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ค าน า 

ด้วยพระราชบัญญัติ วิ นัยการเงินการคลั งของรั ฐ  พ .ศ.  2561 มีผลบั งคับ ใช้ เมื่ อ              
วันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุม
ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด และกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2562 โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์นี ้

เทศบาลต าบลท่าช้าง จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับ   
การบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายและ     
การบริหารงานของเทศบาลต าบลท่าช้างสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เทศบาลต าบลท่าช้าง 
มีนาคม 2566 
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ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
ประวัติความเป็นมา 

 
เทศบาลต าบลท่าช้าง เดิมเป็นสุขาภิบาลท่าช้างซึ่งจัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกา เล่ม 108 

ตอนที่ 177 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2534 ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล 
ต าบลท่าช้าง ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 และประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 โดยยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็น 
เทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา 

                                  

    ดวงตราสัญลักษณ์ก าหนดเป็นรูป “ช้างสามเศียร” เพราะสืบเนื่องมาจากตามต านาน
เล่าว่า มีช้างโขลงหนึ่งลงมากินน้ าที่ล าน้ ามูลบริเวณที่เป็นที่ตั้งเทศบาล ทุกวันนี้ จึงเรียกล าน้ ามูลว่า “ ท่าช้าง” 
และเพ่ือปฏิบัติเป็นสิริมงคลแก่เทศบาลจึงได้ก าหนดรูปตราเป็น “ ช้างสามเศียร” 
 
ที่ตั้งและอาณาเขต 
 เทศบาลต าบลท่าช้าง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีระยะทาง
ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 285 กิโลเมตร และมีจ านวนพื้นที่ทั้งสิ้น 8 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ติดต่อดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2162 แยกทางหลวง
หมายเลข226 (นครราชสีมา) – (บุรีรัมย์) ฟากเหนือ ตรงคอสะพานข้ามแม่น้ ามูลฝั่งตะวันตก 

จากหลักเขตท่ี 1 เป็นเส้นเลียบริมแม่น้ ามูล ฝั่งตะวันตก และฝั่งเหนือไปทางทิศเหนือ และทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ ามูล ฝั่งตะวันตกตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับ
ศูนย์กลางถนนไปบ้านส้ม ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่คลองส่งน้ าโครงการสูบน้ าด้วยไฟฟูาคลองซ้าย
ใหญ่ (สายเอ เดิม) บรรจบกับถนนไปบ้านส้ม ตามแนวถนนไปบ้านส้ม ไปทางทิศเหนือระยะ 100 เมตร 

จากหลักเขตที่ 2  เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนไปบ้านส้ม ไปทางทิศตะวันออกผ่านถนน
ไป บ้านส้ม ถึงหลักเขตท่ี 3 ซ่ึงต้ังอยู่รมิถนนไปบ้านส้มฟากตะวนัออก ตรงจดุท่ีอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่คลอง
ส่งน้ าโครงการสูบน้ าด้วยไฟฟูา คลองซ้ายใหญ่ (สายเอ เดิม) บรรจบกับถนนไปบ้านส้ม ตามแนวถนนไปบ้านส้ม
ไปทางทิศเหนือ ระยะ 100 เมตร 

ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นเลียบริมถนนไปบ้านส้ม ฟากตะวันออกไปทางทิศ
ใต้ และเลียบริมคลองส่งน้ าโครงการสูบน้ าด้วยไฟฟูา คลองซ้ายใหญ่ (สายเอ เดิม) ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านคลองซอย 1 ซ้ายเดิม ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองซอย 1 ซ้ายเดิม ฝั่งใต้ ตรงจุดที่
แนวริมคลองส่งน้ า โครงการสูบน้ าด้วยไฟฟูา คลองซ้ายใหญ่ (สายเอ เดิม) ฝั่งตะวันออกบรรจบกับริมคลอง
ซอย 1 ซ้ายเดิม ฝั่งใต ้

จากหลักเขตที่ 4  เป็นเส้นเลียบริมคลองซอย 1 ซ้ายเดิม ฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ระยะ550 เมตร และเป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2162 แยกทางหลวงหมายเลข
224 (นครราชสีมา) – กระสัง (บุรีรัมย์) ถึงหลักเขตที่ 5 ซ่ึงต้ังอยู่ริมทางรถไฟสาย 
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ตะวันออกเฉียงเหนือฟากเหนือ ตรงจุดที่ริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ ตัดกับแนวเขตปุา
สงวนแห่งชาติ(หนองเต็ง – จักราช) 

จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบแนวเขตปุาสงวนแห่งชาติ (หนองเต็ง – จักราช) ไปทางทิศใต้ 
ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ตรงแนวเขตปุาสงวนแห่งชาติ (หนองเต็ง – จักราช) ตามแนวเส้นขนานกับศูนย์กลาง 
ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 1,000 เมตร 

ทิศใต้ จากหลักเขตท่ี 6 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 
1,000 เมตร ไปทางทิศตะวันตก ผ่านถนน รพช.นม. 11045 ท่าช้าง–หนองหัวแรด และแม่น้ ามูล ถึงหลัก 
เขตท่ี 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ ามูล ฝั่งเหนือ 

ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบริมแม่น้ ามูล ฝั่งเหนือ และฝั่งตะวันตกไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือและทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2162 แยกทาง
หลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา) – กระสัง (บุรีรัมย์) บรรจบหลักเขตท่ี 1 
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 
วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลท่าช้าง (Vision) 

" ท่าช้างเป็นเมืองน่าอยู่   สถานที่น่าท่องเที่ยว   ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีการบริหารจัดการที่ดี ” 
 
พันธกิจ (Mission) 
 
1. พันธกิจการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าช้าง (Mission) 
 
      1)  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 
      2)  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการที่ดี 
 
      3)  พัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 
      4)  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
      5)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 
 
      6)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณค่าทางสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 
      7)  ส่งเสริมและพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
2. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
 
      1) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมสะดวกสบาย ทั่วถึง และรองรับการขยายตัวของ
ชุมชนในอนาคต 
 
      2) ส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับให้เป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
      3) ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
 
      4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดีถ้วนหน้า มีรายได้เพียงพอ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
      5) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีส่วนร่วมรับผิดชอบท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นของตน 
 
      6) ประชาชนได้รับการดูแลให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลท่าช้าง    ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้                

5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้       
 
      1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด าริ 
 
          แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 
           1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ      
เมื่อปี 2538 เพื่อแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
 
          1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภค
แลบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา น้ าท่วมและน้ าแล้ง 
 
          1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
        2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
          แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 
          2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 
          2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
 
          2.3 สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
 
          2.4 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.) 
 
          2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านและชุมชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 
          2.6 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้
การเรียนรู้การดูแลสุขภาพการออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจ
สุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
 
          2.7 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้น าการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 
          2.8 ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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 2.9 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัด

กิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ เพ่ือด าเนินการพัฒนาบทบาทและ
คุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
 
          2.10  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปใน
อนาคต 
 
          2.11  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
 
          2.12  ด าเนินการ สนับสนุน และประสานการปฎิบัติเพ่ือปูองกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาการเสพ การผลิต การจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
 
          2.13  ด าเนินการโครงการ เทศบาลสัญจรเพ่ือให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหาอุปสรรค และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที ่
 
          2.14  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 
 
          2.15  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่
ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัดเพ่ือให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรม
กีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
 
       3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
           แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 
           3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะได้เพ่ิมผลผลิต โดย
ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
 
           3.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
 
           3.3 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) 
 
           3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ น าเครื่องจักร และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น 
 
           3.5 สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก 
 
           3.6 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคและเพ่ือการอนุรักษ์และ
เพ่ิมรายได ้
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  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
 
           แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 
           4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
 
           4.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และ
แก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว 
และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 
 
           4.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุน
เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 
 
           4.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
 
           4.5 พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
 
           4.6 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด หน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจน
องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 
           4.7 สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาด  สินค้าทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ 
 
           4.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
 
           4.9 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 
           4.10  ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ เพ่ือสร้าง
ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
           4.11  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน 
(อปพร.) เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 
 
           4.12 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
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           4.13 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ใน
การรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
 
           4.14 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
 
       5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
           แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 
           5.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลต าบลท่าช้าง เพ่ือให้รองรับการปฎิบัติภารกิจ
หน้าที่ ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
           5.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้สะดวก 
รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
 
           5.3 สนับสนุนบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าช้างให้ได้รับการศึกษา อบรมการท าวิจัยเพ่ิมพูนความรู้ 
เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน 
 
           5.4 บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในเขตเทศบาล 
 
           5.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน
ในการพัฒนาของเทศบาล 
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สภาพและข้อมูลพื้นฐาน 
 

 
                   
สภาพภูมิประเทศ 
 
         สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีแม่น้ ามูล ล าบริบูรณ์ และล าห้วย ๒ สาย ไหลผ่านพ้ืนที่ของเขต
เทศบาล และประชาชนใช้เป็นแหล่งน้ าในการเพาะปลูก อุปโภคและบริโภค 
 
สภาพภูมิอากาศ 
 
         ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี มีอุณหภูมิเฉลี่ย ๓๓ องศาเซลเซียส 
 
         ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายนของทุกปี ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ๗๙.๖๐ มิลลิเมตร 
 
         ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี มีอุณหภูมิเฉลี่ย ๒๕ องศาเซลเซียส 
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ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
   (๑) การคมนาคมขนส่ง 
 
               ทางบก จากจังหวัดนครราชสีมา สามารถเดินทางได้ คือ 
๑)  เส้นทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ จากจังหวัดถึงอ าเภอ ระยะทางประมาณ ๑๘ กิโลเมตร  จากจังหวัดถึง
อ าเภอสามารถเดินทางต่อไปได้ถึงจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี และเส้นทางท่ีตัดไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ อีก 
นอกจากรถโดยสารที่วิ่งระหว่างจังหวัดนครราชสีมา หรือจากกรุงเทพฯ ถึงบุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี และ
ยังมีรถประจ าทางเป็นรถโดยสารขนาดกลาง และรถสองแถววิ่งระหว่าง จังหวัดนครราชสีมา – ท่าช้าง (เขต
สุขาภิบาลท่าช้าง) อีกด้วย 
๒)  เส้นทางหลวงหมายเลข ๒ จากกรุงเทพฯ–นครราชสีมา–ขอนแก่น จากถนนหมายเลข ๒    เมื่อออกจาก
จังหวัดนครราชสีมา ถึงทางแยกเข้าวัดพนมวัน และเขตต าบลหนองงูเหลือม สามารถตัดเข้าอ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติได้ 
๓)  เส้นทางจากอ าเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา   เมื่อถึงบ้านด่านเกวียน สามารถเลี้ยวเข้าถนนของกรม
โยธาธิการ มาออกท่ีบ้านพระพุทธเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยเป็นถนนลาดยางมาตรฐาน 
๔)   ทางรถไฟเดินทางโดยขบวนรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี กรุงเทพฯ – สุรินทร์ 
มีรถผ่านเป็นประจ าทุกวัน 
 
             ทางอากาศ กรมการบินพาณิชย์ได้ก่อสร้างท่าอากาศยานนครราชสีมา แห่งใหม่ข้ึนที่บ้าน   หนอง
เต็ง ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ขณะนี้ก าลังด าเนินการขอรับการสนับสนุนให้สนามบินพาณิชย์แห่ง
ใหม่นี้ เป็นสนามบินนานาชาติให้สามารถรองรับเครื่องบินได้ทุกขนาด 
 
    (๒)  การไฟฟ้า 
 
         มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟูาสังกัดการไฟฟูาส่วนภูมิภาค อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ปริมาณการผลิต
กระแสไฟฟูาเพียงพอกับความต้องการชองประชาชนภายในเขตเทศบาล โดยจะมีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้าน  แต่
เทศบาลยังขาดระบบไฟฟูาสาธารณะครอบคลุมทั่วพื้นที่ 
 
     (๓)  การไปรษณีย์ 
 
         ระบบการสื่อสารในเขตเทศบาลต าบลท่าช้าง จะมีที่ท าการไปรษณีย์หมู่บ้าน ๑ แห่ง อยู่ภายใต้การ
ด าเนินการของภาคเอกชน 
 
    (๔) การโทรศัพท์ 
 
         มีโทรศัพท์สาธารณะติดตั้งประมาณ ๑๗ เครื่อง ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนภายใน
เขตเทศบาล และโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีทั้งหมดประมาณ ร้อยละ ๖๐ ต่อประชากรทั้งหมด 
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   (๕)  การธนาคาร 
 
         มีธนาคารอยู่ในเขตเทศบาลต าบลท่าช้าง จ านวน ๑ แห่ง คือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร แต่มีการบริการตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงไทย จ านวน ๑ แห่ง ธนาคารออมสิน ๑ แห่ง    ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ๑ แห่ง และธนาคารกรุงเทพ ๑ แห่ง 
 
    (๖)  การประปา 
 
         เทศบาลไม่มีการประปาบริการประชาชนภายในเขตเทศบาล เนื่องจากการประปาอยู่ในความ
รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 
 
    (๗)  การกีฬา นันทนาการ 
 
         เทศบาลมีแหล่งนันทนาการและพักผ่อน ดังนี้ 
         - มีสวนสาธารณะ จ านวน ๓ แห่ง 
         - ห้องสมุดประชาชน จ านวน ๒ แห่ง 
         - ลานกีฬาจ านวน ๔ แห่ง 
 
     (๘)  สภาพการจราจร 
 
         ในเขตเทศบาลจะมีปัญหามาก เพราะสภาพการจราจรถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นถนน
ลูกรังผสมหินกรวด   ในช่วงฤดูฝนจะท าให้เป็นหลุมเป็นบ่อเกิดน้ าท่วมขัง ถนนเกิดการช ารุดเสียหายเนื่องจาก
การกัดเซาะของน้ า จากเหตุที่ถนนสร้างไม่ได้มาตรฐานนี้ท าให้ประชาชนภายในเขตท่ีใช้เส้นทางสัญจรไปมา
ได้รับความเดือดร้อนประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ท าให้การส่งสินค้าและพืชผลต่าง ๆ 
ทางการเกษตรเป็นไปด้วยความล าบาก 
 
          - ถนนในเขตเทศบาลต าบลท่าช้าง 
 
    ๑) ถนนคสล.    จ านวน              ๑๒๓           สาย 
 
    ๒) ถนนดิน       จ านวน               ๑๔           สาย 
 
    ๓) ถนนลูกรัง    จ านวน                ๒๐           สาย 
 
    ๔) ถนนลาดยาง จ านวน                 ๔           สาย 
 
          - สะพานในเขตเทศบาลต าบลท่าช้าง 
 
    ๑) สะพานคอนกรีต จ านวน              ๒           แห่ง 
 
    ๒) สะพานเหล็ก     จ านวน              ๑           แห่ง 
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      (๙)  การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

 

 
 
 
ด้านเศรษฐกิจ 
 
         สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวมเทศบาลต าบลท่าช้างราษฎรส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีถิ่นฐาน   
ดังเดิมอยู่ที่ภูมิภาคนี้มีวิถีชีวิตเช่นด้วยกับชาวชนบททั่วไป ซึ่งประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ มี
การท านา ท าไร่ เป็นรายได้หลัก มีพ้ืนที่ส าหรับท าการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ แต่เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ใกล้ตัวเมือง
จังหวัดนครราชสีมาท าให้ความเจริญต่างๆ เข้ามาในเขตเทศบาลอย่างรวดเร็ว วิถีการด ารงชีวิตของประชาชน
จึงอยู่กันเป็นกลุ่ม ๆใกล้เคียงกับสังคมเมืองตั้งแต่เดิมมา ฐานทางเศรษฐกิจอิงอยู่กับสาขาเกษตรกรรม การค้า
ขายประกอบธุรกิจ แต่ในปัจจุบันมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต จึงมี
การประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงาน อุตสาหกรรม การเจริญเติบโตจึงก้าวหน้าไปทุกด้าน ซึ่งมีผลผลิตที่จะสร้าง
รายได้ให้แก่ราษฎร ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย ๕๘,๓๒๖.๒๒ บาท / ปี มีสาขาอาชีพ คือ 
 
         (๑) สาขาเกษตรกรรม   ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้มาจากการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่ 
การท านาท าไร่ เป็นรายได้หลัก แต่มักจะประสบปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมท าให้ผลผลิตตกต่ าได้รับความ
เสียหาย 
 
๑)   กสิกรรม   ได้แก่ การท านา   ปลูกพืชผัก ท าสวนไม้ผล มีการปลูกข้าวเป็นหลักมีพ้ืนที่ใน 
การปลูกข้าวจ านวน   ๙๔๓ ไร่ ท าสวน ๑,๑๙๓ ไร่ ท าไร่ ๕๒๕ ไร่ 
๒)   ปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงสุกร โค ไก่ เป็ด 
๓)   การประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลา และจับปลาบริเวณล าน้ ามูล 
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(๒) สาขาธุรกิจและการประกอบการค้า การประกอบธุรกิจการค้าขายเกิดขึ้นมาแต่ดั้งเดิม โดยเฉพาะ

ในเขตชุมชน ได้แก่ 
 
๑)  ร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของช า ๔๙ แห่ง 

๒)  ร้านเสริมสวย ๑๒ ร้าน 

๓)  ร้านซ่อมเครื่องยนต์ พ่นสีรถยนต์   ๑๐   แห่ง 

๔)  ร้านจ าหน่ายยา ๒   แห่ง 

๕)  ร้านอาหาร และสถานบริการ ๒๐   แห่ง 

๖)  ร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง ๗ แห่ง 

๗)  ร้านถ่ายรูป ๓ แห่ง 
 
         (๓)   สาขาอุตสาหกรรม  ได้แก่ 
 
๑)  ธุรกิจโรงเลื่อยจักรขนาดใหญ่ ๑ แห่ง 

๒)  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน ๒ แห่ง 

๓)  โรงสี ๒ แห่ง 

๔)  โรงงานท าขนมจีน ๑ แห่ง 
 
         (๔) สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   ได้แก่ 
 
๑)  โครงการก่อสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัย 

๒)  โครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร 

๓)  การจัดสรรที่ดินเพื่อจ าหน่าย 
 
         (๕) สาขาแรงงานและการให้บริการ   ได้แก่ 
 
๑)   การรับจ้างท างานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอ าเภอ 

๒)   การรับจ้างท างานในเขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งมีพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน 

๓)   การรับจ้างท างานในต่างประเทศ เช่น ประเทศไต้หวันโดยไปท างานเกี่ยวกับการก่อสร้างแม่บ้าน เป็นต้น 

๔)   การประกอบอาชีพรถโดยสาร รถสองแถว มอเตอร์ไซค์รับจ้างผลผลิต และรายได้ของราษฎรจึงมีในทุก
สาขา ซึ่งหากต่อไประบบเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมขยายตัวขึ้น จะท าให้รายได้จากการเกษตรลดน้อยลง 
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หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลท่าช้าง 
 
1. บ้านขาม 
 
2. บ้านหนองหอย 
 
3. บ้านโนนสะเดา 
 
4. บ้านช่องโค 
 
5. บ้านมะดัน 
 
6. บ้านหนองบัว 
 
7. บ้านท่าช้าง 
 
8. บ้านตลาดท่าช้าง 
 
9. บ้านหนองเต็ง และ ชุมชนต ารวจ (ช้างทองบางส่วน) 
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การศึกษา 

 ในเขตเทศบาลต าบลท่าช้าง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครราชสีมา 3 แห่ง ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
 

                 

 
    

 
 
 

ฝ่ายอ านวยการ 
พนักงานเทศบาล 
- หัวหน้าฝุายอ านวยการ  (๑) 
- นักทรัพยากรบุคคล ชก.(1) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก.(1) 
- นักประชาสัมพันธ์ ชก. (1) 
ลูกจ้างประจ า 
- นักการ (๑) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
- นักการ (๑) 

ฝ่ายปกครอง 
พนักงานเทศบาล 
- หัวหน้าฝุายปกครอง (๑) 
- เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา          
สาธารณภัย ชง.(1) 
ลูกจ้างประจ า 
- พนักงานขับรถยนต์ (๑) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 
- พนักงานดับเพลิง (๓) 
 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
พนักงานเทศบาล 
- หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง ( 1) 
- นักจัดการงานทั่วไป ชก. (๑) 
- เจ้าพนักงานการคลัง ชง. (๑) 
- เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. (๑) 

ฝ่ายพัฒนารายได้ 
พนักงานเทศบาล 
- หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ (๑) 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
พนักงานเทศบาล 
- หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง (1ว่าง) 
- วิศวกรโยธา ปก. (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1 ว่าง) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (๑) 
-คนสวน (๒) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
คนงาน (๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
พนักงานเทศบาล 
- หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข (1 ว่าง) 

 จพง.สาธารณสุข ปง/ชง (ว่าง 1 )   
ลูกจ้างประจ า 
- พนักงานขับรถยนต์ (๑) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 
- พนักงานประจ ารถขยะ (1) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
- คนงาน (2) 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
พนักงานเทศบาล 
- หัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

(ว่าง 1) 
- นักวิชาการศึกษา ปก. (1 ) 
พนักงานครู 
- ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย  (1 ว่าง) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 
- ผุ้ดูแลเด็ก (1) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
- ผู้ดูแลเด็ก (2) 
- นักการ (๑) 
 

 
 
 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
พนักงานเทศบาล 
- หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชน  (1 ) 
- นักพัฒนาชุมชน ชก. (2) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1 ว่าง) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
- นักการ (๑) 
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ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทอ้งถิน่ ระดับกลาง) 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่ว่ไป ระดับต้น) 

เลขทีต่ าแหน่ง 20-2-01-

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

เลขทีต่ าแหน่ง 20-2-01-

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

เลขทีต่ าแหน่ง 20-2-01-

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (ว่าง) 

 

กองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (ว่าง) 

 

กองสวัสดิการสังคม  
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (ว่าง) 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก 
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อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าช้าง 

      
  อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ได้ก าหนด  

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
 

    มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
 

     รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
     ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 

 รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
 ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
 ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ 
 บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

       การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการ  
บ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
 
        มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
 
  ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
  ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
  บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
  ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
  ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
  เทศพาณิชย์ 

       อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอ านาจ
และหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้ 
 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
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  การสาธารณูปการ 
  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  การจัดการศึกษา 
  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  การส่งเสริมการกีฬา 
  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 
  การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  การผังเมือง 
  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  การควบคุมอาคาร 
  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
ภารกิจตามแผนกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  6  ด้าน  คือ 
 
     1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
 
     2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
     3. ด้านการจัดระเบียบสังคมและรักษาความเรียบร้อย 
 
     4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพานิชกรรม และการท่องเที่ยว 
 
     5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
     6. ด้านศาสนา ศิลปวัฒธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 



-18- 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 
(1) ด้านการคมนาคมและการขนส่ง(ทางบกและทางน้ า) 
 
(2) ด้านสาธารณูปโภค (แหล่งน้ า/ประปาชนบท) 
 
(3) ด้านสาธารณูปการ(การจัดให้มีการควบคุมตลาด) 
 
(4) การผังเมือง 
 

     (5) การควบคุมอาคาร 
 
   2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจอ านาจหน้าที่ ดังนี้     
 
            (1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 
            (2) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
 
            (3) ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
 
            (4) การสวัสดิการสงัคม(การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 
 
            (5) การนันทนาการ(การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ) 
 
            (6) การศึกษา(การจัดการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ) 
 
            (7) การสาธารณสุข(การสาธารณสุข การรักษาพยาบาล และการปูองกันควบคุมโรคติดต่อ 
 
             3. ด้านการจัดระเบียบสังคมและรักษาความเรียบร้อย มีภารกิจอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 
             (1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ   

พัฒนาท้องถิ่น 
 
             (2) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
             (3) การรักษาความสงบเรียบร้อย และความเป็นระเบียบของบ้านเมือง 
 
             4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 
             (1) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
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              (2) การส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 
              (3) การหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลต าบล 
 
              (4) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
 
              (5) กิจการเกี่ยวการพาณิชย์ 
 
              (6) การท่องเที่ยว 
 
              5. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีภารกิจอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 
              (1) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
              (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
 
              (3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาปุา การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 
               6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 
               (1) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

           (2) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา 

 
               (3) การปกปูอง คุ้มครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
 
               (4) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
 
               อ านาจหน้าที่ของส านักปลัดเทศบาล 
 

                มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
กองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับ เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบด้วยส่วนราชการภายในดังนี้ 
 
- ฝุายอ านวยการ 

 
มีหน้าที่เกี่ยวกับก าหนดนโยบาย การควบคุม ก ากับดูแล และอ านวยการด าเนินงานของธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ 

และงานประชาสัมพันธ์ 
 
  

 
 
 



-20- 
   - ฝุายแผนงานและงบประมาณ 

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนงานเพ่ือประกอบการก าหนดนโยบายจัดท าแผนหรือโครงการการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล โครงการระดับชาติ ระดับ
กระทรวง ระดับกรมหรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี 

                     
        - ฝุายปกครอง 
 

มีหน้าที่เก่ียวกับการก าหนดนโยบาย การควบคุม ก ากับดูแล และอ านวยการ ด าเนินงานของงานนิติการ งานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานทะเบียนราษฎร 

 
อ านาจหน้าที่ของกองคลัง 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การ
ตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ  เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท า
งบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การ
ควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาล และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
อ านาจหน้าที่กองช่าง 
       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและ

ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุม การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม
เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจั กรกลและ
พาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย 

 
อ านาจหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

        มีหน้าที่เก่ียวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การปูองกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 

- ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
มีหน้าทีเกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนาการสุขาภิบาลและการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ในเขตเทศบาล การ
ควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การควบคุมปูองกันงานอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อม  งาน
ควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

 
- ฝุายบริการสาธารณสุข 

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสุขศึกษา งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานโภชนาการ งาน
สุขภาพจิต งานสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัยชุมชน การพัฒนาระบบการให้ความรู้แก่อาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ การสร้าง
สุขภาพภาคประชาชน 
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 - ฝุายปูองกันและควบคุมโรค 

มีหน้าที่เก่ียวกับการวางแผน ค้นคว้า วิจัยการให้บริการงานปูองกันโรคติดต่อในพ้ืนที่รับผิดชอบ งานการปูองกันและสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคในโรงเรียนและชุมชน งานปูองกันโรคติดต่อ งานควบคุมแมลงและพาหนะน าโรค งานเฝูาระวังทางระบาดวิทยา 

 
อ านาจหน้าที่กองการศึกษา 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา 

การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอาชีวศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรม งานกิจการ
ศาสนาส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
อ านาจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม 
มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือปูองกันแก้ไข  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เด็กเยาวชน  สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้

ยากไร้ กลุ่มอาชีพต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถพ่ึงตนเองได ้

-ฝุายพัฒนาชุมชน  
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนาชุมชน  งานส่งเสริมกิจการชุมชน  และงานส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ 

 
                    -ฝุายสังคมสงเคราะห์  

มีหน้าที่รับผิดชอบงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน และงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
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2.การบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.1 บทน า 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงาน ของรัฐจัด
ให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัด
ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ 

การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การ
บริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เพราะภายใต้สภาวะการด าเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความ
ไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเปูาหมายของหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเปูาหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์คว าม
เสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของ ความเสี่ยง ก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง 
เพ่ือลดความสูญเสียและโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย แก่หน่วยงาน 

ดังนั้น เทศบาลต าบลท่าช้าง จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุที่จะท าให้เกิดความเสียหาย ให้
ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้ 
 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. เพ่ือให้ระบบงานของเทศบาลต าบลท่าช้าง สอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ  

2. เพื่อให้เทศบาลต าบลท่าช้าง ใช้ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือของผู้บริหาร 
ในการลดหรือปูองกันความเสียหาย หรือความล้มเหลว จากกระบวนการด าเนินงานที่จะส่งผลกระทบที่เสียหาย  
ทั้งระดับบุคคลและองค์กร ท าให้ไม่บรรลุเปูาหมายขององค์กรได้  

3. เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
 
2.3 เป้าหมาย 

๑. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้  
ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

๓. สามารถน าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในเทศบาล 

ต าบลท่าช้าง 
 
2.4 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลท่าช้าง ดังนี้ 

1. มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลท่าช้าง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่ส่ง  
ผลกระทบต่อเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลต าบลท่าช้างในภาพรวม ๔ ด้าน โดยจัดล าดับความส าคัญ  
ดังต่อไปนี้ 
 

 



-23- 
 ๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยง 

อันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  
ท าให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความรวมทั้งการท านิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  
จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ 

 ๑.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลต่อ 
ความส าเร็จตามเปูาหมายและพันธกิจโดยรวม ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศมนตรีต าบลท่าช้างหรือ 
เป็นการก าหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลท าให้เทศบาลต าบลท่าช้าง ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ 
เปูาหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศมนตรีต าบลท่าช้างได ้

 ๑.๓ ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหา  
อันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผล 
กระทบท าให้ผลการปฏิบัติงาน/การด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลท่าช้าง เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ/ 
หรือประสิทธิผล 

 ๑.๔ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Rick : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องจากกระบวนการ  
การบริหารงบประมาณและการเงินจนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
 

๒. ให้เทศบาลต าบลท่าช้าง ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้ 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลท่าช้างทุกคน  
มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้การก ากับดูแลของคณะท างานการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงของเทศบาลต าบลท่าช้าง 

 
๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลท่าช้าง และผู้บังคับบัญชาตาม  

สายการบังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดหรืออาจเกิดข้ึนตามสภาพแวดล้อม 
ภายในและภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง 

๔. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยง เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร  
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าช้างทุกคนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะน าไปสู่  
การบรรลุเปูาหมายและการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
 
2.5 นิยามความเสี่ยง 

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิด ความเสียหาย 
ท าให้วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่องค์กรก าหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน 
การด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความ
เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการกับ ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดย
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหาร  
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ 
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1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น  

งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการท างานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน 
2. การลดความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วนโดย  

การจัดให้มีระบบการควบคุมต่าง ๆ เพื่อปูองกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา 
3. การแบ่งความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดย  

การหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การท าประกันต่าง ๆ 
4. การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ต้องท าสิ่งใดเพ่ิมเติม เนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยง  

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



-25- 
 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

3.1 แนวทางการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลท่าช้าง แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย 
๑) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
๓) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
๔) จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้ง 

ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง 
5) สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลท่าช้าง 

ทราบและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
6) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
๗) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
๑) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีที่ผ่านมา 
๒) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
๓) ผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานเทศบาลในการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 

3.2 คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
เทศบาลต าบลท่าช้าง แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอ านาจ 

หน้าที่ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ผู้
ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 

    
1.  นายกิตติภัค กาญจนพรประภา ประธานคณะท างาน 
2.  นางรุ่งนภา ชาตยธรรม คณะท างาน 
3.  นายยศวริส บุญหลัง คณะท างาน 
4.  นายรัชศักดิ์ เวิดสูงเนิน คณะท างาน 
5.  นางปาณิตา ปานมน คณะท างาน 
6.  นายวัชรพลประสิทธิ์ ก้อนแก้ว คณะท างาน 

7.  นางยุภาพร งอกสิน                คณะท างาน 
8.  นางสาววรรณา สอนคราม        คณะท างาน/เลขานุการ 
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1. น านโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล 

ต าบลท่าช้าง มาแปลงเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติและน าเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมี 
การก าหนดกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ 

2. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เปูาหมายและ 
ผลส าเร็จของเทศบาลต าบลท่าช้างเพ่ือพิจารณาและใหน้โยบาย 

3. ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือก าหนดวิธีการควบคุม ปูองกัน หรือลดความเสี่ยงของ 
เทศบาลต าบลท่าช้างเพ่ือให้เกิดความม่ันใจในการด าเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน หรือหากเกิดขึ้นก็ให้ 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

4. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเปูาหมาย  
ในแผนงานได้ครบถ้วน มีการก าหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง ก าหนดเปูาหมายในเชิงระดับ 
ความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการก าหนด  
Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ 

5. ก ากับให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอ  
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดท าและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีทบทวนคู่มือ 
บริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลท่าช้าง เสนอนายกเทศมนตรีต าบลท่าช้างเป็นรายปี 

6. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้  
มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ ค าสั่ง และคู่มือ  
การปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 

7. แต่งตั้งคณะท างานย่อยเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานได้ตามความจ าเป็นเหมาะสม 
8. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ 

จัดล าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท า  
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้ซึ่งเทศบาลต าบลท่าช้าง มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 

2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก 
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์ 
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุม  
ความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึง  
ความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น              
กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 

4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร  
ความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดให้ฝุายบริหารรับทราบ 

5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้ 
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือ 
กลไกความเสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือ  
ต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง  
ในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
 
 4.1 การระบุความเสี่ยง 

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค านึงถึง
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์           
และเปูาหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยง
จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด       
ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลปูองกันรักษา 
ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะ
ด าเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

4.1.1 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ 
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่ เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิด        
ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปูาหมายตามภารกิจขององค์กร และเปูาหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
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4.1.2 ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด เกิดข้ึนได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้ สาเหตุ
ของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลัง ได้
อย่างถูกต้อง 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 

4.1.3 ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เปูาหมาย 

พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเปูาหมายในแต่ละประเด็น  
ยุทธศาสตร์ 

 ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็น
ปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์       
เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการ
มอบหมาย อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ ควบคุมทาง
การเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น  การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับ การด าเนินงาน 
การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ  การจัดเก็บ
รายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อัน  น าไปสู่
การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด 
กรมบัญชีกลาง  

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น ความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตาม  กฎระเบียบ 
หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็น อุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4.2 การประเมินความเสี่ยง  
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด  

ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของเทศบาลต าบลท่าช้าง ซึ่ง
ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 

 4.2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง            โดย
คณะท างาน บริหารความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความ
รุนแรงของ ผลกระทบ ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
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ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ 
ผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ 
สูง มาก สูง ปานกลาง และต่ า 
 

 
4.2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่

ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถ 
ก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง
ภายใต ้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้  

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดขึ้นมากน้อย 
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

 ๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมี
ความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
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 4.2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ 

ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิด ความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด  

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง จัดแบ่ง
เป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 
1) ระดับความเสี่ยงต่ า คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ ให้

ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ 
ควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติม  

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-10 คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่
ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการ 
เพ่ิมเติม  

3) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพ่ือให้
ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และ
ประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบาลต าบลท่าช้าง 
ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ 

ส าหรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(3) 
รหัส 

ความเสี่ยง 
 

(4) 
ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ 

 
 

(5) 
โครงการ/กจิกรรม 

ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

(6) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(7) 
วัตถุประสงค์ 

(8) 
ตัวชี้วัด 

(9) 
เป้าหมาย 

1 การบริหารงานคลัง โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

384,000 
 

1.เพื่อเพิ่มรายได้ของ
เทศบาลต าบลท่าช้าง 
 
2.ปรับปรุงข้อมูลที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้างให้
เป็นปัจจุบัน 
 
3.ให้จัด เก็บภาษีได้
อย่างมีระบบ ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
 
4.เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และสามารถน าข้อมูล
ที่จัดเก็บไปใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

1.จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ70 
 
2.การส ารวจข้อม  ูล
ภาคสนามส าเร็จตาม
เปูาหมายร้อยละ60 
 
3. ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ
60 
 

ผู้อยู่ ในข่ ายช าระภาษี
เทศบาลต าบลท่าช้าง 

 
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                        ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                                                                                       (นางรุ่งนภา ชาตยธรรม) 

                                                                                                                                                                                      ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                                                                                                                   วันที่................................................................. 
 

-31-  
 
 

      แบบ RM  ๑ 

 

 



เทศบาลต าบลท่าช้าง 
การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง 

ส าหรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(3) 
รหัส 
ความ 
เสี่ยง 

(4) 
โครงการ/กจิกรรม 

(5) 
วัตถุประสงค์ 

(6) 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

(7) 
ความเสี่ยง 

(8) 
ประเภทความเสี่ยง 

(9) 
โอกาส 

(10) 
ผลกระทบ 

(11) 
คะแนนความ
เสี่ยง/ระดับ
ความเสี่ยง 
(9) x (10) 

(12) 
การตอบสนอง

ความเสี่ยง 

1 โครงการปรับปรุง
แ ผ น ที่ ภ า ษี แ ล ะ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

1.เพื่อ เพิ่ มรายได้ของ
เทศบาลต าบลท่าช้าง 
2.ปรับปรุงข้อมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างให้เป็น
ปัจจุบัน 
3.ให้จัดเก็บภาษีได้อย่าง
มี ร ะ บ บ  ค ร บ ถ้ ว น 
สมบูรณ์ 
4.เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้างและ
ส า ม า ร ถ น า ข้ อ มู ล ที่
จั ด เ ก็ บ ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

กองคลัง 1.เจ้าหน้าที่ขาดความ
เข้าใจในกระบวนการ
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ก า ร
ประสาน  
(รับช าระภาษี) 
2.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความเชี่ยวชาญทางด้าน 
พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 
3 .คว าม ไ ม่ ใ ห้ ค ว า ม
ร่วมมือของประชาชนใน
พื้นที่ในการส ารวจ 
4.ที่ ดิ น  น .ส .3ก  ไม่
สามารถหาข้อมูลได้ 
5 . ไม่ ส าม ารถติ ดต่ อ
เจ้าของพื้นที่ได้ 
 

การด าเนินงาน 2 3 6 
(ปานกลาง) 

ลดโอกาสและ
ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 
 

 

                                                                                                                                                                                  ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                                                                                       (นางรุ่งนภา ชาตยธรรม) 

                                                                                                                                                                                      ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                                                                                                                   วันที่................................................................. 
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      แบบ RM  ๒ 
 



เทศบาลต าบลท่าช้าง 
แบบรายงานการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ส าหรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(3) 
รหัส 
ความ 
เสี่ยง 

(4) 
โครงการ/กจิกรรม 

ความเสี่ยง 

(5) 
ความเสี่ยง 

(6) 
ตัวชี้วัด 

(7) 
การตอบสนอง

ความเสี่ยง 

(8) 
วิธีการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

(9) 
ผู้รับผิดช

อบ/
หน่วยงาน 

(10) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(11) 
วิธีการติดตาม

และการรายงาน 
ความเสี่ยง 

1 โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

1.เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ
ในกระบวนการปฏิบัติงาน
และการประสาน  
(รับช าระภาษี) 
2. เจ้ าหน้ าที่ ข าดความรู้
ความเ ช่ียวชาญทางด้ าน 
พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 
3.ความไม่ให้ความร่วมมือ
ของประชาชนในพ้ืนท่ีในการ
ส ารวจ 
4.ที่ดิน น.ส.3ก ไม่สามารถ
หาข้อมูลได้ 
5.ไม่สามารถติดต่อเจ้าของ
พื้นที่ได้ 
 

1.จัด เก็บภาษี
เพิ่มขึ้นร้อยละ
70 
2.การส ารวจ
ข้อมูลภาคสนาม
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมายร้อยละ
60 
3. ประชาชนมี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษีที่ดินและสิ่ง
ป ลู ก ส ร้ า ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
60 

ลดโอกาสและ
ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 
 
 

1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและศึกษา
ระเบียบเพื่อความเข้าใจและปฏิบัติงานได้
อย่างรอบคอบ ถูกต้อง 
2. จัดท าหนังสือประสานขอความร่วมมือ
ส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาเพื่อขอ
ข้อมูลระวางแผนที่ 
3.การจัดเตรียมข้อมูลการประชาสัมพันธ์
และงบประมาณในการด าเนินการ 

กองคลัง 1 ต.ค. 
2565 - 
30 ก.ย. 
2566 

 

1.ส่งบุคลากรเข้า
ร่วมอบรม 
2 . ก า ร ติ ด ต า ม
ศึกษาพ.ร.บ.ต่างๆ 
3 . เพิ่ ม การออก
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
เพื่อลดปัญหาการ
ไม่ให้ความร่วมมือ 
4.การติดต่อกับ
กรมที่ดินเพื่อขอ
ข้อมูลที่ไม่สามารถ
หาได้ 
5.ติดต่อเจ้าของ
พื้นที่ โดยขอจาก
ทะเบียนราษฎร์ 
 

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                                                                                       (นางรุ่งนภา ชาตยธรรม) 

                                                                                                                                                                                      ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                                                                                                                   วันที่................................................................. 
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      แบบ RM  ๓ 

 



 
 

เทศบาลต าบลท่าช้าง 
ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ 

ส าหรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(3) 
รหัส 

ความเสี่ยง 
 

(4) 
ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ 

 
 

(5) 
โครงการ/กจิกรรม 

ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

(6) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(7) 
วัตถุประสงค์ 

(8) 
ตัวชี้วัด 

(9) 
เป้าหมาย 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง ก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต 
บ้านโนนสะเดาบ้านหนองหอย 
หมู่  3  เ ช่ื อมบ้ าน โนน เลี ยบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช้าง
ทอง  

2,000,000 
 

1. เพื่ อ ให้ ประชาชนที่ ที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
มี น้ า ที่ เ พี ย งพอ กั บ ก า ร
เพาะปลูก 
2. ช่วยแก้ปัญหาในการ
ระบายน้ าให้กับเกษตรกร
ในช่วงฤดูการ เพาะปลูก 
หากมีน้ ามาก เกินความ
จ าเป็น 

-ปากเหมืองกว้าง 
2.90 เมตร  
-เหมืองลึก 0.90 
เมตร  
-ยาวไม่น้อยกว่า 
1,680 เมตร 

1.เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ
ในการเพาะปลูก 
2.เป็นเส้นทางระบายน้ า
ให้กับเกษตรกร 

 
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                        ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                                                                                       (นายยศวริส บญุหลัง) 

                                                                                                                                                                                      ผู้อ านวยการกองชา่ง 

                                                                                                                                                                   วันที่................................................................. 
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   แบบ RM  ๑ 

 



 
เทศบาลต าบลท่าช้าง 

การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง 
ส าหรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(3) 
รหัส 
ความ 
เสี่ยง 

(4) 
โครงการ/กจิกรรม 

(5) 
วัตถุประสงค์ 

(6) 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

(7) 
ความเสี่ยง 

(8) 
ประเภทความ

เสี่ยง 

(9) 
โอกาส 

(10) 
ผลกระทบ 

(11) 
คะแนนความ
เสี่ยง/ระดับ
ความเสี่ยง 
(9) x (10) 

(12) 
การตอบสนอง

ความเสี่ยง 

1 ก่อสร้างเหมืองดาด
คอนกรีต  บ้านโนน
สะเดาบ้านหนองหอย 
หมู่ 3 เช่ือมบ้านโนน
เลียบ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลช้างทอง 

1 . เพื่ อ ให้ ป ร ะชาชนที่ ที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
มี น้ า ที่ เ พี ย ง พ อ กั บ ก า ร
เพาะปลูก 
2 . ช่ วยแก้ ปัญหา ในกา ร
ระบายน้ าให้กับเกษตรกร
ในช่วงฤดูการเพาะปลูก หาก
มีน้ ามากเกินความจ าเป็น 

กองช่าง 1.ฤดูกาลเพาะปลูกของ
เกษตรกรในทุกๆปีมีการ
เริ่มต้นท่ีไม่คงท่ี 
2. พื้นที่ในการก่อสร้าง
สภาพแวดล้อมแตกต่าง
กันในทุกช่วงของการ
ก่อสร้าง 

การด าเนินงาน 3 5 15 
(สูง) 

ลด โ อก า ส แ ล ะ
ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 
 

 

                                                                                                                                                                                  ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                                                                                       (นายยศวริส บญุหลัง) 

                                                                                                                                                                                      ผู้อ านวยการกองชา่ง 

                                                                                                                                                                   วันที่................................................................. 
-35- 

 

      แบบ RM  ๒ 
 



 
 
 

เทศบาลต าบลท่าช้าง 
แบบรายงานการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ส าหรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(3) 
รหัส 
ความ 
เสี่ยง 

(4) 
โครงการ/กจิกรรม 

ความเสี่ยง 

(5) 
ความเสี่ยง 

(6) 
ตัวชี้วัด 

(7) 
การ

ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

(8) 
วิธีการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

(9) 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

(10) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(11) 
วิธีการติดตามและการ

รายงาน 
ความเสี่ยง 

1 ก่อสร้างเหมืองดาด
คอนกรีต บ้านโนน
สะเดาบ้านหนอง
หอย หมู่  3 เช่ือม
บ้ า น โ น น เ ลี ย บ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลช้างทอง 

1.ฤดูกาลเพาะปลูกของ
เกษตรกรในทุกๆปีมีการ
เริ่มต้นท่ีไม่คงท่ี 
2. พื้นที่ในการก่อสร้าง
สภาพแวดล้อมแตกต่าง
กันในทุกช่วงของการ
ก่อสร้าง 

-ปากเหมืองกว้าง 
2.90 เมตร  
-เหมืองลึก 0.90 
เมตร  
-ยาวไม่น้อยกว่า 
1,680 เมตร 

ลดโอกาสและ
ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 
 

1. ตรวจสอบพยากรณอ์ากาศจากกรม
อุตุฯเพื่อการจัดการงานก่อสร้างให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ส ารวจพื้นที่ก่อนการก่อสร้างเพื่อ
แก้ไขปัญหาช่วงระยะเวลาก่อสร้างได้
ทันเวลา 

กองช่าง 1 ต.ค. 
2565 - 
30 ก.ย. 
2566 

 

1.จัดให้มีการประชุมทุก
ช่วงระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง 
2.มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างเมื่อ
พบเจอปัญหาในงาน
ก่อสร้างเพื่อแก้ปัญหาได้
ทันเวลา 

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                  ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                                                                                       (นายยศวริส บญุหลัง) 

                                                                                                                                                                                      ผู้อ านวยการกองชา่ง                                                                                                                                                                                       
               วันที่................................................................. 
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      แบบ RM  ๓ 

 



 
 
 

เทศบาลต าบลท่าช้าง 
ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ 

ส าหรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(3) 
รหัส 

ความเสี่ยง 
 

(4) 
ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ 

 
 

(5) 
โครงการ/กจิกรรม 

ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

(6) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(7) 
วัตถุประสงค์ 

(8) 
ตัวชี้วัด 

(9) 
เป้าหมาย 

1 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณะสุข การบริหารจัดการรถขยะ 50,000 1. เพื่อให้การใช้รถบรรทุก
ขยะของหน่วยงานเป็นไป
ตามระเบียบฯ 
2.เพื่อให้การบ ารุงรักษา
ยานพาหนะพร้อมใช้งานได้
อยู่เสมอ 

รถบรรทุกขยะได้รับ
การบ ารุงรักษาและ
ซ่ อ ม แ ซ ม ไ ด้ ต า ม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

1. เพื่อให้รถบรรทุก
ขยะพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 
2.เพื่ อ ให้การ เก็บ
ขยะเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                        ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                                                                                   (นายกิตติภัค กาญจนพรประภา) 

                                                                                                                                                  ปลัดเทศบาล รักษาการผู้อ านวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                                                                                                   วันที่................................................................. 

-37-  
  

   แบบ RM  ๑ 

 



 
เทศบาลต าบลท่าช้าง 

การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง 
ส าหรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(3) 
รหัส 
ความ 
เสี่ยง 

(4) 
โครงการ/กจิกรรม 

(5) 
วัตถุประสงค์ 

(6) 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

(7) 
ความเสี่ยง 

(8) 
ประเภท

ความเสี่ยง 

(9) 
โอกาส 

(10) 
ผลกระทบ 

(11) 
คะแนนความ
เสี่ยง/ระดับ
ความเสี่ยง 
(9) x (10) 

(12) 
การ

ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

1 การบริหารจัดการรถขยะ 1. เพื่อให้การใช้รถขยะ
ของหน่วยงานเป็นไปตาม 
ระเบียบฯ 
2.เพื่อให้การบ ารุงรักษา
ยานพาหนะพร้อมใช้งานได้
อยู่เสมอ 

กองสาธารณะสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รถบร รทุ กขยะ เสี ยอยู่
บ่อยครั้งไม่สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

4 3 12 
(สูง) 

ลดโอกาสและ
ผ ล ก ร ะ ท บ
ข อ ง ค ว า ม
เสี่ยง 
 

 

                                                                                                                                                                                  ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                                                                                  (นายกิตติภัค กาญจนพรประภา) 

                                                                                                                                                 ปลัดเทศบาล รักษาการผู้อ านวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 

                                                                                                                                                                   วันที่................................................................. 
-38- 

 

      แบบ RM  ๒ 
 



 
 

เทศบาลต าบลท่าช้าง 
แบบรายงานการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ส าหรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(3) 
รหัส 
ความ 
เสี่ยง 

(4) 
โครงการ/กจิกรรม 

ความเสี่ยง 

(5) 
ความเสี่ยง 

(6) 
ตัวชี้วัด 

(7) 
การ

ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

(8) 
วิธีการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

(9) 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

(10) 
ระยะเว

ลา
ด าเนินก

าร 

(11) 
วิธีการติดตาม

และการรายงาน 
ความเสี่ยง 

1 การบริหารจัดการ
รถบรรทุกขยะ 

รถบรรทุกขยะเสีย
อ ยู่ บ่ อ ย ค รั้ ง ไ ม่
สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

รถบรรทุกขยะได้รับ
การบ ารุงรักษาและ
ซ่ อ ม แ ซ ม ไ ด้ ต า ม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ลดโอกาสและ
ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 
 

1. จัดให้มีการตรวจสภาพรถบรรทุกขยะเป็น
ประจ าทุกวัน 
2. จัดให้มีการท าความสะอาดรถบรรทุกขยะ
เป็นประจ าทุกวัน 
3. จัดให้มีการน ารถบรรทุกขยะเข้าตรวจ
สภาพตามระยะ 
4. จัดท าคู่มือการใช้รถบรรทุกขยะ 

กองสาธารณะสุข
และสิ่งแวดล้อม 

1 ต.ค. 
2565 - 
30 ก.ย. 
2566 

 

1.มี การติ ดตาม
การตรวจสภาพ
รถบรรทุกขยะ 
2. รายงานผลการ
ด า เนิ น งานหลั ง
ด าเนินการแก้ไข
ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                  ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                                                                                   (นายกิตติภัค กาญจนพรประภา) 

                                                                                                                                                   ปลัดเทศบาล รักษาการผู้อ านวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม   
                                             วันที่................................................................. 
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      แบบ RM  ๓ 

 



 
 
 

เทศบาลต าบลท่าช้าง 
ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ 

ส าหรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(3) 
รหัส 

ความเสี่ยง 
 

(4) 
ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ 

 
 

(5) 
โครงการ/กจิกรรม 

ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

(6) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(7) 
วัตถุประสงค์ 

(8) 
ตัวชี้วัด 

(9) 
เป้าหมาย 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

20,000 1. เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนได้ทราบถึงโทษของ
ยาเสพติด 
2. เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
3. เพื่อให้การด าเนินการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดเป็นไปตามเปูาหมาย 

เด็กและเยาวชนใน 
ชุมชนเสพยาเสพ
ติดลดลง 

ชุมชนปลอดยาเสพติด 

 
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                        ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                                                                                   (นายกิตติภัค กาญจนพรประภา) 

                                                                                                                                                                 ปลัดเทศบาล รักษาการหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
                                                                                                                                                                   วันที่................................................................. 
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   แบบ RM  ๑ 

 



 
เทศบาลต าบลท่าช้าง 

การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง 
ส าหรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(3) 
รหัส 
ความ 
เสี่ยง 

(4) 
โครงการ/กจิกรรม 

(5) 
วัตถุประสงค์ 

(6) 
ผู้รับผิดชอบ
/หน่วยงาน 

(7) 
ความเสี่ยง 

(8) 
ประเภทความเสี่ยง 

(9) 
โอกาส 

(10) 
ผลกระทบ 

(11) 
คะแนนความ
เสี่ยง/ระดับ
ความเสี่ยง 
(9) x (10) 

(12) 
การตอบสนอง

ความเสี่ยง 

1 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

1. เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก
และเยาวชนได้ทราบถึง
โทษของยาเสพติด 
2. เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
3. เพื่อให้การด าเนินการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยา เสพติด เป็น ไปตาม
เปูาหมาย 

ส านักปลดั เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่เสพยาเสพติด 
 

ด้านการด าเนินงาน 4 5 20 
(สูง) 

ลดโอกาสและ
ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 
 

 

                                                                                                                                                                                  ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                                                                                  (นายกิตติภัค กาญจนพรประภา) 

                                                                                                                                                                 ปลัดเทศบาล รักษาการหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

                                                                                                                                                                   วันที่................................................................. 
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      แบบ RM  ๒ 
 



 
 

เทศบาลต าบลท่าช้าง 
แบบรายงานการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ส าหรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(3) 
รหัส 
ความ 
เสี่ยง 

(4) 
โครงการ/กจิกรรม 

ความเสี่ยง 

(5) 
ความเสี่ยง 

(6) 
ตัวชี้วัด 

(7) 
การตอบสนอง

ความเสี่ยง 

(8) 
วิธีการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

(9) 
ผู้รับผิดชอบ
/หน่วยงาน 

(10) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(11) 
วิธีการติดตามและ

การรายงาน 
ความเสี่ยง 

1 โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีเสพ
ยาเสพตดิ 

เด็กและเยาวชน
ในชุมชนเสพยา
เสพติดลดลง 

ลดโอกาสและ
ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 
 

1.จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็ก
และเยาวชนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
2.จัดให้มีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
3.จัดให้มีการตรวจสารเสพติดในโรงเรียน
และชุมชน 
4.ขอความร่วมมือก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน 
สอดส่องดูแลเด็กและเยาวชน 
 

ส านักปลดั 1 ต.ค. 
2565 - 
30 ก.ย. 
2566 

 

มีการประชุมติดตาม
ผลการด าเนินการ 
และรายงานผล 
ใหผู้้บังคับบัญชา 
ทราบเพื่อด าเนินการ
แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 
และทันเหตุการณ์ 
 

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                 ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                                                                                  (นายกิตติภัค กาญจนพรประภา) 

                                                                                                                                                               ปลัดเทศบาล รักษาการหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    
                                                       วันที่................................................................. 
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      แบบ RM  ๓ 

 



 
 
 

เทศบาลต าบลท่าช้าง 
ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ 

ส าหรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(3) 
รหัส 

ความเสี่ยง 
 

(4) 
ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ 

 
 

(5) 
โครงการ/กจิกรรม 

ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

(6) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(7) 
วัตถุประสงค์ 

(8) 
ตัวชี้วัด 

(9) 
เป้าหมาย 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

20,000 1 . เ พื่ อ จั ด ตั้ ง ชุ ด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
ภั ย พิ บั ติ ที่ ส า ม า ร ถ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 
2.สร้างความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการ
สาธารณะภัย ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ 
การสั่งการ การบริหาร
จัดการสาธารณะภัย
ใ ห้ ทั น ร ว ด เ ร็ ว ต่ อ
เหตุการณ์ 

1.จิตอาสาที่เข้ารับการ
อบรมสามารถปฏิบัติ
หน้ าที่ ช่ วย เหลือ เจ้ า
พนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย  
2.สามารถสนับสนุน
โ ค ร ง ก า ร จิ ต อ า ส า
พระ ร าชทาน  90 4 
จปร. ในระดับพื้นที่ได้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จิ ต อ าส าภั ย พิ บั ติ
จ านวน 50 คน 

 
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                        ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                                                                                   (นายกิตติภัค กาญจนพรประภา) 

                                                                                                                                                                 ปลัดเทศบาล รักษาการหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
                                                                                                                                                                   วันที่................................................................. 
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   แบบ RM  ๑ 

 



 
 

เทศบาลต าบลท่าช้าง 
การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง 

ส าหรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(3) 
รหัส 
ความ 
เสี่ยง 

(4) 
โครงการ/กจิกรรม 

(5) 
วัตถุประสงค์ 

(6) 
ผู้รับผิดช

อบ/
หน่วยงาน 

(7) 
ความเสี่ยง 

(8) 
ประเภทความเสี่ยง 

(9) 
โอกาส 

(10) 
ผลกระทบ 

(11) 
คะแนนความ
เสี่ยง/ระดับ
ความเสี่ยง 
(9) x (10) 

(12) 
การตอบสนอง

ความเสี่ยง 

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบั ติ ป ระจ า เทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

1.เพื่อจัดตั้งชุดปฏิบัติการ
จิ ต อ า ส า ภั ย ภั ย พิ บั ติ ที่
ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ช่ ว ย เ หลื อปู อ งกั น แล ะ
บรรเทาสาธารณะภัย 
2.สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการสาธารณะภัย 
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
การสั่ งการ การบริหาร
จัดการสาธารณะภัยให้ทัน
รวดเร็วต่อเหตุการณ์ 

ส านักปลดั จ านวนผู้มีจิตอาสา
ไม่ได้ตามเปูาหมาย
ที่ก าหนด 
 

ด้านการด าเนินงาน 1 3 3 
(ต่ า) 

ลดโอกาสและ
ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 
 

 

                                                                                                                                                                                  ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                                                                                  (นายกิตติภัค กาญจนพรประภา) 

                                                                                                                                                                 ปลัดเทศบาล รักษาการหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

                                                                                                                                                                   วันที่................................................................. 
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      แบบ RM  ๒ 
 



 
เทศบาลต าบลท่าช้าง 

แบบรายงานการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ส าหรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(3) 
รหัส 
ความ 
เสี่ยง 

(4) 
โครงการ/กจิกรรม 

ความเสี่ยง 

(5) 
ความเสี่ยง 

(6) 
ตัวชี้วัด 

(7) 
การ

ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

(8) 
วิธีการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

(9) 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

(10) 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร 

(11) 
วิธีการติดตาม

และการรายงาน 
ความเสี่ยง 

1 โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบั ติ การจิ ต
อ า ส า ภั ย พิ บั ติ
ป ร ะ จ า เ ท ศ บ า ล
ต าบลท่าช้าง 

จ านวนผู้มีจติอาสาไมไ่ด้ตาม
เปูาหมายที่ก าหนด 
 

1.จิตอาสาที่เข้ารับการอบรม
สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณะภัย  
2.สามารถสนับสนุนโครงการจิต
อาสาพระราชทาน 904 จปร. 
ใ น ร ะดั บพื้ นที่ ไ ด้ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ลดโอกาสและ
ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 
 

ประสานงานผู้น าชุมชนใน
เขตพื้นท่ี เพื่อประชาสัมพันธ์ 
และขอความร่วมมือในการ
ส ารวจผู้มีจิตอาสาเข้าร่วม
อบรม 
 

ส านักปลดั/
งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณะภัย 

1 ก.พ. 
2566 - 
30 มิ.ย. 
2566 

 

รวบรวมจ านวน
รายชื่อผู้มีจิตอาสา 
รายงานผู้บริหาร
ให้ ให้ทราบก่อน
ด าเนินโครงการ 

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                                                                                   (นายกิตติภัค กาญจนพรประภา) 

                                                                                                                                                                ปลัดเทศบาล รักษาการหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    
                                                      
                                                                                                                                        วันที่................................................................. 

-45- 
 

      แบบ RM  ๓ 

 



 
 

เทศบาลต าบลท่าช้าง 
ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ 

ส าหรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(3) 
รหัส 

ความเสี่ยง 
 

(4) 
ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ 

 
 

(5) 
โครงการ/กจิกรรม 

ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

(6) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(7) 
วัตถุประสงค์ 

(8) 
ตัวชี้วัด 

(9) 
เป้าหมาย 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 1.โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
2.โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
 
3.โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์

7,837,200 
 

2,087,200 
 

6,000 
 

1.ด าเนินการเพื่อ รองรับการจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบฯ 
2.ด าเนินการเพื่อรองรับการจัด
สวัสดิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ
รับเ งินเบี้ยยังชีพคนพิการตาม
ระเบียบฯ 
3.ด า เนินการเพื่ อรองรับการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ตามระเบียบฯ 
 

-ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลท่าช้าง 
 
-ผู้พิการในเขตเทศบาล
ต าบลท่าช้าง 
 
-ผู้ ปุ ว ย เ อ ด ส์ ใ น เ ข ต
เทศบาลต าบลท่าช้าง 

ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,
ผู้ปุวยเอดส์ ในเขต
เทศบาลต าบลท่า
ช้างได้รับการจัด
สวั สดิ ก า ร  ตาม
ระเบียบฯ 

 
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                        ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                                                                                   (นายรัชศักดิ์ เวิดสงูเนิน) 

                                                                                                                                                                           ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                   วันที่................................................................. 
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   แบบ RM  ๑ 

 



 
เทศบาลต าบลท่าช้าง 

การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยงา 
ส าหรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(3) 
รหัส 
ความ 
เสี่ยง 

(4) 
โครงการ/กจิกรรม 

(5) 
วัตถุประสงค์ 

(6) 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

(7) 
ความเสี่ยง 

(8) 
ประเภทความ

เสี่ยง 

(9) 
โอกาส 

(10) 
ผลกระทบ 

(11) 
คะแนนความ
เสี่ยง/ระดับ
ความเสี่ยง 
(9) x (10) 

(12) 
การตอบสนอง

ความเสี่ยง 

1 1.โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
 
2.โครงการเบี้ยยังชีพคน
พิการ 
 
3.โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ 

1.ด าเนินการเพื่อ รองรับ
การจั ดสวั สดิ ก า ร ให้ แก่
ผู้ สู ง อายุที่ มี อายุ  60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบฯ 
2.ด าเนินการเพื่อรองรับ
การจัดสวัสดิการให้แก่คน
พิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพคนพิการตามระเบียบฯ 
3.ด าเนินการเพื่อรองรับ
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพผู้ปุวยเอดส์ตาม
ระเบียบฯ 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณของ
กรมส่งเสริมการ
ป ก ค ร อ งส่ ว น
ท้ อ ง ถิ่ น มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ 
(ปัจจัยภายนอก) 

การด าเนินงาน 2 1 2 
(ต่ า) 

ลดโอกาสและ
ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 
 

 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                               ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                                                                                      (นายรัชศักดิ์ เวิดสูงเนนิ) 

                                                                                                                                                                               ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม 

                                                                                                                                                                วันที่................................................................. 
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      แบบ RM  ๒ 
 



 
เทศบาลต าบลท่าช้าง 

แบบรายงานการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ส าหรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(3) 
รหัส 
ความ 
เสี่ยง 

(4) 
โครงการ/กจิกรรม 

ความเสี่ยง 

(5) 
ความเสี่ยง 

(6) 
ตัวชี้วัด 

(7) 
การ

ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

(8) 
วิธีการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

(9) 
ผู้รับผิดชอบ
/หน่วยงาน 

(10) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(11) 
วิธีการติดตามและการ

รายงาน 
ความเสี่ยง 

1 1.โครงการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ
 
2.โครงการเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 
 
3.โครงการเบี้ยยัง
ชีพผู้ปุวยเอดส์ 

การจัดสรรงบประมาณ
ของกรมส่ ง เสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ 
(ปัจจัยภายนอก) 

-ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลท่าช้าง 
 
-ผู้พิการในเขตเทศบาล
ต าบลท่าช้าง 
 
-ผู้ ปุ ว ย เ อ ด ส์ ใ น เ ข ต
เทศบาลต าบลท่าช้าง 

ลดโอกาสและ
ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 
 

1.ติดตามการจัดสรรงบประมาณของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะทางการเงิน
และปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 
2.ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

1 ต.ค. 
2565 - 
30 ก.ย. 
2566 

 

ติ ด ต า ม ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณเป็นประจ า
ทุกเดือนและรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                                                                                   (นายรัชศักดิ์ เวิดสงูเนิน) 

                                                                                                                                                                            ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม     
                                                                วันที่................................................................. 
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      แบบ RM  ๓ 

 



 
เทศบาลต าบลท่าช้าง 

ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ 
ส าหรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(3) 
รหัส 

ความเสี่ยง 
 

(4) 
ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ 

 
 

(5) 
โครงการ/กจิกรรม 

ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

(6) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(7) 
วัตถุประสงค์ 

(8) 
ตัวชี้วัด 

(9) 
เป้าหมาย 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด เทศบาลต าบลท่าช้าง 
ประจ าปี พ.ศ. 2566 

160,000 1.เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก
เยาวชนและประชาชน
ได้ออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาไม่พึ่งพายาเสพ
ติด 
2.เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ทางด้านกีฬา 
3.เพื่อพัฒนาการเล่น
เล่นกีฬาและยกระดับ
การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
4 . เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น 

ชุมชนทั้ง 9 ชุมชนใน
เขต เทศบาลต าบล  
ท่าช้างส่งเด็กเยาวชน
และประชาชนเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดทั้งประเภท
กีฬาฟุตบอลและกีฬา
วอลเล่ย์บอลจ านวนไม่
น้อยกว่าชุมชนละ 1 
ประเภทกีฬาหรือคิด
เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 85  

1 . เ ด็ ก เ ย า วชนแล ะ
ป ร ะ ช า ช น ใ น เ ข ต
เทศบาลต าบลท่าช้างได้
ออกก าลังกาย ได้ทักษะ
จากการเล่นกีฬา  
2.การท่องเที่ยวและ
แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง
ท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่งเสริม 
3.กีฬาไทยได้รับการ
ส่งเสริมอนุรักษ์และถูก
ยกระดับสู่ความเป็นเลศิ 
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   แบบ RM  ๑ 

 



เทศบาลต าบลท่าช้าง 
การวิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง 

ส าหรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(3) 
รหัส 
ความ 
เสี่ยง 

(4) 
โครงการ/กจิกรรม 

(5) 
วัตถุประสงค์ 

(6) 
ผู้รับผิดชอบ
/หน่วยงาน 

(7) 
ความเสี่ยง 

(8) 
ประเภทความเสี่ยง 

(9) 
โอกาส 

(10) 
ผลกระทบ 

(11) 
คะแนนความ
เสี่ยง/ระดับ
ความเสี่ยง 
(9) x (10) 

(12) 
การตอบสนอง

ความเสี่ยง 

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด เทศบาลต าบล
ท่าช้าง ประจ าปี พ.ศ. 
2566 

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนและประชาชน
ได้ออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาไม่พึ่ งพายา
เสพติด 
2.เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ทางด้านกีฬา 
3.เพื่อพัฒนาการเล่น
เล่นกีฬาและยกระดับ
การกีฬาสู่ ความเป็น
เลิศ 
4.เพื่อส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจของท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

การใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานไม่คุ้มค่า 
 

การด าเนินงาน 1 3 3 
(ต่ า) 

ลด โ อก า ส แ ล ะ
ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 
 

 

                                                                                                                                                                                  ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                                                                                  (นายรัชศักดิ์ เวิดสูงเนนิ) 
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      แบบ RM  ๒ 
 



เทศบาลต าบลท่าช้าง 
แบบรายงานการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ส าหรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(3) 
รหัส 
ความ 
เสี่ยง 

(4) 
โครงการ/กจิกรรม 

ความเสี่ยง 

(5) 
ความเสี่ยง 

(6) 
ตัวชี้วัด 

(7) 
การ

ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

(8) 
วิธีการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

(9) 
ผู้รับผิดชอบ
/หน่วยงาน 

(10) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(11) 
วิธีการติดตามและ

การรายงาน 
ความเสี่ยง 

1 โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 
เทศบาลต าบลท่า
ช้าง ประจ าปี พ.ศ. 
2566 

การใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานไม่คุ้มค่า 
 

ชุมชนทั้ง 9 ชุมชน
ในเขตเทศบาลต าบล
ท่าท่าช้างส่งเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิทั้ง
ประเภทกีฬา
ฟุตบอลและกีฬา
วอลเล่ย์บอลจ านวน
ไม่น้อยกว่าชุมชนละ 
1 ประเภทกีฬาหรือ
คิดเป็นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 85 

ลดโอกาสและ
ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 
 

1.ก่อนด าเนินงานโครงการ จัดให้มี
การตรวจสอบงบประมาณเพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่า 
2.จัดท ารายงานการประมาณการ
ส าหรับโครงการ 
3.การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
ก าหนด 

กอง
การศึกษา 

1 พ.ย. 
2566- 
30 พ.ย. 
2566 

1.รับรายงานหลัง
เสร็ จสิ้ น โครงการ
จากกองการศึกษาฯ 
2.สรุปงบประมาณ
ค่ า ใ ช้ จ่ ายทั้ งหมด
หลั ง เ ส ร็ จ สิ้ น กา ร
ด าเนินการโครงการ 
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      แบบ RM  ๓ 
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