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ค าน า 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และกระทรวงการคลัง
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2562 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตาม
หลักเกณฑ์นี้ 

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีความเข้าใจถึง
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  สามารถด าเนินการบริหารความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้
ก าหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ และเพ่ือ
ใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความ
เสี่ยง อันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาล เมือง
ปราจีนบุรี สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

         เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
กุมภาพันธ์  2564 
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๑.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มรการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ 
  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วย
ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการด าเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่ง
เป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน 
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนดแนวทางในการ
จัดการความเสี่ยง เพ่ือลดความสูญเสียและโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 
  ดังนั้น เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น ส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุที่จะท าให้เกิด
ความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ สามารถยอมรับ ควบคุม 
และตรวจสอบได้ 
  

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๑.  เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  ๒.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
  ๓.  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
  ๔.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  ๕.  เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  
 

๓.  เป้าหมาย 
  ๑.  ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ใน
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  ๒.  ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  ๓.  สามารถน าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
  ๔.  การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี 
 

บทที่ ๑  บทน า 
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4. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และท าให้ 

องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจท าให้
องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี ้

1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย 
คณะกรรมการ/คณะท างานบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ 
และสามารถท าหน้าที่ในการก ากับ ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

2) สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในเทศบาล การบริหาร 
ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บน
สมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง 
จะท าให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของเทศบาล  และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อเทศบาลได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 

4) เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร 
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหาร
ท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและ
วัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่ 
ก าหนดและสามารถป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 

5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ 
ตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของ
องค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ และกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 1 
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลในการบรรลุเป้าหมายตาม 

กฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ (ภารกิจ) และเป้าหมายตามแผนด าเนินงานประจ าปีของส่วนราชการ โดยมี 
ผูบ้รหิารระดบัสงู และผูแ้ทนจากทุกหน่วยงานในสงักดัร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานโดยผูบ้รหิาร 
ระดบัสงูตอ้งมบีทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
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ขั้นตอนที่ 2 
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้าง 

ความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้ง
ส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนด าเนินงานประจ าปีของส่วนราชการ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต พร้อมทั้ง
มีการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยด าเนินการ ดังนี้ 

- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร 
- จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยท าการระบุปัจจัยเสี่ยง 

วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 
ขัน้ตอนที่ 3 
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาล 

สื่อสาร/ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รวมทั้งก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล
และแจ้งเวียนให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี ้แผนบริหารความเสี่ยงควรก าหนดกิจกรรม/
มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านระเบียบ กฎหมาย 

ขั้นตอนที่ 4 
ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการก ากับติดตามประเมินผลการ 

ด าเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหว่าง
ด าเนินการ และน าเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือทุกไตรมาส 

ขั้นตอนที่ 5 
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง 

และจากที่ได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจ าแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการ
และปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการก าหนด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการด าเนินงานในปีต่อไปและน าเสนอต่อผู้บริหาร 
6. นิยามความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยง (Risk) 
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่ 

แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ 
ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ 
การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ 
(Impact) ที่ได้รับ และ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ 

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง 
2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือ นโยบาย 
3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง 
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2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ 

ความเสี่ยงลดลงหรือ ผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ดังนั้น 
องค์กรต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงขององค์กรที่เหมาะสม เพ่ือที่จะสามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่องค์กรรวม
ไปถึงการสร้างโอกาส และหรือมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรได้ในอนาคต ซ่ึงการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหลายวิธีดังนี้ 

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 
เนื่องจากความไม่คุ้มค่า ในการด าเนินการควบคุมหรือจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง นั้น 

- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน 
หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กร 
ยอมรับได้การควบคุม (Control) คือ การกระท าใด ๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือช่วยให้องค์กร บรรลุ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การควบคุมแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 

ก) การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Controls)เป็นการป้องกันจากสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น 
ในองค์กร 

ข) การควบคุมแบบค้นหา (Detective Controls) เป็นการค้นหา สิ่งที่ไม่ถูกต้อง ในองค์กร 
ค) การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Controls) เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ 
ง) การควบคุมแบบสั่งการ (Directive Controls) เป็นการส่งเสริมสิ่งที่ต้องการ ให้เกิดข้ึนในองค์กร 
จ) การควบคุมแบบทดแทน (Compensating Controls) เป็นการควบคุมที่ ช่วยทดแทนหรือ 

ชดเชยการควบคุมท่ีขาดไป 
- การกระจายความเสี่ยง หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจาย 

หรือ ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ใน 

ระดับสูง มากและหน่วยงานไม่อาจ ยอมรับได้เนื่องจากมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกซ่ึงไม่สามารถควบคุม 
ได้ และ จ าเป็นต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง นโยบาย มาตรการ และวิธีการต่าง ๆ ที่ 
ฝ่ายบริหารน ามาใช้เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า ค าสั่งหรือวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้น 
ไว้มีการปฏิบัติตาม และมีการด าเนินการตาม มาตรการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการที่จะจัดการกับความเสี่ยงได้ 
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ กิจกรรมการควบคุมต้องมีอยู่ในทุกส่วน 
งานขององค์กร และก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ได้แก่ การอนุมัติ การมอบอ านาจ การตรวจทาน การ 
กระทบยอด การสอบทานผลการด าเนินงาน การป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน และการแบ่งแยกอ านาจ 
และหน้าที่ เป็นต้น 
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๑.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 8.34 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่  1 ถนนแจ้ง
พัฒนา ต าบลหน้าเมือง อ าเภอปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ 135 กิโลเมตร  โดยมีพ้ืนที่ติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลดงพระราม  
  ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลท่างามและต าบลบางเดชะ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลบางบริบูรณ์ 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลรอบเมือง 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  อ าเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี 

บทที่ ๒   
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2. การเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง  

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ในปี ๒๕62  มีทั้งหมด ๑7 ชุมชน แบ่งออกเป็น 

ชุมชนตรอกศึกษา ชุมชนโปร่งอรุณ ชุมชนวัดแจ้ง ชุมชนท้ายวัดหลวง ชุมชนเซียนซือ ชุมชนบ้านกลางใต้              
ชุมชนร่วมใจ   ชุมชนต้นกระบก ชุมชนคลองวัว ชุมชนบ้านกลางเหนือ ชุมชนบัวลาย ชุมชนตรอก ส. เทคนิค               
ชุมชนไทยวิเชียร  ชุมชนโคกกะจะ  ชุมชนถนอมจิตร  และชุมชนตลาดหน้าค่าย 

     2.2 ประชากร 
  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 - 5 ปี และการคาดการณ์ใน อนาคต)  
  จ านวนประชากรย้อนหลัง  ณ กันยายน ของทุกปี 
   

รายการ/ปี 2557 2558 2559 2560 2561 
ประชากรชาย 8,333 8,276 8,209 8,131 8,043 
ประชากรหญิง 9,447 9,347 9,298 9,242 9,252 

รวม 17,780 17623 17,623 17,373 17,295 
   

ประชากรแยกตามช่วงอายุ (ป)ี เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย  

ช่วงอายุ/ปี ชาย/คน หญิง/คน รวม/คน 

0-5 477 429 906 

6-10 440 422 862 

11-15 483 489 972 

16-20 543 480 1,023 

21-25 610 623 1,233 

26-30 601 601 1,202 

31-35 572 584 1,156 

36-40 556 630 1,186 

41-45 527 633 1,160 

46-50 571 642 1,213 
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ช่วงอายุ/ปี ชาย/คน หญิง/คน รวม/คน 

51-55 580 745 1,325 

56-60 594 735 1,329 

61-65 483 599 1,182 

66-70 308 498 806 

71-75 229 359 588 

76 ปีขึ้นไป 329 657 1,086 

รวม 8,003 9,226 17,229 

ที่มา :  งานทะเบียนราษฎร (ณ เดือน กันยายน 2563) 
3. รายรับ – รายจ่าย – รายจ่ายตามแผนงาน 
 3.1 รายรับ 

รายรับ รายรับจริง ปี 
2562 

ประมาณการ ปี 
2563 

ประมาณการ ปี 
2564 

รายได้จัดเก็บ    
หมวดค่าภาษีอากร 11,502,511.69 9,248,700.00 9,573,450.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

10,062,199.00 11,688,000.00 12,114,300.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 7,350,248.68 5,985,000.00 6,780,900.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
พาณิชย์ 

7,908,579.25 8,100,000.00 8,100,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 47,850.00 73,000.00 272,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บ 36,871,388.62 35,094,700.00 36,840,650.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.    
หมวดภาษีจัดสรร 77,352,908.22 69,500,000.00 76,,100,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดสรร 77,352,908.22 69,500,000.00 76,,100,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 161,385,085.00 177,695,730.00 158,535,900.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 161,385,085.00 177,695,730.00 158,535,900.00 

รวม 275,609,381.84 282,290,430.00 271,476,550.00 
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 3.2 รายจ่าย 
 
รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี2562 ประมาณการ ปี 2563 ประมาณการ ปี 2564 
จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 33,640,605.24 39,234,280.00 36,674,980.00 
งบบุคคล 124,311,455.32 153,371,090.00 142,498,290.00 
งบด าเนินงาน 67,318,588.86 75,858,440.00 66,956,280.00 
งบลงทุน 7,935,300.00 6,043,000.00 16,682,000.00 
งบรายจ่ายอ่ืน -  1,000.00 
งบเงินอุดหนุน 7,780,000.00 7,760,000.00 8,664,000.00 
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 240,985,949.42 282,266,810.00 271,476,550.00 
 
 3.3 รายจ่ายตามแผนงาน 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
   แผนงานบริหารทั่วไป 35,198,43.00 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8,585,020.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 122,082,650.00 
   แผนงานสาธารณสุข 8,801,810.00 
   แผนงานเคหะและชุมชน 52,527,160.00 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,260,260.00 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,528,840.00 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานการพาณิชย์ 817,400.00 
ด้านการด าเนนิการอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 36,674,980.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 271,476,550.00 
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4. การจัดองค์กรเทศบาล 

 องค์กรเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ประกอบด้วย 
1.สภาเทศบาล ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล มาจากการเลือกตั้ง     

จ านวน 18 คน โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต  ประกอบด้วย 
 สมาชิกสภาเทศบาล  เขต   1  จ านวน  6 คน 
 สมาชิกสภาเทศบาล  เขต   2     จ านวน  6 คน 
 สมาชิกสภาเทศบาล  เขต   3  จ านวน  6 คน 

เลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมีวาระการด ารงต าแหน่ง    
4 ปี มีประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

2.คณะผู้บริหารงานท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

  นายกเทศมนตรี ท าหน้าที่    

- ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการการของเทศบาลให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบีบยข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย 

- สั่งอนุญาต อนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 

- แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี 

- วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาล เป็นไปตามเทศบัญญัติ 

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

ทั้ งนี้  มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บั งคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล รองจาก

นายกเทศมนตรี 

 และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย 
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๕.  โครงสร้างส่วนราชการภายใน 
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

ปลัดเทศบาล 
 

ฝ่ายบริหารการศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-งานพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี และวัต
กรรมทางการศึกษา 
-งานการศึกษาปฐมวัย 
- งานระบบ
สารสนเทศ 
ฝ่ายส่งเสริมการศกึษา
ศ่าสนาวัฒนธรรม 
-งานกีฬาและ
นันทนาการ 
-งานส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
-งานการศึกษานอก
ระบบและตามอัธ
ยาสัย 
-งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
-งานงบประมาณ 
-งานแผนงานและ
โครงการ 
-งานการเจ้าหน้าที่ 
-งานธุรการ 
หน่วยงานศึกษานิเทศก ์

   

ฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง 
- งานวิศวกรรม 
- งานสถาปัตยกรรม 
-งานผังเมือง 
-งานช่างสุขาภิบาล 
-งานควบคุมและ
ตรวจสอบบ าบัดน้ า
เสีย 
ฝ่ายการโยธา 
- งานสาธารณูปโภค 
-งานสวนสาธารณะ 
- งานจัดสถานที่ 
   และการไฟฟ้า

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
- งานการเงินบัญชี 
- งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
-งานพัฒนารายได้ 
-งานผลประโยชน์
และกิจการพาณิชย์ 
ฝ่ายแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
- งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
งานธุรการ 
 

 

ฝ่ายปกครอง 
- งานทะเบียนราษฎร 

ฝ่ายป้องกันและรักษา
ความสงบ 
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- งานรักษาความสงบ 
ฝ่ายอ านวยการ 
-งานธุรการ 
-งานเลขานุการ
ผู้บริหาร 
ฝ่ายการเจ้าหน้าที ่
-งานบรรจุแต่งตั้ง
และอัตราก าลัง 
-งานวางแผนพัฒนา
บุคลากรและ
ทะเบียนประวัต ิ
 

ส านักปลัด  

ฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข 
- งานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
-ศูนย์บริการสาธารณสุข 
-  งานรักษาความสะอาด 
ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานป้องกันและ 
    ควบคุมโรคติดต่อ 
-งานสัตวแพทย์ 
-งานการเงินและบัญชี 
งานธุรการ 
 

กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา   กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล 

ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดกิารสังคม 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานพัฒนาชุมชน 
 

กองสวัสดิการ สังคม 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ระดับต้น) 

กองสวัสดิการสังคม 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
- งานสังคม
สงเคราะห์ 
- งานพัฒนาชุมชน 
ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป 
-งานธุรการ 

   

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 
- งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
- งานจัดท า
งบประมาณ 
-งานวิจัยและ
ประเมินผล 
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
- งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
- งานบริการข้อมูล
ข่าวสารทางท้องถ่ิน 
กลุ่มงานนิติกรรม
สัญญา 
งานธุรการ 

 

รองปลัดเทศบาล 

สถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล  1 -  6 
-ฝ่ายบริหาร      - ฝ่ายปกครอง  
 -ฝ่ายวิชาการ   - ฝ่ายบริการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 7 ศูนย์ 
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6. อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีดังนี้ 
อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล 
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายส าคัญ 2 ฉบับ คือ 1. พระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และ 2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

1. ภายใต้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ส่วนที ่3 หน้าที่ของ 
เทศบาล บทที่ 3 เทศบาลเมือง มาตรา 53 มีหน้าที่ท่ีก าหนดต้องท า ดังต่อไปนี้ 

1.1 กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 ที่ก าหนดหน้าที่ของเทศบาลต าบลต้องท า ได้แก่ 
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
(3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(9) หน้าที่อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

1.2 ให้มีน้ าสะอาดหรือน้ าประปา 
1.3 ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
1.4 ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
1.5 ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
1.6 ให้มแีละบ ารุงส้วมสาธารณะ 
1.7 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
1.8 ให้มกีารด าเนินกจิการโรงรบัจ าน าหรอืสถานสนิเชื่อทอ้งถิน่ 
 

2. ภายใต้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา 16 ก าหนดให้ 
เทศบาลมีหน้าที่การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
5) การสาธารณูปการ 
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6) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 
7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9) การจัดการศึกษา 
10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14) การส่งเสริมกีฬา 
15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
17) การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและ 

สาธารณสถานอื่น ๆ 
24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
25) การผังเมือง 
26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28) การควบคุมอาคาร 
29) การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 
30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน 
31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
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7. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ก าหนด วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

  7.1  วิสัยทัศน์  “เมืองอยู่ดี  คนมีสุข  ส่ิงแวดล้อมยั่งยืน บริหารพัฒนาก้าวไกล” 

  7.2 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย     

 

7.3 เป้าประสงค์ 
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มุ่งเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  ซึ่งจะส่งผลท าให้ 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและสะดวกสบายมากขึ้น จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดกิจกรรม
ต่างๆบรรลุ ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  ดังนี้ 
  1. เป็นเมืองมีระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน  
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  2. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ พัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนา
ระบบการบริการสาธารณสุข  พัฒนาการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ 
  3. ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ สร้างเครือข่ายให้มีความรู้ความ
เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการปฏิบัติราชการและบริการประชาชน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพทันสมัยและได้มาตรฐาน 
  4. ยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเป็นพื้นที่ปลอดภัยยา
เสพติด 
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๑.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
    แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑)  ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  ๒)  ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
   ๓)  วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
  ๔)  จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง
ที่อยู่ในระดับปานกลาง 
  5)  สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรีทราบ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
  6)  รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ๗)  รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

๑)  ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา 
  ๒)  พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
  ๓)  ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
  ๔)  พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนต าบลในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
 
๒.  คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
  เทศบาลเมืองปราจีนบุร ีแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

๑)  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี     ประธานกรรมการ 
  ๒)  รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี    กรรมการ 
  3)  หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ 
  ๔)  ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
  ๕)  ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
  6)  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
  ๗)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา     กรรมการ 
  ๘)  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
  9)  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน    กรรมการ 
  10)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
  11) ผู้ตรวจสอบภายใน      กรรมการและที่ปรึกษา 
 
 
 
 

บทที่ ๓  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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  ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบโดยรวม ในการก ากับดูแล การ 

จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
2) ให้หัวหน้าหน่วยงาน ทุกส านัก/กอง มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานตามนโยบาย 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใน 
  3) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี รายงาน
ให้ผู้บริหารทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงก าหนดมาตรการที่เหมาะสมใน    
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาล เมืองปราจีนบุรี 
มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1.  การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
  2.  ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
  ๓.  จดัการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความ
เสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าใน
ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
  4.  รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 
  5.  ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความ
เสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา
มาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้
องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
  6.  ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

 
 
 

1. ระบุความ
เสี่ยง 

2. ประเมิน
ความเสี่ยง 

3. จดัการ
ความเสี่ยง 

4. รายงาน
และติดตาม

ผล 

5. ประเมินผล
การบริหาร
ความเสี่ยง 

6. ทบทวน
การบริหาร
ความเสี่ยง 

บทที่ ๔  การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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1.  การระบุความเสี่ยง 
  เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค านึงถึง
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์
ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” 
“ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะด าเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 
  1.1  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
  1.2  ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้ สาเหตุของ
ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่าง
ถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน คือ 
  ๑)  ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล 
กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 
  ๒)  ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบ
สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์  
  1.3  ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
   ๑)  ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกล
ยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ๒)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มี
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
   3)  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการ
ด าเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การ
จัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันน าไปสู่ 
การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง 
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   4)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2564) 
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  อ าเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

1. การใช้ดุลพินิจของผูม้ีอ านาจใน
การอนุญาต อนุมตัิ ต่างๆ 

หากผู้มีอ านาจไมย่ึดหลัก
ความถูกต้อง ย่อมเกิดความ
ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วน
ต าบล 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้
ในการปฏิบัตริาชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนต าบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

2.  ความผดิพลาดในการปฏิบตัิงาน 
เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผดิพลาด ไมเ่ป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย อัน
น าไปสู่ปญัหากับหน่วย
ตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมา
ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้
ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานเทศบาล ไม่สนใจ
ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวม
องค์ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 

3.  การทุจรติในการเบิกจา่ยต่างๆ ราชการได้รับความเสียหาย
จากเงินที่ถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 

4.  วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องกับปญัหาและ
ความต้องการของประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อนไมไ่ดร้ับ
การแก้ไข มีการประท้วง 
ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
เกิดจากประชาชนไม่เข้าใจ
และการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนอยู่ในระดับต่ า 
เนื่องจากเป็นสังคมเมือง 

ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

5.  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบยีบ 
- ได้วัสดุครุภณัฑ์ทีไ่ม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่
ออกมาบังคับใช้จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรูค้วามเข้าใจ
ของผู้ปฏิบัต ิ
- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัด
จ้างทุจริต รับผลประโยชน์
จากผู้ขาย ผูร้ับจ้าง 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 

6.  การน าทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ประโยชนส์่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไมไ่ด้
รับประโยชน ์

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 

7.  การปฏิบตัหิน้าท่ีโดยมิชอบหรอื
ละเว้นการปฏิบตัิหน้าที ่

- ราชการไดร้ับความเสียหาย
จากการปฏิบตัิหรือละเว้นการ
ปฏิบัต ิ
- ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกในการ
เป็นข้าราชการที่ด ี

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

8.  โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มี
คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

สิ้นเปลืองและสญูเสีย
งบประมาณในการก่อสร้าง 
การซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมผีลประโยชน์
ในงานท่ีท า 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

งบประมาณที่ต้องจ่ายไป
ให้กับผู้ที่ไมม่ีสิทธ์ิได้รับ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 

10.  เกดิสาธารณภัยในพ้ืนท่ี บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสยีหาย เกดิการสูญเสีย
ทรัพย์สินและชีวิตของ
ประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุบกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

 



แผนการบริหารจดัการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ของเทศบาลเมืองปราจีนบรีุ  อ าเภอเมืองปราจีนบรีุ   จงัหวดัปราจีนบรีุ 
 

-20- 
 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของเทศบาล เมืองปราจีนบุรี ซึ่ง
ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1  การก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะท างาน
บริหารความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
 
ประเด็นท่ีพิจารณา ระดับคะแนน 

1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หรื อข้ อผิ ดพลาด ในการ
ปฏิบัติงาน(ครั้ง) 

5 ปี/ครั้ง 2-3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1-6 เดือน/ครั้ง 
ไม่เกิน 5 ครั้ง/ป ี

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงและผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า 

10,000 บาท 
10,000-

50,000 บาท 
50,000 – 

100,000 บาท 
100,000 – 

500,000 บาท 
มากกว่า 

500,000 บาท 
อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน 

ร าคาญ 
บาดเจ็บ 
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ 
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหสั เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ขององค์กร 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูง
มาก สูง ปานกลาง และต่ า 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  
 

    

สูงมาก 
4  

 
    

3  
 

    
สูง 

2  
 

    
ปานกลาง 

1  
 

    
ต่ า 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

 
  2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่
ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่าง กัน ท าให้สามารถ
ก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้
งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการ 
ดังนี้ 
  ๑)  พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  ๒)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง 
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  2.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ
ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
  ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง
จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
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คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

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 ต่ า 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

 
1) ระดับความเสี่ยงต่ า คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้

ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 

2)  ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-10 คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 

3)  ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้
ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4)  ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง
และประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2563) 
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  อ าเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี 

 
ความเสีย่ง ผลกระทบ/ความเสียหายที่

จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 

ความถี ่
ผลกระทบ 

ความรุนแรง 
คะแนน 

ความเสีย่ง 
ระดับ

ความเสีย่ง 
ผู ้

รับผิดชอบ 
1. การใช้ดุลพินิจของผูม้ี
อ านาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ต่างๆ 

หากผู้มีอ านาจไมย่ึดหลัก
ความถูกต้อง ย่อมเกิด
ความไมเ่ป็นธรรมต่อ
พนักงานส่วนต าบล 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้ใน
การปฏิบัตริาชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานเทศบาลในส่วนราชการ 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

2.  ความผดิพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้
ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายที่น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผดิพลาด ไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย อันน าไปสู่ปญัหา
กับหน่วยตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา
ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อน
การบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานเทศบาลไมส่นใจ
ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวม
องค์ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
(C) 

     

3.  การทุจรติในการ
เบิกจ่ายต่างๆ 

ราชการได้รับความเสียหาย
จากเงินที่ถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสีย่ง 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ผู ้
รับผิดชอบ 

4.  วางแผนการพัฒนาไม่
ถูกต้อง เหมาะสม 
สอดคล้องกับปญัหาและ
ความต้องการของประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อนไมไ่ด้
รับการแกไ้ข มีการประท้วง 
ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
เกิดจากประชาชนไม่เข้าใจ
และการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนอยู่ในระดับต่ า 
เนื่องจากเป็นสังคมเมือง 

ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 

     

5.  การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ เป็นไป
อย่างไม่ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบยีบ 
- ได้วัสดุครุภณัฑ์ทีไ่ม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่
ออกมาบังคับใช้จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรูค้วามเข้าใจ
ของผู้ปฏิบัต ิ
- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัด
จ้างทุจริต รับผลประโยชน์
จากผู้ขาย ผูร้ับจ้าง 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 

     

6.  การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไมไ่ด้
รับประโยชน ์

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ 
ความ
รุนแรง 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ผู ้
รับผิดชอบ 

7.  การปฏิบตัหิน้าท่ีโดยมิ
ชอบหรือละเว้นการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 

- ราชการไดร้ับความ
เสียหายจากการปฏิบัตหิรือ
ละเว้นการปฏิบตั ิ
- ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน เสียหาย 

 ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม 
ตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่
รัดกุมพอท่ีจะปิด
ช่องว่างการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาด
จิตส านึกในการเป็น
ข้าราชการท่ีดี 

ความ
เสี่ยง
ด้านการ
ปฏิบัต ิ
งาน (O) 

     

8.  โครงการก่อสร้าง
พื้นฐานไม่มีคณุภาพ ไมไ่ด้ใช้
ประโยชน ์

สิ้นเปลืองและสญูเสีย
งบประมาณในการก่อสร้าง 
การซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

 ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่
ค านึงถึงประโยชน์ของ
ทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมี
ผลประโยชน์ในงานท่ี
ท า 

ความ
เสี่ยง
ด้านการ
ปฏิบัต ิ
งาน (O) 

     

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

งบประมาณที่ต้องจ่ายไป
ให้กับผู้ที่ไมม่ีสิทธ์ิได้รับ 

 ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงาน
บกพร่อง ไม่
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ
ให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

ความ
เสี่ยง
ด้าน
การเงิน 
(F) 

    

10.  เกดิสาธารณภัยใน
พื้นที ่
 
 

 

บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสยีหาย เกดิการ
สูญเสียทรัพยส์ินและชีวิต
ของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 
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๓.  การจัดการความเสี่ยง 
  เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่
เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ 
  ๑)  การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ทีอยู่ ซึ่งไม่
ต้องด าเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
  2)  การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดย
การจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความ
เสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะ
ในการท างาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  3)  การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือ
ยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 
  4)  การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท าประกันภัย 
ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง
แทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
 
4.  การรายงานและติดตามผล 
  หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการ
ติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงาน
ต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดึควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถ
ติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ  
  1)  การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน ทุก 
6 เดือน ทุก 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 
  2)  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆ 
ตามปกติของหน่วยงาน 
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5.  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
  คณะท างานบริหารความเสี่ยง จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีต่อนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เพ่ือให้มั่นใจว่าเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไป
อย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการสามารถ
ลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืน
เพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
6.  การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
  การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
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  ในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อ านาจหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดให้เป็นภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา น ามาคัดเลือกความเสี่ยงเพ่ือ
ก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
เป้าหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2564 ของเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี  มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.  ความเสี่ยง 
2.  ระดับความเสี่ยง 
3.  กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง 
4.  วัตถุประสงค์ 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
6.  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
7.  งบประมาณ 
8.  ผู้รับผิดชอบ  
9.  ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๕  แผนบริหารความเสี่ยง 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  อ าเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี 
ความเสีย่ง ระดับ 

ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความ

เสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
1. การใช้ดุลพินิจของผู้
มีอ านาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ต่างๆ 

10 การพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติ ยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด 

เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรม และความถูก
ต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

การพิจารณา
อนุญาต อนุมัติ มี
ความรวดเร็ว 
ถูกต้อง 

- ทุกกอง 1 5 5 

๒.  การปฏิบตัหิน้าท่ี
โดยมิชอบหรือละเว้น
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

10 ก ากับดูแล ควบคุม
การปฏิบัติงาน ให้
ถูกต้องตามกฎหมาย 

- เพื่อให้องค์กรปลอด
การทุจริต  
- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการทีด่ ี

ม.ค.-ก.ย.
2564 

การปฏิบัติงาน
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้

- ทุกกอง 1 5 5 

3.  โครงการก่อสร้าง
พื้นฐานไม่มีคณุภาพ 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

10 ตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง 

เพื่อให้โครงการ
ก่อสร้างทุกโครงการ
ใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

โครงการก่อสร้าง
ทุกโครงการได้ใช้
ประโยชน์ และ
แก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได ้

- กองช่าง 1 5 5 

4.  เกิดสาธารณภัยใน
พื้นที ่

10 - จัดท าแผนป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 
- จัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันท ี

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ประชาชนท่ี
ประสบเหตไุดร้ับ
ความช่วยเหลือ 

200,000 สป. 2 4 8 
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ความเสีย่ง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งด้านการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
5.  ความผดิพลาดใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจาก
ขาดรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่
น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

15 ส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรม 

เพื่อให้
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่เกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

400,000 ทุกกอง 1 5 5 

6.  การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ 
เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

15 ส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรม 

เพื่อให้
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่เกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 กองคลัง 1 5 5 
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ความเสีย่ง ระดับ 
ความเสีย่ง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งด้านการเงิน (Financial Risk) 
7.  การทุจรติในการ
เบิกจ่ายต่างๆ 

15 มีการตรวจสอบโดย
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

เพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริต 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่มีการทุจรติใน
หน่วยงาน 

- กองคลัง 1 5 5 

8.  การน าทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้
ประโยชนส์่วนตัว 

15 มีการตรวจสอบโดย
งานพัสด ุ

เพื่อไม่ให้
ราชการเสีย
ประโยชน ์

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่มีการน า
ทรัพย์สินราชการ
ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

- กองคลัง 1 5 5 

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

16 ตรวจสอบข้อมลูกับ
ฐานข้อมูล
กรมบัญชีกลาง 

เพื่อไม่ให้
ราชการเสียหาย 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

การจ่ายเบีย้ยังชีพ
เป็นไปอย่างถูกต้อง 

- กอง
สวัสดิการ 

1 5 5 
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ความเสีย่ง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) 
10.  วางแผนการ
พัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน 

15 มีการตดิตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ทุกป ี

- เพื่อให้
แผนพัฒนาเป็น
กรอบในการท า
งบประมาณ
รายจ่ายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้ระดับ
ความส าเร็จของ
แผนสูงกว่าร้อย
ละ 60 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

- แผนพัฒนา
สามารถใช้เป็น
กรอบในการท า
งบประมาณ
รายจ่ายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- ระดับ
ความส าเร็จของ
แผนสูงกว่าร้อยละ 
60 

- สป. 1 5 5 
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  อ าเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี 

******************************* 
ค าชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (1) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (2) ตามระดับ 
ดังนี้ 1 = น้อยที่สุด  2 = น้อย  3 = ปานกลาง  1 = สูง  1 = สูงที่สุด   

ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 

(1)x(2) =(3) 
1. การใช้ดุลพินิจของผูม้ีอ านาจใน
การอนุญาต อนุมตัิ ต่างๆ 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงาน
เทศบาล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอ านาจใน
การตัดสินใจ สั่งการ 

   

2.  ความผดิพลาดในการปฏิบตัิงาน 
เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมาไม่มี
ความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย ระเบยีบ 
ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานเทศบาลไมส่นใจศึกษา
ระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวมองค์
ความรู้ในหน่วยงาน 

   

3.  การทุจรติในการเบิกจา่ยต่างๆ ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่ง
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุมพอท่ีจะปิด
ช่องว่างการทุจริต 

   

4.  วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องกับปญัหาและ
ความต้องการของประชาชน 

ปัจจัยภายใน 
- การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเกิดจาก
ประชาชนไม่เขา้ใจและการมสี่วนรว่ม
ในการวางแผนอยู่ในระดับต่ า 
เนื่องจากเป็นสังคมเมือง 

   

 
 
 



แผนการบริหารจดัการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ของเทศบาลเมืองปราจีนบรีุ  อ าเภอเมืองปราจีนบรีุ   จงัหวดัปราจีนบรีุ 

-2- 
ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความเสี่ยง 
(1)x(2) =(3) 

5.  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมา
บังคับใช้จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรูค้วามเข้าใจของผู้
ปฏิบัต ิ
- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง
ทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย 
ผู้รับจ้าง 

   

6.  การน าทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ประโยชนส์่วนตัว 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่ง
เคร่งครดั 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

   

7.  การปฏิบตัหิน้าท่ีโดยมิชอบหรอื
ละเว้นการปฏิบตัิหน้าที ่

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่ง
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุมพอท่ีจะ
ปิดช่องว่างการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกในการเป็น
ข้าราชการที่ด ี

   

8.  โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มี
คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึงประโยชน์
ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมผีลประโยชน์ในงานท่ี
ท า 

   

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไมต่รวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

   

10.  เกดิสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุบกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 
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