งด่วน  ซึ่งอาจ
เกิ ดผล เสี ยหายและ เกิ ด
อันตรายต่อประชาชน จึง
ต้องด าเนินการทันที  
๒.วัสดุบางรายการต้องรอ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
1.ก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
แผนงานให้เพิ่มมากขึ้น 
2.จัดท าสรุปทุกสัปดาห์ในการ
ปฏิบัติงาน 
3.ก าชับ เจ้ าหน้ าที่ ให้ มี การ
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบเพิ่มมากขึ้น 
4 . ติ ด ต า ม ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับ 

 
 

กองช่าง 
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๕. การจัดล าดับความเสี่ยง 

 

หลังจากที่ด าเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ  น ามาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Lebel of Risk)  
หรือจัดล าดับความรุนแรงที่ผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการและพิจารณาจากระดับ  ความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบความเสี่ยงที่ประเมินได้  โดยจัด
เรียงล าดับจากระดับสูงมาก  สูง  ปานกลาง  ต่ า  ต่ ามาก  ในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)  ที่
ได้ก าหนดไว้ 

 
๖. การจัดการความเสี่ยง 
โดยใช้แนวทางในการจัดการความเสี่ยง  4  วิธี  คือ  การยอมรับความเสี่ยง  (Take)  การควบคุมหรือ

การลดความเสี่ยง (Treat)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  (Terminate)  และ  การกระจายหรือโอนย้ายความเสี่ยง  
(Transfer)  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแนบท้ายภาคผนวกนี้ 

 
๗.  การติดตามประเมินผลและจัดท ารายงาน 
หลังจากที่มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  ได้ก าหนดการด าเนินการติดตามผลการด า เนินการตาม

แผนงาน/ โครงการที่ก าหนดไว้  ตามระยะเวลาที่ก าหนด  เพ่ือพิจารณาทบทวนถึงเครื่องมือที่ได้ก าหนดมีความ
เหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงนั้นหรือไม่ 


