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    บทท่ี ๑  

    บทน ำ 
 

  สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองตลอดจน
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ เอกชน ต้องเผชิญกับความ 
ไม่แน่นอนเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ท าให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องมีการปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและตลอดเวลาเพ่ือที่จะท าให้องค์กรด าเนินการตามวิสัยทัศน์  นโยบาย  
แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ท าให้องค์กรมีการวางแผนป้องกันและ
รองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  
ซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงมีนโยบายให้ความส าคัญของการน าระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ  เพ่ือให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสามารถ
ด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และมีภูมิต้านทานต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพราะระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์
และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ท าให้สามารถจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงาน   การวางแผน 
ป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้ 
ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีขึ้น 
วิสัยทัศน ์
   “บ้านเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ฟูมฟักต านานเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม” 

พันธกิจ 
  พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความม่ันคงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเมือง 
  พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
  พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 
  พันธกิจที่ 4  เพ่ิมขีดความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
       เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการพัฒนาดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ    ตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ปรากฏ  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
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เป้ำประสงค์ ประกอบด้วย 
     1. เพื่อพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 เป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  2. เพ ื่อพ ัฒนำเศรษฐกิจ 
2.1 เพ่ือพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2.2 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

 3. เพ ื่อพ ัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
   3.1 ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง สร้างโอกาส

เรียนรู้เท่าเทียมกันมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
  3.2 พัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการศึกษา ทั้งในระบบและ

นอกระบบ สืบทอดองค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตแระเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3.3 สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ควบคู่กับท้องถิ่นตลอดไป 
  3.4 มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับสินค้าและบริการ 
4. เพื่อพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

   4.1 ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงและสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
   4.2 มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างท่ัวถึง 
   4.3 ประชาชนในท้องถิ่นเป็นสังคมท่ีเข้มแข็ง สมานฉันท์ เกื้อกูล เอ้ืออาทรต่อกัน 
   4.4 ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   4.5 จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
   4.6 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   4.7 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   4.8 พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 
   4.9 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ 
  5. เพื่อพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1 มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมพร้อมทั้งเอ้ืออ านวย
ความสะดวกต่อการด ารงชีพของมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
   5.2 สร้างจิตส านึกแบะความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   5.3 คืนความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์ เพ่ือรองรับการเปลี่ยน
ของสภาพภูมิอากาศ 
  6. เพื่อพัฒนำด้ำนกำรบริหำร กำรเมือง กำรปกครอง 
   6.1 เพ่ือสร้างความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
   6.2 ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
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ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด  
และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ปรากฏดังนี้ 

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

จังหวัดร้อยเอ็ด 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ของ อปท. ในเขตจังหวัด 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 

เป้ำประสงค์ 

- พัฒนากระบวนการผลิต
ข้าวหอมมะลิและสินค้า
การเกษตรแบบครบวงจร 

-พัฒนาการเชื่อมโยง
เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 
- พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
 

- การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
- การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- เป็นเมืองน่าอยู่ มี
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม 

- ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การบริการ 
การค้า และการลงทุน 

- สร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
-การพัฒนาการเชื่อมโยง
เครือข่ายโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 
- การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
- การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพ่ือพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
และส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 
-น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับ
ใช้ในการประกอบอาชีพ เพ่ือ
สร้างมูลค่าให้กับสินค้าและ
บริการ 
-ประชาชนในท้องถิ่นเป็น
สังคมท่ีเข้มแข็ง สมานฉันท์ 
เกื้อกูล เอ้ืออาทรต่อกัน 

- ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

- สร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
- สร้างเสริมสมรรถนะ
ประชาชนและพลังทาง
สังคม 
- พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
 

- การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
- การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 
- การพัฒนาด้านการ
บริหาร การเมือง การ
ปกครอง 
 

- ประชาชนได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานที่ได้
มาตรฐานอย่างทั่วถึง 
- ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและสมบูรณ์ 
ห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
- เพ่ือสร้างความร่วมมือของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประประชน 



4 
 

 

- บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและ
ยั่งยืน 

- พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
- สร้างเสริมสมรรถนะ
ประชาชนและพลังทาง
สังคม 

-การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- รักษาความมั่นคงภายใน
และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

- สร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
- สร้างเสริมสมรรถนะ
ประชาชนและพลังทาง
สังคม 

- การพัฒนาด้านการ
บริหาร การเมือง การ
ปกครอง 
 

-เพ่ือสร้างความร่วมมือของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 
-เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 

  
กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
  การพัฒนาตามวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  มีจุดมุ่งหมายส าคัญที่จะท าให้การ
พัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเติบโตอย่างมีทิศทางที่มั่นคงเหมาะสม  ดังนั้น การวิเคราะห์สถานการณ์  
ความเสี่ยง ทั้งปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก ทั้งในส่วนที่คาดว่าจะเป็นโอกาสหรือจุดแข็ง เพ่ือสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และในส่วนที่คาดว่าจะเป็นความเสี่ยงหรือภัยคุกคาม
หรือจุดอ่อนที่ต้องพึงระวังและแก้ไขต่อไปนั้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนเพ่ือพัฒนาเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด  การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นการจัดท าอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเปิดโอกาสให้ 
ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมีการทบทวนสภาพปัจจุบัน ภารกิจงาน และสภาพความเป็นไป 
ของชุมชน และภาพความส าเร็จที่คาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
จากหลากหลายแหล่ง และผลการด าเนินงานของเทศบาล ที่สามารถน ามาสั งเคราะห์เป็นภาพรวมของปัจจัย
สิ่งแวดล้อมส าคัญที่มีผลต่อความเสี่ยง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการก าหนด 
การด าเนินงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

กำรประเมินสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 

  การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  
(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)  เป็นวิธีการหรือเครื่องมือที่ส าคัญในการวางแผนกลยุทธ์หรือการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ที่ช่วยให้องค์กรสามารถก าหนด เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินการ
ในอนาคต ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและบริหารงานให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์ 
SWOT ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักดังนี้  

   จุดแข็งหรือจุดเด่น (Strengths : S) คือ สภาวการณ์ที่องค์ประกอบหรือบริบท แวดล้อมปัจจัย
ภายในสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันหรือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินการให้สูงกว่า พื้นที่หรือโครงการอ่ืนๆ 
โดยพ้ืนที่โครงการมีแนวโน้มที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ซึ่งจุดแข็งหรือจุดเด่นเป็น
ปัจจัยเชิงบวกท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินการโครงการ  

  จุดอ่อนหรือจุดด้อย (Weaknesses : W) คือ สภาวการณ์ที่องค์ประกอบหรือบริบทแวดล้อมปัจจัย
ภายในได้สร้างความเสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน ท าให้ศักยภาพในการด าเนินการ  ด้อยกว่าพ้ืนที่หรือโครงการ
อ่ืนๆ หรือท าให้พ้ืนที่โครงการมีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุถึงเป้าหมาย หรือ วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ซึ่งจุดอ่อน
หรือจุดด้อยเป็นปัจจัยในเชิงลบที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการลด จุดอ่อนของการด าเนินการโครงการ 
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 โอกำส (Opportunities : O) เป็นผลที่เกิดขึ้นเมื่อบริบทภายนอกพ้ืนที่เกิดการ เปลี่ยนแปลงไปใน
ลักษณะที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการของพ้ืนที่โครงการ ซึ่งเป็นการได้เปรียบในเชิงการแข่ งขัน หรือเพ่ิม
ศักยภาพการด าเนินการให้สูงกว่าพ้ืนที่ หรือโครงการอ่ืนๆ ท าให้การด าเนินการของพ้ืนที่โครงการมีแนวโน้มที่
จะบรรลุถึงเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 อุปสรรค (Threats :T) เป็นผลที่เกิดขึ้นเมื่อบริบทแวดล้อมภาพนอกพ้ืนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
ลักษณะที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการของพ้ืนที่โครงการที่สร้างความเสียเปรียบ ในเชิงการแข่งขัน ท าให้
ศักยภาพการด าเนินการด้อยกว่าพ้ืนที่หรือโครงการอ่ืนๆ หรือท าให้พ้ืนที่มี แนวโน้มที่จะไม่บรรลุถึงเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ซึ่งอุปสรรคเป็นปัจจัยในเชิงลบที่จะ น ามาใช้ประโยชน์ในการหลีกเลี่ยง หรือลด
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินการ ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาสภาพพ้ืนที่โครงการและบริเวณโดยรอบ ตลอดจน
ปัจจัยแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ  

 

  สามารถสรุปการวิ เคราะห์ศักยภาพตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ตามแนวทางการวิเคราะห์ด้วยวิธี SWOT Analysis ได้ดังต่อไปนี้ 

 

๑) จุดแข็ง (S : Strength) 
1. ประชาชน ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของ

ตนเอง 
2. ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน 
3. มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกเนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดินสายหลักเชื่อมกับตนเอง

จังหวัดใกล้เคียง 
4. มีรถโดยสารประจ าทางสายหลัก (กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-ยโสธร-มุกดาหาร- พัทยา-ระยอง )  

ผ่านเขตเทศบาล 
5. มีสายการบินท่าอากาศยานร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด - กรุงเทพฯ) 
6. ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
7. มีสวนสาธารณะ คือ สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

           ๘๐ พรรษา 
8.  มีตลาดสดเทศบาล ๓ แห่ง 
9.  ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตทศบาลส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายรับราชการรัฐวิสาหกิจ รับจ้าง ฯลฯ 
10.  มีโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโรงเรียนสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ 

           ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
11.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
12.  มีหน่วยงานรัฐวิสากิจอยู่ในเขตเทศบาลคือส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคที่ท าการไปรษณีย์ 

 ร้อยเอ็ด  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาร้อยเอ็ด 
13.  มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพื้นที่ 
14.  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหาด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
15.  มีการจัดตั้งชุมชน 20 ชุมชนในเขตทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประกอบด้วย ตัวแทนของประชาชนใน 

           ชุมชนเป็นคณะกรรมการ  
16.  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
17.  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ 

           เดือดร้อนของประชาชน 
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18.  มีสนามกีฬาเอนกประสงค์จ านวน 3๐ แห่งสนามตะกร้อจ านวน ๓๒ สนาม สนามฟุตบอล ๗ สนาม 
           สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ๖ สนาม  สนามฟุตบอล ๗ คน ๗ สนาม  สนามฟุตซอล ๑๑ สนาม สนาม      
           บาสเกต บอล  ๔ สนาม  สนามเด็กเล่น ๒ แห่ง สนามเปตอง 30 สนาม สนามวอลเลย์บอล ๑๓    
           สนาม สนามวอลเลย์ บอลชายหาด ๔ สนาม สนามแบดมินตัน 3 สนาม  สนามเทนนิส ๖ สนาม  
           ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง    สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ า ๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทางกาย  
           ๕ แห่ง 

19.  มีประเพณีท่ีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีโดดเด่นของชุมชนและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
20.  มีวัด ๑๕ แห่ง  
21.  เทศบาลมีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
22.  ชุมชนในเขตเทศบาลมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูล 
23.  มีการให้บริการการสื่อสารของบริษัทโอที  แคทเทเลคอม และมีสัญญาณโทรศัพท์ไร้สายของ 

 ของเอกชนหลายบริษัท 
24.  มีกองทุนชุมชนในเขตเทศบาล  เช่น การออมเงิน ฯลฯ 
25.  มีกลุ่มอาชีพชุมชน กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
2. จุดอ่อน (W : Weakness) 
1. คนในวัยท างานคนหนุ่มสาว วัยรุ่น เลือกงาน 
2. ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้ 
3. ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ 

อย่างเข้มแข็ง 
4. เทศบาลเป็นชุมชนที่แออัดอยู่ในตัวเมืองข้าวของราคาแพง เพราะต้องน ามาจากแหล่งอื่นหรือ 

ในเมืองใหญ่ จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีกเช่น น้ ามัน เสื้อผ้า นุ่งห่ม ฯลฯ 
5. ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
6. ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่ 
7. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน ประกอบกับเครื่องมือไม่ 

เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
8.  ไม่มีท่ารถท่ีด าเนินการโดยเทศบาล 
9.  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ 
10.  ที่ดินมีราคาสูงถา้จะพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณมาก 
๓. โอกำส (O : Opportunity) 

1. จังหวัดร้อยเอ็ดสามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่มีแผนงาน/โครงการตาม 
แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

2. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
3. ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดีการปฏิรูประบบราชการท าให้ 

พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
4. รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
5. ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
4. ข้อจ ำกัด (T : Threat) 
1. มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน องค์การบริหารส่วน 

ต าบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลเหนือเมือง 
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2. ปัจจุบันเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นเทศบาลขนาดกลางมีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจ 
หน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่นตามภารกิจ 
ถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

3. งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
4. กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
5. การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า 

ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
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บทท่ี 2 
 นโยบำย วัตถุประสงค์ และโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐาน  
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  

  เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.  2561 และเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณในมาตรา ๓/๑ แหง พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 8) พ.ศ. ๒๕53 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ อันแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการ 
ตามหลักธรรมาภิบาลและเพ่ือใหการบริหารราชการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะท าให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือความต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ 
ในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรการการควบคุมภายในของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานติดตามผลการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงได้ประกาศนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงและการด าเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
พ.ศ. 2562 เพ่ือก ากับดูแลในการเป็นองคการที่ดี ส าหรับองคกรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนถึงขอบังคับอ่ืนๆ อยางทั่วถึง ดังนี้    
   1. ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้อง
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยให้ความส าคัญ
ในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 

2. มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการด าเนินงานของเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล  
การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหาร 
ความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล  
รองปลัดเทศบาลและหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร มีหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนา
ระบบการควบคุมภายในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม และก ากับให้มีการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

4. ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดและจัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม ปฏิบัติต้น ไป
ตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ การมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

5. หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและ
ก าหนดกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนน าการควบคุมภายในไปปฏิบัติและปรับปรุงรวมทั้ง
ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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6. หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายในของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

7. พนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทุกคน ต้องมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่  
ตามโครงสร้างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือค าสั่งรับผิดชอบในการแบ่งงาน 
ขององค์กร รวมถึงต้องด าเนินการวางแผน บริหารความเสี่ยง ป้องกันความเสี่ยงให้ เป็นไปตามระบบ 
การควบคุมภายในที่ส านัก/กอง และหน่วยงานก าหนดไว้ จนถึงมีหน้าที่รายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้
ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นทราบเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงที 
   8. ให้มีการรายงานสรุปผลความส าเร็จการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง   และการ
ติดตามระบบการควบคุมภายในเสนอผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน 90 วัน เพ่ือรายงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบ หนังสือสั่งการก าหนดต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
  การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จัดท าเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและเพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีแนวทางในการ
ควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม โดยวัตถุประสงค์ในการจัดแผนการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 
   1. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
   2. เพ่ือให้ได้ทราบถึงวิธีการ/แนวทางในการระบุปัจจัยเสี่ยงในระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ 
และระดับองค์กร โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิด การจัดท าแผนและการติดตามประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในระดับหน่วยงานย่อยและ
ระดับองค์กร รวมทั้งสามารถยกระดับการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
   4. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญของ  
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือมุ่งให้เกิดการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป 
  5. เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม  ของหน่วยงานสามารถป้องกัน
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือหมดไป ลดผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของการด าเนินงาน และท าให้ภารกิจของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสามารถบรรลุเป้าหมาย 
ตามท่ีก าหนดไว้ 
  6. เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในการด าเนินงาน
ทุกระดับ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนถึงบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ไว้ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภำพที่ 1 แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 
 
หมำยเหตุ                            หมำยถึง เส้นทำงกำรสั่งกำร 

   หมำยถึง เส้นทำงกำรให้ค ำแนะน ำ/ปรึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นำยกเทศมนตรี/คณะผู้บริหำร 

ปลัดเทศบำล/รองปลัดเทศบำล 

หัวหน้ำส ำนัก/ผู้อ ำนวยกำรกอง 

พนักงำนเทศบำล 

หน่วยตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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บทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีนโยบายก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้องในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดังนี้  
 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1. นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยง 
2. ก ากับนโยบายและให้ค าเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

1. จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้หน่วยงาน  
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและถ่ายทอดการบริหารความ
เสี่ยงลงสู่หน่วยงาน 
3. ควบคุม ติดตาม การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงเพ่ือลด
ระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือหมดไป  
4. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อ
นายกเทศมนตรี  

3. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

1. ให้ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด  
2. สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงานและรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ  
3. ติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
กระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4. ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล 1. สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของนายก เทศมนตรี 
3. ควบคุม ติดตามการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง  
4. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความส าคัญของ
การบริหารความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน  

5. หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 

 

1. ประเมินขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของส านัก/กองตาม
นโยบายและคู่มือของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลงสู่การ
ปฏิบัติ  
2. ควบคุมและประสานงานการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง
ของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด   
3. ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเพ่ือจัดท า 
แผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและประสานงาน 
ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
5. หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 
(ต่อ) 

 

4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงานย่อยและระดับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
รายงานเสนอและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
หน่วยตรวจสอบภายใน มาวิเคราะห์ ปรับแผนและ แนวทางการ
บริหารความเสี่ยงในปีถัดไป 

6. พนักงานเทศบาล 1. น าโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม  
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดท าแผนความ
เสี่ยงระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ 
3. ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
4. จัดท าแบบประเมินความเสี่ยงเสนอหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการ
กองเพ่ือรวบรวมประเมินในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป 
5. น าข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบภายในมา
วิเคราะห์ ปรับแผนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป  

 
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน และทีมงาน ประกอบด้วย  7 หน่วยงาน ดังนี้ 
 

หน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย 

1. ส านักปลัด 
 

- หัวหน้าส านักปลัด 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
- หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
- หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร 
- หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- หัวหน้างานทะเบียนราษฎร 
- หัวหน้างานบัตรประจ าตัวประชาชน 
- หัวหน้างานรักษาความสงบฯ 
- หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 
- หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ 
- หัวหน้างานธุรการ 
- หัวหน้างานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
- หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร 
- หัวหน้างานรัฐพิธี 
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2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

- ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- หัวหน้าฝ่ายบริการงานทั่วไป 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
- หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
- หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
- หัวหน้าฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข 
- หัวหน้างานธุรการ 
- หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษและเหตุร าคาญ 
- หัวหน้างานบริหารจัดการตลาด 
- หัวหน้างานสัตวแพทย์ 
- หัวหน้างานควบคุมป้องกันโรคฯ 
- หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 
- หัวหน้างานบริการทางการแพทย์ 
- หวัหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 
- หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 
- หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 3 
- หัวหน้างานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
- หัวหน้างานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
- หัวหน้างานทันตสาธารณสุข 
- หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรค 
- หัวหน้างานรักษาความสะอาด 
- หัวหน้างานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- หัวหน้างานพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- หัวหน้างานบ าบัดน้ าเสีย 
- หัวหน้างานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อและสารเสพติด 
 

3. ส านักการศึกษา 

 

- ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา 
- ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
- หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- หน่วยศึกษานิเทศน์ 
- หัวหน้างานธุรการ 
- หัวหน้างานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าและอนุรักษ์โบราณสถาน 
- หัวหน้างานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- หัวหน้างานงานกีฬาและนันทนาการ 
- หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
- หัวหน้างานส่งเสริมประเพณีศิลปและวัฒนธรรม 
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- หัวหน้างานงบประมาณและพัสดุ 
- หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 
- หัวหน้างานบริหารโรงเรียน 
- หัวหน้างานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
- หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 

4. กองคลัง - ผู้อ านวยการกองคลัง 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
- หัวหน้าฝ่ายจัดหาประโยชนแ์ละทะเบียนพาณิชย์ 
- หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
- หัวหน้างานธุรการ 
- หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
- หัวหน้างานสถิติการคลัง 
- หัวหน้างานพัฒนารายได้ 
- หัวหน้างานแผนที่ภาษี 
- หัวหน้างานทะเบียนทรัพย์สิน 
- หัวหน้างานจัดหาพัสดุ 
- หัวหน้างานทะเบียนและควบคุมพัสดุ 
- หัวหน้างานจัดหาประโยชน์ 
- หัวหน้างานเร่งรัดรายได้ 
- หัวหน้างานทะเบียนพาณิชย์ 
 

5. กองช่าง 

 

- ผู้อ านวยการกองช่าง 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
- หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารฯ 
- หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
- หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
- หัวหน้างานสถาปัตยกรรม 
- หัวหน้างานธุรการ 
- หัวหน้างานไฟฟ้าสาธารณะ 
- หัวหน้างานสวนสาธารณะ 
- หัวหน้างานสถานที ่
- หัวหน้างานผังเมือง 
- หัวหน้างานศูนย์เครื่องจักรกล 
- หัวหน้างานควบคุมอาคารฯ 
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- หัวหน้างานสาธารณูปโภค 
- หัวหน้างานวิศวกรรม 
- หัวหน้างานสถาปัตยกรรม 
- หัวหน้างานวิศวกรรมจราจร 
- หัวหน้างานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- หัวหน้างานควบคุมตรวจสอบและบ าบัดน้ าเสีย 
 

6. กองวิชาการและและแผนงาน - ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
- หัวหน้างานธุรการ 
- หัวหน้างานนิติกรรมสัญญา 
- หัวหน้างานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
- หัวหน้างานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
- หัวหน้างานข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น 
- หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 
- หัวหน้างานจัดท างบประมาณ 
- หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล 

7. กองสวัสดิการสังคม - ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
- หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
- หัวหน้างานส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
- หัวหน้างานพัฒนาชุมชน 
- หัวหน้างานธุรการ 
- หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ 
- หัวหน้างานส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
- หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
- หัวหน้างานส่งเสริมสิทธิประโยชน์ 
 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

๑. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
ภายในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
๒. ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตรวจสอบและช่วยสนับสนุนคณะกรรมการพิจารณา 
ความเสี่ยงระดับองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง  โดยสอบทานให้มั่นใจว่าระบบการ
บริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
๓. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหาร 
ความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
๔. หัวหน้างาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล 
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เมืองร้อยเอ็ด และก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหลักของแต่ละส านัก/กอง โดยมีหัวหน้าส านัก/กอง เป็นประธาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย 
๕. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (หัวหน้างาน) มีหน้าที่ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า ความเสี่ยง 
ภายในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดท่ีส าคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งได้มีการก าหนด 
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
- จัดท านโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอให้นายกเทศมนตรี 
พิจารณาและอนุมัต ิ
- พิจารณาและสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดตามที่
หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
- ก ากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยการติดตาม 
และสอบทานอย่างต่อเนื่อง 
- รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมากให้นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสานัก/กอง รับทราบ 
๖. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
ผ่านการตรวจสอบภายในประจ าปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญตามปัจจัยเสี่ยงรวมทั้ง 
ติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 
๗. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความ 
เสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบรวมถึงก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง 

ประโยชน์ของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยให้
ผู้บริหารตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 2. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความ
เสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่ง
ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได ้
 3. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมี
ความเข้าใจยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินงาน เป้าประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่าง
ชัดเจน 
 4. ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงระดับความ
เสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับ
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ า และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละ
ประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
 5. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
ขององค์กร 
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บทท่ี 3 
ควำมรู้และแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือ 
ลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร 
  ปัจจัยเสี่ยง (Risk  Factor) คือ ต้นเหตุ/สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม  
ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความ
เสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การประเมิน การจัดการ การติดตาม  
ประเมินผล และการสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือกระบวนการด าเนินงานของ
องค์กร ตลอดจนการประกอบกันอย่างลงตัวของวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการและโครงสร้างขององค์กร  
ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหาร  
  ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk management System) ระบบบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม  
ทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ โดยลดโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายหรือความล้มเหลว เพ่ือให้ระดับ
ของ ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ 
และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ของส่วนราชการเป็นส าคัญ 
 การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่ามีการด าเนินการตามแนว
ทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมที่เกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่และทั่วทั้งองค์กร
ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การอนุมัติ การมอบหมายอ านาจหน้ าที่ การยืนยันความถูกต้อง 
การกระทบยอด การแบ่งหน้าที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ่งประเภทการควบคุมไว้ 4ประเภท คือ 

1. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ 
การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 

2. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจสอบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นหา
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง ฯลฯ  

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดี ฯลฯ 

4. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข(Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข 
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียม
เครื่องมือดับเพลิงเพ่ือลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น  ในการด าเนิน
กิจกรรมการควบคุมควรต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุน กับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. วิธีการด าเนินงาน (ขั้นตอน,กระบวนการ) 
2. การก าหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้นซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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2.1 พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
2.2 พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง 

  3. ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 

กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
  นอกจากนโยบายการบริหารความเสี่ยงข้างต้น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ก าหนดแนวทางการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture) ขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้การ
ด าเนินงานในทุกส่วนของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด น าหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ เพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ช่วยในการจัดล าดับ ความส าคัญของการด าเนินงาน การวางแผนป้องกัน ตลอดจนหา
แนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ โดยแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จะด าเนินการด้วยการผนวกหลักการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและการควบควบคุมภายในเข้าไปในกระบวนการท างานหลัก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสื่อสารให้
ความรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและน าไปสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในท่ีสุด 

แนวคิดและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    แนวคิดกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Concept of Risk Management) 
ความเสี่ยง  หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน   ดังนั้นองค์กรจึงควรด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แต่สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่เป็นโอกาสในการเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กร  สิ่งที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องให้
ความส าคัญคือ การบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  ขณะเดียวกัน หากองค์กร
พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เกิดการบูรณาการกับทุกกิจกรรมด าเนินงานขององค์กรได้ ก็จะ
สามารถใช้โอกาสของความเสี่ยงดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย 

ควำมสัมพันธ์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง  กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน 

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  คือ การติดตาม ก ากับ ควบคุม และดูแล ให้มีการ 
จัดกระบวนการเพ่ือใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย 3 หลัก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. การควบคุมภายใน 
3. การตรวจสอบภายใน 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง  หมายถึง กระบวนการที่บริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผล
กระทบต่อหน่วยงานรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง  

กำรควบคุมภำยใน  หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงาน
ของหน่วยงานรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ 
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กำรตรวจสอบภำยใน  หมายถึง การให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็น
อิสระเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร โดยช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการก ากับดูแลที่ดีอย่าง
เป็นระบบ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ท าหน้าที่วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาจากกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน 

องค์ประกอบของกรอบงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมแนวทำงของ COSO 
กรอบการบริหารความเสี่ยงตามหลักการนี้จะใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นในการบรรลุ

วัตถุประสงค์  4 ด้าน โดยมีองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง 8 ประการ ดังนี้ 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รูปภำพที่ 1  แผนภำพแสดงกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมแนวทำงของ COSO 
 
  เครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยได้ก าหนดความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ 
ในการด าเนินงานไว้  4 หลัก ได้แก่ 
   1. วัตถุประสงค์ด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ในระดับสูง ซึ่ง
เชื่อมโยงและสนับสนุนภารกิจขององค์กร โดยองค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์เพ่ือแสวงหาทางเลือก 
หรือวิธีการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   2. วัตถุประสงค์ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ใน
ระดับของการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3. วัตถุประสงค์ด้ำนกำรเงินและรำยงำน (Finance & Reporting Objectives) เป็น 
วัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น สภาพคล่อง การจัดสรรงบประมาณ การรับเงิน
และการจ่ายเงิน ตลอดจนถึงการรายงานงบการเงิน รวมทั้งประสิทธิภาพของการด าเนินการอันเนื่องมาจาก
ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันเวลา ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการตัดสินใจต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
   4. วัตถุประสงค์ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance  Objectives)  
เป็นวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ด้านกลยุทธ์ 

ด้านการด าเนินงาน 
ด้านการเงิน 

และรายงาน 

ด้านการปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

4 ประเภทควำมเสี่ยง 

สภาพแวดล้อมในองค์กร 

การก าหนดวัตถุประสงค ์

การระบคุวามเสี่ยง 

การประเมินความเสีย่ง 

การตอบสนองความเสีย่ง 

กิจกรรมควบคุม 

สารสนเทศและการสื่อสาร 

การติดตามประเมินผล 

8 องค์ประกอบ 
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กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 
   COSO Enterprise Risk Management- Integrated Framework 2004 มีหลักการบริหารความ
เสี่ยงองค์กรประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้องค์ประกอบเหล่านี้ได้มาจาก
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงานครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ใน
การบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 8 ได้แก่ 

   1) สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment)  คือ สภาพแวดล้อมภายใน
ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร ครอบคลุม ถึงแนวนโยบายโดยทั่วไปขององค์กร ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการมองความเสี่ยงและการจัดการ
กับความเสี่ยงโดยบุคลากรทั้งหมดในองค์กร รวมไปถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง กับระดับความเสี่ยงที่เป็น
องค์ประกอบที่องค์กรยอมรับได้ ความซื่อสัตย์กับคุณค่าทางจริยธรรม และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร อาทิ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร  แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร  กระบวนการ
ท างาน  ระบบสารสนเทศ  ระเบียบ  เป็นต้น 
  2) กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) คือ การก าหนดสิ่งที่ต้องการท าให้
ส าเร็จ หรือผลลัพธ์ของการด าเนินการ เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ที่
เลือกจะเป็นสิ่งสนับสนุนและไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาขององค์กรและความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน และเหมาะสมต่อไป 
  3) กำรบ่งชี้เหตุกำรณ์ (Event Identification) คือ การรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิด
ขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน 
บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้เพ่ือท า
ความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น  

 การระบุความเสี่ยงหรือการบ่งชี้เหตุการณ์ จะเป็นการระบุปัจจัยที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อ
เป้าหมายขององค์กรหรือการปฏิบัติงานทั้งในและระดับองค์กรและระดับหน่วยงานย่อย โดยประเภทความ
เสี่ยง  ก าหนดตาม COSO Enterprise Risk Management- Integrated Framework 2004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภำพที่ 2  แหล่งท่ีมำของปัจจัยต่ำงๆ 

แหล่งที่มาของปัจจัยตา่งๆ 

ได้แก ่

ปัจจัยภายในองค์กร เช่น วัตถุประสงค์ของ
องค์กร กระบวนการท างาน การด าเนินการ
ตามนโยบายและกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร 
สภาพการเงิน โครงสร้าง องค์กรและระบบ
การบริหาร ประสบการท างานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ กฎหมาย และระเบียบ
สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ กฎหมายและระเบียบ
ที่เก่ียวข้องภายในองค์กร เป็นต้น 

ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล 
สภาวะเศรษฐกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สภาวะการแข่งขัน สภาวะสังคม เหตุการณ์
ธรรมชาติ กฎระเบียบ ภายนอกองค์กร และ
การเมือง เป็นต้น 
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    4) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) คือ การประเมินความเสี่ยงเป็นการ
จ าแนกและพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่  โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงได้ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอก
และปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร 
  เมื่อประเมินความเสี่ยงเสร็จสิ้น ให้น าข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน น ามาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หรือจัดล าดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และพิจารณาก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิด
จากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact) ที่
ประเมินได ้โดยจัดท าเรียงล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก ในรูปแบบของ แผนภูมิความเสี่ยง 
(Risk Profile) ทั้งนี ้ได้ก าหนดค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แสดงได้ดังนี้ 
 

แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) 

 

 

 

 

 

 ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ 

รูปภำพที่  3  แผนภูมิควำมเสี่ยง  

เกณฑ์กำรประเมินระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง 
 

ระดับควำมเสี่ยง ค่ำควำมเสี่ยง 
(โอกำส & ผลกระทบ) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

สูงมำก 17 - 25 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งรัดจัดการความ
เสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สูง 13 - 16 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

ปำนกลำง   5 - 12 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถด าเนินการควบคุมโดย
กระบวนการควบคุมภายใน 

ต่ ำ 3 - 4 อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสี่ยง 

ต่ ำมำก 1 - 2 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
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   5) กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) คือ การด าเนินการหลังจากที่องค์กร
สามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กร และประเมินความส าคัญของความเสี่ยงแล้ว วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ท าได้หลายวิธี เช่น หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม/ลด หรือหาผู้ร่วมรับความเสี่ยงโดยการพัฒนากระบวนการ
บริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ Risk appetite) และระดับความ
เบี่ยงเบนจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk tolerance)   

  เมื่อท าการประเมินระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น คณะกรรมการจะก าหนดการตอบสนอง 
และยอมรับความเสี่ยงเพ่ือเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร หลักการของความรับผิดชอบในการ
บริหารความเสี่ยง คือ เจ้าของความเสี่ยงจะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยง/
แผนการปรับปรุงที่เหมาะสมส าหรับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ เมื่อแผนได้ถูกอนุมัติและเห็นชอบแล้ว 
เจ้าของความเสี่ยงจะต้องรับผิดชอบต่อการน าแผนไปปฏิบัติ และติดตามผลการด าเนินงานของแผนนั้น 

  การตอบสนองความเสี่ยง คือ การก าหนดแนวทางวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดข้ึนตามผลการประเมินความเสี่ยง อย่างเหมาะสม ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดข้ึนกับระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ และคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ แนวทางการจัดการความเสี่ยง มี 4 วธิี ดังนี ้ 
    1. กำรยอมรับควำมเสี่ยง (Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหลังจาก
วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากความคุ้มค่าในการ
จัดการ ควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุมสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ 
จึงต้องยอมรับความเสี่ยงนั้น แต่อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ก็จะต้องมี
มาตรการ ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพ่ือป้องกันความเสี่ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

2. กำรลด/ควบคุมควำมเสี่ยง (Treat) เป็นการพยายามปรับปรุงระบบการท างาน
หรือออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
   3. กำรกระจำยหรือโอนย้ำยควำมเสี่ยง (Transfer) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอน
ความเสี่ยงให้ผู้อื่นผ่อนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป อาทิเช่น การท าประกัน หรือจ้างให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ
แทน เพ่ือเป็นการประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายองค์กรจะได้รับการชดใช้จากหน่วยงานอื่น 
   4. กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Terminate) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูง และหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมที่จะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงนั้นไป อาทิเช่น การก่อสร้างเตาเผาขยะอาจส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมชุมชน จึงต้องหยุดหรือ
ยกเลิกโครงการนี้ไป เป็นต้น 
    6) กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่กระท าเพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น  
การก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร   เพ่ือเป็น
การสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  7) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) คือ องค์กร
จะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะน าไปพิจารณา
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรก าหนดและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิผลต้องท าให้ได้รับรู้กันในวงกว้างมีการสื่อสารสู่ระดับล่าง ระดับบน ทั่วทั้งองค์กร 
  ปัจจุบันเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ก าหนดให้หน่วยงาน จัดเก็บสารสนเทศที่มีนัยส าคัญที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน บันทึกเก็บไว้ใน Google Drive เมล์กลางของหน่วยงาน โดยจัดเก็บและสามารถ
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น ามาสื่อสารในรูปแบบและในเวลาที่ก าหนดได้ ช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ของตนให้ลุล่วงไปได้  
   8) กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring) องค์กรจะต้องมีการติดตามผล  เพ่ือให้ทราบถึง
ผลการด าเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
  การบริหารความเสี่ยงขององค์กรต้องได้รับการติดตาม ประเมินผล และได้รับการปรับเปลี่ยน
ตามความจ าเป็น การติดตามประเมินผลอาจจะกระท าได้โดยการดูแลอย่างต่อเนื่องของฝ่ายบริหาร หรือการ
ประเมินแยกต่างหาก หรือท าทั้งสองวิธี การติดตามและทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องจะส่งผล
ท าให้ความเสี่ยงของหน่วยงานน าไปสู่ความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือหมดไป โดยน าเสนอเป็นรูปภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเส่ียง 
ก่อนจัดการ ความเส่ียง 

ที่เหลือ 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

ความเส่ียง 
ที่ถูกจัดการ 

ความเสี่ยง 
ที่ถูกจัดการ 

การจัดการ 
หลังทบทวน 

ขั้นตอบสนอง
ความเสีย่ง 

ขั้นตอบติดตาม
ทบทวน 
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บทท่ี 4   
        แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 

           ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
    กระบวนการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ  วิเคราะห์
ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้วิเคราะห์และจัดท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงโดยพิจารณาจากแผนการด าเนินงานและผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2563 
ที่ผ่านมา เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก
และสูง ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีข้ันตอนในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้   

  1. กำรระบุควำมเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยง
และปัจจัยเสี่ยง โดยค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและในระดับกิจกรรมโดย 
ในการระบุปัจจัยเสี่ยงต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแล
ป้องกันรักษา  
  การระบุประเภทความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ความส าคัญสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงก าหนดให้พิจารณาประเภทความเสี่ยงตาม COSO Enterprise Risk 
Management- Integrated Framework 2004 อยู่ 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : 
S) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk : O) , ความเสี่ยงด้านการเงินและรายงาน (Financial 
Risk : F) หรือความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ (Compliance Risk : C) 

   2. พิจำรณำโอกำสในกำรเกิดควำมเสี่ยง จากสถิติเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือ 
การคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ คือ 
 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด 
ค ำอธิบำย 

โอกำสเกิดเชิงคุณภำพ โอกำสเกิดเชิงปริมำณ 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดเกือบค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 1 ปี ต่อครั้ง 

2 ต่ า มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 2 - 3 ปี ต่อครั้ง 

1 ต่ ามาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 5 ปี ต่อครั้ง 
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  3.  พิจำรณำควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจำกควำมเสี่ยง หรือมูลค่าความเสี่ยง  
จากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงแบ่งเป็น  5  ระดับ  คือ  
 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก ส่งผลกระทบในระดับสูงมาก  มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ประชาชน 

4 สูง ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอก 

3 ปานกลาง ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน 

2 ต่ า ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายในอ่ืน 

1 ต่ ามาก ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของตนเอง 

 
   4.  กำรประเมินผลกำรควบคุมที่มีอยู่   เป็นการพิจารณาความเสี่ยงคงเหลือที่ได้จากการ
วิเคราะห์ การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โดยประเมินจาก 5 องค์ประกอบ 17 หลักการของระบบควบคุม
ภายใน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ดังนี้ 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 

1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุมภำยใน 

หลักกำรที่ 1 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึด
มั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ในที่นี้ คือ นายกเทศมนตรี
เมืองร้อยเอ็ด ได้มีนโยบายในการบริหารงานบุคคล
โดยให้นโยบายโดยสรุปว่า “ท าดีได้ดี ท าไม่ดีได้ไม่ดี 
ไม่กินแรงเพ่ือน” ซึ่งความหมายชัดเจนอยู่ในข้อความ
อยู่แล้ว ประกอบกับการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้
ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และเป็นที่
รับทราบกันทั่วทั้งองค์กรว่าเป็นผู้มีความยุติธรรม มี
คุณธรรม มีจริยธรรม มีมารยาทและวาจาที่งดงาม 
เหมาะสมและเป็นที่นับถือของบุคคลทั่วไป นอกจากนี้
ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมี
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี ให้มีความสุขกับการ
ท างาน 

หลักกำรที่ 2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ 
แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี
หน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ

การด าเนินงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้มีค าสั่ง
แบ่งงาน มอบหมายงานในหน้าที่ตามโครงสร้างการ
บริหารงานบุคคลเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร การด าเนิน 
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 

ควบคุมภายใน ภายในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการโดย
คณะกรรมการ ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดแต่งตั้ง
จากหัวหน้าหน่วยงานย่อยให้ท างานได้อย่างอิสระ 
โดยปราศจากการแทรกแซงของผู้บริหาร 

หลักกำรที่ 3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับ
ดูแล 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดวางโครงสร้างพนักงาน 
สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา
พนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดยังไม่ครบตามแผน
อัตราก าลังที่วางไว้ ซึ่งงานการเจ้าหน้าที่จะต้อง
ด าเนินการสรรหาบุคลากรตามระเบียบ 

หลักกำรที่ 4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งม่ัน ในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรม มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้
บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา โดยมีการจัดอบรม 
กฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี และมีการประเมิน
พนักงานดีเด่นเพื่อยกย่อง เชิดชูผู้ที่มีความทุ่มเท อุทิศ
เวลาให้กับการปฏิบัติงานทางราชการ และผู้ท างานให้
บังเกิดผลดีเป็นที่ประจักษ์ 

หลักกำรที่ 5 หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมี
หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานของรัฐ 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามค าสั่งที่   
/ 2563  เพื่อรับผิดชอบและให้มีหน้าที่ในการ
ติดตาม ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจน
ค าแนะน า ปรึกษาแก่บุคลากรในหน่วยงาน พิจารณา
กิจกรรมการควบคุมภายในเพื่อน าไปบริหารจัดการ
ต่อไป และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ตามค าสั่งที่     /2563 เพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้หน่วยงานมีความพร้อมรับมือกับ
เหตุการณท์ี่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผล
เสียหายต่อเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยงหลักกำรที่ 6 หน่วยงาน
ของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้
อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและ
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้น าหลักการควบคุมภายใน
ของCOSO  มาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการควบคุมภายใน โดยมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรมที่น ามาบริหารจัดการ
เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หลักกำรที่ 7 ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง
หน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อ
ก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ก าหนดระบุปัจจัยเสี่ยงและ
จัดท าเกณฑ์ความเสี่ยงเพื่อพิจารณาโอกาสและ
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ครอบคลุมทั่วทั้ง
องค์กร เพื่อก าหนด/วางแผน/ปรับปรุงแผน/หา
วิธีการก าจัดความเสี่ยง หรือวิธีการบิหารความเสี่ยงที่
มีอยู่ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

หลักกำรที่ 8 หน่วยงานของรัฐ พิจารณาโอกาสที่อาจ
เกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่
ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงยังไม่ได้
ก าหนดปัจจัยเสี่ยง เพื่อพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการ
ทุจริตในการด าเนินงานประกอบกับการปฏิบัติงาน
ด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หลักกำรที่ 9 หน่วยงานของรัฐ ระบุและประเมินการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนับส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและคณะ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือประเมินความเสี่ยงที่อาจะมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายในของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

3. กิจกรรมกำรควบคุม 

หลักกำรที่ 10 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนา
กิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและคณะ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือประเมินความเสี่ยงที่อาจะมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายในของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพ่ือระบุและ
พัฒนากิจกรรมการควบคุม ให้สามารถลดความเสี่ยง 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 

โดยใช้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มติ ครม.ที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นๆเป็นหลักในการปฏิบัติ 

หลักกำรที่ 11 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนา
กิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้น า
เทคโนโลยี สมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
การด าเนินงานในการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรและสร้าง
วัฒนธรรมสมัยใหม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าจากการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจ ากัด 

หลักกำรที่ 12 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย
ผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อ
น านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ก าหนดให้ทุกภารกิจงานจัดให้
มีกิจกรรมการควบคุมและการบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่พบ/อาจจะพบ  โดยให้สามารถปฏิบัติตาม
วิธีการ ขั้นตอนที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 

4. สำรสนเทศกำรสื่อสำร 

หลักกำรที่ 13 หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและ
ใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุน
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ มี
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เพียงพอต่อการจัดให้มี
สารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้
พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน 
ถูกต้องและทันเวลา 

หลักกำรที่ 14 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายใน
เกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็น
ในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติการตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมและจัดท า
คู่มือเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรใน
องค์กรเกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็น
ในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติการตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด 

หลักกำรที่ 15 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้จัดท าคู่มือการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ดเพ่ือให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึง
สารสนเทศได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด พร้อมทั้งจัดประชุมชี
แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 

5. กิจกรรมกำรติดตำมผล 

หลักกำรที่ 16 หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และ
ด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและหรือ
การประเมินผลเป็นรายครั้งตามท่ีก าหนด เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 

 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและคณะ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือประเมินความเสี่ยงที่อาจะมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายในของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน 

หลักกำรที่ 17 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและ
สื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุม
ภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล 
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและคณะ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือประเมินความเสี่ยงที่อาจะมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายในของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดให้มีการ
ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจกับการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ก าหนด
หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติที่สามารถน าสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน 

          สรุปผลกำรประเมิน  ระบบควบคุมภายในของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ดังนี้  จากการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการความคุม 
การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสารและการติดตามประเมินผล  
ทั้ง 17 หลักการ นั้น พบว่า องค์ประกอบของการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน โดยมีหลักการที่ต้องพิจารณาประเมิน 17 หลักการ ซึ่งทั้ง 17 หลักการนั้นมีการปฏิบัติได้
และมีอยู่จริง และท าหน้าที่อยู่ทั้ง 17 หลักการ ทั้งนี้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายในจะด าเนินการก าหนดประเด็นในการประเมิน ทั้ ง 17 หลักการให้ครอบคลุม
ภารกิจและให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ในงวดต่อไป 
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5. กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง 

  หลังจากท่ีด าเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ น ามาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of 
Risk) หรือจัดล าดับความรุนแรงที่ผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการและพิจารณาจากระดับ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบความเสี่ยงที่ประเมินได้ โดย
จัดเรียงเป็นล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก ในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
ที่ได้ก าหนดไว้    
สรุปผลกำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 
1.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ค่าเฉลี่ย 13.73 (มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก) 
ความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  
2.กองคลัง ค่าเฉลี่ย 13.08  (มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก) 
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
3.โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ค่าเฉลี่ย 11. (มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
4.โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ค่าเฉลี่ย 11.86 (มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60  
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า ค่าเฉลี่ย 11.08 (มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง) 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแล บุตร-หลาน ของผู้ปกครอง 
6.โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า ค่าเฉลี่ย 10.91 (มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง) 
ขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและแรงจูงใจในการเรียน 
7.โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ ค่าเฉลี่ย 10.21 (มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
8.ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล1 ค่าเฉลี่ย 10 (มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง) 
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง 
9.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ค่าเฉลี่ย 9.91(มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง) 
ฟันผุในเด็กเล็ก 
10.กองช่าง ค่าเฉลี่ย 9.91 (มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง) 
อุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานมานาน มีการเสื่อมสภาพ อุปกรณ์รุ่นเก่าไม่ทันสมัย ท าให้แสงสว่างไม่เพียงพอ 
11.โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ค่าเฉลี่ย 9.69 (มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง) 
การด าเนินการโครงการดอกไม้จันทน์ 
12.สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ค่าเฉลี่ย 9.21 (มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง) 
รับจ าน าทองค า 
13.กองวิชาการและแผนงาน ค่าเฉลี่ย 8.82 (มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง) 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานมานาน มีความเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานมานานหลายปี เพียงพอกับปริมาณงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมขึ้นเช่น กล้องถ่ายภาพนิ่ง,ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ 
14.ส านักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ค่าเฉลี่ย 8.69 (มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง) 
ผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีความรุนแรงสูงขึ้น 
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15.โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ค่าเฉลี่ย 8.08 (มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง) 
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
16.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ค่าเฉลี่ย 8 (มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง) 
อุบัติภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
17.ส านักการศึกษา ค่าเฉลี่ย 7.04 (มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง) 
การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ มีผลกระทบต่อทรัพย์สินของทางราชการท าให้ทรัพย์สิน
ของทางราชการเสียหาย ต้องสูญเสียเงินในการซ่อมแซม 
18.กองสวัสดิการสังคม ค่าเฉลี่ย 5.43 (มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง) 
ผู้มีสิทธิบางรายไม่มาลงทะเบียนท าให้เสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพ 
19.โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ค่าเฉลี่ย 5.30 (มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง) 
โภชนาการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน 
          6. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
   โดยใช้แนวทางในการจัดการความเสี่ยง 4 วิธี คือ การยอมรับความเสี่ยง (Take) การควบคุม
หรือการลดความเสี่ยง (Treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) และ การกระจายหรือโอนย้ายความ
เสี่ยง (Transfer) ตามรายงานการประชุมคณะกรรมกรรมการบริหารความเสี่ยงแนบท้ายภาคผนวกนี้ 
 7. กำรติดตำมประเมินผลและจัดท ำรำยงำน 
  หลังจากที่มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ได้ก าหนดการด าเนินการติดตามผลการ
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ ตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือพิจารณาทบทวนถึงเครื่องมือที่ได้
ก าหนดมีความเหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงนั้นหรือไม่ 
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คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้พิจารณาประเมินความเสี่ยงต่อ
ภารกิจงานทั่วทั้งองค์กรของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องน ามา
บริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งหมด 19 กิจกรรม  โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรมจากกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงสูงและมีความส าคัญก่อนจะบริหารจัดการเป็นล าดับแรก มีรายละเอียดดังนี้ 

แผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด  ประจ ำปี  2564 

กิจกรรม ควำมเสี่ยง ผลกำรประเมิน
ระดับควำมเสี่ยง 

วิธีกำรตอบสนอง 
ควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

1.ความปลอดภัยของ
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 
ด้าน กลยุทธ์และการ
ปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์  เพ่ือความ
ปลอดภัยของนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน 
-เพ่ือรักษาสาธารณ
สมบัติของส่วนรวม 

-โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณ
ชุมชนแออัด 
-มีคนติดยาและสติไม่ดี
มักจะเข้ามาในโรงเรียน
อาจจะท าอันตรายกับ
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนได้ 
-เด็กในชุมชนเข้ามาเล่นใน
บริเวณโรงเรียนในวันหยุด
ไม่รักษาสาธารณสมบัติ
ของโรงเรียน 

ระดับสูงมาก การลด/การ
ควบคุม 

-ติดตามและวางแผนป้องกันโดย 
การติดตั้งกล้องวงจรปิด 
-จัดเวรยามเฝ้าระวังโดยขอความ
อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ต ารวจ และ  
อปพร. มาตรวจความเรียบร้อยเป็น
ระยะๆ(ภายในวันที่ 30 กันยายน 
2564) 

2.ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
ด้าน การปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ได้
ฐานข้อมูลที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน และตรงกับ
สภาพความเป็นจริง 

-มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา 
-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการ
ส ารวจข้อมูลพื้นที่ภาษีฯ 
-พ้ืนที่มีขนาดใหญ่การ
ส ารวจอาจไม่ทั่วถึง 

ระดับสูงมาก การลด/การ
ควบคุม 

-จัดท าแผนการออกส ารวจปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
-ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรทุกๆไตรมาส 
(ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564) 

3.ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุก
ระดับชั้นมีพัฒนาการ 
ที่ดีข้ึน 
ด้าน กลยุทธ์และการ
ปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้
นักเรียนทุกระดับชั้นมี
พัฒนาการที่ดีข้ึน 

ขาดสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมและ
ทันสมัยเนื่องจาก
งบประมาณสนับสนุนที่
ไม่เพียงพอ 

ระดับสูง การลด/การ
ควบคุม 

-จัดกิจกรรมให้มีการเรียนการสอน
เพ่ิมนอกจากเวลาเรียนปกติ 
(ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564) 
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4.ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุก
ระดับชั้นมีพัฒนาการที่ 
ดีขึ้น ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 60 
ด้าน กลยุทธ์และการ
ปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้
นักเรียนทุกระดับชั้นมี
พัฒนาการที่ดีข้ึน  

ขาดสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมและ
ทันสมัยเนื่องจาก
งบประมาณสนับสนุนที่
ไม่เพียงพอ 

ระดับสูง การลด/การ
ควบคุม 

-จัดกิจกรรมให้มีการเรียนการสอน
เพ่ิมนอกจากเวลาเรียนปกติ 
(ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564) 

5.ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแล บุตร-
หลาน ของผู้ปกครอง 
ด้าน กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนา
เด็กเล็กให้มีพัฒนาการที่
สมวัย เหมาะสมและให้
มีคุณภาพ 

พัฒนาการของเด็กไม่
เหมาะสม 
ตามวัย 

ระดับสูง การยอมรับ -ครูติดตาม จัดท าสถิติ เพ่ือดู
พัฒนาการของเด็กเล็ก 
-จัดกิจกรรมที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ
ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 
(ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564) 

6.ขาดสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยและ
แรงจูงใจในการเรียน 
ด้าน การปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้
บุคลากรครูมีสื่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย
และมีแรงจูงใจในการ
เรียน 

-ขาดวัสดุและอุปกรณ์ใน
การผลิตสื่อให้ทันสมัย
มากขึ้น 
 

ระดับสูง การลด/การ
ควบคุม 

-จัดท าแผนงบประมาณประจ าปีเพ่ือ
สนับสนุนการอบรมบุคลากรในการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อการ
สอน 
-จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับบุคลากรในสถานศึกษาให้
ความรู้ในการผลิตสื่อการสอนและ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
(ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564) 

7.ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุก
ระดับชั้นมีพัฒนาการที่ 
ดีขึ้น 
ด้าน กลยุทธ์และการ
ปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้
นักเรียนทุกระดับชั้นมี
พัฒนาการที่ดีข้ึน 

ขาดสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมและ
ทันสมัยเนื่องจาก
งบประมาณสนับสนุนที่
ไม่เพียงพอ 

ระดับสูง การลด/การ
ควบคุม 

-จัดกิจกรรมให้มีการเรียนการสอน
เพ่ิมนอกจากเวลาเรียนปกติ 
(ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564) 
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8.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงไม่
เกิดภาวะแทรกซ้อน
รุนแรง 
ด้าน การปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้
ประชาชนทุกกลุ่มวัยมี
สุขภาพดีตามเกณฑ์ 
-เพ่ือให้มีระบบคุ้มครอง
โรคที่มีประสิทธิภาพ 
-เพ่ือให้มีระบบป้องกัน 
และควบคุมโรค 

-จากพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตัวของผู้ป่วย
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง 
-การรับประทานยาที่ไม่
ต่อเนื่อง 
-การไม่มาตรวจตามนัด
ของแพทย์ 
-ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง 
เช่น การรับประทานยา
มากอาจเป็นโรคไตวาย 

ระดับสูง การลด/การ
ควบคุม 

-การจัดท าแผนให้ความรู้ใน 
การปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยเบาหวาน 
และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ
แผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564) 

9.ฟันผุในเด็กเล็ก 
ด้าน การปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือลด
การเกิดโรคฟันผุในเด็ก
เล็ก 
-เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ
อนามัยในช่องปาก 
-ส่งเสริมให้เด็กเล็กมีการ
แปรงฟันหลัก
รับประทานอาหาร
กลางวันด้วยยาสีฟัน
ผสมฟลูออไรด์ทุกวัน 
-เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ 
มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ครู ผู้ดูแลเด็กและชุมชน
ในการป้องกันโรคฟันผุ
ในเด็กเล็ก 

- การรับประทานอาหาร
ที่ไม่มีประโยชน์ เช่น 
ขนมกรุบกรอบ  
ลูกอม น้ าหวาน 
น้ าอัดลม เป็นต้น 
  
-การรับประทานนมของ
เด็กเล็ก เช่น การดื่มนม
รสหวาน การดื่มนมจาก
ขวด เป็นต้น 
-พฤติกรรมทันต-สุขภาพ
ของเด็กเล็ก 

ระดับสูง การยอมรับ -จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพฟัน
ดีในเด็กเล็กและมีการติดตาม
ประเมินผลและรายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทุกๆปีการศึกษา 
(ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564) 

10.อุปกรณ์ท่ีติดตั้งใช้
งานมานาน มีการ
เสื่อมสภาพ อุปกรณ์รุ่น
เก่าไม่ทันสมัย ท าให้แสง
สว่างไม่เพียงพอ 
ด้าน การปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้

-โคมไฟ หลอด 
ไฟยังเป็นระบบเดิมแต่
ละแยกที่ติดตั้ง
ไฟสัญญาณ 
จราจรมีชนิดหลอด 
ไฟที่แตกต่างกัน 
-ตู้สัญญาณไฟจราจรไม่

ระดับสูง การลด/การ
ควบคุม 

-มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานแบ่ง
โซนการรับผิดชอบและออก
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน 
(ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564) 
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ระบบสัญญาณไฟจราจร
มีการใช้งานที่เหมาะสม
และมีคุณภาพ 
-เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ  
และลดปัญหาการจราจร 
-เพ่ือความปลอดภัยใน
การคมนาคม 

สามารถปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับการ 
ใช้งานได้ 
 

11.การด าเนินการ
โครงการดอกไม้จันทน์ 
ด้าน การปฏิบัติงาน 

-ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจยังไม่เข้าใจใน
เป้าหมายและ
จุดประสงค์ของโครงการ 
-ขาดการประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารโครงการ
กับชุมชนและผู้ปกครอง 

ระดับสูง การยอมรับ -ประชาสัมพันธ์โครงการให้ให้
ชุมชนและผู้ปกครองรับทราบ 
(ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564) 

12.รับจ าน าทองค า 
ด้าน กลยุทธ์และการ
ปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเพ่ิม
ยอดผู้มาใช้บริการให้
มากขึ้น 

-การผันผวนของราคา
ทองค า 
-การแข่งขันด้านการ
ให้บริการลูกค้า 
 

ระดับสูง การลด/การ
ควบคุม 

-ก าหนดและติดตามความเสี่ยงที่
เกิดข้ึน 
-มีการตรวจสอบและติดตาม 
-จัดเตรียมแผนรองรับการเสื่อม
ถอย 
(ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564) 

13.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
งานมานาน มีความ
เสื่อมสภาพตามอายุการ
ใช้งานมานาน 
หลายปี เพียงพอกับ
ปริมาณงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมขึ้น
เช่น กล้องถ่ายภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว 
ด้าน การปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มี
วัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมใน
การใช้งาน สามารถ
เผยแพร่ข่าวสาร  
กิจกรรมต่างๆของ
เทศบาลได้อย่างรวดเร็ว 

-วัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ยังมีความ
ล้าสมัย เป็นอุปกรณ์รุ่ง
เดิมๆไม่สามารถรองรับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ 
 
 

ระดับสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลด/การ
ควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การจัดท าแผนพัฒนาฯเพื่อรองรับ
การจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ท่ีต้องการ 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่รองรับระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้
เจ้าหน้าที่มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ 
(ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564) 
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14.ผลกระทบจากเหตุ
อุทกภัยในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ดมีความ
รุนแรงสูงขึ้น 
ด้าน กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือ
เตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยรวมทั้ง
การให้ความช่วยเหลือ
และเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ 
-เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มี
อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหลายแห่ง 
-ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้
ประกอบการวางแผน
เพ่ือบริหารจัดการไม่
เพียงพอ 

ระดับสูง 
 
 
 
 
 
 

การยอมรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564) 
 
 
 
 

15.การส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร 
ด้าน กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้
ครูผู้สอนได้เข้าร่วม
อบรมอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
- เพ่ือให้ครูผู้สอนมี
ประสบการณ์เพ่ิมมาก
ขึ้น 

-ครูผู้สอนขาดทักษะ ใน
การสอนให้เด็กนักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจได้
ง่ายขึ้น  
-การอบรมพัฒนา
บุคลากรครูผู้สอนไม่เกิด
ประสิทธิภาพ 
 
 

ระดับสูง การยอมรับ -ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร 
-ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรหลังจากที่ได้รับการพัฒนา
แล้ว 
(ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564) 

16.อุบัติภัยในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความสะอาดใน
เขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
ด้าน การปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
-ป้องกันการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สิน 
-เพ่ือความสะอาดและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง 

- วิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานไม่ดี ต้อง
ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 
03.00น. 
-อุบัติเหตุจากขยะ
อันตราย เช่น เข็ม เศษ
แก้ว ตะปู 
-เป็นเขตชุมชนเมือง 
การจราจรค่อนข้าง
หนาแน่น อาจเกิดการ
เฉี่ยวชนได้ 

ระดับสูง การยอมรับ -ตรวจสภาพรถบรรทุกขยะและ
แสงสว่างก่อนออกปฏิบัติงานทุก
ครั้ง 
-ก าชับพนักงานในการใส่ชุดป้องกัน
ขณะปฏิบัติหน้าที่ เช่น รองเท้า ถุง
มือ เสื้อสะท้อนแสง 
-ท าแผนการปฏิบัติงานและมีการ
ประชุมรายงานการปฏิบัติงานทุก
ครั้ง 
(ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564) 
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17.การขอใช้รถยนต์
ส่วนกลาง ไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ มี
ผลกระทบต่อทรัพย์สิน
ของทางราชการท าให้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการเสียหาย ต้อง
สูญเสียเงินในการ
ซ่อมแซม 
ด้าน การปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การ
ใช้รถยนต์มีความถูกต้อง 
เกิดประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามระเบียบ 

-พนักงานขับรถมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน 
 

ระดับสูง การลด/การ
ควบคุม 

-ให้ความรู้ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ภารกิจ หน้าที่ 
กฎระเบียบต่างๆ ให้กับพนักงาน
ขับรถ ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง 
(ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564) 

18.ผู้มีสิทธิบางรายไม่
มาลงทะเบียนท าให้เสีย
สิทธิในการรับเบี้ยยังชีพ 
ด้าน การปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้
ประชาชนผู้มีสิทธิในเขต
เทศบาลในปี 
งบประมาณ 2564
ลงทะเบียนและรับเบี้ย 
ยังชีพครบ 

-ผู้มีสิทธิไม่อยู่ในพื้นที่ 
เกิดปัญหาในการ
ลงทะเบียนและรับรอง
สถานะ 
-ผู้มีสิทธิมีการย้ายที่อยู่
ระหว่างปีงบประมาณ 

ระดับปานกลาง การลด/การ
ควบคุม 

-ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน
แบบมอบอ านาจให้ผู้อื่นสามารถมา
ลงทะเบียนแทนได้ 
-ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใน
ท้องที่ อปท. ใหม่กรณีย้ายที่อยู่ 
(ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564) 

19.โภชนาการอาหาร
กลางวันส าหรับนักเรียน 
ด้าน การเงินและ
รายงาน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้
ผู้เรียนได้รับอาหาร
กลางวันถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 
-ผู้เรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์ 

อาหารไม่ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ 

ระดับปานกลาง การลด/การ
ควบคุม 

-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าตาราง
เมนูอาหารด้วยโปรแกรม Thai 
School Lunch 
-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพอาหารกลางวันก่อนให้
ผู้เรียนรับประทาน 
-ติดตามประเมินผลและรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ด าเนินการตรวจสอบ การใช้
งบประมาณของโครงการ 
(ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564) 
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