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ค าน า 
 แผนการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนในส่วนราชการ  ตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับที่จะต้องรับรู้และรับทราบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนราชการ  เพราะการบริหารความ
เสี่ยงที่ดี  จะต้องเริ่มตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดของส่วนราชการ  โดยค านึงถึง
เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบท าให้ส่วนราชการเกิดความเสียหาร  แล้วก าหนดแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความเสี่ยง  เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันที่
ส่วนราชการจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์     หรือเป้าหมายที่วางไว้ 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการ
บริหารความเสี่ยงนี้  จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในส่วนราชการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามความคาดหวังและได้มีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้า หน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  อีกทั้งจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ต่อไป 

 

 
                ส านักปลัด          

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 1 
บทน า 

หลกัการและเหตุผล 
 

 ภายใต้สภาวการณ์ด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง  ซึ่งเป็นสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร  จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ  โดยการ
ระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้าง  ที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร  วิเคราะห์ความ
เสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดข้ึน  จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงและก าหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง อีกท้ังต้องค านึงความคุ้มค่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
 

ตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.2561  มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2561 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดตาม
บทบัญญัติดังกล่าว กระทรวงการคลังจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 
ตุลาคม 2561 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105 
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 

คณะผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้ตระหนังถึงความส าคัญของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงภายในองค์กร  ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรได้ก้าวไปสู่ระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี ลด
ความเสียหายและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น  โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยลดอุปสรรคหรือ
สิ่งที่จะท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้  และเป็นการให้ความเชื่อมั่น
กับประชาชนที่มีต่อองค์กร ช่วยป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ  มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดี น าไปสู่การ
บริหารจัดการที่ดีต่อไป 

 

 วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล

ต าบลบ้านโพธิ์ 
๒. เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์

ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
๓. เพ่ือลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนของต าบลบ้านโพธิ์ 
๔. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่

เกิดข้ึน 
5. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
6. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร 
7. เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
/เป้าหมาย... 
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เป้าหมาย 
1. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือนาไปใช้ในการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ

จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
3. สามารถน านโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
4. เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดาเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
5. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 
6. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 

 ประโยชน์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะท างาน

บริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักท่ีส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2. สร้างฐานข้อมลูที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะ
เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐาน
ในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่ส าคัญได้หมด การบริหารความเสี่ยงจะท าให้
บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 

4. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของ
ผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ  เช่น  การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์  การติดตาม
ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  เป็นไปตามเป้าหมาย   
ทีก่ าหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 

5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทาให้รูปแบบการตัดสินใจ 
ในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจ
ในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้ 
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าและกิจกรรมที่มีความ 
เสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน 
 

นิยามการบริหารความเสี่ยง 
ความเสี่ยงหมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ท าให้แผนงานหรือการด าเนินการ

อยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อ
องค์กรในที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงินหรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร 

การบริหารความเสี่ยงองค์กร คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ, ผู้บริหารและบุคลากรทุก
คนในองค์กร เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการ 

/ออกแบบ... 
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ออกแบบเพ่ือให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพ่ือให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กร
ก าหนดไว้ 
 

 
บทที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 

  “เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์” เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 โดยได้รับการจัดตั้งจาก “องค์การบริหาร
ส่วนต าบล        บ้านโพธิ์”เป็น “เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมาย เพ่ือบริการประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

   เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ตั้งอยู่เลขท่ี 219 หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0 3544 0591 โทรสาร 0 35440 592 ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองสุพรรณบุรีไป
ทางทิศตะวันตกประมาณ 8 กิ โลเมตร มี เนื้ อที่ประมาณ 41.275 ตารางกิ โลเมตร หรือประมาณ 
25,796.875 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
   ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต าบลไร่รถ  อ าเภอดอนเจดีย์ 
   ทิศใต ้  ติดต่อกับ  ต าบลดอนโพธิ์ทอง , ต าบลดอนก ายาน อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลโพธิ์พระยา ,ต าบลพิหารแดง,ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ต าบลตลิ่งชัน ,ต าบลสนามคลี ,ต าบลสระแก้ว  อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี 
 

 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
   ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของต าบลบ้านโพธิ์ เป็นที่ราบลุ่มและมีพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ดอนอยู่ทั่ว        
ทั้งต าบล มีแหล่งน้ าธรรมชาติ คือ คลองพันต าลึง ซึ่งไหลผ่านหมู่ที่  1 ,2 ,3 ,7 และหมู่ที่ 8 มีบึงบ้านโพธิ์เป็น
บึงน้ าขนาดใหญ่เหมาะแก่การเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 
 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
   สภาพอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะร้อนชื้น แบ่งเป็น 3 ฤดู ได้แก่ 
     ฤดูร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมฝ่ายใต้พัดผ่านตั้งแต่กลางเดือน
กุมภาพันธ์    ถึงกลางเดือนเมษายน 
     ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม 
     ฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึง
กลางเดือนกุมภาพันธ์  
 

/1.4 ลักษณะของดิน 
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 ๑.๔  ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทรายและดินเหนียว  พ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท า
การเกษตรและท านา 
 

๒ ด้านการเมือง/การปกครอง  
 2.1 เขตการปกครอง  
   เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  มีจ านวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน และมีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
โพธิ์    เต็มพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน ประกอบด้วย 
  หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ท่าทราย  
  หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ตะวันตก        
  หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ตะวันออก        
  หมู่ที่ 4 บ้านลุ่มบัว      
  หมู่ที่ 5 บ้านบึงหมู่เก่า 
  หมู่ที่ 6 บ้านบึงหมู่ใหม่       
  หมู่ที่ 7 บ้านลาดตานวล     
  หมู่ที่ 8 บ้านหนองหม้อแกง        
  หมู่ที่ 9 บ้านศีรษะเกษ   
        

บทที่ 3 
แนวทางการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

   
แนวทางการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ขั้นตอนและวิธีการในการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบและดาเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร  โดยมีขั้นตอนส าคัญของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย ๘ ขั้นตอน ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลต่อ

การก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการทางานของผู้บริหารและ

บุคลากร รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ             
ซึ่งผู้บริหารต้องมีการก าหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตส านึก การตระหนักและรับรู้
เรื่องความเสี่ยง และการควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร 

 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์  องค์กรควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ือให้
มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 
โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
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3. การบ่งชี้เหตุการณ์ 
ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ ควรต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น แหล่งความเสี่ยงทั้ งจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์
เป้าหมายขององค์กร  ยกตัวอย่างเช่น  วัฒนธรรม  การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตัวขับเคลื่อนหลักและแนวโน้มที่ส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร  การยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร เป็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมายขององค์กรยกตัวอย่างเช่น ขีดความสามารถ
ขององค์กรในแง่ของทรัพยากรและความรู้  เช่น  เงินทุน  เวลา  บุคลากรกระบวนการ  ระบบและเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศของข้อมูล  และกระบวนการตัดสินใจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายในองค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์องค์กร การรับรู้ คุณค่า และวัฒนธรรมองค์กรมาตรฐาน   
และแบบจ าลองที่พัฒนาโดยองค์กร โครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบการ
ระบุเหตุการณ์อาจด าเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบในแผนงานหรือ
การด าเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงส าคัญที่ได้รับความสนใจหรือเป็นประเด็นที่กังวล เพ่ือนามา
จัดท าภาพรวมความเสี่ยงขององค์กรทั้งนี้เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ได้จ าแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็น ๔ 
ประเภท ได้แก่ 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน และ
การน าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการก าหนดกลยุทธ์ หรือการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานขององค์กร 

๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการหรือ
กิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ข้อมูลความรู้ต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม 

๓. ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภาย  
เช่น การบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามเทศบัญญัติหรือจากปัจจัยภายนอก เช่น การจัดสรร
เงินงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้อันส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงอยู่รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

๔. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล เช่น กรม
ส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงด้านนี้เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม 
 

4. การประเมินความเสี่ยง 
ส าหรับการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะต้องด าเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยง โดยการ

ประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๒ กระบวนการหลัก ได้แก่ 
/1.การวิเคราะห์... 
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๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่ตามมาทั้งใน
ทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจตามมา โดยจะต้องมีการระบุถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆอาจจะเกิดผลที่ตามมาและ
กระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายหลายด้าน นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงที่ด าเนินการอยู ่ณ ปัจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย 

๒. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในกรณีท่ีระดับของความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที 

 

การก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง 
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงควรสะท้อนถึงคุณค่า วัตถุประสงค์และทรัพยากรขององค์กร โดย

เกณฑ์บางประเภทอาจพัฒนาได้จากข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล ซึ่งเกณฑ์
ก าหนดต้องสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงขององค์กรและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องปัจจัยที่น ามาพิจารณา
เพ่ือประกอบการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง ได้แก่ ลักษณะและประเภทของผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้นและ
แนวทางในการประเมินผลกระทบ  แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้น  กรอบเวลาของโอกาสและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นแนวทางในการก าหนดระดับความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ระดับของ
ความเสี่ยงที่จะต้องจัดการโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
และระดับของความเสียหาย  

การตอบสนองความเสี่ยง  การก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการนาเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่
จะด าเนินการต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จ า เป็นต้องใช้
ด าเนินการ (ถ้ามี) โดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด  จะค านึงถึงความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้กับต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ      
ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่เทศบาลยอมรับได้ 
โดยยังคงให้องค์กรสามารถด าเนินงานและบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเลือก
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการจัดการ  ซึ่งอาจไม่
สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระส าคัญ แต่โอกาสที่จะ
เกิดข้ึนน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณาด าเนินการเป็นกรณีๆ ไป หรืออาจด าเนินการ  
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง 

- การหลีกเลี่ยง เป็นการด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มักใช้ในกรณีที่ความ
เสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

- การลด เป็นการจัดหามาตรการจัดการ เพ่ือลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลด
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน 

- การยอมรับ ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องด าเนินการใดๆ เพ่ือลด 
โอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ 
ได้รับ 
 

5. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยง

ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเนื่องจากแต่ละ 
/องค์กร... 
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องค์กรมีการก าหนด วัตถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุม
จึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ 

๑. การควบคุมเพ่ือการป้องกันเป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและ
ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

๒. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ เป็นวิธีการควบคุมเพ่ือให้ค้นพบข้อผิดพลาดที่ได้เกิดข้ึนแล้ว 
๓ . การควบคุมโดยการชี้แนะเป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ เกิดความส า เร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
๔. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และ

ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าอีกในอนาคตท้ังนี้ ในการด าเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในด้าน
ค่าใช้จ่ายและต้นทุน กับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. วิธีการด าเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ) 
๒. การก าหนดบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือรับผิดชอบการควบคุมนั้นซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
(๒) พิจารณาการปฏิบัติเพ่ิมเติมที่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง 

  
6. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร 

สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นสาหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยังบุคลากร    
ในองค์กรอย่างเหมาะสมในด้านรูปแบบและเวลา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ 
รวมถึงเป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
และผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังคลอบคลุมถึงการสื่อสารจาก
ระดับบนลงล่าง ระดับล่างไปสู่บน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงานการบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลใน
อดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของเหตุการณ์และช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต  
ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ สายงาน หรือ
หน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมตามความจ าเป็นเพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้
 

7. การติดตาม 
๑. เจ้าของความเสี่ยง มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้

ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ าเสมอ และเหมาะสม 
๒. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานถึงความ

คืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

๓. ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการน ามาปฏิบัติใช้
จริงเพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอ  เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความเสี่ยง 
รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าได้ทราบ และน าความเสี่ยงเข้าเสนอในที่ประชุมผู้บริหารเพ่ือ
ทราบ/พิจารณาต่อไป 

 



บทที่  4 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกจิตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

ไม่มี 

 

ต่ า 

 

กลาง 

 

สูง 

 

สูง
มาก 

 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

 

หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 
1. ค ว า ม เสี่ ย ง ก า ร ทุ จ ริ ต ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บการใช้ จ่ าย เงิน
งบ ป ระม าณ ไม่ เป็ น ไป ต าม
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือมี
การน าเงินงบประมาณ ไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน 

  
1.1 เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา
ในการเสนอขออนุมัติ โครงการและ
งบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

   

  

 

 
 

 

 

 

1.1  ก าหนดให้ผู้บริหารพนักงานทุกระดับ
รวมถึงลูกจ้างสังกัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
แ ล ะ ไม่ ก ร ะ ท า ก า ร ใด เป็ น ก า รแ ส ว งห า
ผลประโยชน์ส่วนตัวและบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน 
รวมถึงต้องปฏิบัติตนตามกฎหมาย ตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันอย่างเคร่งครัด ไม่
เรียกร้องหรือด าเนินการหรือสนับสนุนหรือ
ยอมรับการให้สินบนหรือคอรัปช่ันในทุกรูปแบบ
และทุกกิจกรรมที่ อยู่ ภ ายใต้การดู แล เพื่ อ
ประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการควบคุมการ
บริจาคเพื่อการกุศลการให้ของขวัญและการ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆต้องมีความโปร่งใสไม่มี
เจตนาเพื่ อ โน้ มน้ าวเจ้ าหน้ าที่ ภ าครัฐห รือ
ภ าค เอกชนด า เนิ น ก าร ไม่ เห ม าะสม  โดย
ครอบคลุมทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 

หัวหน้า 

ส านักปลดั 
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แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกจิตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

ไม่มี 

 

ต่ า 

 

กลาง 

 

สูง 

 

สูง
มาก 

 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

 

หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

2 การใช้รถในราชการ 2.1 ผู้ใช้รถน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว เช่น 
การดูดน้ ามันไปใช้ระหว่างทาง หรอืเติม
น้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่ายส่วนน้ ามันที่
เหลือเป็นเงินสด 

     

 

 

2.1 ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ ามันทุก
เดือน 
2.2 ก าหนดให้ผู้ใช้รถต้องท าบันทึกขออนุมัติใช้
รถครั้งก่อนไดร้ับอนุญาต 
2.3 ท าข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ ามนัให้กับรถใน
ราชการของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวหน้า 

ส านักปลดั 

 
 



-10- 
 

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกจิตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

ไม่มี 

 

ต่ า 

 

กลาง 

 

สูง 

 

สูง
มาก 

 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

 

หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

2.งานการจัดประชาคม เพ่ื อ
จัดท าแผนชุมชนแผนพัฒนา
ต าบล 

     3.1 เพ่ือให้การจัดประชุม
ป ร ะ ช า ค ม เป็ น ไป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ประชาชนให้ความ
ร่วมมือสนใจในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือความต้องการของตนเอง
เพ่ือร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 

    
 
 
 
 
2.1 ไม่สามารถน าโครงการทั้งหมดมา
บรรจุไว้ในแผนฯ ได้ 
2.2ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมประชุมประชาคม 
2.3 มีประชาชนออกมาร่วมประชุม
ประชาคม ในแต่ละครั้งน้อยเกินไป 
 
 
 
 
 

   

 

  

 

 

 

    

 

2.๑ ท าหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังหมู่บ้าน/
ชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความส าคัญ
ของการเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อแสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.๒ ให้สมาชิก ทต./ก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้น า
ชุมชนช่วยแจ้ งให้ ชาวบ้ าน เข้ าร่วมประชุม
ประชาคมอีกทางหนึ่ง 
 

 

หัวหน้า 

ส านักปลดั 
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แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกจิตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

ไม่มี 

 

ต่ า 

 

กลาง 

 

สูง 

 

สูง
มาก 

 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

 

หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

กองคลัง 
1. การด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง 

  
1.1 เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน
ระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา
ในการเสนอขออนุมัติ โครงการและ
งบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

   

 

 
 

 

 

1.1 จัดท าและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปี 
1.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 
1.3 มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างคู่สัญญา 
1.4 ท าบันทึกข้อตกลงไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผอ.กองคลัง 
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แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกจิตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

ไม่มี 

 

ต่ า 

 

กลาง 

 

สูง 

 

สูง
มาก 

 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

 

หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

2. งานการเงินและบัญชี 

     2.1 เพื่ อสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ 

 

 

     2.1 การโอนเงินเบี้ยยังชีพฯ มีความ
ผิดพลาดในการจ่ายเงินให้กับผู้เสียชีวิต
ไปแล้ว ในการที่จะขอเงินคืนจะเกิด
ความยุ่งยาก 

 

   

 

  

 

 

 

     2.1 ประสานงานกับผู้น าท้องถิ่น ติดต่อ
สอบถามการเสียชีวิตของแต่ละหมู่บ้าน 

     2.2 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องท าการตรวจสอบ
กับทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้อง
ทะเบียนและบัตร เกี่ยวกับการแจ้งตายและการ
ย้ายที่อยู ่

 

 

 

 

ผอ.กองคลัง 
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แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกจิตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

ไม่มี 

 

ต่ า 

 

กลาง 

 

สูง 

 

สูง
มาก 

 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

 

หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

กองช่าง 
1. กิจกรรมด้านการควบคุมดูแล
เกี่ยวกับการก าหนดราคากลาง 
     1.1 เพื่อให้การบริหารงาน
ดังกล่าวเกิดความถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 

 
     1.1 มีการประเมินผลความเสี่ยงยัง
ไม่ครอบคลุมเนื่องจากการด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเร่งด่วนกระช้ันชิด ขาด
การวางแผนการด าเนินงานและการ
ค านวณ ราคาขึ้ นอยู่ กั บ ราคากลาง
ท้องตลาด 

   

 

  

 

 

 
     1.๑ ค่าวัสดุและแรงงานท่ีมีการปรับราคาขึ้น
ลงตามราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 
     1.๒ ราคาวัสดุต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่คงที่
ท า ให้ ก ารป ระม าณ ราคาต่ างๆ ต้ อ งแก้ ไข
ตลอดเวลา 
     1.๓ ราคาวัสดุหลายอย่าง   ไม่มีในข้อมูล
ราคากลางของพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีจาก
อินเตอร์เน็ต 
     1 .4  ร าค าก ล างที่ ก า ห น ด โด ย ส า นั ก
งบประมาณเป็นรายปีไม่สอดคล้องกับราคา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

 

 

ผอ.กองช่าง 
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แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกจิตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

ไม่มี 

 

ต่ า 

 

กลาง 

 

สูง 

 

สูง
มาก 

 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

 

หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

ก อ ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  แ ล ะ สิ่ ง  
แวดล้อม 

๑ . กิ จ ก ร ร ม อ น า มั ย แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม   

     1 .1  เพื่ อ ให้ มี การส่ งเสริม
ความรู้และเผยแพร่เกี่ยวกับงาน
ด้านอนามัยและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

     1 .1  เจ้ า ห น้ าที่ ไม่ ส าม า รถ ใช้
ม าต รก ารด้ า น ก ฎ ห ม าย เกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมกับผู้ประกอบการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   

 

 

 

 

 

  

     1.1 ใช้แบบสอบทาน เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ของเทศบาล 

 

 

ผอ.กอง 

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม  

 


