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คาํนาํ 

  ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 20 เมษายน 

2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร

จัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด และกระทรวงการคลังได

กําหนดหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลกัเกณฑปฏบิติัการบรหิารจดัการความเสีย่งสาํหรบัหนวยงาน

ของรัฐ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม 2562 โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนหนวยงานของรัฐ

ตามหลักเกณฑน้ี 

หนวยงานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตําบลยางตลาด เล็งเห็นถึงประโยชนของการบริหารจัดการความ
เสี่ยงดังกลาว จึงไดจัดใหมีการจัดทําคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือเปนกรอบขั้นตอนของการดําเนินงานที่ได
มาตรฐานและเปนไปตามหลักวิชาการกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO 
ERM IntegratedFramework) ที่เหมาะสม รวมทั้งกําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงใหสอดคลองกับกรอบ
หลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน ดานการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของ
กระทรวงการคลัง เพ่ือใหเกิดความรูและความเขาใจในแนวทางการจัดทําแผนบรหิารจดัการความเสีย่งของเทศบาลตําบล
ยางตลาด อันจะชวยเสริมสรางศักยภาพในการทํางานและบริหารงานของเทศบาลตําบลยางตลาดใหเปนประโยชนสงูสดุ 

ทายที่สุดน้ีคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีเจตนาเพื่อเปนเครื่องมือในการ
สื่อสารและสรางความเขาใจในขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกรแกผูบริหารและบุคลากรของเทศบาล
ตําบลยางตลาดรวมทั้งใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงเพ่ือนําไปสูการบรรลุผล
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององคกรอยางเปนรูปธรรมตอไป 
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๑.  หลักการและเหตุผล 
  ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงานของ
รัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งกระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรที่
หนวยงานของรัฐกําหนดไว 
  การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธที่สําคัญตามหลักการกํากับดูแลกจิการทีด่ ีทีจ่ะชวย
ใหการบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ เพราะภายใตสภาวะการดําเนินงานทุกหนวยงาน ลวนมีความเสี่ยง ซึ่ง
เปนความไมแนนอนที่อาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายของหนวยงาน จึงจําเปนตองมกีารบรหิาร
จัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงวามีปจจัยใดบางที่กระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายของหนวยงาน 
วิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง กําหนดแนวทางในการ
จัดการความเสี่ยง เพ่ือลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกหนวยงาน 
  ดังน้ัน เทศบาลตําบลยางตลาดจึงไดจัดทําคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สําหรับใชเปน
แนวทางในการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพ่ือลดมูลเหตุที่จะทําใหเกิด
ความเสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม 
และตรวจสอบได 
  

๒.  วัตถุประสงคของคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๑.  เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบลยางตลาด เขาใจหลักการและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของเทศบาลตําบลยางตลาด 
  ๒.  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรบัทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
  ๓.  เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลยางตลาดอยางเปน
ระบบและตอเน่ือง 
  ๔.  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบรหิารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลยางตลาด 
  ๕.  เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตาํบลยางตลาด 
 

 
 
 
 

 
   
 
   

 
 
 
 

 

     

บทที่ ๑  บทนาํ 



2 
   
   
  

                                คูม่ือการบรหิารจดัการความเสียง  เทศบาลตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จังหวดักาฬสินธ์ุ 

 

๓.  เปาหมาย   
  ๑.  ผูบริหารและพนักงาน เทศบาลตําบลยางตลาด มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสีย่ง 
เพ่ือนําไปใชในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานประจําป ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดไว 
  ๒.  ผูปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ
เสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
  ๓.  สามารถนําคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใชในการปฏิบัติงานได 

๔.  การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกําหนดขึ้นอยางเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในเทศบาล
ตําบลยางตลาด 
       
๔.  นิยามความเสีย่ง 
  ความเสี่ยง  หมายถึง โอกาสหรือเหตุไมพึงประสงคอาจทําใหอนาคตสงผลกระทบใหเกิดความ
เสียหาย ทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายที่องคกรกําหนดไวเบี่ยงเบนไปหรือไมประสบผลสําเร็จ ทั้งในดานกลยุทธ 
การเงิน การดําเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวของ  
  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการปจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพ่ือใหโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความ
เสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 
  การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทําเพื่อจัดการกับความเสีย่ง
ที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งตองพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดย
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และความคุมคาในการบริหารความเสี่ยงท ี่
เหลืออยูวธิีการที่ใชในปจจุบัน คือ 

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงคือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทาํทีก่อใหเกดิความเสีย่ง เชนงานสวน
ใดที่องคกรไมถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทํางานในสวนน้ัน และอาจใชการจางงานภายนอกแทน 

2. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองสวน โดยการจดัให
มีระบบการควบคุมตางๆเพ่ือปองกัน หรือคนพบความเสี่ยงอยางเหมาะสมทันเวลา 

3. การแบงความเสี่ยงคือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองสวน โดยการหาผู
รวมรับผิดชอบความเสี่ยง เชน การทําประกันตางๆ 

4. การยอมรับความเสี่ยงคือการไมตองทําสิ่งใดเพิ่มเติมเน่ืองจากมีความเหน็วาความเสีย่งมีโอกาสที ่
จะเกิดขึ้นนอย และผลกระทบจากการเกดิก็นอยดวย 

 
 
 



3 
   
   
  

                                คูม่ือการบรหิารจดัการความเสียง  เทศบาลตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จังหวดักาฬสินธ์ุ 

 

     

๒. วิสัยทัศนเทศบาลตาํบลยางตลาด 
 
                     “เมืองนาอยู  เมืองคนดี  เมืองมคีวามสุข”  
 
๓.  พันธกิจเทศบาลตําบลยางตลาด 
 

1. พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพ่ือเอาชนะความยากจน  
2. พัฒนาระบบภูมคิุมกันเพื่อการปลอดยาเสพติด  
3. พัฒนาระบบตรวจสอบเพ่ือการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4. พัฒนาการบรกิารใหเกิดความประทบัใจ  
5. พัฒนาแนวทางการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  
6. พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมใหคงสภาพและปลอดมลพิษ  
7. พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

 
 

4.  ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลยางตลาด 
 
  ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกจิและการทองเที่ยว 
  ยุทธศาสตรที่ ๒  ยุทธศาสตรดานการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  
  ยุทธศาสตรที่ ๓  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรที่ ๔  ยุทธศาสตรดานการรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบรหิารภายใต                             
การบริหารงานกิจการบานเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ ๕  ยุทธศาสตรดานการสงเสริมศลิปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและการภูมิปญญาทองถิ่น 
ยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพเพ่ือรองรบัการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตรที่ 7  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร  
  
 
 
 
 

บทที่ ๒ 
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       5. โครงสรางสวนราชการเทศบาลตาํบลยางตลาด 

 

 

 

 
 
 
   
     
             
   

   
 
 

 

 

 

 

  

 

     ปลัดเทศบาลตําบลยางตลาด 

นักบริหารงานทองถิ่น (กลาง) (วาง1) 

 

-นบง ท่ัวไป (ตน) (1)   
(หัวหนาฝายแผนงานฯ) 
-นบง ท่ัวไป (ตน) (1) 
(หัวหนาฝายบริการและเผยแพร
วิชาการ) 
-นิติกร ปก/ชก 1 
-จพง ประชาสัมพันธ ชง (1) 
-จพง.ธุรการ ชง (1) 
พนักงานจางตามภารกิจ คุณวุฒิ 
-ผช นวก คอมฯ (1) 
-ผช จพง ธุรการ (2) 

-นบง ชาง (ตน) (1) 

(หัวหนาฝายการโยธา) 
-วิศวกรโยธา ชก (1) 
-นายชางโยธา ปง/ชง (1) 
-จพง.ธุรการ ชง (1) 
พนักงานจางตามภารกิจ คุณวุฒิ 
-ผช วิศวกรโยธา  (1) 
-ผช นายชางไฟฟา (วาง 1) 
-ผช จพง ธุรการ (1) 
-นักการ (1) 
พนักงานจางตามภารกิจ ทักษะ 
-คนสวน (1) 
-พนักงานขับรถยนต (1) 

-นบง การคลัง (ตน) (1) 
(หัวหนาฝายพัฒนารายได) 
-นวก พัสดุ ชก (1) 
-นวก จัดเก็บรายได ชก (1) 
-นักจัดการงานท่ัวไป ชก (1) 
-จพง จัดเก็บรายได ชง (1) 
-จพง การเงินฯ ปง (1) 
พนักงานจางตามภารกิจคุณวุฒิ 
-ผช นวก เงินและบัญชี (1) 
-ผช นวก จัดเก็บรายได (1) 
-ผช นวก พัสดุ (1) 
-ผช จพง การเงินฯ (วาง1) 
-ผช จพง.ธุรการ  (1) 
พนักงานจางตามภารกิจ ทักษะ 
-พนักงานขับรถยนต (1) 

 

-นบง ท่ัวไป (ตน) (1) 
(หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป) 
-นักบริหารงานท่ัวไป  (ตน) (1) 
(หัวหนางานปองกันและรักษาความ
สงบ) 
-นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก(วาง1) 
-จพง.ธุรการ ชง (2) 
-จพง.การเกษตร ชง (1) 
-จพง.ทะเบียน ชง (1) 
-จพง.ทะเบียน ปง (1) 
-จพง.ทะเบียน ปง / ชง (วาง1) 
-จพง ปองกันและบรรเทา ชง (1) 
-จพง เทศกิจ ชง (2) 
ลูกจางประจํา 
-พนักงานขับรถดับเพลิง (1) 
-พนักงานขับรถยนต (1) 
พนักงานจางตามภารกิจ คุณวุฒิ 
-ผช นักทรัพยากร (1) 
-ผช จพง ปองกันฯ (2) 
-ผช จพง ทะเบียน (วาง1) 
-ผช จพง เทศกิจ (1) 
พนักงานจางตามภารกิจ ทักษะ 
-พนง ขับรถดับเพลิง ( 2) 

 

สํานักปลัด  
-นักบริหารงานท่ัวไป (ตน) (1) 

 

-นบง สาธารฯ (ตน) (1) (หัวหนา
ฝายบริหารสาธารณสุข)(วาง๑) 
-นักจัดการงานท่ัวไป ชก (1) 
-จพง.ธุรการ ชง (1) 
พนักงานจางตามภารกิจ คุณวุฒิ 
-ผช จพง สัตวบาล (๑) 
-ผช จพง ธุรการ (1) 
พนักงานจางตามภารกิจ ทักษะ 
-พนักงานขับรถ(ขยะ) (๓) วาง๑ 

กองคลัง 
-นักบริหารงานการคลัง (ตน) วาง
(1) 

กองชาง 
 -นักบริหารงานชาง (ตน) (1) 

กองยุทธศาสตรฯ 
 -นักบริหารงานท่ัวไป (ตน) (วาง1)   

กองสาธารณสุขฯ 
 -นักบริหารงานสาธารฯ (กลาง) (1) 

 

หนวยตรวจสอบภายใน (๑) 

  รอง ปลัดเทศบาลตําบลยางตลาด 
   นักบริหารงานทองถ่ิน (ตน) (2) 

 

ฝายสงเสริมและสวัสดิการ

สังคม 

- งานสั

- งานพัฒนาชุมชน

 

กองสวัสดิการ สังคม
 

 

กองการศึกษา 
-นักบริหารงานการศึกษา (กลาง) 
(วาง1) 

-นบง การศึกษา (ตน) (1) 
(หัวหนาฝายบริหารงานการศึกษา) 
-นักสันทนาการ ชก (1) 
พนักงานจางตามภารกิจ คุณวุฒิ 
-ผช จพง ศูนยเยาวชน (1) 
-ผช จพง.ธุรการ  (2) 
พนักงานครูเทศบาล(ศพด)วัดกลาง
โคกคอ 
-ครู คศ 2 (2) 
-ครู คศ 1 (2) วาง1 
พนักงานจางตามภารกิจ(ศพด)วัด
กลางโคกคอ 
-ผช หัวหนา (ศพด) (1) คุณวุฒิ 
-ผูดูแลเด็ก (3) ทักาะ 

 

กองสวัสดิการฯ 
-นักบริหารงานสวัสดิการฯ (ตน) (วาง

1) 

-นบง สวัสดิการฯ (ตน) (1) 
(หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน) 
-นักพัฒนาชุมชน ปก (1) 

-นักพัฒนาชุมชน ชก (1) 

-นักจัดการงานท่ัวไป ชก (1) 
-จพง.ธุรการ ชง (1) 
พนักงานจางตามภารกิจ คุณวุฒิ 
-ผช นักพัฒนาชุมชน (1) 

-ผช จพง พัฒนาชุมชน (1) 

-ผช จพง.ธุรการ  (วาง1) 

 



5 
   
   
  

                                     คู่มือการบรหิารจดัการความเสียง  เทศบาลตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จังหวดักาฬสินธุ ์

 

อํานาจหนาท่ีของสวนราชการตางๆ มีดังน้ี 

สวนราชการ 
 

อํานาจหนาท่ี 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานบริหารงานท่ัวไป  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางและงานธุรการ งานดูแลรักษา  
จัดเตรียมและใหบริการเร่ืองสถานที่ตางๆ วัสดุอุปกรณ  การติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ งาน
สาธารณกุศลของเทศบาล และหนวยงานตางๆ ท่ีขอความรวมมือ งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับ
เอกสารสําคัญของทางราชการ รางโตตอบหนังสือราชการของงานธุรการ สํานักปลัด งานซึ่งมิใชของฝายใด
ฝายหนึ่งโดยตรง งานจัดทําคําสั่งและประกาศ งานประชุมคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง งานขออนุมัติ ซื้อ/จาง จัดทําฎีกา ขออนุมัติเบิกจายเงินทุกประเภทของแผนงานบริหารทั่งไป
สํานักปลัด ตอนรับและคอยอํานวยความสะดวกเมื่อมีการประชุมท่ีสํานักปลัดเทศบาลรับผิดชอบทุกคร้ัง งาน
อื่นท่ีเกี่ยวของหรืตามท่ีไดรับมอบหมาย 
- งานกิจการสภา  มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมตางๆของเทศบาล  งานจัดเตรียม
การเลือกต้ังและดําเนินการเลือกต้ัง งานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
- งานการเจาหนาท่ี  มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจาง งาน
บรรจแุตงตั้ง โอน ยาย เลื่อนระดับและปรับวุฒิ งานการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก งานทะเบียนประวัติและ
บัตรประวัติคณะผูบริหาร สท. พนักงาน งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผล
ปฏิบัติงานประจําป งานขออนุมัติปรับปรุงตําแหนงและอัตรากําลัง งานพัฒนาบุคคล เชนการฝกอบรม 
สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาตอ การขอรับทุนศึกษา งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง การใหบําเหน็จความเห็นชอบกรณีพิเศษ งานขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ งาน
สวัสดิการพนักงานจางของเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงาน งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่นๆ 
งานแจงมติ ก.ท. ก.ท.จ. ใหแตละกองฝายทราบ งานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย  
-งานทะเบียนราษฎร มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตาม พรบ. ทะเบียนราษฎร งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง
และดําเนินการเลือกตั้ง งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
-งานการควบคุมภายใน  มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประสานงานกับทุกกองเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการจัด
วางระบบควบคุมภายใน จัดทําคําสั่งคณะกรรมการ จัดวางระบบควบคุมภายใน ประสานงานทุกกองสง
รายงานผลติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รวบรวมสงรายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในและจัดสงใหผูกํากับดูแล งานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
-ฝายปองกันและรักษาความสงบ  มีหนาท่ีงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานวิเคราะหและ
พิจารณาทําความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ  
รวมท้ังดําเนินการ ดานกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยอื่น เชนอุทกภัยวาตภัย 
งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการปองกันบรรเทาและระงับสาธารณ

ภัยตางๆ งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝกซอมและดําเนินการตามแผน งานเกี่ยวกับ

วิทยุสือ่สาร งานการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

-งานชุดปฏิบัติการ ๑ ตําบล ๑ ทีมกูภัย (OTOS) มีหนาทิ่จัดทําแผนปฏิบัติ otos จัดเตรียมความพรอมดาน

อุปกรณ เคร่ืองมือ รวมถึงยานพาหนะวัสดุในการออกปฏิบัติการ ออกปฏิบัติการเมื่อไดรับแจงเหตุ รายงาน

ผูอํานวยการศูนยปองกันฯ สรุปผลการดําเนินงาน งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

-งานหนวยกูชีพหรือหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน(EMS)เทศบาลตําบลยางตลาด มีหนาที่จัดทํา
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สํานักปลัด(ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติ EMS จัดเตรียมความพรอมดานอุปกรณ เคร่ืองมือ รวมถึงยานพาหนะวัสดุในการออกปฏิบัติการ 
ออกปฏิบัติการเมื่อไดรับแจงเหตุ รายงานผูอํานวยการศูนยปองกันฯ สรุปผลการดําเนินงาน งานอื่นท่ีไดรับ
มอบหมาย 
-งานบริการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล  มีหนาท่ีจัดทําแผนปฏิบัติ การออกใหบริการหรือ
แบบคํารองขอรับบริการ จัดเตรียมความพรอมดานอุปกรณ เคร่ืองมือ รวมถึงยานพาหนะวัสดุในการออก
ปฏิบัติการ ออกปฏิบัติการเมื่อไดรับแจงเหตุ รายงานผูอํานวยการศูนยปองกันฯ สรุปผลการดําเนินงาน งาน
อื่นท่ีไดรับมอบหมาย 
-งานธุรการ การจัดทําฎีกาเบิก-จาย และการพัสดุงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานดาน
ธุรการ การพัสดุ การจัดทํางบประมาณ ขออนุมัติจัดซื้อ – จัดจาง คาจาง คาวัสดุ อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทําฎีกาเบิก-จายเงินเดือน คาตอบแทน คาจางและคาจางและคาวัสดุงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงานดานการจัดทําแผนงานปองกันภัยฝายพลเรือน และการปรับ
แผนงานใหเปน ปจุจุบัน จัดทําทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑงานปองกันและการบรรเทาสาธารณภัย งานอื่น
ที่ไดรับมอบหมาย 
-งานดูแลบํารุงรักษารถประจําการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหนาท่ีปฏิบัติงานดานดูแลบํารุงรักษา 
ตรวจสภาพรถ ตลอดสอบอุปกรณประจํารถดับเพลิง/รถบรรทุกน้ําใหอยูในสภาพครบจํานวน และใชงานได
ตลอดเวลา ปฏิบัติหนาที่ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความสะอาดภายใน
บริเวณสนามเทศบาล ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูแลบํารุงรักษา
เคร่ืองสูบน้ําชนิดหาบหาม มอเตอรสูบน้ํา และเคร่ืองปนไฟ ใหอยูในสภาพพรอมการใชงานไดตลอดเวลา งาน
อื่นท่ีไดรับมอบหมาย 
-งานสื่อสาวิทยุ/โทรศัพทและเคร่ืองเสียง ปฏิบัติงานสื่อสารและวิทยุ/โทรศัพท เพื่อปฏิบัติงานดานการ
สื่อสารตางๆ ตลอดจนการดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองวิทยุสื่อแมขาย/โทรศัพทสายดวน ๑๙๙ ใหคงสภาพการใช
งานไดตลอดเวลา ตรวจสอบวิทยุลูกขายศูนยพิราบประจําวัน รายงานการรับ-แจงเหตุ ประจําวัน หรือทําแบบ
สรุปรายงานทุกเดือน ปฏิบัติหนาที่ติดต้ังเคร่ืองเสียงภาคสนาม พรอมท้ังตรวจสอบอุปกรณเคร่ืองเสียงใหครบ
ชุดและบํารุงรักษาใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 
-งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง มีหนาที่จัดทําแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับงานรักษาความสงบ
เรียบรอยและความมั่นคง งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร แผงลอย รวมทั้งงานกิจการคาท่ี
หนารังเกยีจและเปนอันตรายตอสุขภาพ งานจัดระเบียบจราจรและทางเดินเทา งานควบคุมตรวจสอบและ
ดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ งานศึกษาวิเคราะหขาวเพื่อเสนอแนะนําแผน
หรือโครงการที่เกี่ยวของกับความมั่นคงตอชาติ งานประสานงานกับจังหวัดและอําเภอ ในการรักษาความสงบ
เรียบรอยและมั่นคง งานรักษาความสงบเรียบรอยชุมชน สายตรวจชุมชน งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
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-งานธุรการ  มีหนาท่ี รับ-สงหนังสือ การจัดรายงานการประชุมประจําเดือน งานพิมพ/รางหนังสือ
ราชการ จัดทําแผนการเบิกจาย ติดตามแผนการเบิกจายงบประมาณท่ีทุกสวนราชการตองทําตาม
ระเบียบ จัดทํารายงานการควบคุมภายใน งานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
-งานการเงิน ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ตรวจฎีกาเบิกจายตามงบประมาณ และฎีกา
เงินนอกงบประมาณ รวมท้ังตรวจเอกสารประกอบฎีกาเบิกการจายเงิน ไดแก วันที่ ลายมือชื่อ ใบสําคัญ
รับเงิน หรือหลักฐานการจายเงินรวมท้ังเอกสารประกอบฎีกาอื่นๆท่ีเกี่ยวของ จัดทํารายงานการจัดทําเช็ค
เพื่อสั่งจายใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน รับผิดชอบการจัดเก็บฎีกาการเบิกจายเงินทุกฎีกาเพ่ือการ
ตรวจสอบอยาใหสูญหาย จัดทําบัญชีเงินสดรับ และจัดทําใบผานรายการบัญชี (มาตรฐาน ๑)เพื่อ
ประกอบการบันทึกบัญชี ใหเปนปจจุบันและสามารถตรวจสอบไดและจัดทํารายละเอียดตามระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (e-laas) ตรวจสอบการโอนเงินจากกรมสงเสริมปกครอง
สวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นท่ีผานธนาคารกรุงไทย สาขากาสินธุ ที่ เทศบาลเปดไวรับรองรายได และ
เงินโอนอื่นๆ พรอมท้ังจัดทําใบนําสงเงินตามรายการท่ีไดรับการโอนเงินทุกประเภท และแจงใหจัดเก็บ
รายไดทราบ จัดทําฎีกาเงินเดือน จัดทําฎีกาคาสาธารณูปโภค ควบคุมใบสั่งจายน้ํามัน เช้ือเพลิงและหลอ
ลื่น เพ่ือจัดทําฎีกาเบิกจายประจําเดือน งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 
-งานบัญชี มีหนาที่จัดทํารายงานประจําเดือน ไดแก งบกระทบยอดเงินธนาคาร รายงานเงินรับฝาก
รายงานกระแสเงินสด งบรับจายเงินสด  กระดาษทําการกระทบยอดรายจายตามงบประมาณ (จายจาก
รายรับ จายจากเงินสะสม) รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับจายเงินสด งบทดลอง
ประจําเดือน และหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่นๆ จัดทํางบแสดงฐานะการเงินประจําป เมื่อสิ้น
ปงบประมาณ  ไดแก การจัดทํางบแสดงผลการดําเนินงานจายจากรายรับ งบทรัพยสิน งบเงินสะสม งบ
หนี้สิน งบทดลองกอนและหลังปดบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่นๆ จัดทํารายงานการเงินและ
สถิติการคลัง  ท่ีตองจัดสงตามกําหนด  จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงินตัดปโครงการท่ีดําเนินการไมทัน
ภายในปงบประมาณพรอมทั้งจัดทํารายจายคางจายตามแบบกําหนด  เมื่อกอนสิ้นปงบประมาณ 
จัดทํารายงานสถานะการเงินคงเหลือประจําวัน  ทุกวันท่ีมีการรับ-จายเงิน และเสนอใหคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงิน และผูบริหารทราบทุกวัน  จัดทํารายละเอียดการนําสงเงินประกันสังคม ภายในกําหนดของทุก
เดือน  จัดทํารายงานบัญชีเงินเดือน  พรอมรายละเอียดประกอบรายงานการเบิกจายเงินเดือน
ประจําเดือน  เพ่ือโอนเงินผานบัญชีธนาคารไทย  จัดทําบัญชีแยกประเภท และจัดทําใบผานมาตรฐาน
ท่ัวไป  ใหเปนปจจุบันและสามารถตรวจสอบได  จัดทําบัญชีเงินสดจาย และจัดทําใบผานรายการบัญชี 
(มาตรฐาน 2) เพ่ือประกอบการบันทึกบัญชี ใหเปนปจจุบันและสามารถตรวจสอบได พรอมจัดทํา
รายละเอียดตามระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E-LAAS)  จัดทํารายละเอียด
นําสงเงินภาษี หัก ณ ท่ีจาย (๑ %)  ประจําเดือน และการจัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี  ณ  ที่จาย 
(ประจําป)  พรอมนําสงเงินภาษีหัก ณ  ท่ีจาย (๑ %) และเงินรับฝากตางๆ เชน เงินประกันสังคม เงิน
ฌาปนกิจ เงินกูสวัสดิการธนาคารออมสิน เงินกูสวัสดิการธนาคารกรุงไทย เงินสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล เปนตน ภายในกําหนดของทุกเดือน  จัดทําการโอนงบประมาณรายจายประจําปและ
จัดทํารายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม  จัดทําฎีกาเงินเดือน จัดทําฎีกาคา
สาธารณูปโภค  จัดทําการดเงินเดือน/คาตอบแทนครูศูนยเด็กเล็กฯ และบุคลากรถายโอน เงินเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุและเงินเบ้ียยังชีพผูพิการ  งานสหกรณออมทรัพย และสวัสดิการธนาคารฯ งานอื่นๆ ท่ีไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
-งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  มีหนาท่ีดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแผนฯและข้ันตอนตางๆ ตาม
กฎหมาย  จัดทําแผนและตรวจสอบเอกสารจัดซื้อ/จัดจาง พรอมท้ังเอกสารประกอบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานจัดซื้อจัดจาง ทุกประเภทรวมถึงการจัดทําในระบบสารสนเทศการจัดซื้อจัดจาง และติดตามผลการ
จัดซื้อจัดจาง พรอมสรุปผลฯ ทุกสิ้นเดือน และทุกไตรมาส จัดทําทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา
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หลักประกันซอง ใหเปนปจจุบัน สามารถตรวจสอบได พรอมท้ังจัดทํารายละเอียดเงินประกันสัญญา
หลักประกันซอง คงเหลือทุกสิ้นเดือน โดยสามารถสอบทานความถูกตองยอดคงเหลือยกไปกับงบทดลอง
ประจําเดือนได และจัดทํางบทรัพยสินเมื่อสิ้นปงบประมาณเพ่ือประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
ประจําป จัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป  และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางตามแบบท่ี
กระทรวงการคลัง และรายงานตางๆ ในฐานะหนวยงานพัสดุกลาง จัดทํา/นําเขาขอมูลในระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการเอการวางแผน (E-PLAN) ที่ตองจัดสง ตามกําหนด งานดานธุรการงาน
ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  เชน จัดทําคําสั่งท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานพัสดุ เชน คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป (กอนสิ้นเดือนกันยายนของทุกป) พรอมทั้งจัดทํารายงานเสนอตอ
ผูบริหารเพ่ือทราบ คําสั่งแตงต้ังกรรมการจําหนายพัสดุกรณีพัสดุท่ีไมใช หรือเลิกใช/เสื่อมสภาพ  และสูญ
หายไมสามารถใชไดและการจําหนายออกบัญชีหรือทะเบียนทรัพยสิน คําสั่งแตงตั้ง  คณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดหาพัสดุ การรับ–สงหนังสือ การจัดทํารายงานการ
ประชุมประจําเดือนงานพิมพ/รางหนังสือราชการ เปนตน  จัดทําทะเบียนคุมรายรับรายจายพัสดุ 
ทะเบียนทรัพยสิน คุมการดทรัพยสิน และลงเลขรหัสครุภัณฑ ใหเปนปจจุบันสามารถตรวจสอบได  และ
จัดทําทะเบียนคุมเลขที่สัญญาซื้อ/จาง จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายใบเสร็จรับเงิน และแบบพิมพตางๆ 
ทุกประเภท จัดทํารายงานจัดซื้อจัด/จางจัดสงกรมสรรพากร (พ้ืนที่อําเภอ)  สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
จังหวัดกาฬสินธุ  หรือหนวยงาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของตามกําหนด  จัดทําหนังสือรับรองผลงาน (ตามสัญญาซื้อ/
จาง) กรณี คูสัญญารองขอ และจัดทําฎีกาคืนเงินประกันสัญญา  ตรวจสอบ/ติดตามการชําระคาเชาที่ราช
พัสดุ และหนี้คางชําระของเทศบาล และจัดทําฎีกาเบิกจายประจําเดือน นําสงธนารักษพ้ืนท่ีภายใน
กําหนด  จัดทําฎีกาคาสาธารณูปโภค ควบคุมใบสั่งจายน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น และจัดทํารายงาน
สรุปการสั่งจายน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพ่ือจัดทําฎีกาเบิกจายประจําเดือน ติดตอประสานงานดาน
การจดทะเบียนรถยนต และตอทะเบียนรถยนต ทุกประเภท งานอื่นๆ ท่ีได รับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา 
-ฝายพัฒนารายได มีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานในฝายพัฒนารายได ศึกษา วิเคราะห วิจัย และ
เสนอแนะปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม และการจัดเก็บรายไดอื่นๆ โดยการวางแผนงาน
การปฏิบัติงานภายในกองคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายไดและงานการ
พัสดุหรืองานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ เพ่ือเปนแบบแผนการปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ใหขอเสนอแนะ พิจารณา ปรับปรุงหลักเกณฑการประเมิน  และกําหนดคารายป  
ของทรัพยสิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสราง ภาษีปาย และรายไดอื่น ติดตามเรงรัดการจัดเก็บภาษีใหเปนไป
ตามเปาหมายตาม ที่กําหนดไว งานประสานกับเพื่อดําเนินคดีแกผูไมปฏิบัติตามกฎหมายภาษีทองถ่ินและ
งานติดตามเรงรัดการจัดเก็บภาษีทุกประเภท งานสํารวจขอมูล สถานประกอบการและทรัพยสินของผูอยู
ในขายชําระภาษีประจําปและนําเขาขอมูลผูอยูในขายชําระภาษ/ีขอมูลสิ่งปลูกสราง/ขอมูลGIS การจัดทํา
แผนท่ีภาษี และขอมูลอื่นๆ ใหเปนปจจุบันและสามารถตรวจสอบได ศึกษา คนควา นําเสนอแผนท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนารายได จัดทําบันทึกสรุปยอดลูกหนี้คงคางชําระภาษีประเภทตางๆ  สงงานการเงิน
และบัญชีในวันสิ้นปงบประมาณ   
-งานจัดเก็บรายได  มีหนาท่ีดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งรายไดท่ีกฎหมายกําหนดใหเทศบาลดําเนินการ
จัดเก็บเอง โดยถือปฏิบัติตาม กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คําสั่งหนังสือสั่งการ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม และรายไดอื่นๆ ของรัฐ เพ่ือใหไดขอมูลของผูประกอบกิจการ หรือผูอยูในขาย
ตองชําระภาษี หรือคาธรรมเนียมประเภทตางๆ จัดเก็บและออกใบเสร็จ ภด.,ภป.,ใบเสร็จท่ัวไปฯ เพื่อใช
เปนหลักฐานในการรับเงินของหนวยงาน พรอมเรงรัด ติดตาม ลูกหนี้และผูอยูในขายการชําระภาษีและ
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กองคลงั(ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาธรรมเนียมตางๆ รับและตรวจสอบรายการที่ดิน ทรัพยสิน การใชประโยชน เสนอตอผูบังคับบัญชา  
จัดทํารายงานเกี่ยวกับรายได และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานจัดเก็บ ปรับปรุงใหถูกตองทันสมัย และ
ประมวลผลการจัดเก็บรายได  จัดทําคําสั่ง ประกาศ เกี่ยวกับทรัพยสินประเภทตางๆ ใหทันเวลาตามท่ี
กฎหมายกําหนด รวมถึงจัดทํารวบรวมขอมูลสงงานนิติการในการติดตามลูกหนี้คางชําระ เพ่ือดําเนินการ
ตามกฎหมาย  งานประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษี อากร คาธรรมเนียมๆ  จัดทําขอมูล และบันทึก
ขอมูลทะเบียนทรัพยสินทั้งหมดที่อยูในขายชําระภาษีลงในระบบฐานขอมูลเพ่ือใหสามารถตรวจสอบได
เร็วขึ้น  ควบคุม/จัดเก็บ ภาษี อากร คาธรรมเนียม ซึ่งไดแก ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือเทศบัญญัติ  ดําเนินงานดานการจดทะเบียน
พาณิชย  งานอื่นๆ  จัดทําทะเบียนงานรายรับ  และจัดทําใบผานรายการบัญชี  (มาตรฐาน ๓)  ใหเปน
ปจจุบันและสามารถตรวจสอบได จัดทําใบนําสงเงินประจําวัน  และใบสรุปใบนําสงเงินประจําวัน  นํา
ใบเสร็จรับเงิน เสนอกรรมการตรวจสอบการับจายเงินประจําวันทุกวันท่ีมีการรับเงิน โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย จัดทํารายงานการจัดเก็บรายไดทุกวันทําการแรกของสัปดาห  งานเก็บรักษาและเบิก
แบบพิมพตางๆ งานดานธุรการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได  เชน  การรับ – สงหนังสือ การจัดทํา
รายงานการประชุมประจําเดือนงานพิมพ/รางหนังสือราชการ  เปนตน งานเก็บรักษาและนําสงเงิน
ประจําวัน (นําเงินรายไดฝากธนาคาร) ควบคุมใชงานรักษารถยนตสวนกลางตามระเบียบที่เกี่ยวของ งาน
อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

กองชาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานธุรการ มีหนาท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงานธุรการทั่วไป และงานสารบรรณของกองชาง  งานดูแล
รักษา จัดเตรียมและใหบริการเร่ืองสถานท่ี วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวยความสะดวก ในดานตางๆ  
งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหนวยงานตางๆ ท่ีขอความรวมมือ  งานตรวจสอบ แสดงรายการ
เกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ  รางโตตอบหนังสือราชการของงานธุรการกองชาง  งานจัดทํา
คําสั่งและประกาศ งานดานการประชาสัมพันธ งานประสานเกี่ยวกับการประชุม งานการเงินและบัญชี 
และงานพัสด ุงานขออนุญาตไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของกองชาง  
งานขออนุมัติ ซื้อ/จาง จัดทําฎีกา ขออนุมัติเบิกจายเงินทุกประเภทของกองชาง งานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย   
- งานวิศวกรรมและโยธา  มีหนาท่ีออกแบบคํานวณดานวิศวกรรมถนน สะพาน อาคาร และ สิ่งกอสราง
อื่นๆ งานวางโครงการและการกอสรางดานวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ  
งานใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเกี่ยวกับงานทางดานวิศวกรรม งานถนน สะพาน อาคาร  และ
สิ่งกอสรางอื่นๆ  งานออกรายละเอียดทางดานวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ  งาน
บริการแบบแปลนกอสรางใหแกประชาชน  งานสํารวจขอมูลรายละเอียด เพ่ือคํานวณออกแบบ กําหนด
รายละเอียดทางดานวิศวกรรม งานถนน  สะพาน อาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆงานศึกษาวิเคราะหวิจัย
ทางดานวิศวกรรม งานถนน สะพาน อาคารและสิ่งกอสราง อื่นๆงานประมาณราคากอสรางทางดาน
วิศวกรรมงานถนน สะพาน อาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ งานควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรมงานถนน 
สะพาน อาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย  งานออกแบบ เขียน
แบบทางดานวิศวกรรมงานวางโครงการ จัดทําผัง และควบคุมการกอสรางทางวิศวกรรม   งานให
คําปรึกษาแนะนําดานวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางดานวิศวกรรม งาน
ควบคุมกอสรางวิศวกรรม งานออกรายการทางวิศวกรรม งานสํารวจขอมูลเพ่ือออกแบบทางวิศวกรรม  
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กองชาง(ตอ) 
 

งานวิเคราะห วิจัย ทางดานวิศวกรรม  งานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย   
-งานสาธารณูปโภค  มีหนาท่ีงานดานการกอสรางอาคาร ถนน สะพาน ทางเทา เขื่อน และสิ่งติดต้ังอื่นๆ
ฯลฯ งานข้ันตนตางๆ ของชางไฟฟา งานชวยสราง ตรวจแก ซอม ปรับ บํารุง ดัดแปลงประกอบติด
เคร่ืองมือเคร่ืองใชเกี่ยวกับไฟฟาตรวจสอบความเรียบรอยในงานไฟฟาสาธารณะ  งานวางโครงการและ
ควบคุมกอสราง  งานซอมบํารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เข่ือน ทางเทา  งานควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี  
งานปรับปรุงแกไขและปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ  งานใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงาน
กอสราง  งานควบคุมพัสดุ  งานดานโยธา  งานประมาณราคา งานซอมบํารุงรักษา  งานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
-งานสถาปตยกรรม  มีหนาท่ีออกแบบ เขียนแบบทางดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป งาน
วางโครงการ จัดทําผัง และควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป งานใหคําปรึกษาแนะนํา
ดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางดานสถาปตยกรรม
ตามกฎหมาย งานควบคุมกอสรางสถาปตยกรรม งานออกรายการทางสถาปตยกรรม งานสํารวจขอมูล
เพื่อออกแบบสถาปตยกรรม งานวิเคราะห วิจัย ทางดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป งานประมาณราคา
กอสรางทางดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป งานใหบริการดานสถาปตยกรรม  มัณฑนศิลปและงานดาน
ศิลปกรรมตางๆ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย   
-งานสวนสาธารณะ มีหนาท่ีงานควบคุมดูแล บํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจงานดูแล บํารุงรักษา
ตนไม พันธุไมตางๆ งานจัดทํา ดูแลรักษาเรือนเพาะชําและขยายพันธุตางๆ งานบํารุงรักษาตนไม  งาน
ปรับปรุงภูมิทัศนบนเกาะกลางถนน งานจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการเกษตร งานสงเสริมวิชาการทางการ
เกษตร  งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการเกษตร  งานบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  
งานสงเสริมสินคาทางการเกษตร  งานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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กองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-งานธุรการ มีหนาท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงานธุรการท่ัวไป และงานสารบรรณของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเร่ืองสถานท่ี วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวยความ
สะดวกในดานตางๆ งานสาธารณกุศลของกองและหนวยงานตางๆ ท่ีขอความชวยเหลือ งานตรวจสอบ 
แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ  รางโตตอบหนังสือราชการของงานธุรการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมและสงหนังสือ  งานจัดทําคําสั่ง และประกาศ งานขออนุญาตไปราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของกองสาธารณสุขฯ จัดเตรียมและดูแลความเรียบรอย
ในการจัดประชุมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับกองสาธารณสุขฯ งานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย    
-งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ  มีหนาท่ีงานขออนุมัติซื้อ/จาง จัดทําฎีกา งานตรวจสอบการเบิก
จายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย งานการจายเงินและตรวจสอบ
หลักฐานใบสําคัญจาย งานจัดทําบัญชีและทะเบียนท่ีเกี่ยวของทุกประเภท  งานจัดทํารายงานประจําวัน  
ประจําเดือน ประจําป และรายงานอื่นๆ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย งานพัสดุสํานักงาน 
ตรวจสอบ บัญชีคุมในแตละวัน จัดเตรียมเอกสารเบิกน้ํามันใหเพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
-งานควบคุมโรค มีหนาท่ีงานควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก เลปโตฯ เอดส งานควบคุมและปองกัน
โรคพิษสุนัขบา งานควบคุมและปองกันโรคอุบัติใหม ไขหวัดใหญ ๒๐๐๙ ชิคุนกุนย งานควบคุมปองกัน
โรคไขหวัดนก งานควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอย  งานบริการเกี่ยวกับสัตว เชน ฉีดยา
คุมกําเนิดและรักษาโรคสัตว  งานประสานและรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อควบคุมและปองกันโรค
ระบาด  งานใหคําปรึกษาและแนะนําในดานการควบคุมปองกันโรค งานประชาสัมพันธงานดาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  งานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
-งานสงเสริมสุขภาพ มีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานสงเสริมสุขภาพเชนเตนแอโรบิค รําไมพลองฯ งาน
ฝกอบรมและเผยความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายเสริมสรางสุขภาพ ประสานงานและรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ งานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย   
-งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ยางตลาด  มีหนาท่ีรับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลยางตลาด งานฝกอบรมและเผยความรูเกี่ยวกับดานสาธารณสุข ประสานงานและรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ เพ่ือนําบริการข้ันพ้ืนฐานไปบริการแกชุมชน  จัดทําเอกสารประกอบการเบิกจายเงินของ
กองทุนฯ งานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย   
-งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม มีหนาท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานภาคสนาม  
วางแผนการปฏิบัติงานในการกํากับดูแลสิ่งแวดลอมทุกชุมชนในเขตเทศบาล ประสานงานและรวมมือกับ
หนวยงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย งานลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลตําบลยางตลาด  กํากับดูแลออกรับ
ซื้อขยะตามชุมชนตางๆ ตามโครงการธนาคารขยะ งานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
-งานสุขาภิบาลนํ้าและงานประเมิน EHA มีหนาที่ออกตรวจและเก็บตัวอยางน้ําเพ่ือน้ําเพ่ือนําไป
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา  งานประสานและรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือควบคุมและตรวจคุณภาพน้ํา 
งานจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน EHA งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
-งานสุขาภิบาลอาหารและตลาดสด/ตลาดตนยาง/รานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารงานดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวและงานประชาสัมพันธ  มีหนาที่ออกตรวจและเก็บตัวอยางอาหาร งานประสานและ
รวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของและผูประกอบการภายในเขตเทศบาล งานอาหารสะอาด ปลอดภัย ใสใจ
ผูบริโภค ดูแลความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยตลาดสดเทศบาลตําบลยางตลาดและตลาด
ถนนคนเดิน รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการตลาดสดเทศบาลตําบลยางตลาด งานพัฒนาตลาดสดเทศบาล
ตําบลยางตลาด ตลาดตนยางและรานอาหารใหไดมาตรฐาน งานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย  
-งานกลุมออมทรัพยตางๆ  มีหนาท่ีเก็บเงินออมในแตละสัปดาหพรอมนําสงกลุมออมทรัพย  ตรวจและ
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กองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอม(ตอ) 

ติดตามการจัดทําบัญชีกลุมออมทรัพย ประสานงานและขอความรวมมือกับกลุมออมทรัพยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย   
-งานดูแลผูสูงอายุระยะยาว มีหนาท่ีประสานงานกับโรงพยาบาลยางตลาดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  
ออกเย่ียมผูสูงอายุ และติดตามอยางตอเนื่อง งานประชาสัมพันธตางๆท่ีเกี่ยวของกับกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม งานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย   
-งานประชาสัมพันธ  มีหนาท่ีประสานงานกับหนวยงานอื่นหรือกองวิชาการและแผนงานประชาสัมพันธ
งานตางๆ งานประชาสัมพันธตางๆที่เกี่ยวของกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย   
-งานเก็บขนขยะ และงานดูดส่ิงปฏิกูล มีหนาท่ีขับรถเก็บขยะตามชุมชนภายในเขตเทศบาลตําบลยาง
ตลาด 

กองการศึกษา -งานธุรการ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั่วไปและงานสารบรรณของกองการศึกษา  งาน
ดูแลรักษาจัดเตรียมและใหบริการเร่ืองสถานท่ี มีวัสดุอุปกรณและการติดตออํานวยความสะดวกดานตางๆ 
งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนวยงานตางๆ ที่ขอความรวมมือ งานตรวจสอบและเสนอเกี่ยวกับ
เอกสารที่เกี่ยวของกับทางราชการ งานจัดทําคําสั่ง ประกาศ บันทึกขอความ หนังสือเชิญ หนังสือ
ประชาสัมพันธขอความอนุเคราะหในโครงการตางๆ งานประสานเกี่ยวกับการประชุม 
งานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย   
-งานการเงินบัญชีและพัสดุ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ัวไป งานดูแลรักษาจัดเตรียมและ
ใหบริการเร่ืองสถานท่ี มีวัสดุอุปกรณและการติดตออํานวยความสะดวกดานตางๆงานสาธารณกุศลของ
เทศบาลและหนวยงานตางๆ ที่ขอความรวมมือ งานการเงินบัญชีและงานพัสดุงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย   
-งานโรงเรียนและงานการศึกษาปฐมวัย  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการศึกษาปฐมวัย 
งานประสานการดําเนินงานดานตางๆ จากหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ งานควบคุมและรับผิดชอบในงาน
โรงเรียนและศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ  การใหบริการการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
งานรวบรวมขอมูลจัดทําแผนการศึกษาและจัดประเมินการจัดการศึกษาท้ัง ๒ ศูนย งานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
-งานกีฬาและนันทนาการ มีหนาท่ีกําหนดแผนงาน และจัดการแขงขันประเภทตางๆเด็ก เยาวชน  และ
ประชาชน จัดกิจกรรม สงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ จัดฝกการอบรมดานกีฬาและจัดกิจกรรม 
นันทนาการประเภทตางๆ งานจัดต้ังชุมชนดานกีฬา และชมรมกําลังกายเพ่ือสุขภาพพรอมควบคุมดูแล 
ควบคุมดูแลการใชสนามกีฬา อํานวยความสะดวก การใชอุปกรณกีฬา ดําเนินงานเกี่ยวกับศูนยเยาวชน 
จัดกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน จัดอบรม สัมมนา งานเกี่ยวของ งานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับ
มอบหมาย   
-งานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม  มีหนาท่ีกําหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมและงานประเพณี
ทองถ่ิน งานสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น จัดงาน การอนุรักษ ประเพณี และวัฒนธรรมจัดกิจกรรมสงเสริม
เอกลักษณของทองถิ่น และประชาสัมพันธใหแพรหลาย รวบรวมขอมูล ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
เพื่อการอนุรักษและศึกษาคนควา ประสานงานสภาวัฒนธรรม เกี่ยวกับงานประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
จัดเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน ดําเนินการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี จัดกิจกรรมทางศาสนา 
งานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย   
-งานรักษาความสะอาดบริเวณอาคารกองการศึกษา  มีหนาท่ีเกี่ยวกับรับผิดชอบทําความสะอาดบริเวณ
ดานหนาและดานหลังอาคารกองการศึกษา 
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กองวชิาการและ
แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-งานธุรการ  มีหนาที่งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหนวยงานตางๆ ที่ขอความรวมมือ งานประสาน
เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล งานการเงินและบัญชี และงาน
พัสดุ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย งานสารบรรณเทศบาล งานดูแลรักษา จัดเตรียมและ
ใหบริการเร่ืองสถานท่ี วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ  งานตรวจสอบ และ
แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ งานจัดทําคําสั่งและประกาศ  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ท่ีไดรับมอบหมาย  
-ฝายแผนงานและงบประมาณ  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหนาท่ีของงานวิเคราะห
นโยบายและแผนงาน งานวิจัยและประเมินผล  งานจัดทํางบประมาณ และงานระบบคอมพิวเตอร 
-งานวิเคราะหนโยบายและแผนงาน  มีหนาท่ีรวบรวมวิเคราะหและใหบริการขอมูลสถิติท่ีจําเปนตอง
นํามาใชในการวางแผนประเมินผลตามแผนทุกระดับ  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใชประกอบการพิจารณา
วางแผนของเทศบาลและหนวยงานหรือ องคการท่ีเกี่ยวของ งานวิเคราะหและพยากรณการเจริญเติบโต
ของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก  งานวิเคราะหและคาดคะเน
รายได – รายจาย ของเทศบาลในอนาคต งานจัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกําหนดเคาโครงของ
แผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจําป งานวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนอง
หนวยงานหรือองคกรท่ีเกี่ยวของ งานประสานงานกับหนวยงานในเทศบาลและหนวยงานอื่นท่ีเสนอ
บริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลและหนวยงานใกลเคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตาม
แผนและการประเมินผลงานตามแผน งานจัดเตรียมเอกสาร แนวทางในการปฏิบัติงานประจําปให
หนวยงานตางๆ ทราบและดําเนินการ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย   
-งานวิจัยและประเมินผล  มีหนาท่ีงานศึกษาวิเคราะหและวิจัยปญหาท้ังในดานการปกครอง การบริหาร
และการบริการของเทศบาลรวมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงและพัฒนาในเร่ืองดังกลาวใหมีมี
ประสิทธิภาพ งานกําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของภายใน
เทศบาล งานติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล งานติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการพิเศษ  และตามนโยบายราชการ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย   
-งานจัดทํางบประมาณ  มีหนาท่ีงานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจําปใหหนวยงาน
ตางๆและดําเนินการ งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ งานเสนอแนะและใหคําปรึกษา
แนะนําเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ งานจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลและ
งบประมาณ รายจายเดิม (ถามี) งานศึกษาหาหลักฐานรายไดใหมๆ ของเทศบาลงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
-งานระบบคอมพิวเตอร มีหนาท่ีการศึกษา วิเคราะหเสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนแมบทดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาวิเคราะหออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร การออกแบบระบบฐานขอมูล
กลาง การเชื่อมโยงและประสานเช่ือมโยงขอมูลรวมทั้งปรับปรุงแกไขระบบฐานขอมูลและโปรแกรม
ประยุกต  การวิเคราะหเพ่ือออกแบบและพัฒนาเพ่ือการวางระบบเครือขายคอมพิวเตอรระหวาง
หนวยงานของเทศบาล การเช่ือมโยงเครือขายมหาดไทย  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย  ดูแลระบบงานศูนยดิจิทัลชุมชน  งานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย   
-ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหนาท่ีของงานบริการ
และเผยแพรวิชาการ งานเผยแพรขอมูลขาวสารทางทองถิ่นและงานประชาสัมพันธ 
-งานบริการและเผยแพรวิชาการ  มีหนาท่ีงานเผยแพรขาวสารของเทศบาล งานเผยแพรสนับสนุน
ผลงานนโยบายของเทศบาลจังหวัดและรัฐบาล  งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน  งาน
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กองวชิาการและ
แผนงาน(ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาวิเคราะหวิจัยวางแผนดานประชาสัมพันธ  โดยรวบรวมขอคิดเห็นของประชาชน  ขอขัดของตางๆ  
ท่ีเกี่ยวกับงานในหนาที่เพื่อเสนอแนะฝายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ งานปรับปรุงและแกไขระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสม และสัมพันธกับงานนโยบายของประเทศ งานรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ  
เพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธ  งานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
-งานเผยแพรขอมูลขาวสารทางทองถ่ิน  มีหนาท่ีงานเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ของทองถ่ินงานเช่ือง
โยงระบบขอมูลขาวสารของทองถ่ินหรือหนวยงานทองถ่ินอื่น งานควบคุมดูแลและบาํรุงรักษากลองวงจร
ปด (กลอง CCTV) งานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  
-งานประชาสัมพันธ  มีหนาที่งานเผยแพรขาวสารของเทศบาล  งานเผยแพรสนับสนุนผลงานนโยบาย
ของเทศบาล จังหวัด  และรัฐบาล  งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น งานศึกษา วิเคราะห 
วิจัย วางแผนดานประชาสัมพันธ  โดยรวบรวมขอคิดเห็นของประชาชน หรือปญหาขอขัดของตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกบังานในหนาที่เพื่อเสนอแนะฝายบริหารพิจารณาวาง หลักเกณฑและ  ปรับปรุงแกไขระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสัมพันธกับนโยบายของประเทศ  งานควบคุมดูแลและพัฒนาระบบ
เว็บไซด (Website) ของเทศบาล งานควบคุมดูแลและพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตชุมชนเทศบาล งาน
บันทึกกิจกรรมและผลงานของเทศบาลดวยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  พรอมจัดเก็บภาพอยางเปน
ระบบเพ่ือใชในเวลาอันสมควร งานรวบรวมขอมูล สถิติตางๆ เพ่ือประโยชนในการประชาสัมพันธ  งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อโสตทัศนศึกษา เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร  งานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 
-งานนิติการ  มีหนาที่งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย รางและ
พิจารณารางเทศบัญญัติกฎ ระเบียบ  ขอบังคับ และคําสั่งท่ีเกี่ยวของ งานจัดทํานิติกรรม รวบรวม
ขอเท็จจริง  และพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการตามระเบียบกฎหมาย  งานสอบสวน  ตรวจพิจารณา
ดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล การอุทธรณ และการรองทุกข  งานสอบสวนและเปรียบเทียบ
การกระทําที่ละเมิดเทศบัญญัติ  การดําเนินคดีรวมกับพนักงานอัยการ  ตอบขอหารือของบุคคลหรือ
สวนราชการ และดําเนินคดีปกครอง  การศึกษา วิเคราะห เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทาง  พิจารณาเร่ืองตางๆ  ท่ีเกี่ยวกับงานกฎหมาย  ฝกอบรม ใหคําปรึกษา 
แนะนํา  ตอบปญหา  และชี้แจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  ใหกับเจาหนาท่ี งานบริการขอมูล
ขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร งานรองทุกข รองเรียน และอํานวยการชวยเหลือทาง
กฎหมายและคุมครองสิทธิ  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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กองสวัสดิการและ

สังคม 

-งานธุรการ  มีหนาท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงานธุรการท่ัวไป และงานสารบรรณของกองสวัสดิการและ
สังคม งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเร่ืองสถานท่ี วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวยความ
สะดวก  ในดานตางๆ งานสาธารณกุศลของกองและหนวยงานตางๆ ท่ีขอความชวยเหลอื งานตรวจสอบ  
แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ รางโตตอบหนังสือราชการของงานธุรการกอง
สวัสดิการและสังคม งานจัดทําคําสั่ง  และประกาศ งานขออนุญาตไปราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของกองสวัสดิการฯ งานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
-งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ  มีหนาท่ีงานขออนุมัติซื้อ/จาง  จัดทําฎีกา  งานตรวจสอบการเบิก
จายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย งานการจายเงินและตรวจสอบ
หลักฐานใบสําคัญจาย งานจัดทําบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวของทุกประเภท งานจัดทํารายงานประจําวัน  
ประจําเดือน ประจําป และรายงานอื่นๆ งานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
-งานสังคมสงเคราะห  มีหนาท่ีงานสงเคราะหประชาชนผูทุกขยากขาดแคลน ไรที่พ่ึง งานสงเคราะห
ผูประสบภัยพิบัติตางๆ งานสงเคราะหคนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ งานสงเคราะหครอบครัวและ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว งานสงเสริมและสนับสนุนองคการสังคมสงเคราะห
ภาคเอกชน  งานสํารวจวิจัยสภาพปญหาสังคมตางๆ งานสงเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะหหญิงบาง
ประเภท  งานประสานและรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือการสังคมสงเคราะห  งานใหคําปรึกษา
แนะนําในดานสังคมสงเคราะหแกผูมาขอรับ  งานกองทุนสวัสดิการชุมชน  งานอื่นท่ีเกีย่วของหรือตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 
-งานพัฒนาชุมชนและพัฒนาอาชีพ  มีหนาท่ีงานสํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือรับผิดชอบ
ในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัด
ระเบียบชุมชน  งานประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพ่ือนําบริการข้ันพื้นฐานไปบริการแก 
ชุมชน งานจัดทําโครงการชวยเหลือในดานตางๆ ใหแกชุมชน งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล งานจัดเก็บขอมูล จปฐ. , กชช.๒ค ใน
เขตเทศบาล  งานฝกอบรมทางวิชาการดานการสงเสริมอาชีพ งานสงเสริมอาชีพและการลงทุนในชุมชน  
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสงเสริมอาชีพงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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๑.  แนวทางการบริหารความเสีย่ง 
  แนวทางการดําเนินการบรหิารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลยางตลาดแบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี ้
  ระยะท่ี 1 การเริ่มตนและพัฒนา ประกอบดวย 
  ๑)  กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบรหิารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลยางตลาด 
  ๒)  ระบุปจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปจจยัเสี่ยง 
  ๓)  วิเคราะหและจัดลําดับความสาํคัญของปจจัยเสี่ยง 
  ๔)  จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงที่อยูในระดับสงู และสูงมาก รวมทั้งปจจัยเสี่ยง
ที่อยูในระดับปานกลาง 
  5)  สื่อสารทําความเขาใจเก่ียวกับแผนบริหารความเสี่ยงใหผูปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลยาง
ตลาดทราบ และสามารถนําไปปฏิบัติได 
  6)  รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
  ๗)  รายงานสรุปการประเมินผลความสาํเรจ็ของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ระยะท่ี ๒ การพัฒนาสูความยั่งยืน 

๑)  ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปที่ผานมา 
  ๒)  พัฒนากระบวนการบรหิารความเสี่ยงสาํหรบัความเสี่ยงแตละประเภท 
  ๓)  ผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องคกร 
  ๔)  พัฒนาขีดความสามารถพนักงานสวนตําบลในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
๒.  คณะทํางานบริหารความเสี่ยงระดับองคกร 
  เทศบาลตําบลยางตลาด แตงตั้งคณะทาํงานบริหารความเสีย่งระดบัองคกรโดยมีองคประกอบและ

อํานาจหนาที่ ดังน้ี 

  ๑)  ปลัดเทศบาลตําบลยางตลาด ประธานกรรมการ              
2)  หัวหนาสํานักปลัด กรรมการ 

  3)  ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ 
  4)  ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ 
  5)  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กรรมการ 
  6)  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ                       กรรมการ 
  7)  ผูอํานวยการกองการศึกษา กรรมการ 
  8)  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
  7)  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ เลขานุการ 
  8)  เจาพนักงานธุรการ                                                   ผูชวย/เลขานุการ 

   

บทท่ี ๓  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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  ใหผูที่ไดรับแตงต้ังมีหนาที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สําหรับหนวยงานของรัฐ  ดังนี้ 

1. จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
3. จัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และ
จัดลําดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในการดาํเนินงานขององคกร รวมทัง้การจดัทาํแผนบรหิาร
จัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสีย่งใหอยูในระดบัทีย่อมรบัได ซึง่เทศบาล
ตําบลยางตลาด มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี ้

1.  การระบุความเสี่ยง เปนการระบุเหตุการณใด ๆ  ทั้งที่มีผลดีและผลเสยีตอการบรรลวุตัถปุระสงค 
โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณน้ันจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร 
  2.  ประเมินความเสี่ยง เปนการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตกุารณความเสีย่ง โดยอาศยัเกณฑมาตรฐาน
ที่ไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม 
  ๓.  จัดการความเสี่ยง เปนการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏบิตัใินการจดัการและควบคมุความเสีย่ง
ที่สูง และสูงมาก ใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และควรตองพิจารณาถึงความคุมคาในดาน
คาใชจายและตนทุนที่ตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการน้ัน กับประโยชนที่จะไดรับดวย 
  4.  รายงานและติดตามผล เปนการรายงานและติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่ง
ที่ไดดําเนินการทั้งหมดใหฝายบริหารรับทราบ 
  5.  ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนการประเมินการบริหารจดัการความเสีย่งประจาํป 
เพ่ือใหมั่นใจวาองคกรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล 
มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสีย่งที่เกดิขึน้จรงิและอยูในระดบัทีย่อมรับได 
หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพ่ิมเติม เพ่ือใหความเสี่ยงที่ยังเหลอือยูมกีารจดัการใหอยูในระดับทีย่อมรบั
ได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเน่ือง 
  6.  ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบใหดีย่ิงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บทท่ี ๔  การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตาํบลยางตลาด 

 
 

1.  การระบุความเสี่ยง 
  เปนกระบวนการที่ผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง โดยตองคํานึงถึง
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายของ
องคกร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ในการระบุปจจัยเสี่ยงจะตองพิจารณาวามี
เหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนด รวมทัง้มีทรัพยสินใดที่จําเปนตองไดรับการดูแลปองกันรักษา ดังน้ัน จึงตองเขาใจในความหมาย
ของ “ความเสี่ยง” “ปจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” กอนที่จะดําเนินการระบุความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม 
  1.1  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไม
แนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจขององคกร และเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
  1.2  ปจจัยเสี่ยง หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณน้ันจะเกิดที่ไหน เมือ่ใด เกิดขึ้นไดอยางไร และทําไม ทั้งน้ี สาเหตุของความ
เสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังไดอยางถูกตอง โดย
ปจจัยเสี่ยงแบงได 2 ดาน คือ 
  ๑)  ปจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน นโยบายรัฐบาล กฎ 
ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาต ิ
  ๒)  ปจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบียบขอบังคับภายใน
องคกร วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ขอมูล ระบบสารสนเทศ 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ  
  1.3  ประเภทความเสี่ยง แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
 

1. ระบุความ
เสียง

2. ประเมิน
ความเสี ยง

3. จัดการ
ความเสี ยง

4. รายงาน
และตดิตาม

ผล

5. ประเมินผล
การบริหาร
ความเสี ยง

6. ทบทวน
การบริหาร
ความเสี ยง
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  ๑)  ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับกลยุทธ 
เปาหมาย พันธกิจ ขององคกร ที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุผลตามเปาหมายในแตละประเด็น
ยุทธศาสตร 
  ๒)  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นปญหาการปฏิบัติงานประจําวัน หรือการดําเนินงานปกติที่องคกรตองเผชิญ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธ เชน การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไมมีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไมมีการมอบหมายอํานาจ
หนาที่ความรบัผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เปนตน 
  3)  ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)เปนความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล ทั้งจากปจจัยภายใน เชน การเบิกจาย
งบประมาณไมถูกตอง เบิกจายไมเปนไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไมเหมาะสมสอดคลองกับการดําเนินงาน การ
ทุจริตในการเบิกจาย และจากผลกระทบของปจจัยภายนอก เชน การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได 
ขอบังคับเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไมชัดเจน อันนําไปสูการตรวจสอบ
ทักทวงจากหนวยงานที่เก่ียวของ เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง 
  4)  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk)เปนความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ เชน ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวของได หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู ไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 
เปนตน 
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๒.  การประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ประกอบดวย การวิเคราะห การประเมิน และการจัดระดับ
ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของเทศบาลตําบลยางตลาด ซึง่ประกอบดวย 
๔ ขั้นตอน ดังนี ้
 
  2.1  การกําหนดเกณฑการประเมิน เปนการกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยงไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว    
5 ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังน้ี 
 
       
 
 
ประเด็นที่พิจารณา ระดับคะแนน 

1 = นอยท่ีสดุ 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ
ห รือ ข อ ผิ ดพล าดใน กา ร
ปฏิบัติงาน(คร้ัง) 

5 ป/คร้ัง 2-3 ป/คร้ัง 1 ป/คร้ัง 1-6 เดือน/คร้ัง 
ไมเกิน 5 คร้ัง/ป 

1 เดือน/คร้ัง 
หรือมากกวา 

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงและผลกระทบ 
มูลคาความเสียหาย นอยกวา 

10,000 บาท 
10,000-

50,000 บาท 
50,000 – 

100,000 บาท 
100,000 – 

500,000 บาท 
มากกวา 

500,000 บาท 
อันตรายตอชีวิต เดือดรอน 

รําคาญ 
บาดเจ็บ 
เล็กนอย 

บาดเจ็บ 
ตองรักษา 

บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต 

ผลกระทบตอภาพลักษณ
ขององคกร 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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สวนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบตอความเสี่ยงขององคกร วาจะกอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ไดแก สูง
มาก สูง ปานกลาง และต่ํา 

 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  
 

    

สูงมาก 
4  

 
    

3  
 

    
สูง 

2  
 

    
ปานกลาง 

1  
 

    
ตํ่า 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

 
  2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแต
ละปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบหรือมูลคาความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือใหเห็นระดับความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทําใหสามารถ
กําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใต
งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวขางตน ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการ 
ดังน้ี 
  ๑)  พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณตาง ๆ วามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากนอย
เพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
  ๒)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลตอหนวยงานวามีระดับความรุนแรง 
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
  2.3  การวิเคราะหความเสี่ยงเม่ือพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณความเสีย่ง และความ
รุนแรงของผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
  ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ ซึ่ง
จัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปนแผนภูมิความเสี่ยง แบงพื้นที่เปน 4 สวน ซึ่งใชเกณฑในการจัดแบง ดังน้ี 
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คว
าม

รุน
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ผล
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5  

5 
 

10 15 20 25 
สูงมาก 

4  

4 
 

8 12 16 20 

3  

3 
 

6 9 12 15 สูง 

2  

2 
 

4 6 8 10 ปานกลาง 

1  

1 
 

2 3 4 5 ตํ่า 

 1 2 3 4 5 
 

 

 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
 

1) ระดับความเสี่ยงต่าํ คือ คะแนนระดบัความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้
ใหถือวาเปนความเสี่ยงที่ไมมีนัยสาํคญัตอการดําเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นน้ันสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุม
ที่มีอยูในปจจบุัน ซึ่งไมตองดาํเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 

2)  ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-10 คะแนน เปนความเสี่ยงที่ยอมรับได 
แตตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับน้ีใหถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับได แตตองมีการจัดการเพ่ิมเติม 

3)  ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ตองมีแผนลดความเสี่ยง เพ่ือให
ความเสี่ยงน้ันลดลงใหอยูในระดับทีย่อมรับได 

4)  ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ตองมแีผนลดความเสี่ยง
และประเมินซ้าํ หรืออาจตองถายโอนความเสีย่ง 
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๓.  การจัดการความเสี่ยง 
  เปนการกําหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับ
สถานการณ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูรับผิดชอบ แตวิธีการจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลดระดับผลกระทบที่เกิด
จากความเสี่ยงน้ัน โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบดวย 4 แนวทางหลัก คือ 
  ๑)  การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงน้ันสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมที่ทีอยู ซึ่งไมตอง
ดําเนินการใด ๆ เชน กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาที่จะดําเนินการใด ๆ ใหขออนุมัติหลักการรับ
ความเสี่ยงไวและไมดําเนินการใด ๆ แตควรมีมาตรการติดตามอยางใกลชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
  2)  การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการ
จัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการที่นําไปสูเหตุการณที่เปนความเส่ียง 
เพ่ือใหมีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เชน การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการ
ทํางาน และการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 
  3)  การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับและตองจัดการให
ความเสี่ยงน้ันไปอยูนอกเหนือจากเง่ือนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุมน้ี เชน การหยุดหรือ
ยกเลิกการดําเนินงานหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น 
  4)  การถายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปใหผูอ่ืนได เชน การทําประกันภัย 
ประกันทรัพยสิน กับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือการจางบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอยางแทน 
เชน งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสรางตางๆ 
 
4.  การรายงานและติดตามผล 
  หลังจากจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแลว จะตองมีการรายงาน
และติดตามผลเปนระยะ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมีเปาหมายใน
การติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม โดย
หนวยงานตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ใหดําเนินการตอไป หรอืวิธีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงดีควรปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามไปรายงานใหฝายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ไดกลาวไว
ขางตน ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกําหนดขอมูลที่ตองติดตาม พรอมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถ
ติดตามผลไดใน 2 ลักษณะ คือ  
  1)  การติดตามผลเปนรายครั้ง เปนการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กําหนด เชน ทุก 3 เดือน ทุก 6 
เดือน ทุก 9 เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน 
  2)  การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน เปนการติดตามทีร่วมอยูในการดําเนินงานตางๆตามปกติ
ของหนวยงาน 
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5.  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
  คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง จะตองทําสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจําปตอนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาดเพ่ือใหม่ันใจวาเทศบาลตําบลยางตลาด มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
เปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดําเนินการ
สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดจริงและอยูในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรอืตวัควบคมุอ่ืน
เพ่ิมเติม เพ่ือใหความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูหลังมีการจัดการ อยูในระดับที่ยอมรับได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยง
อยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
6.  การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
  การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบรหิารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเปนประจําทุกป 
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                ภาคผนวก



27 
        

                                                                                คูมื่อการบรหิารจดัการความเสียง  เทศบาลตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสนิธุ ์

 

                                                                                                                                                                                                           แบบ WP 

ตัวอยาง การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการควบคุมภายใน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.    (ป พ.ศ. ที่ทําการประเมิน)      
 

หนวยงาน :    ใหระบุชื่อหนวยงานท่ีทานประเมิน)       

โครงการ/กระบวนงาน/ภารกิจงาน :     (ใหระบุชื่อโครงการหรือกระบวนการปฏิบัติงานท่ีจะทําการประเมิน)        

วัตถุประสงคโครงการ/กระบวนงาน/ภารกิจงาน :     ใหระบุวัตถุประสงคของโครงการกระบวนงานหรือภารกิจงานท่ีประเมิน)      
 

 

กระบวนงาน/ภารกิจงาน 

(1) 

 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน/

ภารกิจงาน  

(2) 

 

ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 

(3) 

การประเมินความเส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับคะแนน ระดับความเส่ียง ลําดับความเส่ียง 

(4) (5) (6) (7) (8) 

ใหระบุกระบวนการ 

ปฏิบัติงานหรือโครงการ 

หรือกิจกรรมน้ัน ซึ่งเปน 

จุดออนหรือความเส่ียงท่ี   

มีผลกระทบตอองคกร 

ใหระบุวัตถุประสงคของ แตละ

ข้ันตอนของงาน หรือกิจกรรม 

ซ่ึงอาจมีไดหลายวัตถุประสงค 

ระบุความเสี่ยงและ 

ปจจัยเส่ียงท่ียังมีอยู 

และทําใหมีผลกระทบ 

ตอความสําเร็จตาม 

วัตถุประสงคของ

หนวยงาน 

     - ดานการ

ดําเนินงาน   

   - ดานความถูกตอง 

เชื่อถือไดของรายงาน 

ทางการเงิน               

- ดานการปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบขอบังคับ 

ประเมินโอกาส และ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

มาแลว และ  คาดวา

จะเกิดข้ึนอีกหรือไม 

โดยวิธีการใหคะแนน

ตามหลักเกณฑ 

พิจารณาความเสี่ยง 

ผลคะแนนของ 

โอกาส x ผลกระทบ 

ระดับความเส่ียง 

ของชวงระดับ 

คะแนนตามแผน    

ภูมิความเส่ียง      

(Risk Map) 

การจัดลําดับ 

ความสําคัญของ 

ความเสี่ยง ตาม 

ระดับคะแนน   

เปนตัวเลข 
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                   แบบ WP 

คําอธิบายตัวอยาง การประเมินความเสี่ยงเพือ่การควบคุมภายใน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............ 
หนวยงาน : กองคลัง 

 

 

กระบวนงาน/ภารกิจ

งาน 

(1) 

 

วัตถุประสงคของ

กระบวนงาน/ภารกิจงาน  

(2) 

 

ความเส่ียง/ปจจัย

เสี่ยง 

(3) 

การประเมินความเส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับคะแนน ระดับความเส่ียง ลําดับความเสี่ยง 

(4) (5) (6) (7) (8) 

กระบวนงาน การพัฒนา
ดานการจัดเก็บรายได 
 

1 .  เพื่อ ใหก ารปฏิ บัติ งาน  

ด า น ก า ร จั ด เ ก็ บ ร า ย ไ ด 
ดํ า เ นิ น ก า ร เ ป น ไ ป ต า ม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการ ท่ีเกี่ยวของ 
2. เพื่อใหการจัดเก็บรายได 

เปนไปตามนโยบาย และ
เปาหมายที่กําหนด 
3. เพื่ อให การจั ดเก็บภาษี        

มีความเปนธรรม และจัดเก็บ
อยางท่ัวถึง 

มีลกูหนีภ้าษีคาง
ชําระจํานวนมาก 
 

 

5 5 25 สูงมาก 1 
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                                                   ตัวอยาง แบบกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร                                แบบ RM-1 
 

 

ยุทธศาสตรท่ีรบัผิดชอบ 

 

โครงการ/กระบวนงาน/

กิจกรรม 

ท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร 

 

วัตถุประสงค 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมาย 

แบบโครงการ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตรที่ 

รับผิดชอบซึ่งดูวา  โครงการที่

จัดทํานั้นทําข้ึนเพ่ือ ตอบสนอง

ยุทธศาสตรใด ซึ่ง ประเด็น

ยุทธศาสตรนั้นมีท้ัง ระดับ

สํานัก/กอง/ระดับหนวยงานตาม

ขอบัญญัติและเทศบบัญญัติใน

ปงบประมาณ ) 

(ช่ือโครงการท่ีหนวยงาน/

สํานัก/กอง รับผิดชอบ

ดําเนินการในปงบประมาณ) 

(ระบุวาการจัดทําโครงการนี้ จะเปนการชวยสงเสริม 

หรือประโยชนตอการพัฒนาอะไร ดานใด อยางไร ซึ่ง

อาจมีไดมากกวา 1 ขอ ) 

ผลงาน ระบุจํานวนท่ีชัดเจน แบบ

ประเมินบุคคล หรือแนวนโยบาย) 

(ระบุวาจะตองทํา

อยางไร เพ่ือใหสามารถ

ลดความเส่ียงได/ระบุ

จุดมุงหมายที่ตองการ

อยางย่ิง หรือเปาหมาย

สูงสุด วาเพ่ืออะไร 

อยางไร) 

แบบงานประจํา 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร /    

กลยุทธ/โครงการ ในงานประจํา

ตามหนาท่ีและภารกิจของ

สํานัก/กอง ซึ่งดูไดจาก

แผนปฏิบัติราชการของ

หนวยงานและตามท่ีปรากฎใน

ขอบัญญัติและเทศบัญญัติ 

ประจําปงบประมาณ) 

(ระบุเปนภารกิจหลัก 

โครงการ /กระบวนงาน/

กิจกรรมของหนวยงาน /

สํานัก/กองในปงบประมาณ) 

(ระบุวาจะตองดําเนินการวิธีแกไขปญหาเพื่อลดความ 

เสี่ยงอยางไร) 

(ระบุเปนข้ันตอนหรือแนวปฏิบัติ   

ท่ีดีเพ่ือลดและแกไขปญหาความ

เสี่ยงจากการปฏิบัติงาน 

(ระบวุาจะตองทํา

อยางไรเพื่อใหสามารถ

ลดความเส่ียงได /โดย

กําหนดเปาหมาย

จุดมุงหมาย ท่ีตองการ

สูงสุด/จะตองทําเพ่ือ

อะไร อยางไร) 
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     คําอธบิายตัวอยาง แบบกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร 

 
  

 

ยุทธศาสตรท่ีรับผิดชอบ 

 

โครงการ/

กระบวนงาน/กิจกรรม 

ท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร 

 

วัตถุประสงค 

 

ตัวชีว้ัด 

 

เปาหมาย 

แบบโครงการ 

 

 

 

ยุทธศาตร........................ 

กลยุทธ............................ 

 

(ชื่อโครงการที่รับผิดชอบ

ดําเนินการ) 

 

 

โครงการ.......................... 

...................................... 

(ระบุวาการจัดทําโครงการน้ี จะเปนการชวย

สงเสริม หรือประโยชนตอการพัฒนาอะไร ดานใด 

อยางไร ซ่ึงอาจมีไดมากกวา 1 ขอ ) 

 

เพ่ือ........................................................................ 

............................................................................ 

ผลงาน ระบุจํานวนท่ีชัดเจน แบบ

ประเมินบุคคล หรือแนวนโยบาย) 

 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

(ระบุวาจะตองทํา

อยางไร เพ่ือใหสามารถ

ลดความเส่ียงได) 

 

………………………………. 

………………………………. 

แบบงานประจํา 

ยุทธศาสตร…………………………… 

กลยุทธ...................................... 

 

 

โครงการ....................... 

การพัฒนาดานการจัดเก็บ

รายได/กระบวนงานการ

จัดเก็บรายได 

1. เ พ่ือใหการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได 

ดําเนินการเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ    

สั่งการท่ีเก่ียวของ 

2. เพ่ือใหการจัดเก็บรายได เปนไปตามนโยบาย และ

เปาหมายที่กําหนด 

3. เพื่อใหการจัดเก็บภาษี มีความเปนธรรม และจัดเก็บ

อยางทั่วถึง 

จํานวนเงินทีจ่ัดเก็บภาษีลูกหน้ี

คางชําระ ไมนอยกวา 90% ของ

ลูกหน้ีภาษีในปงบประมาณ 2563 

เพื่อจัดเก็บภาษีลูกหนี้

คางชําระใหครบถวน     

ทุกราย 

แบบ RM-1 
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                                                               ตัวอยาง/คําอธิบายตัวอยาง แบบฟอรมการวิเคราะหความเสีย่ง 
 

งานหลัก 

ของฝาย 

 

(1) 

วัตถุประสงค 

(เพ่ือ)/เปาหมาย 

 

(2) 

ผูรับผิดชอบ 

จัดทําแผน 

 

(3) 

สถานะ 

ปจจุบัน 

 

(4) 

Risk 

ID 

 

(5) 

ความเส่ียง 

 

 

(6) 

ประเภท

ความเส่ียง 

 

(7) 

ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส 

ที่จะเกิด 

(L) 

(10) 

ผล 

กระทบ 

(C) 

(11) 

ระดับ 

ความ 

เส่ียง 

(12) 

ภาย 

นอก 

ภาย 

ใน 

ทาง 

ตรง 

ทาง 

ออม 

(8) (9) 

โครงการท่ี/ภารกิจงานที่รับผิดชอบและ

สนับสนุนยุทธศาสตรของหนวยงาน 

           

ระบุช่ือ 

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ.... 

โครงการ

................ 

 

ระบุวาการจัดทํา 

โครงการนี้ จะเปน

การชวยสงเสริม

หรือพัฒนาอะไร 

ดานใด อยางไร 

 

 

 

 

 

เพ่ือ..................... 

........................... 

 

ระบุชื่อ      

ตัวบุคคล/

งาน 

 

 

 

 

 

 

 

……………… 

………………. 

รายงาน 

สถานะ 

ดําเนินการ, 

ดําเนินงาน 

เปนประจํา

ทุกวันท่ี...

หรือ ยัง 

ไมได 

ดําเนินการ 

 

………………. 

……………… 

** 

ตัว

ยอ

ยุทธ 

เงิน 

งาน 

กฎ 

 

 

 

S1 

 

ระบุสาเหตุท่ี 

เกิดความ 

เส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

................... 

.................. 

ดานกลยุทธ 

ดานการเงิน 

ดานการ

ดําเนินงาน 

ดานปฏิบัติ 

กฎหมาย 

ระเบียบ  

 

 

 

................... 

................... 

ปจจัยเสี่ยง 

จากภายนอก 

ที่กอใหเกิด 

ความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

…………………. 

…………………. 

ปจจัยเสี่ยง 

ภายใน 

ท่ีกอใหเกิด 

ความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

………………. 

……………… 

ผลกระทบที่

ไดรับ 

โดยตรง 

กอใหเกิด 

ความ 

เสียหายตอ

หนวยงาน 

 

 

 

………………. 

………………. 

ผลกระทบ 

ที่เกิดข้ึน 

ทางออม 

สงผลให 

เกิดความ 

ลาชา/ไม 

พอใจของ 

ผูรับบริการ 

 

 

……………… 

……………… 

ประเมินโอกาส

และผลกระทบ

ของเหตุการณท่ี

อาจเกิดข้ึน

มาแลวและคาด

วาจะเกิดขึ้น 

 

 

 

 

…………………. 

………………….. 

เอาชอง 

10xชอง 

11 ได 

เทาไหร 

คือ 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

 

 

…………. 

…………. 

             

             

  

 

     

          

    

แบบ RM-2 
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หมายเหตุ * เอกสารท่ีตองใชประกอบ RM – 2 คือ 

1. เอกสารระบุการจําแนกประเภทความเส่ียงดานตางๆ 

2. แผนภูมิความเส่ียง ( Rick Profile ) 

หมายเหตุ ** Rick ID คือการใหสัญลักษณวาเปนความเสี่ยงประเภทใด และในกรณีที่มีความเสี่ยงดานเดียวกันมากกวา 1 ขอ จึงใหกําหนดตัวเลขกํากับตามทาย เชน ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน 

(Operation Risk) ตัวยอ คือ O เราจึงใสใน Rick ID วา O1 ในโครงการแรกหรืองานประจําในขอแรก หากพบวามีดานนี้อีกในขอถัดไป ก็ใหใสเปน O2 เปนตน 

ตัวยอของดานตางๆ คือ พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวแรกของดานนั้น ๆ 

 

    

งานประจํา (Routine)            

โครงการ
...การ
พัฒนา
ดานการ
จัดเก็บ
รายได/ 
งาน

จัดเก็บ

รายได 

1. เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานดาน
การจัดเก็บรายได 
ดําเนินการเปนไป
ตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือ
ส่ังการท่ีเก่ียวของ 
2. เพื่อใหการ

จัดเก็บรายได 
เปนไปตาม
นโยบาย และ
เปาหมายท่ี
กําหนด 
3. เพ่ือใหการ

จัดเก็บภาษี มี
ความเปนธรรม 
และจัดเก็บอยาง
ท่ัวถึง 

ชื่อ

...............      

ตําแหนง

...... 

 อยูระหวาง

ดําเนินการ

จัดเก็บภาษี

ใหเปนไป

ตาม

เปาหมายท่ี

กําหนด 

 

 O1  มีลูกหน้ีภาษี
คางชําระ
จํานวนมาก 

ดานการ

ดําเนินงาน 

   (O) 

 

ผูชําระภาษีไม

มาชําระภาษี 

ไมมี

เจาหนาที่

จัดเก็บ

รายได 

จัดเก็บภาษี

ไมเปนไป

ตาม

เปาหมาย  

ที่กําหนด 

รายรับ

ลดลงทํา

ใหมีเงิน    

ไมเพียง

พอท่ีจะ

พัฒนา

หรือ

บริหาร 

งานได   

ไมเปนไป

ตาม

เปาหมาย 

5 5  25 

(สูง

มาก) 
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ตัวอยาง แบบฟอรมการระบุเหตุการณและประเมินความเสี่ยง 

 

ประเภทความเส่ียง/ความเส่ียง 

(1) 

L 

(2) 

C 

(3) 

ระดับความเส่ียง 

(4) 

ระดับความเส่ียงท่ีคาดหวัง 

(5) 

การตอบสนองความเสี่ยง 

(6) 

นําซองที่ 6 และ 7 จาก RM -2 มาใส นําชองที่ 10 

จาก RM-2 

มาใส 

นําชองที่ 11 จาก 

RM-2 มาใส 

นําชองที่ 12 จาก 

RM-2 มาใส 

ระดับความเสีย่งทีค่าดหวังตองใหหวัหนางาน 

เปนผูพิจารณาวาสามารถยอมรับใหอยูในระดบัใด 

พิจารณาทางเลือกทีจ่ะนําไปปฏบิตัิ

เพื่อควบคุมความเสีย่งและกําหนด

เปนแผนการจดัการความเสีย่ง 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ RM 2-1 
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คําอธิบายตวัอยาง แบบฟอรมการระบุเหตุการณและประเมินความเสี่ยง 

 

ประเภทความเส่ียง/ความเส่ียง 

(1) 

L 

(2) 

C 

(3) 

ระดับความเส่ียง 

(4) 

ระดับความเส่ียงท่ีคาดหวัง 

(5) 

การตอบสนองความเสี่ยง 

(6) 

ยุทธศาสตร………………………… 

กลยุทธ (S)………………………… 

โครงการ……………………………. 

 

 

 

     

ดานการดําเนินงาน (O) 

โครงการ.................................... 
การพัฒนาดานการจัดเก็บรายได/ 
กระบวนงานจัดเก็บรายได 

 - มีลูกหน้ีภาษีคางชาํระจํานวน

มาก 
(RM 2 ชอง 6.7)  

5 

 

 

 

(RM 2 ชอง 

10) 

5 

 

 

 

(RM 2 ชอง 11) 

25 

สูงมาก 

 

 

(RM 2 ชอง 12) 

นอย/ตํ่า 

 

 

 

 

 

ลดความเส่ียง 

 

                        

แบบ RM 2-1 
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                                     ตัวอยาง แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสีย่ง/แผนบริหารความเสีย่ง 

 

ประเภทความเส่ียง 

 

(1) 

ความเส่ียง 

 

(2) 

ปจจัยเสี่ยง 

 
 

(3) 

แนวทางตอบสนอง 

ตอความเส่ียง 

(4) 

แผนงาน/กิจกรรม 

 

(5) 

ผูรับผิดชอบ/  

ผูรับผิดชอบหลัก 
 

(6) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 

(7) 

นําชองที่ 7 จาก RM -2 

มาใส 

นําชองที่ 6 จาก RM -2 

มาใส 

นําชองที่ 8 จาก RM -2 

มาใส 

นําชองที่ 6 จาก RM 

2-1 มาใส 

ระบแุนวทางการปฏบิตัิงาน/ 

ข้ันตอนการดําเนนิงาน/ 

แผนการดําเนนิงาน 

หรือมาตรการในการจัดการ

ความเสีย่งใหหมดไปหรือลดลง

อยูในระดบัทีย่อมรับได 

ระบุเปนชือ่บคุคล ระบุเปนชวงเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

แบบ RM-3 
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คําอธิบายตัวอยาง แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 

 

ประเภทความเส่ียง 

 

(1) 

ความเส่ียง 

 

(2) 

ปจจัยเสี่ยง 

 
 

(3) 

แนวทางตอบสนอง 

ตอความเส่ียง 

(4) 

แผนงาน/กิจกรรม/ข้ันตอน

การปฏิบัติงาน 

 

(5) 

ผูรับผิดชอบ/  

ผูรับผิดชอบหลัก 
 

(6) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 

(7) 

ดานกลยุทธ 

(S) 

โครงการ................... 

………………………………. 

 

 

(RM 2 ชอง 7) 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 
…………………………………. 

 

 

 

 

 

 

(RM 2 ชอง 6) 

..................................... 

…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

(RM 2 ชอง 8) 

………………….. 

 

 

 

 

 

 

( RM 2-1 ชอง 6) 

1........................................... 

2.......................................... 

3............................................ 

4.......................................... 

5............................................  

...................................... ......................... 

 

แบบ RM-3 
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คําอธิบายตัวอยาง แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 

 

ประเภทความเส่ียง 

 

(1) 

ความเส่ียง 

 

(2) 

ปจจัยเสี่ยง 

 
 

(3) 

แนวทางตอบสนอง 

ตอความเส่ียง 

(4) 

แผนงาน/กิจกรรม/ข้ันตอน

การปฏิบัติงาน 

 

(5) 

ผูรับผิดชอบ/  

ผูรับผิดชอบหลัก 
 

(6) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 

(7) 

ดานการดําเนินงาน 

(O) 

โครงการ................... 

การพัฒนาดานการ
จัดเก็บรายได/ 
งานจัดเก็บรายได 

 

(RM 2 ชอง 7) 

มีลูกหน้ีภาษีคางชําระ

จํานวนมาก 

 

 

 

 

 

(RM 2 ชอง 6) 

ผูชําระภาษีไมมาชําระ

ภาษี / ไมมีเจาหนาท่ีไป

จัดเก็บภาษี 

 

 

 

 

(RM 2 ชอง 8) 

ลดความเส่ียง 

 

 

 

 

 

( RM 2-1 ชอง 6) 

1. มีคําส่ังแบงงานตามภารกิจ

หน า ท่ี ควา ม รับผิ ด ชอ บ

ชัดเจน 

2. จัดทําหนังสือเรงรัดการ

ชําระภาษี แจงลูกหนี้ภาษี

ครบจํานวนทุกราย 

3. จัดทําปายประชาสัมพันธ  

การชําระภาษี  

4.จัดทําแผนท่ีภาษีฯ และ

นําขอมูลแผนที่ภาษีฯ มา

ใชในการจัดเก็บภาษี 

5. จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 

6. รับชําระภาษี นอกเวลา

ราชการ  

หัวหนาฝาย/งาน

พัฒนาจัดเก็บรายได/ 

ผอ. กองคลัง 

1 ต.ค. 62 –         

30 ก.ย. 63 

 

แบบ RM-3 
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ตัวอยาง แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 

 

                 (  ) ดานกลยุทธ                    (√) ดานการปฏิบัตงิาน                    (  ) ดานการเงิน                    (  ) ดานการปฏบิัติตามกฎระเบียบ 

 

แผนงาน/กิจกรรม/

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลลัพธของกิจกรรม รอยละความคืบหนา ปญหา อุปสรรค และ 
แนวทางแกไขปญหา 

ระบุแนวทาง การ

ดําเนินงาน/ โครงการ/แนว

ทางการ ปฏิบัติงาน หรือ

ข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 

ตามกระบวนงานเพื่อลด

ความเส่ียง 
 

 ระบุเปนชวงเวลาท่ีชัดเจน 
 

ระบุชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ

การดําเนินกิจกรรม/

โครงการ น้ันๆ  
 

ผลการดําเนินกิจกรรม/

โครงการน้ันๆ 

ประมาณอัตรา  

ความกาวหนาของการ 

ดําเนินกิจกรรมเพ่ือ 

กอใหเกิดการลดความ 

เสี่ยง 

การระบุปญหาท่ีกอใหเกิด 

ความเสี่ยงและแนวทางใน 

การแกไขปญหาหรือลด 

ปญหาในการดําเนิน 

กิจกรรม/โครงการนั้นๆ 
 

 

 

 

 

แบบ RM-4 

ใหใสเคร่ืองหมาย √ เลือกประเด็นความ 

ตามประเภทความเสี่ยงดาน นั้นๆ 
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คําอธิบายตัวอยาง แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 

 

                 (  ) ดานกลยุทธ                    (√) ดานการปฏิบัตงิาน                    (  ) ดานการเงิน                    (  ) ดานการปฏบิัติตามกฎระเบียบ 

 

แผนงาน/กิจกรรม/

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลลัพธของกิจกรรม รอยละความคืบหนา ปญหา อุปสรรค และ 
แนวทางแกไขปญหา 

ดานกลยุทธ (S) 

โครงการ....................... 

………………………………. 

1…………………………….. 

2……………………………. 

3………………………….… 

4…………………………….. 

5…………………………… 
 

 

(RM 3 ชอง 5) 

  

 

 

............................... 

............................... 

.............................. 

................................ 

…………………………. 

 

................................. 

................................ 
 

 

 

……………………………… 

…………………………….. 

……………………………… 

……………………………. 

…………………………….. 

 

 

………………………. 

……………………….. 

………………………… 

…………………………. 

..……………………… 

ปญหา อุปสรรค 

............................................. 

............................................ 

แนวทางแกไขปญหา 

............................................. 

............................................ 

แบบ RM-4 
ใหใสเคร่ืองหมาย √ เลือกประเด็นความ 

ตามประเภทความเสี่ยงดาน นั้นๆ 
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คําอธิบายตัวอยาง แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 

                 (  ) ดานกลยุทธ                    (√) ดานการปฏิบัตงิาน                    (  ) ดานการเงิน                    (  ) ดานการปฏบิัติตามกฎระเบียบ 

 

แผนงาน/กิจกรรม/

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผลลัพธของกิจกรรม รอยละความคืบหนา ปญหา อุปสรรค และ 
แนวทางแกไขปญหา 

การดําเนินงาน (O) 

โครงการ....................... 

กระบวนการพัฒนาจัดเก็บ

รายได/งานจัดเก็บรายได 

 

1. มีคําส่ังแบงงานตามภารกิจ

หนาท่ีความรับผิดชอบชัดเจน 
 

 
2. จัดทําหนังสือเรงรัดการ

ชําระภา ษี แจง ลูกหนี้ภาษี
ครบจํานวนทุกราย 
 
 

3. จัดทําปายประชาสัมพันธ  

การชําระภาษี  
 
 

 

 

 

 

ต.ค.  

 

 

ต.ค.  

 

 

พ.ย. - ธ.ค.  

 

หัวหนาฝาย/งานพัฒนา

จัดเก็บรายได/ ผอ.กองคลัง 
 

 

 

 

 

มีคําส่ังแบงงานที่ชัดเจนและ

ครอบลุมมากยิ่งข้ึน 

 

มีหนังสือแจงผูชําระภาษี

ครบตามจํานวนลูกหนี้ภาษี

ทุกราย 

มีปายประชาสัมพันธเพ่ิมเติม 

จํานวน 5 ปายครบทุก

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

ปญหา อุปสรรค 

- จัดทําและปรับปรุงขอมูล

แผนท่ีภาษียังไมครบถวน 

เน่ืองจากไมมีบุคลากรใน

ตําแหนงจัดเก็บรายไดและ

กฎหมาย ระเบียบที่มีการ

เปล่ียนแปลงอ 

แนวทางแกไขปญหา 

-มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ

ศึกษาทําความเขาใจ 

กฎหมาย ระเบียบ ท่ี

เก่ียวของ และ ดําเนินการ

ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีให

ครบถวนเปนปจจุบัน 

แบบ RM-4 

ใหใสเคร่ืองหมาย √ เลือกประเด็นความ 

ตามประเภทความเสี่ยงดาน นั้นๆ 
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4 .  มีหนังสือแจง ให  กํา นัน 

ผูใหญบาน ประกาศเสียงตาม
สายในหมูบานที่มีผูคางชําระ
ภาษี 

 
5.จัดทําแผนที่ภาษีฯ และนํา

ขอมูลแผนที่ภาษีฯ มาใชใน

การจัดเก็บภาษี 

 

 

 

6. จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

 

 

 

 

7. รับชําระภาษี นอกเวลา

ราชการ 

 

(RM 3 ชอง 5) 

 

 

ธ.ค  – เม.ย.  

 

 

 

ต. ค. - ก.ย.  

 

 

ม.ค. - เม.ย.  

 

 

 

ม.ค. - มิ.ย..  

 

หมูบาน 

 

 

มีหนังสือแจงให กํานัน 

ผูใหญบาน ครบทุกหมูบาน 

 

 

อยูระหวางดําเนินการจัดทํา

แผนท่ีภาษี และปรับปรุง

ขอมูลภาษีใหเปนปจจุบัน 

 

จัดเก็บภาษีไดเพ่ิมมากขึ้น 

จํานวน ..........ราย 

จํานวนเงิน...............บาท 

 

จัดเก็บภาษีไดเพ่ิมมากขึ้น 

จํานวน.............ราย 

จํานวนเงิน...............บาท 

 

 

 

100% 

 

 

 

60% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 
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ตัวอยาง แบบสรุปผลการดําเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง 

 

  ประเภทความเสีย่ง 

  (  ) ดานกลยุทธ                                   (  ) ดานการปฏิบัติงาน                                     (  ) ดานการเงิน                                    (  ) ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ                       

ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจ

เกิดข้ึน (ผลกระทบ) 

ระดับ     

ความเส่ียง 

แผน/กิจกรรม/ขั้นตอน

การปฏิบัติงาน 

รายละเอียด     

การจัดการ 

ผลจากการใชมาตรการ    

จัดการความเสี่ยง 

ระดับความเส่ียงภายหลัง

การบริหารความเส่ียง 

แนวทาง/มาตรการ

สําหรับปถัดไป 

นําชองที่ 2 จาก 

RM -3 มาใส 

ระบุเหตุ ถาไมมีการ 

ควบคุมความเส่ียงจะเกิด 

ความเสียหายอยางไร 

นําชองท่ี 

12 

จาก RM-2 

มาใส 

ชองตารางกิจกรรมใน 

RM-3 ชอง 4 มาใส 

ระบุวิธีการการ 

ดําเนินการในการ 

จัดการความเส่ียง 

สรุป ผลลัพธของ 

กิจกรรม ใน RM – 4 มาใส 

ประเมินความเสี่ยงใหมหลัง 

การดําเนินการลดความ

เส่ียง 

ระบุแนวทาง/มาตรการ 

ท่ีตองดําเนินการ 

ตอเน่ืองเพ่ือเปนการ 

ควบคุมความเส่ียง 

จนกวาจะหมดไป 

 

 

 

       

 

 

 

       

แบบ RM-5 
ใหใสเคร่ืองหมาย √ เลือกประเด็นความ 

ตามประเภทความเสี่ยงดาน นั้นๆ 
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คําอธิบายตัวอยาง แบบสรุปผลการดําเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง 

 

  ประเภทความเสีย่ง 

  ( / ) ดานกลยุทธ                                   (  ) ดานการปฏิบัติงาน                                     (  ) ดานการเงิน                                    (  ) ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ                       

ความเส่ียง 

(1) 

ความเสียหายท่ีอาจ

เกิดข้ึน (ผลกระทบ) 

(2) 

ระดับ     

ความเสี่ยง 

(3) 

แผน/กิจกรรม/ข้ันตอน

การปฏิบัติงาน 

(4) 

รายละเอียดการ

จัดการ 

(5) 

ผลจากการใชมาตรการ    

จัดการความเส่ียง 

(6) 

ระดับความเส่ียงภายหลัง

การบริหารความเส่ียง 

(7) 

แนวทาง/มาตรการ

สําหรับปถัดไป 

(8) 

ดานกลยุทธ (S) 

โครงการ

...................... 

.....................

ความเส่ียง......... 

........................ 

 

(RM 3 ชอง 2) 

 

............................... 

............................. 

................ 

 

 

 

 

 

(RM 2 

ชอง 12) 

 
1........................... 

2………………………. 

3…………………….. 

4…………………….. 

5……………………… 

 
 
 

(RM 3 ชอง 4) 

 

........................... 

........................... 

.......................... 

............................ 

........................... 

 

 ............................... 

.................................. 

................................. 

 

............................ 

.............................. 

............................ 

........................... 

.......................... 

แบบ RM-5 

ใหใสเคร่ืองหมาย √ เลือกประเด็นความ 

ตามประเภทความเสี่ยงดาน นั้นๆ 

 



44 
        

                                                                                คูมื่อการบรหิารจดัการความเสียง  เทศบาลตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสนิธุ ์

 

                             

คําอธิบายตัวอยาง แบบสรุปผลการดําเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง 

 

  ประเภทความเสีย่ง 

  (  ) ดานกลยุทธ                                   ( / ) ดานการปฏิบัติงาน                                     (  ) ดานการเงิน                                    (  ) ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ                       

ความเส่ียง 

(1) 

ความเสียหายท่ีอาจ

เกิดข้ึน (ผลกระทบ) 

(2) 

ระดับ     

ความเสี่ยง 

(3) 

แผน/กิจกรรม/ข้ันตอน

การปฏิบัติงาน 

(4) 

รายละเอียดการ

จัดการ 

(5) 

ผลจากการใชมาตรการ    

จัดการความเส่ียง 

(6) 

ระดับความเสี่ยงภายหลัง

การบริหารความเสี่ยง 

(7) 

แนวทาง/มาตรการ

สําหรับปถัดไป 

(8) 

ดานการดําเนินงาน 

(O) 

โครงการ................ 

กระบวนการพัฒนา

จัดเก็บรายได/’งาน

จัดเก็บรายได 

- มีลูกหนี้ภาษีคาง

ชําระจํานวนมาก 

 

 

 

จัดเก็บภาษีไมครบถวน 

ตามเปาหมายท่ีกําหนด 

25 

สูงมาก 

 

 

 

 

 

(RM 2 

ชอง 12) 

1. มีคําส่ังแบงงานตาม

ภา รกิ จห น า ท่ี ค ว า ม
รับผิดชอบชัดเจน 
 

 
 
2. จัดทําหนังสือเรงรัด

ก า รชํ า ระ ภา ษี  แ จ ง
ลูกหนี้ภาษีครบจํานวน
ทุกราย 
 
 
 
3. จัดทําปาย

ประชาสัมพันธ  

1.ไดปรับปรุงคําสั่ง

แตงตั้งผูรับผิดชอบ

ในการจัดเก็บภาษี

ใหครอบคลุมและ

ชัดเจนยิ่งข้ึน 

2.จัดทําหนังสือแจง

ใหลูกหน้ีภาษีคาง

ชําระทราบตาม

จํานวนลูกหน้ีภาษี

ครบทุกราย 

3.จัดทําปายประชา

สัมพันและติดตั้งเพ่ิม

ในหมูบาน ที่มีลูกหนี้

 จัดเก็บภาษีลูกหนี้คาง

ชําระเปนจํานวนเงินเพ่ิม

มากขึ้น 95% ของลูกหน้ี

ภาษีคางชําระ ใน

ปงบประมาณ 2563 

 

นอย/ตํ่า 

L = 2 

C = 2 

ใชมาตรการจัดการ

ความเส่ียงของ

ปงบประมาณ 2563 

และรับชําระภาษีโดย

ผานธนาคารระบบ

บัญชีคอมพิวเตอรของ 

อปท. (e-LAAS)  

ผานระบบ QR 

Payment  

เปนแนวทางการ

ดําเนินงานในป 2564 

แบบ RM-5 

ใหใสเคร่ืองหมาย √ เลือกประเด็นความ 

ตามประเภทความเสี่ยงดาน นั้นๆ 
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(RM 3 ชอง 2) 

 

การชําระภาษี  
 
 
 

 

4 .  มี ห นั ง สื อ แจ ง ใ ห 

กํ า นั น  ผู ใ ห ญ บ า น 
ประกาศเสียงตามสายใน
หมูบานที่ มี ลูกห น้ีค า ง
ชําระภาษี 
 
 
 
 
 

5.จัดทําแผนท่ีภาษีฯ 

และนําขอมูลแผนท่ีภาษี

ฯ มาใชในการจัดเก็บ

ภาษี 

 

 

 
 

6. จัดเก็บภาษีนอก

สถานท่ี 

 

 

 

 

ภาษีคางชําระ 

จํานวน 5 ปาย  

ครบทุกหมูบาน 

4.จัดทําหนังสือแจง

กํานันผูใหญบาน 

ประกาศเสียงตาม

สายในหมูบานครบ

ทุกหมูบานท่ีมีลูกหนี้

ภาษีคางชําระใ 

 

5. ดําเนินการจัดทํา

และปรับปรุงขอมูล

แผนท่ีภาษีใหถูกตอง

ครบถวนและเปน

ปจจุบัน 

 

6. ไดไปจัดเก็บภาษี

ตามหมูบานท่ีมี

ลูกหน้ีภาษีคางชําระ 

จํานวน 5 หมุบาน 
 

 

\7.ไดมีการรับชําระ
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7. รับชําระภาษี นอก

เวลาราชการ 

 

(RM 3 ชอง 4) 

 

 

  

ภาษีเพ่ือใหลูกหนี้

ภาษีคางชําระมา

ชําระภาษีต้ังแตเวลา 

12.00 น.–13.00 น. 

 

 และเวลา 16.30 น. 

– 18.00 น. ของทุก

วัน ในระหวางวันท่ี

............................ถึง 

วันท่ี...................... 
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                            ตัวอยาง แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  (การรายงานและติดตามผล) 

 

 

ประเภทความเสี่ยง/    

ความเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง 
 

 

การเปลี่ยนแปลง

ระดับความเสี่ยง 

สรุปความเสี่ยง 

กอนการประเมิน หลังการประเมิน 
 

ควบคุมได 

 

ควบคุมไมได 
L C ระดับความ

เสี่ยง 

L C ระดับความ

เสี่ยง 

นําชองที่ 7 จาก RM -2 มาใส      เอา L x C ได 

เทาไหรคือคา 

ความเส่ียง 

เปรียบเทียบกับ RM 2-1 

ระบุแบบระดับความเส่ียง 

น้ันๆ วาลดลงหรือไม  

  

          

          

          

          

          

          

          

                                                                                                                            

แบบ RM-6 

เอาขอมูล ชอง 10,11,12 

ของ RM – 2 มาใส 

ตรวจดูวา

โอกาสและ

ผลกระทบลด

จากเดิม

หรือไม 

อยางไร 

โดยการ

เปรียบเทียบ 

กับกอนการ

ประเมิน 

ใสเคร่ืองหมายหนาชองที่วา 

การปฏิบัติงาน/โครงการ น้ันๆ 

สามารถควบคุมไดหรือไม 
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             คําอธิบายตัวอยาง แบบสรุปผลการประเมินความเสีย่งภายหลงัการดําเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ง  (การรายงานและติดตามผล) 

 

 

ประเภทความเสี่ยง/    

ความเสี่ยง 
 
 

(1) 

ระดับความเสี่ยง 
 

 

การเปลีย่นแปลง

ระดับความเสี่ยง 

 

(8) 

สรุปความเสี่ยง 

กอนการประเมิน หลังการประเมิน 
 

ควบคมุได 

(9) 

 

 

ควบคุมไมได 

(10) 
L 

 

(2) 

C 

 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(4) 

L 

 

(5) 

C 

 

(6) 

ระดับความ

เส่ียง 

(7) 

ดานกลยุทธ (S) 

โครงการ............................ 

…………………………………….. 

ความเส่ียง......................... 

………. 

 

 

(RM2 

ชอง 

10) 

………… 

 

 

(RM2 

ชอง 

11) 

………….. 

 

 

(RM2         

ชอง 12) 

 

………. 

 

 

(RM5 

ชอง7) 

………… 

 

 

(RM5 

ชอง7) 

…………. 

 

 

 

(RM5 ชอง7) 

……………. ............ .................... 

 

 

 

                                                                                                                     

แบบ RM-6 
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                คําอธิบายตัวอยาง แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลงัการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  (การรายงานและติดตามผล) 

 

 

ประเภทความเสี่ยง/    

ความเสี่ยง 
 
 

(1) 

ระดับความเสี่ยง 
 

 

การเปลี่ยนแปลง

ระดับความเสี่ยง 

 

(8) 

สรุปความเสี่ยง 

กอนการประเมิน หลังการประเมิน 
 

ควบคุมได 

(9) 

 

 

ควบคุมไมได 

(10) 
L 

 

(2) 

C 

 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(4) 

L 

 

(5) 

C 

 

(6) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(7) 

ดานการดําเนินงาน (O) 

โครงการ............................ 

กระบวนการพัฒนาจัดเก็บ

รายได/งานจัดเก็บรายได 

-มีภาษีคางชําระจํานวนมาก 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

(RM2 

ชอง 

10) 

5 

 

 

 

(RM2 

ชอง 

11) 

25 

สูงมาก 

  

 

(RM2         

ชอง 12) 

 

2 

 

 

 

(RM5 

ชอง7) 

2 

 

 

 

(RM5 

ชอง7) 

(4) 

นอย/ต่ํา 

 

 

 

(RM5 ชอง7) 

ลดลง /  

 

แบบ RM-6 
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        ตัวอยาง แบบปจจัยความเสี่ยงที่ตองนําไปดําเนนิการตอไปในปถัดไป 

 

 

ประเภทความเสี่ยง/    

ความเสี่ยง 

 

ระดับความเสี่ยงหลงัการประเมิน 
 

แนวทาง/ มาตรการดําเนินงานในปถัดไป 
L C ระดับความเส่ียง 

นําชองท่ี 7 จาก RM -2 มาใส เอาระดับ 

คะแนนหลัง 

การประเมิน 

มาใส  

 (RM 6 ชอง 5) 

เอาระดับ 

คะแนนหลังการ 

ประเมินมาใส 

(RM 6 ชอง 6) 

เอาผลระดับความ 

เส่ียงหลังการประเมิน 

มาใส  

(RM 6 ชอง 7) 

เอาแนวทาง/มาตรการ (ชองสุดทายของ RM-5 มาใส) 

     

     

     

     

     

 

แบบ RM-7 
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                               คําอธิบายตัวอยาง แบบปจจัยความเสี่ยงท่ีตองนําไปดําเนินการตอไปในปถัดไป 

 

 

ประเภทความเสี่ยง/    

ความเสี่ยง 

 

ระดับความเสี่ยงหลงัการประเมิน 
 

แนวทาง/ มาตรการดําเนินงานในปถัดไป 
L C ระดับความเส่ียง 

ดานกลยุทธ (S) 

โครงการ............................ 

…………………………………. 

ความเส่ียง...................... 

 

 

 

 

 

.............. 

 

 

(RM 6 ชอง 5) 

................. 

 

 

(RM 6 ชอง 6) 

................. 

 

 

(RM 6 ชอง 7) 

................................................................................................ 

................................................................................................. 

 

(RM 5 ชอง 8) 

 

 

 

 

แบบ RM-7 

แบบ RM-6  
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                              คําอธิบายตัวอยาง แบบปจจัยความเสี่ยงที่ตองนําไปดําเนินการตอไปในปถัดไป 

 

 

ประเภทความเสี่ยง/    

ความเสี่ยง 

 

ระดับความเสี่ยงหลงัการประเมิน 
 

แนวทาง/ มาตรการดําเนินงานในปถัดไป 
L C ระดับความเส่ียง 

ดานการดําเนินงาน (O) 

โครงการ............................ 

กระบวนการพัฒนาจัดเก็บ

รายได/งานจัดเก็บรายได 

-มีภาษีคางชําระจํานวนมาก 

 

 

 

 

 

2 

 

 

(RM 6 ชอง 5) 

2 

 

 

(RM 6 ชอง 6) 

4 

นอย/ต่ํา 

 

(RM 6 ชอง 7) 

ใชมาตรการแนวทางการจัดการความเสี่ยงของปงบประมาณ 2563 เปนแนวทาง                 

การดําเนินงานในป 2564 และรับชําระภาษีโดยผานธนาคารระบบบัญชีคอมพิวเตอร

ของ อปท. (e-LAAS)  ผานระบบ QR Payment 

 

(RM 5 ชอง 8) 

 

 

แบบ RM-7 

แบบ RM-6  
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