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ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื ่อวันที่ 20 เมษายน  2561 

จัดโดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลัง 
ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2562 มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2562 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตาม 
หลักเกณฑ์นี้ 

เทศบาลตำบลจริม จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี ่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ ื ่อใช ้ เป ็นกรอบหร ือแนวทางพ ื ้นฐานในการติ ดตามประเม ินผล รวมท ั ้ งการรายงานผลเก ี ่ยวก ับการ 
บริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงาน 
ของเทศบาลตำบลจริม สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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๑.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของ  

รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ที ่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี ่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขึ ้น เพื ่อให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดให้ม ีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ 
หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ที่จะช่วย ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง 
ซึ่ง เป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน 
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการ 
จัดการความเสี่ยง เพ่ือลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 

 ดังนั้น เทศบาลตำบลจริม  จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช ้ เป็นแนวทางในการ 
บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้ เกิดความเสียหาย 
ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้ 
 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล 
ตำบลจริม 

๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
๓.  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจริม  

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๔.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจริม 

      ๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับเทศบาลตำบลจริม 
 

๓. เป้าหมาย 
 
 

 
 
๑. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือนำไปใช้ใน 

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
    ๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ  

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
    ๓.  สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
    ๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในเทศบาลตำบลจริม 

บทที ่๑  บทน ำ 



 

 
๔. นิยามความเสี่ยง 
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ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความ เสียหาย ทำ
ให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำ 
เนินงานและกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องการบริหารความเสี่ยงหมายถึงกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ  
ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง 
หรือผลกระทบของความ เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้การตอบสนองความเสี่ยง 
หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการกับความเสี่ยง ที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง 
ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนโดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที ่
ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ 

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งาน 
ส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน 

2. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัด 
ให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพ่ือป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา 

3. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหา 
ผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ 

4. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำสิ่งใดเพ่ิมเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาส ที่ จะเกิดขึ้นน้อย 
และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 



 

 
 
1.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
     1.1 ที่ตั้งตำบลจริม 
 ตำบลจริม  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตำบลที่อพยพมาจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์  เมื่อประมาณ พ.ศ. 
2514    ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากหลายหมู่บ้าน หลายตำบล    เช่น   ตำบลท่าแฝก  ตำบลหาดล้า   และตำบลจ
ริม เข้าอยู่อาศัยในพื้นที่ปัจจุบัน ซึ่งทางนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน เป็นหน่วยงานที่จัดสรรให้ครอบครัวละ  15  ไร่ เป็น
ที่อยู่อาศัย จำนวน  2  ไร่  ที่ทำกิน  13  ไร่  
 องค์การบริหารส่วนตำบลจริม   ได้รับการประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2539 ตามพระราช บัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537 และได้รับประกาศกระทรวงมหาดไทย  จัดตั้งองค์การบริหารส่วน
ตำบลจริม เป็นเทศบาลตำบลจริม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม  2551  เป็นต้น
ไป  สำนักงานเทศบาลตำบลจริม  ตำบลจริม  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  139  หมู่ที่ 5  
ตำบลจริม  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์   มีนายราชัน  มหาวัน  เป็นนายกเทศมนตรีตำบลจริม  ซึ่งได้จากการเลือกตั้ง
เมื่อวันอาทิตย์ที่  4  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และคณะกรรมการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุมครั้งที่  132 / 
2555  เมื่อวันที่  28  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 ให้ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ  

สถานที่ตั้ง   อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจริม   ตำบลจริม  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  อยู่ ห่างจาก
ที่ว่าการอำเภอท่าปลา  ไปทางทิศตะวันตก  ประมาณ  5  กิโลเมตร  
 เนื้อที่   พื้นที่ในเขตดำเนินการของเทศบาลตำบลจริม   มีเนื้อที่ประมาณ 126.697 ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ    79,185.625   ไร่ 
 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ภูมิประเทศ   ลักษณะภูมิประเทศของตำบลจริม พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเนินเขาสลับที่สูงสภาพดินเป็นหิน
ลูกรัง 
 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี   3  ฤด ู
-ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง  เดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดและแห้งแล้ง 

ราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตร 
-ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ปกติฝนตกชุกตลอดฤดูกาล แต่บาง 

ปีมีฝนตกขาดช่วงเป็นเวลานาน 
-ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม ช่วงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม  

มักมีอากาศหนาวจัดและมีหมอกปกคลุมโดยทั่วไป  
 
 
 
 
 

บทที่ ๒  ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลจริม 
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1.4 ลักษณะของดิน 
     ดินในตำบลจริม  มี  3  ประเภท  คือ   
    1.  ดินเหนียวปนกรวดหรือลกูรัง   
    2.  ดินร่วนปนเหนียวปนทราย   
    3.  ดินเหนียว 
 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
              - แหล่งน้ำธรรมชาติ 
     อ่างเก็บน้ำวังชมพู  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 7  ตำบลจริม  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
         - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
            อ่างเก็บน้ำห้วยรี  ตั้งอยู่  หมู่ที่  12  ตำบลจริม  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์   
(อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง) ในตำบลจริม  มีลำห้วย หนองน้ำและบ่อน้ำตื้น การใช้น้ำของประชาชนส่วนใหญ่
อาศัยน้ำจากคลองส่งน้ำพระราชดำริ  ส่งจากเข่ือนดินช่องเขาขาดและน้ำสำหรับทำการเกษตรของตำบลจริมส่วนใหญ่
จะรอน้ำฝน 
 
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
   ไม้และป่าไม้ของตำบลจริม ส่วนใหญ่เป็นไม้สัก  ไม้พยุง ไม้มะค่า 
 
ด้านการเมือง/การปกครอง 
 เขตการปกครอง 
 สำนักงานเทศบาลตำบลจริม  ตั ้งอยู ่ในเขตอำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  ห่างจากที่ว่าการอำเภอ  
ท่าปลา  ประมาณ  5  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้  คือ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนางพญา   อำเภอท่าปลา     จังหวัดอุตรดิตถ์  
   ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลหาดล้า     อำเภอท่าปลา     จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าปลา     อำเภอท่าปลา     จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลน้ำหมัน     อำเภอท่าปลา     จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
2. วิสัยทัศน์ 

 “ตำบลจริมน่าอยู่ สร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน บนจุดยืนธรรมาภิบาล บูรณาการชุมชน ตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
3.ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของตำบลจริม ประกอบด้วยไป 6 ยุทธศาสตร์ 

1).ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ  การลงทุน  พานิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6.) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  



 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
                          กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล 

 
 
 
 

 
  
 
 
   
 

            
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
                     

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (บริหารท้องถิ่น) 

 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (อำนวยการท้องถิ่น) 

 
 

กองช่าง 
(นักบริหารงานชา่ง ระดับต้น) (อำนวยการท้องถิ่น) 

 
 
 

สำนักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) (อำนวยการท้องถิ่น) 
 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัต้น) (อำนวยการท้องถิ่น) 

 
   
 

กองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (อำนวยการท้องถิ่น) 

 
   
 

๑. ฝ่ายอำนวยการ  
    - งานธุรการ 

    - งานบริหารทั่วไป 

2. งานนิติการ 
๓. งานทะเบียนราษฎร 
๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕. งานรักษาความสงบ 
๖. งานแผนและงบประมาณ 
 

๑. ฝ่ายบริหารงานคลัง 
   - งานการเงินและบัญชี 

   - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
๒. งานพัฒนารายได้ 
3. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
๔. งานธรุการ 

๑. ฝ่ายการโยธา 
   - งานสาธารณูปโภค 
   - งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
2. งานธุรการ 

3. งานวิศวกรรม 
๔. งานผลิต 
5. งานผังเมือง 
 

๑. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
   - งานรักษาความสะอาด 
   - งานวางแผนสาธารณสุข 
   - งานสุขาภิบาลอนามยัสิ่งแวดล้อม 
๒. งานป้องกันโรคและควบคุมโรคติดตอ่ 
3. งานส่งเสริมสุขภาพ 
๔. งานธุรการ 

๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา  
  - งานการศึกษาปฐมวยั 
  - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  

  - งานกีฬาและนนัทนาการ 
  - งานส่งเสรมิประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
  - งานธุรการ 
  - งานส่งเสรมิและสวัสดกิารสังคม 
  -. งานสังคมสงเคราะห ์
  -  งานพัฒนาชุมชน 
๒.  หน่วยศกึษานเิทศก ์
๓.  สถานศกึษาในสังกัด จำนวน ๗ แห่ง 
    - โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจริม 
    - ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบ้านปากดง 
    - ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านสีเสียด 
    - ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบ้านดงงาม 
    - ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบ้านเนนิสูง 
    - ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบ้านท่าใหม ่
    - ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก รร.จรมิอนุสรณ์ ๒ 
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อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลจริม 

๑. สำนักปลัดเทศบาล 
๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ   

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง 
หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไป
ตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีส่วนราชการภายในดังนี้    

- งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษาจัดเตรียมและบริการเรื่องสถานที่
วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการ การประชุมพนักงานและลูกจ้าง  งานสาธารณกุศล
ของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ  งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งาน
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่ง และประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์ และ เรื่อง
ร้องเรียน งานการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย       

 - งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง งานบรรจุ
แต่งตั้ง โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ  งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก และการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจำปี  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่ง และอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและ
ดูงานการศึกษาต่อการขอรับการศึกษา งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงาน และลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ งาน
สวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง งานการลาพักผ่อนประจำปี  และการลาอื่น ๆ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญ
จักรพรรดิมาลา และผู ้ทำคุณประโยชน์ งานแจ้งมติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ก.ท.และ ก.ถ. งานอื่นที่เกี ่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑.๒ งานนิติการ มีหน้าที ่ความรับผิดชอบ งานทางกฎหมายเกี ่ยวกับพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  
พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการ
ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ งานศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งใน
ด้านการปกครองการบริหารและการปฏิบัติของงานเทศบาล  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่อง
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  งานกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภายในเทศบาล งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

๑.๓ งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติงานทะเบียนราษฎร์ ตามระเบียบสำนัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง และดำเนินการเลือกตั้ง และงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานรักษาความสงบและความเรียบร้อย   งานป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย  งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็นสรุป  รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และ
ระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยตามธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย งานตรวจสอบ 
ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับ สาธารณภัยต่าง ๆ งานจัดทำแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.5 งานรักษาความสงบ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้ง
กิจการค้า ที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพ่ือเสนอแนะวางแผน หรือโครงการที่เก่ียวข้องกับความ 
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มั่นคงของชาติ งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ งานมวลชน
ต่างๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ งานพัสดุ งานจัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณในงานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความม่ันคง งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๖ งานแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดเตรียมเอกสารใช้ในการพิจารณาวางแผนของเทศบาล
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี 
งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ และดำเนินการ งานรวบรวมข้อมูลสถิติ
และวิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมของเทศบาล งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล งานประสานงานกับ
หน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผน
พัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลตามแผน และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย      

๑.๗ งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งาน
สงเคราะห์ผู ้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ งานสงเคราะห์ คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งานสงเคราะห์เด็ก และเยาวชนที่
ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย 

๑.๘ งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เกี ่ยวกับ งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการ
ปรับปรุงชุมชนตนเอง  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  งานจัดระเบียบชุมชน  งานประสานงาน
และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชนงานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่
ชุมชน  งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล งาน
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   

๒. กองคลัง 
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 

         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่ง การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การ
ตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอ่ืน ๆ   งานเกี่ยวกับการจัดทำ
งบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ 
การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

-  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เก่ียวกับงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดทำ
ทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานการจ่ายเงิน 
และตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญคู่จ่าย งานจัดทำบัญชี และทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทำรายงานประจำวัน 
ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอ่ืน ๆ และ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

-  งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและบำรุงรักษา งานการ
จัดทำทะเบียนพัสดุ งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  และเก็บรักษาพัสดุ งานการจำหน่ายพัสดุ และงานอื่นที่เก่ียวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 

๒.๒ งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด งาน
ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง เร่งรัด การจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ งานพัฒนารายได้ งานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน งานการรับและตรวจสอบรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี งานตรวจสอบและจัดทำบัญชี ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี 
งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นงานพิจารณา
ประเมิน และกำหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพ่ือนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ งานแจ้งผลการประเมิน ค่าภาษีแก่ผู ้
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เสียภาษี งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น  งานลงรายการเกี่ยวกับภาษี การดำเนินงาน
เกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี งานเก็บรักษาและนำส่งเงินประจำวัน งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ งานเก็บ
รักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น การวางแผนจัดเก็บรายได้ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน
การจัดเก็บรายได้ งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและการกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
บำรุงท้องที่และรายได้อ่ืน งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามท่ี ได้รับมอบหมาย 

๒.๓ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางระบบการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับทรัพย์สิน จัดทำฐานข้อมูลสำคัญที่รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินของประชาชน ทั้งของบุคคล 
และนิติบุคคล ในเขตเทศบาล ได้แก่ แปลงที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ป้าย และการประกอบกิจการค้า หรือการ
ประกอบกิจการค้า ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

๒.๔ งานธุรการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานสารบรรณของกองคลัง งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการ
เรื่องสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานสาธารณกุศลของกองคลัง และกองหรือฝ่าย
ต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทางราชการ งานเกี่ยวกับการจัดทำฎีกา
เบิกจ่าย งานพัสดุของกองคลัง งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองคลัง  งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานแจ้งเวียน
ให้กองต่างๆ ทราบ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองคลัง  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓. กองช่าง 
    ๓.๑  ฝ่ายการโยธา 
           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและ

ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งาน
แผนการปฏิบัติงาน งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวเครื่องจักรกล 
และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

- งานสาธารณูปโภค   มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนนสะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่ง
ติดตั้งอ่ืน ฯลฯ  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น อาคาร ถนน 
สะพาน เขื่อน ทางเท้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานปรับปรุงแก้ไข และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ   งานให้คำปรึกษา 
แนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา งานประมาณราคา  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

- งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมดูแลไฟฟ้าสาธารณะ งานซ่อมบำรุง
การไฟฟ้าในเขตเทศบาล งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธีประเพณีและงานอื่น งานประมาณการ  งานจัด
สถานที่ เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่น ๆ งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการจัดสถานที่  งานสำรวจออกแบบ 
และคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการ
ไฟฟ้า งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๒ งานธุรการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานสารบรรณของกองช่าง งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่อง
สถานที่  วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานสาธารณกุศลของกองช่าง และกองหรือฝ่ายต่าง 
ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทางราชการ งานเกี่ยวกับการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย 
งานพัสดุของกองช่าง งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองช่าง  งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานแจ้งเวียนให้กอง
ต่างๆ ทราบ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองช่าง  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานอ่ืนที่ 
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เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๓ งานวิศวกรรม   มีหน้าที่เกี ่ยวกับ ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม งานวางโครงการ และการก่อสร้าง
ทางด้านวิศวกรรม งานให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม  งานตรวจสอบแบบแปลนการขอ
อนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม  งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียด
เพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานประมาณราคา
ค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๔ งานผลิต  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์น้ำ งานสูบน้ำแรงสูงและสูบน้ำแรงต่ำ งานกรองน้ำ จ่ายสารเคมี  
ล้างถังกรองน้ำถังตกตะกอน งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า เครื่องจักรกลอุปกรณ์ต่าง  ๆ และอาคาร
สถานที่ที่ใช้ในกิจการประปา งานบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำ งานรักษาความสะอาด  ความปลอดภัยของน้ำประปา และสถานที่
ทำการประปา งานเตรียมน้ำสำรองไว้เพื่อดับเพลิง งานตรวจแก้ไขแรงดันน้ำและระบายตะกอนในท่อประปา งานสำรวจทำ
ผังแนวท่อและประมาณการผู้ใช้น้ำ งานติดต่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ งานตรวจ
รักษาท่อดับเพลิง งานตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ลักลอบใช้น้ำ งานให้บริการโดยทั่วไปแก่ผู้ลักลอบใช้น้ำ 
งานให้บริการโดยทั่วไปแก่ผู้ใช้น้ำ งานบริการน้ำดื่ม น้ำใช้ในพิธีการและสาธารณกุศล งานอ่านมาตรวัดน้ำและลงจำนวน
หน่วยน้ำ งานรายงานมาตรวัดน้ำชำรุด งานตรวจและทดลองความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม
มาตรวัดน้ำ งานถอดมาตรวัดน้ำและงดจ่ายน้ำ งานทะเบียนมาตรวัดน้ำ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๕ งานผังเมือง   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำผังเมืองรวม งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดิน
สาธารณประโยชน์ งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม 
งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานแผนที่ภาษี รายงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแผนที่ภาษี การตรวจสอบการขออนุญาต
ตามพระราชบัญญัติผังเมือง งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    ๔.๑  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

                    มีหน้าที่ส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและป้องกันระงับโรคติดต่อ การบริการ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ และท่ีดินสาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะ 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการสิ่งแวดล้อม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
                  - งานรักษาความสะอาด   มีอำนาจหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน และท่ีรองรับขยะมูลฝอย  
การนำขยะมูลฝอยไปทำลาย การให้บริการดูดสิ่งปฏิกูลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยให้กองราชการต่างๆ ออกคำสั่ง
กำหนดงานและเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 

- งานวางแผนสาธารณสุข   มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานวางแผนด้านสาธารณสุข งานจัดทำแผนตามโครงการ
บริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น โดยประสานแผนกับสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ จังหวัด 
งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข  งาน
รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล  งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและ
รายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานประเมินผลทางด้านสาธารณสุข  งานนิเทศและติดตามผลทางด้านสาธารณสุข 
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

- งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  งาน
สุขาภิบาลอาหาร และโภชนาการ งานรักษาความสะอาด งานควบคุมการประกอบการค้าน่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อ 
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สุขภาพ งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานป้องกันการติดยา และ
สารเสพติด งานสุขาภิบาลโรงงาน งานชีวอนามัย งานฌาปนกิจงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๒ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  งานควบคุม
แมลงและพาหนะนำโรค  งานควบคุมโรคติดต่อ งานป้องกันการติดยาเสพติด งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๓ งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนงานสาธารณสุขมูลฐาน  งานด้านสุข
ศึกษา งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยชุมชนงานวางแผนครอบครัว งานสุขาภิบาลอาหาร งานสุขภาพจิต งานประกัน
สุขภาพ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค งานป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ งานระบาดวิทยา งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

๔.๔ งานธุรการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ งานสารบรรณของกองสาธารณสุข ฯ งานดูแลรักษาจัดเตรียมและบริการเรื่อง
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความ สะดวกในด้านต่าง ๆ  งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของ
ทางราชการ งานจัดทำคำสั่ง  และประกาศของกอง งานรับเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียน งานด้านประชาสัมพันธ์ และ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 5  กองการศึกษา 
              ๕.๑  ฝ่ายบริหารการศึกษา 
                    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมทั้งการจัดการศึกษา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

-  งานโรงเรียน  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานกำกับ ควบคุม ดูแลการบริหารงานโรงเรียน ควบคุม ดูแลอาคาร
สถานที่และนักเรียน ตรวจหลักฐานเอกสารของสถานศึกษาในเรื่องต่าง ๆ  พิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิก โรงเรียน  ดูแล จัดเตรียม 
และให้บริการวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และคู่มือครู สำหรับโรงเรียน  จัดตั้งส่งเสริมสมาคม จัดตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัด ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน  เสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

-  งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กำกับดูแลและรับผิดชอบการจัด
การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล งานพิจารณาจัดตั้งและยุบเลิก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล  งานดูแลจัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์  สื่อการสอน คู่มือครูแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานเผยแพร่ข่าวสาร 
เอกสาร กฎ ระเบียบ นโยบายของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษา ระดับ
กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานตรวจสอบหลักฐาน  เอกสารต่างๆ  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดทำรายงาน
การศึกษา งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานปลูกฝังประชาธิปไตย วินัย การถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

-  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เก่ียวกับงานควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการบริหารงานบุคลากรทาง
การศึกษาที่สังกัดกองการศึกษา ในเรื่องการกำหนดตำแหน่ง การบรรจุ การแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ การสอบแข่งขัน 
สอบคัดเลือกและการคัดเลือก รวมทั้งการจัดทำทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติ งานการวางแผนบุคลากรทางการศึกษา 
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และ
ทัศนศึกษานอกสถานที่ และงานอื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

-  งานส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตร   มีหน้าที ่เกี ่ยวกับส่งเสริม วางแผนพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิจัย วางแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใน 
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สังกัดให้มีคุณภาพ วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  วิเคราะห์
ข้อมูล สถิติทางการศึกษา สำรวจความต้องการของสถานศึกษา และวิจัยผลทางการศึกษา 

-  งานพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานศึกษา ค้นคว้า เทคนิค
วิธีการจัดทำสื่อการศึกษา การจัดหาสื่อการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในสังกัด 
อย่างมีคุณภาพ  จัดอบรมครูเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ และใช้สื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตร พัฒนา
ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ   

     ๕.๒ งานกิจกรรมเด็ก และเยาวชน มีหน้าที่เก่ียวกับ งานสำรวจรวบรวมข้อมูลสถิติเก่ียวกับเด็กและเยาวชน 
งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน  ชมรม  ชุมนุมกิจกรรมกลุ่ม
สนใจของเด็กเยาวชน งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศ ติดตามวัดผลกิจกรรมเยาวชน  งานชุมชนต่าง ๆ  เช่นการอยู่ค่ายพักแรม  
ค่ายอาสาพัฒนา ฯลฯ งานสำรวจติดตามและพัฒนาเด็กเร่ร่อน  งานบริการด้านวิชาการอื่น  ๆ  งานกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ งานติดต่อประสานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

๕.๓  งานกีฬาและนันทนาการ  มีอำนาจหน้าที่งานสำรวจรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานด้านกีฬาและ
นันทนาการ  งานกำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา  เพื่อพัฒนาพื้นฐานการกีฬาและส่งเสริมความ
เป็นเลิศแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน การจัดตั้งศูนย์สนามกีฬา ชมรมกีฬาและส่งเสริมการกีฬาประเภทต่าง ๆ แก่เด็กเยาวชนและประชาชน งานดูแล 
บำรุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬาและศูนย์เยาวชน  การให้บริการและขออนุญาตใช้สนามกีฬา  อุปกรณ์
การกีฬาและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานวิทยาศาสตร์การกีฬา งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕.๔ งานส่งเสริมประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงานของประชาชน การสนับสนุนบุคลากรวัสดุอุปกรณ์
และทรัพย์สินต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพ่ือการศึกษาส่งเสริม ทำนุบำรุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี 
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษาการดำเนินชีวิต การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

 ๕.๕ งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณของกองการศึกษา งานดูแลรักษาจัดเตรียมและบริการ
เรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานสาธารณกุศลของกอง และ หน่วยงานต่าง ๆ  
ที่ขอความร่วมมือ  งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผน
ของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามและการรายงาน งานประชาสัมพันธ์และแนะนำ  
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน งานประชุม อบรม สัมมนา ตลอดจนการประสานงานต่าง ๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ี
ได้รับมอบหมาย   

 ๕.๖ หน่วยศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่เก่ียวกับการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา การประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา การกำกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  การวิเคราะห์ 
วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การพัฒนางานวิชาการและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข็มแข็งใน
การบริหารงานวิชาการ 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  ตลอดจน
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด เกี่ยวกับงานบัญชี งานการเงิน กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง ควบคุมการตรวจสอบและตรวจแนะนำการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการเงิน การบัญชี ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารทางบัญชี การเงินยอดเงิน การทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ  การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ 
ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ งานตรวจสอบควบคุมภายใน 
 



 

 

 
 

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                      แนวทางการด˚าเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจริม แบ่งออกเป็น 2
ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1  การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย 
๑)  กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจริม 
๒)  ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง 
๔)  จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง 

ที่อยู่ในระดับปานกลาง 
                    5)  สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลจริม ทราบ 
และสามารถนำไปปฏิบัติได้ 
                    6) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
                    ๗)  รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา 
๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานเทศบาลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 
 

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
เทศบาลตำบลจริม แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจริม 

โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ปลัดเทศบาลตำบลจริม     ประธานกรรมการ 
2. ผู้อำนวยการกองคลัง      กรรมการ 
3. ผู้อำนวยการกองช่าง      กรรมการ 
4. หัวหน้าสำนักปลัด      กรรมการ  และเลขานุการ 
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
            โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจริม
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วย
งานของรัฐ พ.ศ.2561 ดังนี้ 

บทที ่ ๓ แนวทางการบริหารความเส่ียง 
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เดือน 

1.จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. จัดทำรายงานผลกตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วรายงานให้ทราบทุก  6 
 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย 



 

 
 

      
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงที่มี 

ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท˚าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง เทศบาลตำบลจริม
มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
         1. การระบุความเสี ่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั ้งที ่ม ีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ ว ัตถุประสงค์ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
          2. ประเม ินความเส ี ่ยง เป ็นการว ิเคราะห์ความเส ี ่ยงและจัดล ำดับความเส ี ่ยง โดยพิจารณาจากการ 
ประเมินโอกาสที ่จะเกิดความเสี ่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี ่ยง โดยอ าศัยเกณฑ์ 
มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
          ๓. จัดการความเสี ่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความ เสี ่ยงที ่สูง 
และสูงมาก ให ้ลดลงอยู ่ ในระดับที ่ยอมร ับได ้ สามารถปฏิบ ัต ิได ้จร ิง และควรต้ องพิจารณาถึงความคุ ้มค่าใน 
ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
           4. รายงานและต ิดตามผล เป ็นการรายงานและต ิดตามผลการด ำ เน ินงานตามแผนบร ิหารความ 
เสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 
            5. ประเมินผลการบริหารความเสี ่ยง เป ็นการประเมินการบร ิหารความเสี ่ยงประจ ำปี เพื ่อให ้ม ั ่นใจ 
ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความ 
เสี ่ยงที ่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี ่ยงที่ เก ิดขึ ้นจริงและอยู ่ในระดับที ่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา 
มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี ่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้ 
องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
           6.  ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง ในทุกขั้นตอน 
เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจริม 

 
 

 

บทที ่ ๔ การบริหารจัดการความเส่ียง 
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1. การระบุความเสี่ยง 
          เป็นกระบวนการที ่ผ ู ้บร ิหารและผู ้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี ่ยงและปัจจัยเสี ่ยง โดยต้องค ำนึงถึง 
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี 
เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที ่อาจเ กิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ 
ว ัตถุประสงค์ที ่กำหนด รวมทั ้งมีทรัพย์สินใดที ่จำเป้นต้องได้ร ับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั ้น จึงต้องเข้าใจใน 
ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะด˚าเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่าง 
เหมาะสม 
             1.1 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่ 
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป้นตัวเงินและไม่เป้นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
             1.2 ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และท ำไม ทั้งนี้ สาเหตุของ 
ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่าง ถูกต้อง 
โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน คือ 
    ๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 
   ๒) ปัจจัยเสี ่ยงภายใน คือ ความเสี ่ยงที ่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ ภายในองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบ สารสนเทศ เครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์ 
              1.3 ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
     ๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ 
ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ 
     ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ 
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ˚าวัน หรือการด˚าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกล 
ยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอ˚านาจ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
     3) ความ เส ี ย งด ้ านการ เ ง ิ น  ( F inanc i a l  R i s k )  เป ็ นความ เส ี ่ ย งท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ งก ับการบร ิหา ร และ 
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การ 
เบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการ ด ำเนินงาน 
การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การ จัดเก็บรายได้ 
ข ้อบ ังค ับเก ี ่ยวก ับการรายงานทางการเง ิน  และอุปสรรคของระเบ ียบ กฎหมาย ท ี ่ ไม ่ช ัดเจน อ ันน ำไปสู่  
การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง 
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      4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความ 
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการ 
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 
                                                 การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2565) เทศบาลตำบลจริม 
 

ความเสีย่ง ผลกระทบ/ความเสียหายที ่
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง 

1. การใช้ดุลพินิจของผมีอำนาจใน 
การอนุญาต อนุมตัิ ต่างๆ 

หากผู้มีอำนาจไมย่ึดหลัก 
ความถูกต้อง ย่อมเกิดความ 
ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานเทศบาล 

ปัจจัยภายใน 
- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ 
ในการปฏิบัตริาชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ 
พนักงานเทศบาล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มี 
อำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเส่ียงด้านการ 
ปฏิบัติงาน (O) 

2. ความผดพลาดในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจใน ระเบียบ 
กฎหมายที่นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผดิพลาด ไมเ่ป็นไป 
ตามระเบียบ กฎหมาย อัน 
นำไปสู่ปญัหากับหน่วย 
ตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมา 
ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ 
ก่อนการบังคับใช้ ปัจจัยภายใน 
- พนักงานเทศบาลไมส่นใจ 
อ่านระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวม 
องค์ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเส่ียงด้านการ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 

3.  การทุจรติในการเบิกจา่ยต่างๆ ราชการได้รับความเสียหาย 
จากเงินที่ถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ 
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดกุม 
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 

ความเส่ียงด้าน การเงิน 
(F) 

4. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องกับปญัหาและ 
ความต้องการของประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อนไมไ่ดร้ับ 
การแก้ไข มีการประท้วง 
ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดย 
ยึดจากความต้องการของ ตนเอง 
พรรคพวก ฐานเส่ียง 
และผลประโยชน์ที่ตนเองจะ 
ได้รับ 

ความเส่ียงเชิง 
ยุทธศาสตร์ (S) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่ 

จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

5.การจดัซื้อจัดจ้างและการบร ิ
หาร พัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบยีบ 
- ได้วัสดุครุภัณฑ์ทีไ่ม่มี คณุภาพ 
ไม่ตรงตามความ ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ 
ของทางราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ 
ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรความเข้าใจ 
ของผู้ปฏิบัต ิ
- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัด 
จ้างทุจริต รับผลประโยชน์ 
จากผู้ขาย ผรับจ้าง 

ความเส่ียงด้านการ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

(C) 

6.การนำทรัพย์สินของทางราช 
 การ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ 
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไมไ่ด้ 
รับประโยชน ์

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ 
อย่างเคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเส่ียงด้าน การเงิน 
(F) 

7.การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบหรือ 
ละเว้นการปฏิบตัิหน้าที ่

- ราชการไดร้ับความเสียหาย 
จากการปฏิบตัิหรือละเว้น 
 การปฏิบัต ิ
- ประชาชนได้รับความ 
เดือดร้อน เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ 
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม 
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 
-ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการ 
เป็นข้าราชการที่ด ี

ความเส่ียงด้านการ 
ปฏิบัติงาน (O) 

8. โครงการก่อสรา้งพื้นฐานไม่มี 
คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

สิ้นเปลืองและสญเสีย 
งบประมาณในการก่อสร้าง 
การซ่อมแซมบำรุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึง 
ประโยชน์ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมผีลประโยชน์ 
ในงานท่ีทำ 

ความเส่ียงด้านการ 
ปฏิบัติงาน (O) 

9.การจา่ยเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้อง 
  ตาม ระเบยีบ กฎหมาย 

งบประมาณที่ต้องจ่ายไป 
ให้กับผู้ที่ไมม่ีสิทธ์ิได้รับ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ 
ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไป 
ตามระเบียบ กฎหมาย 

ความเส่ียงด้าน การเงิน 
(F) 

10.  เกดิสาธารณภัยในพ้ืนท่ี บ้านเรือนประชาชนได้รับ 
ความเสยหาย เกดิการสูญเสีย 
ทรัพย์สินและชีวิตของ 
ประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุบกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

ความเส่ียงด้านการ 
ปฏิบัติงาน (O) 
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๒. การประเมินความเสี่ยง 
                การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด 
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของเทศบาลตำบลจริม 
ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
          2.1  การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 
ระด ับโอกาสท ี ่จะเก ิดความเส ี ่ยง ระด ับความร ุนแรงของผลกระทบ และระด ับของความเส ี ่ ยง 
โดยคณะทำงานบริหารความเส ี ่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที ่จะเกิดความเส ี ่ยง 
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
 
 

ประเด็นที่พิจารณา ระดับคะแนน 
1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ ์
หรื อ ข้ อผิดพลาดในการ 

ปฏิบัติงาน(ครั้ง) 

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

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงและผลกระทบ 

มูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า 
10,000 บาท 

10,000- 
50,000 บาท 

50,000 – 
100,000 บาท 

100,000 – 
500,000 บาท 

มากกว่า 
500,000 บาท 

อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน 
ร˚าคาญ 

บาดเจ็บ 
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ 
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหสั เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ ์
ขององค์กร 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ 
ผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูง มาก สูง 
ปานกลาง และต ่ำ 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

1 2 3 4 5 

สูงมาก 
 
 

สูง ปานกลาง 

ต่˚า 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 
         2.2 การประเม ินโอกาสและผลกระทบของความเส ี ่ยง เป ็นการน ำความเส ี ่ยงและป ัจจ ัยเส ี ่ยงแต่  
ละปัจจัยที ่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที ่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี ่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี ่ยง เพื ่อให้เห ็นระดับความเสี ่ยงที ่แตกต่างกัน ท ำให้สามารถ 
กำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้ 
งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนการดำเนินการ ดังนี้ 
๑) พิจารณาโอกาส/ความถี ่ ในการเก ิดเหตุการณ์ต ่าง ๆ ว ่าม ีโอกาส/ความถี ่ท ี ่จะเก ิดข ึ ้นมากน้อย เพียงใด 
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด 
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
                                

2.3การวิเคราะห์ความเสี่ยงเมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบของ
แต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงและผลกระทบความเสี่ยง 
ว ่าก ่อให ้ เก ิดระด ับของความเส ี ่ยงในระด ับใดระด ับความเส ี ่ยง = โอกาสในการเก ิดเหต ุการณ ์ต ่าง ๆ x 
ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน 
ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
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5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

1 2 3 4 5 

 

สูงมาก 
 
 

สูง ปานกลาง  

ต่ำ 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 
1) ระดับความเสี่ยงต ่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ 
ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 
2)  ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-10 คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 
3)  ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ 
ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้˚า 
หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2565) เทศบาลตำบลจริม 

ความเส่ียง ผลกระทบ/ความเสียหายที ่
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเส่ียง 

ระดับ 
ความเส่ียง 

ผู ้
รับผิดชอบ 

1. การใช้ดุลพินิจของผม ี หากผู้มีอำนาจไมย่ึดหลัก ปัจจัยภายใน ความเส่ียงด้านการ      

อำนาจในการอนุญาต ความถูกต้อง ย่อมเกิด - การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ใน ปฏิบัติงาน (O) 
อนุมัติ ต่างๆ ความไมเ่ป็นธรรมต่อ การปฏิบัตริาชการ  
 พนักงานส่วนต˚าบล - การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ  
  พนักงานเทศบาล  
  -  ความไม่ยุติธรรมของผู้ม ี  
  อ˚านาจในการตัดสินใจ สั่งการ  
2. ความผดพลาดในการ ปฏิบัติงานผดิพลาด ไม ่ ปัจจัยภายนอก ความเส่ียงด้านการ      

ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู ้ เป็นไปตามระเบียบ - กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมา ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย อันนำไปสู่ปญัหา ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัต ิ ระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎหมายที่นำไปใช้ในการ กับหน่วยตรวจสอบ - หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย (C) 
ปฏิบัติงาน  ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อน  
  การบังคับใช้  
  ปัจจัยภายใน  
  - พนักงานเทศบาลไมส่นใจ  
  อ่านระเบียบ กฎหมาย  
  - ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวม  
  องค์ความรู้ในหน่วยงาน  
3. การทุจรติในการ ราชการได้รับความเสียหาย ปัจจัยภายใน ความเส่ียงด้าน      

เบิกจ่ายต่างๆ จากเงินที่ถูกทุจริต - ขาดการควบคุม ตรวจสอบ การเงิน (F) 
  อย่างเข้มงวด  
  - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม  
  พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต  
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ความเสีย่ง ผลกระทบ/ความเสียหายที ่

จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 

ความถ่ี 
ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเส่ียง 

ระดับ 
ความเส่ียง 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

4. วางแผนการพัฒนาไม ่ ปัญหาความเดือดร้อนไมไ่ด ้ ปัจจัยภายใน ความเส่ียงเชิง      
ถูกต้อง เหมาะสม รับการแกไ้ข มีการประท้วง - ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดย ยุทธศาสตร์ (S) 
สอดคล้องกับปญัหาและ ร้องเรียน ยึดจากความต้องการของ  
ความต้องการของประชาชน  ตนเอง พรรคพวก ฐานเสยง  
  และผลประโยชน์ที่ตนเองจะ  
  ได้รับ  
5. การจดัซื้อจัดจา้งและ - จัดซื้อผิดระเบยีบ ปัจจัยภายนอก ความเส่ียงด้านการ      
การบริหารพัสดุ เป็นไป - ได้วัสดุครุภณั  ฑ์ที่ไมม่ ี - ระเบียบกฎหมายฉบับใหม ่ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
อย่างไม่ถูกต้อง คุณภาพ ไม่ตรงตามความ ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 
 ต้องการใช้งาน - มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบ  
 - มีการทุจริต งบประมาณ กฎหมายตลอดเวลา  
 ของทางราชการเสียหาย ปัจจัยภายใน  
  - การขาดความรความเข้าใจ  
  ของผู้ปฏิบัต ิ  
  - พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัด  
  จ้างทุจริต รับผลประโยชน์  
  จากผู้ขาย ผรับจ้าง  
6. การนำทรัพย์สินของทาง เกิดการทุจริต เกิดความ ปัจจัยภายใน ความเส่ียงด้าน      
ราชการไปใช้ประโยชน์ สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไมไ่ด้ - ขาดการควบคุม ตรวจสอบ การเงิน (F) 
ส่วนตัว รับประโยชน ์ อย่างเคร่งครัด  
  - ผู้ปฏิบัติทุจริต  
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ความเสีย่ง ผลกระทบ/ความเสียหายที ่
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถ่ี 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสยง 

ระดับ 
ความเสยง 

ผู้ 
รบัผดิชอบ

7. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ 
ชอบหรือละเว้นการปฏิบตัิ 
หน้าท่ี 

- ราชการไดร้ับความ 
เสียหายจากการปฏิบัตหรือ 
ละเว้นการปฏิบตั ิ
- ประชาชนได้รับความ 
เดือดร้อน เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ 
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดกุม 
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส˚านึกในการ 
เป็นข้าราชการที่ด ี

ความเส่ียงด้านการ 
ปฏิบัติงาน (O) 

     

8. โครงการก่อสรา้ง 
พื้นฐานไม่มีคณุภาพ ไมไ่ด้ใช้ 
ประโยชน ์

สิ้นเปลืองและสญเสีย 
งบประมาณในการก่อสร้าง 
การซ่อมแซมบ˚ารุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึง 
ประโยชน์ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมผีลประโยชน์ 
ในงานท่ีท˚า 

ความเส่ียงด้านการ 
ปฏิบัติงาน (O) 

     

9. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ 
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

งบประมาณที่ต้องจ่ายไป 
ให้กับผู้ที่ไมม่ีสิทธ์ิได้รับ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ 
ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตาม 
ระเบียบ กฎหมาย 

ความเสยงด้าน การเงิน 
(F) 

     

10. เกดิสาธารณภัยใน พ้ืนท่ี บ้านเรือนประชาชนได้รับ 
ความเสยหาย เกดิการ 
สูญเสียทรัพยส์ินและชีวิต 
ของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

ความเส่ียงด้านการ 
ปฏิบัติงาน (O) 
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๓. การจัดการความเสี่ยง 
           เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี ่ยง ซึ ่งมีหลายวิธ ีและสามารถปรับเปลี ่ยนให้เหมาะสม 
กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่ 
เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ 
        ๑)  การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ทีอยู่ ซึ่งไม่ ต้องดำเนินการใด 
ๆ  เช ่ น  กรณ ีท ี ่ ม ี คว าม เส ี ่ ย ง ในระด ับ ไม ่ ร ุ นแรงและไม ่ ค ุ ้ มค ่ าท ี ่ จ ะด ำ เน ิ นการ ใด  ๆ  ให ้ ขออน ุม ั ติ  
หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
       2) การลดหร ือควบคุมความเส ี ่ยง หมายถ ึง การลดโอกาสที ่จะเก ิดข ึ ้น หร ือลดความเส ียหาย โดย 
การจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความ 
เสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะ 
ในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
       3) การหยุดหร ือหลีกเล ี ่ยงความเส ี ่ยง หมายถึง ความเส ี ่ยงที ่ ไม ่ส ามารถยอมร ับและต้องจ ัดการให้  
ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือ 
ยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 
       4)  การถ่ายโอนความเส ี ่ยง หมายถึง ความเสี ่ยงที ่สามารถโอนไปให้ผ ู ้อ ื ่นได้ เช ่น การทำประก ันภัย 
ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง แทน 
เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
 
4. การรายงานและติดตามผล 
            หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ 
ติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการ 
ติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี ่ยง รวมทั้งติดต ามผลการ 
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงาน 
ต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด˚าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงดึควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ ข้างต้น 
ทั ้งนี ้ กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที ่ต ้องติดตาม พร้อมทั ้งความถี ่ในการติดตามผล โดยสามารถ 
ติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ 
1)  การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 9 เดือน 
หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 
2)  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามท่ีรวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน 
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5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
           คณะกรรมการบร ิหารความเสี่ ยงจะต้องทำสร ุปรายงานผลและประเมินผลการบร ิหารความเส ี ่ยง 
ประจำปีต่อนายกเทศมนตรีตำบลจริม เพ่ือให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลจริม มีการบริหาร ความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
เพียงพอถูกต้องและมีประสิทธิผลมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความ 
เสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
 
6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
       การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ เสี่ยงในทุกขั้นตอน 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานจริงเป็นประจำ
ทุกปี 



 

 

 
                  ในป ี งบประมาณ 256 5  เทศบาลตำบลจร ิ ม  ได ้ ดำ เน ิ นการว ิ เ คราะห ์ และจ ั ดท ำแผน 
บริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อ ำนาจหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพ่ือ 
กำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี ่ยง เพื ่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ 
เป้าหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลจริม โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2565 ของ เทศบาลตำบลจริม
มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 
 
       1. ความเสี่ยง 

2. ระดับความเสี่ยง 
3. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง 
4. วัตถุประสงค์ 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
6. ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
7. งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
9. ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลจริม 

 
ความเส่ียง ระดับ 

ความ เสี่ยง 
กิจกรรมการ ควบคุม/ 

จัดการความเส่ียง 
วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
ผลสำเร็จที่ คาดหวัง งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 

ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
1. การใช้ดุลพินิจของผู้ 
มีอำนาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ต่างๆ 

10 การพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติ ยึดหลัก 
กฎหมาย ระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด 

เพื่อให้เกิดความเป็น 
ธรรม และความถูก ต้อง 

ม.ค.-ก.ย. 
2565 

การพิจารณา อนุญาต 
อนุมัติ มี 
ความรวดเร็ว 
ถูกต้อง 

- ทุกกอง 1 5 5 

๒. การปฏิบัติหน้าท่ี 
โดยมิชอบหรือละเว้น 
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

10 กำกับดูแล ควบคุม 
การปฏิบัติงาน ให้ 
ถูกต้องตามกฎหมาย 

- เพื่อให้องค์กรปลอด 
การทุจริต 
- เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับบริการทีด่ ี

ม.ค.-ก.ย. 
2565 

การปฏิบัติงาน 
โปร่งใส ตรวจสอบ ได ้

- ทุกกอง 1 5 5 

3. โครงการก่อสรา้ง 
พื้นฐานไม่มีคณุภาพ 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

10 ตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจรับงานจา้ง 

เพื่อให้โครงการ 
ก่อสร้างทุกโครงการ 
ใช้ประโยชน์อย่าง คุ้มค่า 

ม.ค.-ก.ย. 
2565 

โครงการก่อสร้าง 
ทุกโครงการได้ใช้ 
ประโยชน์ และ 
แก้ไขปัญหาของ 
ประชาชนได ้

- กองช่าง 1 5 5 

4. เกิดสาธารณภยัใน 
พื้นที ่

10 - จัดท˚าแผนป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภยั 
- จัดตั้งศูนย์ 
ช่วยเหลือประชาชน 

เพื่อช่วยเหลือ 
ประชาชนได้ทันท ี

ม.ค.-ก.ย. 
2565 

ประชาชนท่ี 
ประสบเหตไุ ด้รบั 
ความช่วยเหลือ 

200,000 สป. 2 4 8 
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ความเส่ียง ระดับ 

ความ เสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม/ 

จัดการความเส่ียง 
วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
ผลสำเร็จที่ คาดหวัง งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 

ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเส่ียงด้านการปฏิบัตตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
5. ความผดพลาดใน 
การปฏิบัติงาน เนื่องจาก 
ขาดรู้ความเข้าใจใน 
ระเบียบ กฎหมายที่ 
น˚าไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน 

15 ส่งพนักงานเข้ารับ 
การอบรม 

เพื่อให้ 
ปฏิบัติงานได้ 
ถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย. 
2565 

ไม่เกดิความ 
ผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน 

100,000 ทุกกอง 1 5 5 

6. การจดัซื้อจัดจา้ง 
และการบริหารพัสด ุ
เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

15 ส่งพนักงานเข้ารับ 
การอบรม 

เพื่อให้ 
ปฏิบัติงานได ้
ถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย. 
2565 

ไม่เกดิความ 
ผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน 

100,000 กองคลัง 1 5 5 
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ความเส่ียง ระดับ 
ความเส่ียง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเส่ียง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ด˚าเนินการ 

ผลสำเร็จที่ คาดหวัง งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 
7. การทุจรติในการ 
เบิกจ่ายต่างๆ 

15 มีการตรวจสอบโดย 
หน่วยงานตรวจสอบ 
ภายใน 

เพื่อไม่ให้เกิด 
การทุจริต 

ม.ค.-ก.ย. 
2565 

ไม่มีการทุจรตใน 
หน่วยงาน 

- กองคลัง 1 5 5 

8. การนำทรัพย์สินของ 
ทางราชการไปใช้ 
ประโยชนส์่วนตัว 

15 มีการตรวจสอบโดย 
งานพัสด ุ

เพื่อไม่ให้ 
ราชการเสีย 
ประโยชน ์

ม.ค.-ก.ย. 
2565 

ไม่มีการนำ 
ทรัพย์สินราชการ 
ไปใช้ประโยชน ์
ส่วนตัว 

- กองคลัง 1 5 5 

9. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ 
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

16 ตรวจสอบข้อมลูกับ 
ฐานข้อมูล 
กรมบัญชีกลาง 

เพื่อไม่ให้ 
ราชการเสียหาย 

ม.ค.-ก.ย. 
2565 

การจ่ายเบีย้ยังชีพ 
เป็นไปอย่างถูกต้อง 

- สำนักปลดั 1 5 5 
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ความเส่ียง ระดับ 
ความ เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเส่ียง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่ คาดหวัง งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

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

15 มีการตดิตาม 
ประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ทุกป ี

- เพื่อให้ 
แผนพัฒนาเป็น 
กรอบในการท˚า 
งบประมาณ 
รายจ่ายได้อยา่งมี 
ประสิทธภาพ 
- เพื่อให้ระดับ 
ความสำเร็จของ 
แผนสูงกว่าร้อย ละ 
60 

ม.ค.-ก.ย. 
2565 

- แผนพัฒนา 
สามารถใช้เป็น 
กรอบในการทำ
งบประมาณ 
รายจ่ายได้อยา่งมี 
ประสิทธภาพ 
- ระดับ 
ความสำเร็จของ 
แผนสูงกว่าร้อยละ 
60 

- สป. 1 5 5 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565   เทศบาลตำบลจริม 
******************************* 

      คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (1) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (2) ตามระดับ  ดังนี้ 
1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 1 = สูง 1 = สูงทีสุ่ด 
 

ความเสีย่ง ปัจจัย/สาเหต ุ การประเมินความเสีย่ง 
โอกาส (1) ผลกระทบ (2) ระดับความ เสีย่ง 

(1)x(2) =(3) 

1. การใช้ดุลพินิจของผมีอำนาจใน 
การอนุญาต อนุมตัิ ต่างๆ 

ปัจจัยภายใน 
- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการ 
ปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงาน 
เทศบาล 
- ความไม่ยตุิธรรมของผู้มีอ˚านาจใน 
การตัดสินใจ สั่งการ 

   

2. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจใน ระเบียบ 
กฎหมายที่นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมาไม่ม ี
ความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย ระเบยีบ 
ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานเทศบาลไมส่นใจอ่าน ระเบียบ 
กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ 
ความรู้ในหน่วยงาน 

   

3.  การทุจรติในการเบิกจา่ยต่างๆ ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่ง 
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอท่ีจะปิด 
ช่องว่างการทุจริต 

   

4. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องกับปญัหาและ 
ความต้องการของประชาชน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจาก 
ความต้องการของตนเอง พรรคพวก 
ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะ 
ได้รับ 

   



 

 
ความเสีย่ง ปัจจัย/สาเหต ุ การประเมินความเสีย่ง 

โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความเสี่ยง 
(1)x(2) =(3) 

5. การจดัซื้อจัดจา้งและการบริหาร 
พัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมา 
บังคับใช้จ˚านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบ 
กฎหมายตลอดเวลา ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรความเข้าใจของผู ้
ปฏิบัต ิ
- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง ทุจริต 
รับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผูร้ับจ้าง 

   

6. การนำทรัพย์สินของทางราชการ 
ไปใช้ประโยชนส์่วนตัว 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่ง 
เคร่งครดั 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

   

7.  การปฏิบตัิหน้าที่โดยมิชอบหรอื 
ละเว้นการปฏิบตัิหน้าที ่

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่ง 
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอท่ีจะ 
ปิดช่องว่างการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็น 
ข้าราชการที่ด ี

   

8. โครงการก่อสรา้งพื้นฐานไม่มี 
คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ 
ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมผีลประโยชน์ในงานท่ี 
ทำ 

   

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตาม 
ระเบียบ กฎหมาย 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไมตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้ 
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

   

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

   



 

 


