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บทที่ ๑ 

บทนํา 

๑.หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการดําเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย ภายนอก
องค์กร ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็น เครื่องมือทาง 
กลยุทธ์ที่สําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การ
วางแผน การกําหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่าง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
 ภายใต้สภาวะการดําเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบ 
ต่อการดําเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจําเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุ ความ 
เสี่ยงว่า มีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดําเนินงาน หรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยง จากผลกระทบ 
และโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง กําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้อง 
คํานงึถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
 นอกจากนี้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และ
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกําหนด และ หนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการ 
บริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี การบริหาร 
จัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ในรอบปีงบประมาณถัด จากที่ 
กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) และข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ของ กระทรวงการคลัง ว่า 
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบุว่า 
กรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบรหิาร 
จัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยไม่มี เหตุอันควร ให้กระทรวงการคลัง 
พิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงาน ของรัฐดังกล่าวที่เกี ่ยวข้อง 
ดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ต่อไป และประกอบกับสํานักงาน ป.ป.ช. ได้นํา เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้หน่วยงานภาครัฐ ดําเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
และดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์ การประเมิน การดําเนินงานของส่วนราชการ เพ่ือ
ยกระดับการดําเนินงานให้มีความโปร่งใส และลดปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบและยังสะท้อนปัญหาการ ขาด
หลักธรรมาภิบาลด้วย 
 ดังนั้นการบริหารความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ต้องให้ 
ความสําคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
จึงได้จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น สําหรับใช้เป็นแนวทางใน การ 
บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะ ทําให้
เกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน 
ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
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๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง 

 ๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 ๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยง 
     กับกลยุทธ์ 
 ๖) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับเทศบาลตำบลโนนดินแดงและเป็นกรอบ 
     แนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง 
๓. เป้าหมาย 

 1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพ่ือนําไปใช้ในการดําเนินงาน 
     ตามยุทธศาสตร์ประจําปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 ๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยงวิเคราะห์ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงให้ 
     อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 ๓) สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ  
 ๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
 ๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกําหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั้งองค์กร 
 6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 

 การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทําให้องค์กร 
สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทําให้องค์กรเกิดความ
เสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดําเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
 ๔.๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการ/  
       คณะทํางานบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สําคัญและสามารถ 
       ทําหน้าที่ใน การกํากับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 ๔.๒) สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในเทศบาล การบริหารความเสี่ยง  
       จะเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่ง 
       ตั้งอยู่บน สมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยง 
       ที่ยอมรับได้ 
 ๔.๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สําคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทําให้ 
       บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของเทศบาลและตระหนักถึงความเสี่ยงสําคัญที่ 
       ส่งผลกระทบ ในเชิงลบต่อเทศบาลได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมเสี่ยงธรรมาภิบาล 
 ๔.๔) เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถ  
       มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สําคัญของ 
       ผู้บริหาร ท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกําหนด 
       กลยุทธ์การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไป 
       ตามเป้าหมายที่กําหนดและเป็นประโยชน์ กับแก่องค์กร 
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 ๔.๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทําให้รูปแบบการตัดสินใจ 
        ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ 
       ขององค์กร และ ระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน เป็นต้น 
 ๔.๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
        การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและ 
        การเลือกใช้ มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยง 
       ต่าง ๆ และกิจกรรมที่มี ความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อม 
       ใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น  
๕. นิยามความเสี่ยง 

 ๕.๑) ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทําใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่ 
แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ 
ล้มเหลว หรือลงโอการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน 
การเงิน และการบริการ ซึ่งเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิดของ 
เหตุการณ์ ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 

       ๑) สาเหตุที่จะทําให้เกิดความเสี่ยง  
       ๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานหรือนโยบาย 
       ๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์เสี่ยง  
 ๕.๒) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ ปัจจัย 
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินต่างๆเพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือ 
ผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสียงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

 ๕.๓) ระบบความเสี ่ยง (Risk Management System) หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุม 
กิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต่างๆเพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับ 
ของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่าง 
เป็นระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และชื่อเสียงของ 
องค์กรเป็นสําคัญโดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้ ง 
องค์กร 
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บทที่ 2 

ข้อมูลทั่วไป 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

เทศบาลตำบลโนนดินแดง ตั้งอยู่ในพื้นที ่บางส่วนของตำบลโนนดินแดง และตำบลส้มป่อย เดิมเป็น
สุขาภิบาลโนนดินแดง  ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  มีเนื้อที่ทั้งหมด 15 
ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีที ่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนราชดำเนิน ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง  
จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีดวงตราประจำเทศบาลเป็นรูปอนุสาวรีย์เราสู้  เมื่อประมาณปี พ.ศ.  2514 - 2516  ได้มี
ประชาชนจากอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงอพยพมาบุกเบิกท่ีดินทำกิน ประมาณ 400-500 ครอบครัว  ในปี พ.ศ. 
2518 ได้มีการต่อสู้ด้วยอาวุธที่มีความรุนแรง โดยเฉพาะระหว่างการก่อสร้างถนนสายอำเภอละหานทราย  -  
อำเภอตาพระยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ทางราชการได้ประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้านโนนดินแดง  ขึ้นกับอำเภอ
ละหานทราย  และในปี  พ.ศ.  2520  ทางราชการไดเ้ริ่มจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชน 

 จากปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การก่อการร้ายของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่
ทำให้ประชาชนเกิดปัญหาความอดอยาก  ความทุกข์ยาก  เกิดความระส่ำระสายทั่วพื้นที่  ความได้ทรงทราบถึง
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ทรงห่วงใยในความเดือนร้อนของ
พสกนิกร  ทรงแนะนำวิธีการพัฒนาแนวใหม่  เป็นโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จผสมผสานสมบูรณ์แบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ทุกส่วนราชการระดมทรัพยากร  ผนึกกำลังปฏิบัติงานในพื้นที่  ภายใต้นโยบายเดียวกัน  เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบประสบภัย 
 

(1) ด้านกายภาพ 

  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง  

ทิศเหนือ ติดต่อกับพื้นท่ีเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย 
  ทิศใต้  ติดต่อกับพื้นท่ีเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับพื้นท่ีเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นท่ีเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 
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  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอโนนดินแดง สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง 
 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอโนนดินแดง คือ 

ฤดูร้อน ปลายเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม  

ฤดูฝน เดือนมิถุนายน - กันยายน  

ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนตุลาคม - มกราคม  

 

1.4  ลักษณะของดิน 

พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นดินเกิดจากการเน่าเปื่อย การสลายของอินทรียวัตถุ ซากพืช มีส่วนน้อยเกิด 

จากตะกอนทับถมของน้ำที่เกิดจากการชะล้าง เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าดงดิบมาก่อนสภาพดิน
ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียวซึ่งเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ ข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น 

 

(2)  ด้านการเมือง/การปกครอง 

  2.1  เขตการปกครอง 

  เทศบาลตำบลโนนดินแดงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน 

  2.2  การเลือกตั้ง 

  เทศบาลตำบลโนนดินแดง  แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง  คือ 

  เขตเลือกตั้งที่ 1  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 1,2,3,4,5,2 ส้มป่อย(บางส่วน),3 น้อยสะแกกวน และ 
6 หนองสะแกกวน 

  เขตเลือกตั้งที่ 2  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 6,7,8,9 และ 13 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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(3)  ประชากร 

  3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต 

 

หมู่ที่ บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 
จำนวนประชากร (คน) จำนวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 โนนดินแดง นายณัฐพงษ์  วิชัยวงศ์ 549 576 1,125 389 
2 โนนดินแดง นายชัยยศ  พุฒพวง 208 281 489 246 
3 โนนดินแดง นายณรงค์  ยศศิริ 175 207 382 143 
4 โนนดินแดง นายหนูเล็ก  ดาวไธสงค์ 562 544 1,106 403 
5 โนนดินแดง นายสมาน  พิมพ์ภา 478 533 1,011 539 
6 โนนดินแดง นางผ่องศรี  เดชบุญ 392 391 783 378 
7 โนนดินแดง นายชาญวิทย์  แผลงศร 275 280 555 234 
8 โนนดินแดง นายโสภณ  ดีประโคน 358 371 729 223 
9 โนนดินแดง นายวิทยา  สง่าเนตร 382 389 771 277 

13 โนนดินแดง นายประหยัด  สิงห์ทอง 490 466 956 301 
2 ส้มป่อย (บางส่วน) นายประสิทธิ์  แฉล้มชาติ 5 10 15 7 
3 น้อยสะแกกวน นายบุญอุ้ม  ทิพย์ภูจอม 482 451 933 295 
6 หนองสะแกกวน น.ส.พัณณิตา สิงหาระโท 292 304 596 170 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564                   รวม 4,648 4,803 9,451 3,605 
 

  3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

 

จำนวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ 
แรกเกิด-9ปี 10-19ป ี 20-29ป ี 30-39ป ี 40-49ป ี 50-59ป ี 60ปีขึ้นไป 

962 1,257 1,386 1,286 1,572 1,394 1,621 
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(4)  สภาพทางสังคม 

  4.1  การศึกษา 

  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ของเทศบาลตำบล (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษา
อบรม เทศบาลตำบลโนนดินแดง มีโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล ดังนี้ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
2. โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
3. โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ 
4. โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 
5. โรงเรียนรุ่งนภาวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
6. โรงเรียนรุ่งนภาอนุสรศาสตร์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
7. โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 
8. โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา 

แห่งชาติ 
9. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.2  สาธารณสุข 

  เขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงมีบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้ 
สาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง 

 
4.3  อาชญากรรม 

เขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงไม่พบปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ 

4.4  ยาเสพติด 

ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง พบผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนน้อย และเทศบาลได้จัด โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดสรรเงินอุดหนุนให้ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นประจำทุกป ี

4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

เทศบาลตำบลโนนดินแดง มีบริการสาธารณะด้านการสังคมสงเคราะห์  ดังนี้ 

1  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

2  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 

3  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

4  สงเคราะห์ผู้ยากไร้ 
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(5)  ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1  การคมนาคมขนส่ง(ทางบก,ทางน้ำ,ทางรอง ฯลฯ) 

มีการคมนาคมขนส่งทางบก โดยมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 เป็นถนนสายหลักใน
การสัญจรของประชาชน 

5.2  การไฟฟ้า 

ประชากรในเขตเทศบาลใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 
ตำบลโนนดินแดง 

5.3  การประปา 

ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค และมีบางส่วนใช้
น้ำประปาจากประปาหมู่บ้าน 

5.4  โทรศัพท์ 

ประชากรส่วนใหญ่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยังไม่มีสำนักงานบริการโทรศัพท์ ในพ้ืนที่ 

5.5  ระบบโลจิสติกส์(Logistics) หรือการขนส่ง 

มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง และมีบริการขนส่งเอกชนในพื้นที่ 3 แห่ง 

(6)  ระบบเศรษฐกิจ 

  6.1  การเกษตร 

  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง   ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมา
อาชีพค้าขาย ด้านการเกษตร ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่มัน พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล/ทำสวน ยางพารา 

  6.2  การประมง 

  การประมง  ประชาชนในพื้นที่ทำการประมงเลี้ยงปลากระชังเพ่ือการจำหน่ายจับสัตว์น้ำเพ่ือการ
จำหน่ายและบริโภคในครัวเรือนจากแหล่งน้ำที่มีอยู่ในพ้ืนที่ และแหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียง  เช่น เขื่อนลำนางรอง 
อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว 

  6.3  การปศุสัตว์ 

  การปศุสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์ไว้เพ่ือการบริโภค และใช้งานภายในครอบครัว  ได้แก่  โค  สุกร 
เป็ด  ไก ่เป็นต้น 
  6.4  การบริการ 

  มีโรงแรม,รีสอร์ท สำหรับพักผ่อนและเป็นถานท่ีจัดประชุมสัมมนา จำนวน 24 แห่ง  
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  6.5  การท่องเที่ยว 

มีโบราณสถาน โบราณวัตถุท ี ่สำค ัญ คือ ปราสาทหนองหงส์ และมีสถานที ่สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ คือ อนุสาวรีย์เราสู้ 

  6.6  อุตสาหกรรม 

  ส่วนใหญ่เป็นการผลิตอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ด้านการแปรรูปวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตร   
มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง  ดังนี้ 
  1.  โรงสีข้าว    
  2.  โรงงานน้ำแข็ง/ห้องเย็น  
  3.  โรงเลื่อย    
  6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

  การพาณิชย์  ในพ้ืนที่มีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง  นักธุรกิจต่างถ่ินเข้ามาลงทุน
ค่อนข้างมากเนืองจากสภาพพ้ืนที่เป็นทางผ่านการคมนาคมสะดวกและยังมีพ้ืนที่ติดต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติหลายแห่งแต่ยังมีปัญหาติดขัด  เนื่องมาจากท่ีดินส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตาม
กฎหมายจำเป็นต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาในเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน  เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและการ
ลงทุน 
  1.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
  2.  ตู้เอทีเอ็ม ธ. กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน ธ.กสิกรไทย   

1. สถานีบริการน้ำมัน  6  แห่ง 
2. ตลาดสด  1  แห่ง 

  กลุ่มอาชีพ มีกลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มจักรสาน 

  6.8  แรงงาน 

  ด้านแรงงานส่วนใหญ่เป็นการรับทำการเกษตรทั่วไป 

(7)  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

  7.1  การนับถือศาสนา 
  การศาสนาประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง นับถือศาสนาพุทธ วัด 5 แห่ง 
คริสตจักร 1 แห่ง ดังนี้ 

วัด   
-  วัดโนนดินแดงใต้, วัดป่าโนนดินแดง, วัดโนนดินแดงเหนือ, วัดหนองสะแกกวน, วัดส้มป่อย 

   คริสตจักร 
-  คริสตจักรโนนดินแดง 
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  7.2  ประเพณีและงานประจำปี 

ด้านวัฒนธรรม มีการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีอื่น ๆ ร่วมกัน เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง  เช่น ทำบุญวันขึ้นปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์  บุญบั้งไฟ การ
แห่เทียนพรรษา  ลอยกระทง  
  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ส่วนใหญ่ใช้ภาษาถ่ิน ภาษาไทยอิสาน และภาษาเขมร  
  7.4  OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  สินค้า OTOP เป็นสินค้าจากกลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มจักรสาน 
(8)  ทรัพยากรธรรมชาติ 

  8.1  น้ำ 

  แหล่งน้ำที่สำคัญ ประกอบด้วย เขื่อนลำนางรอง ชลประทานขนาดเล็ก อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว  

  8.2  ป่าไม้ 

  อำเภอโนนดินแดง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวน เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่และอุทยาน
แห่งชาติตาพระยา จึงมีสภาพเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่หายาก ได้แก่ ช้าง กระทิง 
และนกป่านานาชนิด 

  8.3  ทรัพยากรดิน 

  พื้นที่โดยทั่วไปเป็นดินเกิดจากการเน่าเปื่อย การสลายของอินทรียวัตถุ ซากพืช มีส่วนน้อยเกิด
จากตะกอนทับถมของน้ำที่เกิดจากการชะล้าง เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าดงดิบมาก่อน สภาพ
ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และดินเหนียวซึ่งเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ ข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น 

  8.3  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เนื่องจากเทศบาลตำบลโนนดินแดง เป็นเขตชุมชนเมือง จึงไม่ค่อยมีทรัพยากรธรรมชาติที่ 
หลากหลาย แต่ก็ยังมีป่าชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านโนนดินแดง ป่าชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแกกวน  
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บทที่ ๓  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

๑.แนวทางดําเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง 

 ๑.๑ แนวทางการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนดินแดง มีดังนี้ ระยะที่ ๑ 
การเริ่มต้นและพัฒนา 

       ๑) กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนดินแดง  

       ๒) ระบุปัจจัยเสียงและประเมินโอกาสผลกระทบจากปัจจัยเสียง  

       ๓) วิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดําเนินงาน 

      ๔) จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก(Extreme) 
รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสําคัญ 

      ๕) สื่อสารทําความเข้าใจกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโนนดินแดง
รับทราบ และสามารถนําไปปฏิบัติได้ 
      5) รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
      ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 
 ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
      ๑) ทบทวนแผนบริหารจดัการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา  
      ๒) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท  
      ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
      ๔) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสียง  
 
 ๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนดินแดง มีดังนี้ 

      ๑) ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ ความ
เสี่ยง อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการ บริหารความเสี่ยง
เพ่ือ นําไปปฏิบัติต่อไป 

      ๒) คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดําเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการ ความเสี่ยง 
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง รวมทั้ง 
ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานต่อไปในอนาคต 

      ๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย ของเทศบาลตำบลโนนดินแดงมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล ที่
เกี่ยวข้อง ให้กับคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผน บริหารจัดการ
ความ เสี่ยง 
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๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

 โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยการกํากับดูแล การตัดสินใจ การจัดทําแผน การ
ติดตาม ประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

 ๒.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

      ๑) ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ๒) ให้ความ
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยง
และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

 ๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน 

      ๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้ กับ
องค์กร 
      ๒) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของ 
เทศบาลตำบลโนนดินแดง 
      ๓) กํากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ๒.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น  

      ๑) แต่งตั้งคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง  

      ๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  

      ๓) พิจาณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

      ๔) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  

 ๒.๔ เจ้าหน้าที่สํานัก/กอง 

      ๑) สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง  

      ๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
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บทที่ ๔ 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลําดับ 
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานขององค์กรรวมทั้งการจัดทําแผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงโดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งเทศบาลนคร 
ภูเก็ตมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 5 ขั้นตอน คือ 

๑. ระบุความเสี่ยง 

 เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โดยต้อง ระบุได้ด้วยว่า 
เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 

๒. ประเมินความเสี่ยง 

 เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ ประเมินโอกาสที่จะเกิด ความ
เสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์โดยอาศัยเกณฑ์ มาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ ทําให้การ ตัดสินใจ
จัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๓. จัดการความเสี่ยง 

 เป็นการกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง ที่สูง (High) และ สูง
มาก (Extreme) นั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควร ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า 
ในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือ แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับ 
ด้วย 

๔. รายงานและติดตามผล 

 เป็นการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ที่ได้ดําเนินการทั้งหมด 
ตามลําดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดําเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง 

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําปีเพ่ือให้มั่นใจ ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไป ได้
อย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการ หรือกลไกควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่
ดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา 
มาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

6. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงทุก ขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. การระบุความเสี่ยง 

 เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคํานึงถึง ความ 
เสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของ 
องค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่า มี 
เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุ 
วัตถุประสงค์ที่กําหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จําเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้นจึงจําเป็นต้องเข้าใจใน 
ความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” 4 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่ จะ 
ดําเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

 ๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทําใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สภาพการณ์ท่ีไม่ 
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ 
ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 

 ๑.๒ ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําให้ไม่ บรรลุ 
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดข้ึนได้อย่างไร และ 
ทําไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกําหนดมาตรการลด ความ
เสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ 
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      ๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิง่แวดล้อม 
      ๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
กระบวนการทํางาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์  
 ๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ 
      ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย 
พันธกิจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย กําหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม 
ความเสี่ยงเกิดจากการนํากลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง 
      ๒) ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operation Risks) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา 
การปฏิบัติงานประจําวันหรือการดําเนินงานปกติท่ีองค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความ 
เสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการ 
มอบหมายอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
      ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวกับการบริหารและควบคุม ทาง 
การเงินและงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น 
ข้อบังคับเก่ียวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
สํานักงบประมาณ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม เป็นต้น 
      ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ ประเด็นข้อ 
กฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็น ทางด้าน 
กฎหมายระเบียบอ่ืนๆ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนว ทางการ 
ปฏิบัติของหน่วยงาน 
      ๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยี 
สารสนเทศการระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ 
กําหนด ไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทําให้เกิดความผิดพลาดความ 
เสียหายและเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการหา 
มาตรการลด ความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถดําเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการ
วิเคราะห์ กระบวนการทํางาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ 
ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทํางานของหน่วยงานหรือขององค์กร 
ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน 
 ๒.๑ การกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกําหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ
ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย คณะทํางานบริหารความ เสียงได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรง ของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อย
มาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี้ 
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 หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

ด้านโอกาส (โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง) 

คะแนน ความหมาย หลักเกณฑ์ ระดับคะแนน
ที่ประเมิน 

5 สูงมาก โอกาสเกิดมากกว่า ๙๐ % ในช่วงระยะเวลาการทํางาน /  
ระบบ/ โครงการ หรือความถี่ของระยะเวลาที่เกิดความเสี่ยง 

 

4 สูง โอกาสเกิดมากกว่า 70-๙๐ % ในช่วงระยะเวลาการทํางาน / 
ระบบ/ โครงการ หรือความถี่ของระยะเวลาที่เกิดความเสี่ยง 

 

3 ปานกลาง โอกาสเกิดมากกว่า 40-69 % ในช่วงระยะเวลาการทํางาน / 
ระบบ/ โครงการ หรือความถี่ของระยะเวลาที่เกิดความเสี่ยง 

 

2 น้อย โอกาสเกิดมากกว่า 20-3๙ % ในช่วงระยะเวลาการทํางาน / 
ระบบ/ โครงการ หรือความถี่ของระยะเวลาที่เกิดความเสี่ยง 

 

1 น้อยมาก โอกาสเกิดน้อยกว่า 20-3๙ % ในช่วงระยะเวลาการทํางาน / 
ระบบ/ โครงการ หรือความถ่ีของระยะเวลาที่เกิดความเสี่ยง 

 

 
ด้านผลกระทบ (ความรุนแรงของผลกระทบ) 
 

คะแนน ความหมาย หลักเกณฑ์ ระดับคะแนน
ที่ประเมิน 

5 สูงมาก มีผลกระทบดา้นจํานวนเงนิ/ มผีลกระทบต่อผู้รบับริการ / มี 
ผลกระทบต่อความนา่เชื่อถือขององค์กร/มีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ/
ส่งผลกระทบต่อภาระการคลงั/ส่งผลกระทบต่อ ประชาชน /มากกว่า
ร้อยละ ๙๐ ของความเสี่ยง 

 

4 สูง มีผลกระทบดา้นจํานวนเงนิ/ มผีลกระทบต่อผู้รบับริการ / มี 
ผลกระทบต่อความนา่เชื่อถือขององค์กร/มีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ/
ส่งผลกระทบต่อภาระการคลงัสง่ผลกระทบต่อ ประชาชน ร้อยละ 
๘๑-๙๐ ของความเสี่ยง 

 

3 ปานกลาง มี ผลกระทบต่อความนา่เชื่อถือขององค์กร/มีผลกระทบต่อ 
เศรษฐกิจ/ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังส่งผลกระทบต่อ ประชาชน 
ร้อยละ ๗๑-๘๐ ของความเสี่ยง 

 

2 น้อย มีผลกระทบดา้นจํานวนเงนิ/ มผีลกระทบต่อผู้รบับริการ / มี 
ผลกระทบต่อความนา่เชื่อถือขององค์กร/มีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ/
ส่งผลกระทบต่อภาระการคลงัสง่ผลกระทบต่อ ประชาชน ร้อยละ 
๖๐-๗๐ ของความเสี่ยง 

 

1 น้อยมาก มีผลกระทบดา้นจํานวนเงนิ/ มผีลกระทบต่อผู้รบับริการ / มี 
ผลกระทบต่อความนา่เชื่อถือขององค์กร/มีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ/
ส่งผลกระทบต่อภาระการคลงัสง่ผลกระทบต่อ | ประชาชนน้อยกว่า 
ร้อยละ 60 ของความเสียง 

 



-17- 
 

 ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง  
(ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง มาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง) 

คะแนน ความหมาย หลักเกณฑ์ ระดับคะแนน
ที่ประเมิน 

5 สูงมาก หน่วยงาน ไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ไม่มี แผน
ในการจัดการความเสี่ยง 

 

4 สูง หน่วยงาน มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำ หรือมี 
แผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์ 

 

3 ปานกลาง หน่วยงาน มีความสามารถในการจัดการความเสียงปานกลาง 
หรือมีแผนในการจัดการความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงที่ เพียงพอ 

 

2 น้อย หน่วยงาน มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูง หรือมี 
แผนในการจัดการความเสี่ยงที่ดี 

 

1 น้อยมาก หน่วยงาน มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก 

หรือ มีแผนในการจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการ กําหนด
มาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี 

 

 
 ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง  
(ความถี่ในการเกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กร) 

คะแนน ความหมาย หลักเกณฑ์ ระดับคะแนน
ที่ประเมิน 

5 สูงมาก การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันที และ 
ไม่มีสัญญาณแจ้ง 

 

4 สูง การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร ภายใน ๒-๓ 
สัปดาห์ 

 

3 ปานกลาง การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร ภายใน ๒-๓ 
เดือน 

 

2 น้อย การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร ภายใน ๓-๖ 
เดือน 

 

1 น้อยมาก การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร มากกว่า 5 
เดือน 
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๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง 

 เป็นการนําความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด 
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จาก 
ความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทําให้สามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง 
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ 
กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑. พิจารณาโอกาส/ความถ่ี ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมาก 
น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 

 ๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความ 
รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนด 

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ 
ผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของผลกระทบ เหตุการณ์ต่างๆ 

(Likelihood X Impact) 

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ใน 
การแบ่ง ดังนี้ 

 ๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ ให้ 
ถือ ว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสําคัญต่อการดําเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ ภายใต้การ 
ควบคุมท่ี มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องการดําเนินการใดๆ เพ่ิมเติม 

 ๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่ 
ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่ม 

 ๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ 
ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 ๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความ 
เสียง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 

 
 
 
 



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๒๕ 

 
 
 
 

ลำ
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ประเด็น/ข้ันตอน/
กระบวนการดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดข้ึน 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 
เพื่อไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 
ไม่มี ต่ำ

มาก 
ต่ำ กลาง สูง สูง 

มาก 
สูงสุด 

1 
 
 
 
 
 
 

2 
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โครงการจัด
กิจกรรมวันขึ้นปี
ใหม่  

 

 

 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 

จัดกิจกรรมทำบญุ
ตักบาตร 

 
 
 
 
 
จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมให้เด็ก
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลฯ 
 
 
 
การใช้พัสดุ/ 
ทรัพย์สิน ของทาง
ราชการ โดยไม่ได้
ขออนุญาต 

การจัดซ้ือ/จ้าง 
ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงาน 
 
 
 
 
การเบิกจา่ยค่า
วิทยากรและ
อื่นๆ 
 
 
 
 
 
การนําทรัพย์สิน 
ของทางราชการ
ไปใช้ส่วนตัว 

1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอยา่ง
ใกล้ชิด ไว้วางใจ 
2. การเบิกจา่ยเงินบางอย่างอาจผิด
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอยา่ง
ใกล้ชิด ไว้วางใจ 
2. การเบิกจา่ยเงินบางอย่างอาจผิด
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
๑.เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ ข้อมูลและไม่เข้าใจ 
ระเบียบ หรือการขออนุญาตที่ถกูต้อง 

๒.หน่วยงานไม่ประชาสัมพันธ์ให ้ทราบ
ถึงวิธีการหรือ ขั้นตอนการขอยืม 
ทรัพย์สินของทางราชการ 

 
 

-การเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามเทศบัญญัติ 
 
 
 
 
 
-ผู้บังคับบัญชาดูแลการ
เบิกจ่าย 
 
 
 
 
 
 
-ประชาสัมพันธ์ ขอ้มูล 
ให้เจ้าหน้าที่รับรู้ 
ระเบียบ หรือ ระเบียบ
และขั้นการขออนุญาตที่ 
ถูกต้อง 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม 
และติดตามการทำงานอยา่ง
ใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับ
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบยีบ
อย่างเคร่งครัด 
 
 
1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม 
และติดตามการทำงานอยา่ง
ใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับ
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบยีบ
อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
๑.มีการจัดทําคู่มือการให้ยืม 
ทรัพย์สินของทางราชการ การขอ
อนุญาต  

๒.มีการจัดทําบันทกึขออนุมัต ิ
หลักเกณฑ์ท่ี การยืมใช้พัสดุ 
กําหนด  

๓.มีการจัดทํา เอกสารหลกั ฐาน
การนําส่ง พัสดุ/ทรัพย์สินคืน 

 

 



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๒๕ 

 
 
 

ลำ
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ประเด็น/ข้ันตอน/
กระบวนการดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดข้ึน 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 
เพื่อไม่เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 
ไม่มี ต่ำ

มาก 
ต่ำ กลาง สูง สูง 

มาก 
สูงสุด 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม 

 

 

 
 
 
 

การยักยอกเงิน
ค่าธรรมเนียมเก็บ
ขนขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีเจ้าหน้าที่ที่
จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม
ไม่กี่คน ให้
รับผิดชอบตั้งแต่
เร่ิมวางแผน
เส้นทาง เตรียม
ใบเสร็จ รับเงิน 
ออกใบเสร็จ 
รวบรวม รวมทั้ง
นำส่งเงินล่าช้า 
 
 
 

1.ผูบ้ังคับบัญชาขาดการควบคุมอยา่ง
ใกล้ชิด ไว้วางใจ 
2.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการ
รับเงินและรวบรวมเงิน 
3.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน 
 
 
 
 

-ผู้บังคับบัญชาดูแล
กำชับ ตรวจสอบ อยู่
เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม 
และติดตามการทำงานอยา่ง
ใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับ
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบยีบ
อย่างเคร่งครัด 
 
 
 

 


