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ค าน า 
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๑  โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  ซึ่งกระทรวงการคลังได้ 
ก าหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่           
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้  ซึ่งการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความส าคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดท าโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ
ตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ ภ าย ใต้ ก รอบหลั ก เกณ ฑ์ ดั งกล่ าวที่
กระทรวงการคลังที่ก าหนด 

การบริหารความเสี่ยง นับเป็นเครื่องมือส าคัญและมีประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการ การด าเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหายในด้าน
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร ท าให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคง   

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและเล็งเห็นว่าการ
บริหารความเสี่ยง เป็นเรื่องที่ส าคัญและมีประโยชน์อย่างมากในการที่แต่ละองค์กรจะน าหลักการของการบริหารความ
เสี่ยงไปใช้ในการวางแผน ควบคู่กับการบริหารงาน บริหารโครงการ หรือบริหารองค์กร ได้อย่างเหมาะสมและบรรลุผล 
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่วางไว้ ซึ่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว 
เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 

 

คณะท างานการบริหารจดัการความเสี่ยง 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
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บทที่ 1 บทน า 
1. หลักการและเหตุผล  
   การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ที่จะช่วย 
ให้การบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผล
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาส
ที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร  
   ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ย งเหล่านั้น อย่างเป็น
ระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร โดยวิเคราะห์
ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนดแนวทางในการจัดการความ
เสี่ยง และต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  
   ดังนั้นคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จึงได้จัดท า          
แผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น  ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย ให้
ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และประเมิน ควบคุม 
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ   
  
2. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
    1) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
   2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง   
   3) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  
   4) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง  
   5) เพื่อเป็นเครื่องมอืในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง  
กับกลยุทธ์ 

6) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร 
 
3. เป้าหมาย  

1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อน าไปใช้ในการ 
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

3) สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ  
4) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง  
5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง

องค์กร  
   6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร   
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4. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง  
   การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตดัสนิใจได้ดียิ่งขึ้น และท าให ้
องค์กรสามารถจดัการกบัปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดไดใ้นสถานการณ์ที่ไม่คาดคดิหรือสถานการณ์ที่อาจท าให้องค์กร
เกิดความเสียหาย   
   ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้  
   1) เป็นส่วนหนึ่ งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การบริหารความเสี่ยงจ ะช่วยให ้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ใน
การก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
   2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะ
เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานใน
การตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
   3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะท า
ให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ เสี่ยงส าคัญที่
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล  
   4) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ ส าคัญของผู้บริหาร
ในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวั ดผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ 
รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร  
   5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ 
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ ผู้บริหารมีความ
เข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
   6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ า และกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
สูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร แตกต่างกัน เป็นต้น  
  
5. นิยามความเสี่ยง  
   5.1  ความเสี่ยง (Risk)  หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์
ที่ไม่ แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือ ก่อให้เกิดความ
ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน 
และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ ( Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) ของเหตุการณ์  ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้   
   1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง   
   2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณท์ี่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือ นโยบาย   

3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกดิขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง    
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5.2  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ปัจจัยและควบคุมกิจกรรม  รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง 
หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้   
   5.3  ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)  หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย 
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ  เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความ
เสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความ 
เสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
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บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

-------------------------------------  
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้น  ปี พ.ศ. 2537 ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.  2537 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่  36 ก ลงวันที่  24 สิงหาคม 2537 ซึ่งก าหนดให้ยกฐานะ           
พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนด 45 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด้วยเหตุนี้เมื่อถึงวันที่        
8 ตุลาคม 2537 จึงมีผลให้เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช  มีฐานะเป็นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยมีอ านาจ
หน้าที่ตามมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
ก าหนดให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามที่กฎหมายก าหนด 

1. กิจการที่ระบุไว้ในมาตราที่ 53 คือ 
   1.1 กิจการที่ระบุไว้ในมาตรา 50 คือ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน,ให้มีและบ ารุงทางบก
และทางน้ า,รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินสาธารณะรวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล,
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ,ให้มีเครื่องใชใ้นการดบัเพลิง,ให้ราษฎรไดร้ับการศึกษาอบรม,ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เดก็ เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ,บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 
   1.2 ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
   1.3 ให้มีโรงฆ่าสัตว ์
   1.4 ให้มีและบ ารุงสถานที่ที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
   1.5 ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
   1.6 ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
   1.7 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวธิีอื่น 
   1.8 ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
2. ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
3. กิจการอยา่งอื่นซ่ึงจ าเป็นเพื่อการสาธารณะกุศล 
4. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น 
5. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
6. จัดให้มีและควบคมุตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
7. การวางผังเมืองและการควบคุมการกอ่สรา้ง 
8. การส่งเสริมกิจการทอ่งเที่ยว 

 

วิสัยทัศน์ 
“ร่วมสรา้งเมืองน่าอยู่ 
ทันสมัย  โปร่งใส  ปลอดภัย 
การศกึษาและอนามัยเป็นที่หน่ึง 
เทศบาลเข้าถึงพร้อมรับใช้” 
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ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน      
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และการกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 

โครงสร้างการบริหารงานภายในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  
และอัตราส่วนก าลังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา 

เลขานุการ 

รองนายกเทศมนตรี
สภาเทศบาล 

รองนายกเทศมนตรี
สภาเทศบาล 

รองนายกเทศมนตรี
สภาเทศบาล 

รองนายกเทศมนตรี
สภาเทศบาล 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านักคลัง ส านักช่าง กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

กองการเจ้าหน้าที่ 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

ส านักการศึกษา กองสวัสดิการสังคม กองการแพทย์ ส านักการประปา 
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 บทที่ 3   
การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้ก าหนดนโยบายในการจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนใน
องค์กรได้ถือปฏิบัติ  ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดี่ยวกันทั่วทั้งองค์กรและเป็นไปอย่าง
เหมาะสมตามมาตรฐานที่ก าหนด  โดยประยุกต์หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk 
Management : ERM) เพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ร่วมกับ ระบบตามแนวทาง COSO (Committee  of Sponsoring Organization of the Treadway  
Commission) ซี่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร  ด้วยการด าเนินการตามขั้นตอน 
การบริหารจัดการความเสี่ยงตั้งแต่การระบุปัจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยง ตลอดจนจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามแผนการด าเนินงาน 
ภายใต้กรอบบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย หลักการ 8 ประการ ได้แก่  1) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้อง
ด าเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร  2) ความมุ่งมั่นของผู้ก ากับดูแล  หัวหน้าหน่วยงานรัฐ และผู้บริหารระดับสูง  
3) การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร  4) การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  5) การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 6) การก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  วัตถุประสงค์  และการ
ตัดสินใจ  7) การใช้ข้อมูลสารสนเทศ  8) การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 

1. ขอบเขตบริบทภายในและภายนอกองค์กร (INTERNAL & EXTERNAL CONTEXT) 
1.1 บริบทภายในองค์กร (Internal Context)   
  1) ระบบ (System) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีระบบการบริหารงานที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน และมี
ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
   2) บุคลากร (Staff) บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามต าแหน่งงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง       
มีการส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากร โดยการ สนับสนุนการฝึกอบรม และให้มีการรายงานผล
การฝึกอบรม ตลอดจนการน าไปใช้ประโยชน์เพื่อจัดท าเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อ
เผยแพร่ ให้พนักงานได้น าไปใช้ประโยชน์ 
 3) ทักษะ (Skill) บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานได้หลากหลายและสามารถท างานได้เฉพาะทาง ตรงตาม
ภาระงาน (Job Description) และมีประสบการณ์ในการท างานที่สามารถพัฒนาต่อยอดในการท างานภารกิจอื่นๆ     
ได้อีก 
 4) โครงสร้าง (Structure) เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีโครงสร้างองค์กรที่ มีการก าหนดบทบาทหน้าที่
และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานและก าหนดบทบาท หน้าที่แต่ละส านัก/กอง รวมถึง
ได้มีการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
  5) กลยุทธ์ (Strategy) มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถ่ิน และทบทวนตามรอบการทบทวน
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นความต้องการจากประชาชน เพื่อน ามาปรับกลยุทธ์ การด าเนินงาน 
ภายใต้การเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ฯลฯ 
1.2 บริบทภายนอก (External Context) 
 1) การเมือง (Politic) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด าเนินการภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
 2) กฎระเบียบ/กฎหมาย (Law) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปฏิบัติตามพระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา 
พระราชบัญญัติ กฏระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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1)  เพื่อด าเนินการตามหลักการบริหารความเสี่ยง ในการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการจัดการ
ความเสี่ยง ภายใต้บริบทภายในและภายนอกอย่างครอบคลุมครบถ้วน   
  2)  เพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงขององค์กร อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

3)  เพื่อก าหนดมาตรการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง  

4)  เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีส่วนร่วมในการรับรู้ ตระหนัก และด าเนินการ 
ตลอดจนให้ความส าคัญ กับการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Awareness 
Culture) 
 

3.นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
   

1) การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรผ่านการจดัการองค์ความรู้  
  2) ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ทกุคนมีส่วนร่วมในการบรหิารความเสี่ยง  
  3) สนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประสทิธิภาพมากที่สดุและจัดการความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  
 4) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้ 
เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง  
  5) ติดตามทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  

6) ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการตระหนักถึงความเสี่ยงและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
7) น าองค์ความรู้ขององค์กรมาสร้างมูลค่าตอบแทนสู่สังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
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4.โครงสร้างการบริหารงานการบริหารความเสีย่ง 
 

คณะกรรมการอ านวยการ/ที่ปรึกษา   
  

 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี 
ประธานกรรมการ 

  
รองนายกเทศมนตรี 

รองประธานกรรมการ 
  

ปลัดเทศบาล 
กรรมการ 

รองปลัดเทศบาล 
กรรมการ 

ผู้อ านวยการส านักช่าง
กรรมการ 

ผู้อ านวยการส านักคลัง 
กรรมการ 

  
ผู้อ านวยการส านักการประปา 

กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

กรรมการ 

  
ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

กรรมการ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

กรรมการ 
  

ผู้อ านวยการกองการแพทย์ 
กรรมการ 

ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
กรรมการ 

ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 
1. รองปลัดเทศบาล (ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการกองยุทธศาสตร์ฯ)   ประธานคณะท างาน 
2. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท์      ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ    คณะท างาน 
3. นางโสมรัศมี  พิทักษ์   ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลัง   คณะท างาน 
4. นายสมคิด  รักสนิท   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป       คณะท างาน 
5. นางชนากานต์  ทัศนวิสุทธิ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ      คณะท างาน 
6. นางสาวประทีป  จันทิปะ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป       คณะท างาน 
7. นางสาวรุ่งฤดี  จันทร์ปรีดา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป       คณะท างาน 
8. นางสาวธนกมล  นิตย์วิมล  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ       คณะท างาน 
9. นางสาวรตนพร  ทองขาว  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ       คณะท างาน 
10. นายอิชฌน์  วัฒนวิถี   นิติกรปฏิบัติการ     คณะท างาน 
11. นางศตพร  บัวบุญ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน       คณะท างาน 
12. นางสาวสินีนาถ  เมฆปลัด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน       คณะท างาน 
13. นางสาวปุญญิสา  ทวีกาญจน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน       คณะท างาน 
14. นายพัชรากร  ขุนทอง           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          เลขานุการ 
           /คณะท างาน 
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1.การวิเคราะห์องค์กร 

2.การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

3.การระบุความเสี่ยง 

4. การประเมินความเสี่ยง 

5.การตอบสนองความเสี่ยง 

7.
กา

รส
ื่อส

าร
แล

ะก
าร

รา
ยง

าน
 

6.
 ก

าร
ติด

ตา
มแ

ละ
ทบ

ทว
น 

    บทที่ 4 

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

   กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ
จัดล าดับ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย 

1. การวิเคราะห์องค์กร 
2. การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. การระบุความเสี่ยง 
4. การประเมินความเสี่ยง 
5. การตอบสนองความเสี่ยง 
6. การติดตามและทบทวน 
7. การสื่อสารและการรายงาน 
การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่

ประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การวิเคราะห์องค์กร  
ในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตัวอย่าง  ได้ใช้การวิเคราะห์ 

SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม      
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
  จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของต าบลตัวอย่าง 
  จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในต าบลตัวอย่าง 
  โอกาส (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาต าบลตัวอย่าง 
  อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาต าบลตัวอย่าง 
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                  การวิเคราะห์  SWOT Analysis 
                   จากข้อมลูสภาพทัว่ไปรวมทั้งข้อมลูเฉพาะแต่ละด้าน ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ก าลัง
เผชิญอยู่ เทศบาลนครนครศรธีรรมราช ได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์ประกอบภายในและองค์ประกอบ
ภายนอกและก าหนดเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้และการศกึษาดี 
2. มีการขยายโอกาสทางการศึกษา 
3. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียนการสอน 
4. มีการบริการทางการศึกษาทุกระดับกระจายทั่ว

เขตเทศบาล ทั้งการศึกษาในระบบและนอก 
ระบบ  มีความพร้อมด้านทรัพยากรการศกึษา  
และความสามารถในการพัฒนาคุณภาพคน  
การจดัการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีและมีความพร้อม
ในการฝกึอบรม 

5. มีความตื่นตัวในการพัฒนาวิชาการทางการศกึษา  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

               ในเขตพื้นที ่
6. ประชาชนมีส่วนรว่มในการจดัการศึกษา  เช่น   

มีคณะกรรมการสถานศึกษา 
7. มีวัฒนธรรมประเพณที้องถ่ินเป็นเอกลักษณ์สืบ

ทอดมานาน 
- เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของชาติ 
- ชุมชนตื่นตัว และมีส่วนร่วมในการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณที้องถิ่น 

8. มีแหล่งเรียนรู้ของเมือง คือ  พิพิธภณัฑ์เมือง
นครศรีธรรมราช  และอทุยานการเรียนรู้เมือง 
นครศรีธรรมราช 

9. มีประวัติศาสตรด์้านศิลปะและวัฒนธรรม
หลากหลาย  สือ่ถึงความเป็นชุมชนและสังคมที่มี 
พหุวัฒนธรรมโดยประชาชนต่างศาสนาและ
วัฒนธรรม  สามารถอยู่รว่มกันได้อย่างสันติ 

10. ประชาชนในพื้นที่มพีื้นฐานด้านจติใจที่ดีงาม รัก
พวกพ้อง  รักถิ่นฐาน  รกัความยตุิธรรม   
มีการรวมกลุ่มทางสังคมค่อนข้างเหนียวแน่น 

11. คุณภาพชวีิตโดยรวมของประชาชนดีขึ้นระดับ
หน่ึง  บริการสาธารณสุขมูลฐานอยู่ในระดับ 
ค่อนข้างดี 
 

1. คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม  คุณธรรม   
มีวิถีชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่  ไม่เสียสละ
เพื่อส่วนรวม  และขาดระเบียบวินัย   

2. กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรง
ท าลายวิถีชีวิตของประชาชน 

3. การแพร่ระบาดของโรคเอดส์และยาเสพ
ติดเพิ่มมากขึ้น  และทวคีวามรุนแรง 

4. ประชาชนบางกลุ่มมีพฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพไม่ดพีอ  ขาดการป้องกัน
ตนเองจากโรคต่างๆ 
ปัญหาของชุมชนที่มีความรุนแรง  
ปัญหายาเสพติด  ปัญหาความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 

5. ปัญหาการพนัน   ปัญหาการว่างงาน  
ขาดการประสานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องโดยตรง 

6. ระเบียบกฎหมายการปฏิบัติราชการยัง
ล้าหลัง 

7. ภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานที่มี
ฝีมือทักษะ 

8. ขาดการจัดการเพือ่พัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์อย่างเป็นระบบและ
นักท่องเที่ยวเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย 

9. ประสบปัญหาการว่างงานในวัยท างาน 
10. มีปัญหาค่าครองชีพ  และความยากจน 
11. โครงสรา้งพื้นฐาน  เช่น  ถนนหนทาง  

ระบบระบายน้ า  ไฟฟ้าสาธารณะ   
การประปา  โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ ๔  
มีความขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน 

12. ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย  การ
บ าบัดน้ าเสียโดยธรรมชาติมีจุดอ่อนท า
ให้โครงสรา้งของดินพังทลายได้ง่าย 
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12. บุคลากรทางด้านสาธารณสุขค่อนข้างทั่วถึง
ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งเดก็วัยเรียน  ผู้ใหญ ่
ผู้ใหญ่วัยท างาน  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส      
และคนพิการ 

13. มีโรงพยาบาลเทศบาลบริการรักษาพยาบาลโดย
ไม่คิดมูลค่า 

14. ประชาชนมีส่วนรว่มในการพัฒนาระบบ
สาธารณสุข ชุมชน  มีการรณรงค์ป้องกัน
โรคตดิต่อและมีการรวมตัวเป็นองค์กร   

15. ชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนาบริการสาธารณสุขมูล
ฐานของชุมชนมีอาสาสมคัรที่มีความรู้ 
ความสามารถ อาสาพัฒนา สาธารณสุขในชุมชน 

16. มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งเช่น กรรมการชุมชน  
อสม. กลุ่มแม่บ้าน 

17. บทบาทขององค์กรชุมชนมีส่วนร่วมการพัฒนา
ท้องถิ่นสูงมาก 

18. ทุกกลุ่มไดร้ับสวัสดิการสงัคมจากเทศบาลอย่าง
เท่าเทียมกัน 

19. ส่งเสริมเยาวชนโดยให้เยาวชนหันมาสนใจกฬีา  
จัดการแข่งขันกีฬาในชุมชน 

20. ประชาธิปไตยและกระจายอ านาจสู่เทศบาลมาก
ขึ้น 

21. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพึงมี
และหน้าที่พึงปฏิบัติ 

22. ประชาชนและชุมชนตื่นตัวและมีส่วนรว่มใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่ม 
และเครือข่ายเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 

23. ประชาชนมีความตื่นตวัทางการเมืองทั้งใน
ระดับชาติ/ท้องถ่ิน 

24. มีการปฏิรูประบบราชการภายในเทศบาล เช่น  
โครงการ Privatization ที่ให้เอกชนด าเนินการ
ปรับลดต าแหนง่ช่วยเหลือ  ใช้หลัก One Stop 
Serviceปลูกฝังค่านิยมพนักงานเทศบาลให้ดูแล
ประชาชน ใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่มาให้บริการ
อย่างรวดเร็วถูกต้องและเป็นธรรม 

25. มีระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
26. การจดัการดา้นความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สินอยู่ในเกณฑด์ี มีการประสานงานร่วมมอื
กับฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิด 

13. คลองธรรมชาติอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม  
และถดถอยซึ่งก่อให้เกิดการตื้นเขิน การ
รุกล้ าล าน้ า ซึ่งปกคลมุดว้ยวัชพชืวัสดุ
ตกค้าง 

14. แหล่งการก าเนิดน้ าเสีย  ได้แก่ชุมชน
แออัด  และตลาดหัวอิฐ 
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27.  มีรถดับเพลิงเตรียมความพร้อมตลอดเวลา  
นอกจากนั้นพนักงานขับรถดับเพลิง ซึ่งมีหน้าที่ 
รับส่งผู้ป่วยทั้งในและนอกจังหวัดตลอด ๒๔ ชม. 

28. มีโครงการเทศกิจเทศบาล เน้นการป้องกันมิให้
เยาวชนกระท าผิด และดแูลป้องกันปราบปราม 
อาชญากรรมต่าง ๆ  โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ตลอด  ๒๔ ชั่วโมง 

29. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมทั่วเขต
เทศบาล  

30. เป็นแหล่งหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองที่มี
ชื่อเสียง 

31. มีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและโบราณ
สถานที่เป็นเอกลักษณ์ 

32. มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะถนนหนทาง
ที่สมบูรณ์  มรีถไฟ  สายการบิน  และทาง 
รถยนต์สามารถติดตอ่ไดต้ลอดพื้นทีจ่ังหวัด  
และมีเครือข่ายเป็นศูนย์กลางคมนาคมในภาคใต้
ตอนกลาง ระบบการจราจรขนส่งสะดวก
ปลอดภัย 

33. การประปาเทศบาลสามารถให้บริการทั่วเขตและ
นอกพื้นที่ใกล้เคียง โดยประชาชนเสียค่า 
น้ าประปาในราคาถูก 

34. มีสวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนส าหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนทั่วไป   
เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นสวนสาธารณะ
ระดับประเทศ 

35. มีตลาดสดที่ถูกสุขลักษณะอนามัย 
36. เทศบาลมีการจดัการก าจัดขยะแบบฝังกลบใน

เน้ือที่ ๒๐๐ ไร ่ และรองรับการก าจดัขยะได้ทั่ว 
เขตเทศบาล  และพื้นที่ใกล้เคียง 

37. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าจัดขยะ 
38. สภาพภูมิประเทศโดยรวม  มีทรวดทรงทางธรณี

สัณฐานเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลความลาดเทของ 
พื้นที่อยู่ใน ๑ – ๔ เปอร์เซ็นต์                  
เป็นข้อดีต่อระบบระบายน้ าโดยแรงโน้มถ่วง 

39. คุณลักษณะดินเป็นสันหาดเก่าและหาดทรายเกา่  
มีเน้ือดินบนและล่างเป็นดินทราย ไหลซึม 
ผ่านของน้ าลงสู่ดินได้ค่อนข้างสูง เป็นข้อดีต่อ
การบ าบัดน้ าเสียโดยวิธธีรรมชาติ 
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โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ จะท าให้มีการจัด

การศกึษาที่สอดคล้องกบัความต้องการของ
ท้องถิ่น 

2. มีโครงสร้างทางสังคมที่เข้มแข็ง มีการรวมกลุ่ม
จัดตั้งองคก์รชุมชน 

3. ประชาชนมีคา่นิยม ชอบการศึกษา แสวงหา
ความรู ้

4. พ.ร.บ.กระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ ให้เทศบาลมอี านาจหน้าที่จดั
การศกึษา 

5. มีการถ่ายโอนอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น 

6. ได้รับความร่วมมือ การรกัษาพยาบาลที่เกินขีด
ความสามารถของเทศบาลจากโรงพยาบาล   

จังหวัด  และสาธารณสุขจังหวัด 
7. พ.ร.บ.การกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครอง

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ไดใ้ห้อ านาจหน้าที่จดัการ 
บริการสาธารณะทางด้านสาธารณสุขได้มากขึ้น 

8. พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ไดใ้ห้อ านาจหน้าที่เทศบาล
ในการจัดการบริการสาธารณะทางด้าน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนกวา้งขวางข้ึน 

9. มีการถ่ายโอนด้านส่งเสรมิคุณภาพชวีิตให้แก่
เทศบาล 

10. รัฐธรรมนูญใหม่มุ่งการให้สิทธิเสรีภาพแก่
ประชาชน  ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมากยิ่งข้ึน 

11. มีการปฏิรูประบบราชการ มีการถ่ายโอนอ านาจ
สู่ท้องถิ่น พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร จะท าให้มีการ
กระจายข้อมูลข่าวสารทีด่ี  เป็นระบบและทั่วถึง 

12. เป็นแหล่งผลิตการเกษตรที่ส าคัญของภาคใต้ 
13. มีโอกาสพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ โดย

อาศัยแหล่งประวัติศาสตร์ อารยธรรมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นจุดขายมีความเป็นไปได้ที่
จะพัฒนาภาคธุรกิจบริการหรือภาคอุตสาหกรรม  
ให้มีความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว  เช่น
อุตสาหกรรมของที่ระลึกและอาหารพื้นเมือง 

1. การเคลื่อนย้ายแรงงานอพยพเข้ามา
ท างานในเขตเทศบาล สง่ผลให้เกิดปัญหา
ชุมชนแออัด ขาดแคลนสาธารณสุขมูล
ฐาน 

2. ระเบียบกฎหมายการปฏิบัติราชการยังลา้
หลัง 

3. สภาพเศรษฐกจิของประเทศ ท าให้มี
ผลกระทบต่อการกระจายรายได้ของ
ประชาชน 

4. สภาพภูมิประเทศง่ายต่อการเกิดอทุกภัย  
และภัยธรรมชาติอื่นๆ  ส่งผลกระทบต่อ
โครงสรา้งพื้นฐาน ช ารดุเสื่อมโทรมเร็ว
กว่าปกต ิ
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14. มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
15. พื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกเป็น

ที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล  มขี้อดีคือ  เป็นพื้นที่รับ
น้ าหลากและน้ าเอ่อ จากชุมชนเมือง
นครศรีธรรมราช 

16. เทศบาลมีคลองสายหลัก สายย่อยทั้งคลอง
ธรรมชาต ิท าหน้าที่ผันน้ าหลากจากตวัชุมชน
เมืองระบายลงสู่อ่าวนครศรีธรรมราช 

17. เทศบาลอยู่ในเขตอิทธิพลช่องมรสุมและพายุ
โซนร้อน จึงมีฝนตกชุก เป็นข้อดีต่อระบบบ าบัด
น้ าเสียในด้านกลิ่นและการเจือจางน้ าสกปรก 

 
2. การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1.  ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนัก
ถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม  

2. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้
เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง  ที่อาจส่งผลกระทบกับการด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและ
มีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน  โดยน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็น
ส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการ ด าเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้าง  รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็น
เลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง 

3. มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการด าเนินงานขององค์กร เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม่ าเสมอ มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความ  เสี่ยงขององค์กรและสนับสนุนให้
บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการ
รายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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ประกาศนโยบายการบรหิารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
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3. การระบุความเสี่ยง  

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรอืเหตุการณ์
ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและ
กระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจ าและงานตามนโยบายว่า 

ตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึง
คาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือ
กิจกรรมที่มีความส าคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดม     
ความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง   คือ สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุ
ความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก 

3.1) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร  
วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน  ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร 
ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีส าหรับการให้บริการ เป็นต้น 

3.2) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวการณ์
การแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 
แนวทางในการระบุความเสี่ยง  

1. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้ง
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

2. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น   ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน 
หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น ส าหรับเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรน าไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง
ดังกล่าวเพื่อให้สามารถก าหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง และ
สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. พิจารณาประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง 

หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ 
ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิง 
กลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงานและน าไปปฏิบัติไม่เหมาะสม 
หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือ
สถานะขององค์กร  

- ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ เป็นต้น  
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- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการ

ด าเนินการงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัดงบประมาณที่ได้รับไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการด าเนินงานของ
องค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่ องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์   การวางแผน           
การควบคุม  และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง 
ความเสี่ ยงที่ เกิดจากการละเมิดหรือ ไม่ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ข้อบั งคับ  ข้อสัญญา และข้อกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

  นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการ
ทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการด าเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
 

  การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ 
ก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ท าให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย 
และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการหามาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้  ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการ
ท างาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุม เชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบ
กับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 
 
4. การประเมินความเสี่ยง  
  การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง       
โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา 
ด้านความส าเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยง  

      4.1 ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความ
รุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง(Risk Matrix) โดยก าหนด
เกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานและลักษณะของผลจากการด าเนินงาน ซึ่งสามารถ
ก าหนดได้ 5 ระดับ ดังนี้ 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็นที่พิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 =         
ปานกลาง 

4 = สูง 5=สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood) 
ความถี่ที่อาจเกิดเหตุการณ์ 
หรือข้ อผิ ดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : เดือน/
ครั้ง , ปี/ครั้ง) 

5 ปี /ครั้ง 
 

2-3 ป/ีครั้ง 
 

1 ปี/ครั้ง 1-6       
เดอืน/ครั้ง 
หรือ ไม่เกิน   
5 ครั้ง/ปี 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือ มากกว่า 

ความน่าจะเป็นในการเกิด
เหตุการณ์ของความเสี่ยง 

ไม่มีโอกาส
เกิดขึ้นเลย 

(0 – 20 %) 

มีโอกาส
เกิดขึ้น 

น้อยมาก 
(มากกว่า 20 

– 40 %) 

มีโอกาส
เกิดขึ้น 

ปานกลาง  
(มากกว่า 40 

– 60 %) 

มีโอกาส
เกิดขึ้นมาก 

(มากกว่า 60 
– 80 %) 

มีโอกาส
เกิดขึ้นสูงมาก 
(มากกว่า 80 
– 100 %) 

ค วาม น่ า จ ะ เป็ น ใน ก าร
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
การให้หรือรับสินบน 

มีโอกาสเกิดขึ้น
ยาก 

มีโอกาสใน
การเกิดขึ้น
น้อยครั้ง 

มีโอกาส
เกิดขึ้น
บางครั้ง 

มีโอกาส
เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง 

มีโอกาส
เกิดขึ้นประจ า 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
มูลค่าความเสียหาย 
(บาท) 

น้อยกว่า 1 
หมื่น 

1 หมื่น – 5 
หมื่น 

5 หมื่น – 2 
แสน  

2 แสน – 1 
ล้าน 

มากกวา่ 1 
ล้าน 

ผลกระทบต่อชีวิต เดือดร้อน
ร าคาญ 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ       
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหัส ถึงแก่ชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ 
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

ไม่ส่งผลเลย ส่งผลกระทบ
น้อยในระดับ
หน่วยงาน 

ส่งผลกระทบ
ปานกลาง

ระดับ
หน่วยงาน  

ส่งผลกระทบ
สูง ถึงระดับ
หน่วยงานต้น

สังกัด 

ส่งผลกระทบ
สูงมาก ถึง

ระดับ
หน่วยงาน
ภายนอก 

ผลกระทบต่อคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล 

น้อยมาก น้อย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 

ผลกระทบด้านเวลาความ
ล่าช้าของงาน 

ไม่เกิน 3 วัน ไม่เกิน 7 วัน ไม่เกิน 1 
เดือน 

ไม่เกิน 3 
เดือน 

ไม่เกิน 6 
เดือน 

ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
การให้หรือรับสินบน 

สร้างความไม่
สะดวกตอ่การ

ปฏิบัติงาน
นานๆ ครั้ง 

สร้างความไม่
สะดวกตอ่การ

ปฏิบัติงาน
บ่อยครั้ง 

สร้าง
บรรยากาศใน
การท างานที่
ไม่เหมาะสม 

ถูกลงโทษทาง
วินัยอย่างไม่

ร้ายแรง 

ถูกลงโทษทาง
วินัยร้ายแรง 

 
 



19 
 

    ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้ก าหนดเกณฑ์ไว้       
4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ า 
 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  
 

    

สูงมาก 
4  

 
    

3  
 

    
สูง 

2  
 

    
ปานกลาง 

1  
 

    
ต่ า 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

    
 
  4.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  
    เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความ
เสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการ ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด 
โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอน ด าเนินการ ดังนี้   
                 ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  

   1) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ ที่จะเกิด
นั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด   
   2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ( Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี ระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 

  4.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยง   
         เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสีย่ง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด  

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว  
เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง
ภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อท าการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในด้านโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้ว
ให้ท าการค านวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการค านวณ ดังนี้ 
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            4.4 การจัดล าดับความส าคัญในการจัดการความเสี่ยง   
        เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว  น ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณาก าหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสา เหตุของความเสี่ยงที่
ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) 
ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงล าดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยง
ตามที่ก าหนดมาจัดล าดับความส าคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว  เช่น ความ
เสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  

         ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิด เหตุการณ์ ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ ต่างๆ                    
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น 
4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง  
 

ระดับความเสี่ยง = ระดบัโอกาส x ระดับความรุนแรง  

 
          ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถก าหนดได้หลายระดับ
และตามแต่ช่วงคะแนนทีก่ าหนด ตามตวัอย่างก าหนดที่ 4 ระดับ ดังนี ้

 1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือ
ว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆเพิ่มเติม  

  2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่
ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม   

  3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 16  คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้
ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

  4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ต้อง มีแผนลดความเสี่ยง
และประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
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 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 
 

 
         จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ        
ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการก าหนดเพิ่มเติมตามนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 

 

ระดับความเสี่ยง เขตสี (zone) มาตรการในปัจจุบัน มาตรการเพิ่มเติม 

ระดับต่ า เขียว 

 

มาตรการในการจัดการความเส่ียงใน
ปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตาม 
การด าเนินการเป็นระยะ ๆ 

ไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเส่ียง
เพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้
ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่น
รองรับอยู่แล้ว 

ระดับปานกลาง เหลือง 

 

ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  
และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการ
ด าเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน 

ไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเส่ียง
เพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้
ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่น
รองรับอยู่แล้ว 

ระดับสูง ส้ม 

 

ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  
และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการ
ด าเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน 

จ าเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหาก
มีข้อจ ากัดในด้านทรัพยากรในการจัดการ
ความเสี่ยง ให้มีความส าคัญในระดับรอง 

ระดับสงูมาก แดง 

 

ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  
และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการ
ด าเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน 

จ าเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ  
โดยหากมีข้อจ ากัดในด้านทรัพยากรในการ
จัดการความเสี่ยง ให้มีความส าคัญใน
ระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้
ความส าคัญในการติดตามการด าเนินการ
ตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
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5. การตอบสนองความเสี่ยง 

        5.1) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่ก าหนด
ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/
หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่า
ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ด าเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้  

        หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การจัดการ
หรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยว่ าการ
จัดการหรือควบคุมที่ได้ก าหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการน ามาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าว ด าเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ให้น าความเสี่ยงมา
ประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยง
และปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้ 

        - กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ 
        - กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้ 

                  
 5.2) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการด าเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่
จะท าให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธี  

      - กรณียอมรับความเสี่ยง (Take) หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้  
เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุ  
จากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อ
รองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

  - กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)  หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มี
ผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนงานอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจ
ควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม 

  - กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)  หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ ได้ต้อ ง
ด าเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มี
ขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องด าเนินการในเรื่องที่ไม่มีความ
ช านาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจ ากัด เป็นต้น 

  - กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง (Treat)  หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้  ต้องหา    
แนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหา
แนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกและมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ 
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                      เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใชจ้ัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดท าแผน บริหาร
ความเสี่ยงเพื่อก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก 
(Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ ต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 

 

6. การติดตามและทบทวน  
  การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ 6 เดือน 9 เดือน  และ 12 เดือน ตามที่องค์กรเห็นความ
เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อ
ความส าเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ  
  6.1 เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่  
  6.2 เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการท าเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามก าหนดหรือไม่ 
สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่  วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมี
ประสิทธิภาพก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบ
ตามแบบรายงานที่ได้จัดท าโดยก าหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดแล้ว ต้องมี
การติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดด้วย  
  6.3  เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และ
ประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการด าเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามี
ประสิทธิผลหรือไม่  ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่  หรือพบความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน  เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป 
 
7. การสื่อสารและการรายงาน 
  การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two – way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทางการ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา  
(Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across 
Divisions) 
           หน่วยงานควรก าหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับ ความถี่ของการรายงาน 
รูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้ก ากับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
เกี่ยงข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา 
           การสื่อสารและรายงานต่อผู้ก ากับดูแล เป็นการสื่อสารและรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร 
เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้ก ากับดูแลในการก ากับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
           หน่วยงานอาจพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ (Key Risk Indicators) เพื่อติดตามข้อมูล
ความเสี่ยงและการรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ   การสื่อสารและการรายงานตาม
นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการก าหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะน ามาบริหาร
จัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและ
และการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ ดังนี้  
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1.  พิจารณาข้อมูลก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.  พิจารณาว่าโครงการที่จัดท าขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงาน แนว
ทางการพัฒนาใดตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ 

3.  พิจารณางานประจ าตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของส านัก/กอง ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ 

4.  พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของ
การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

5.  ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่ก าหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความ
เสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้ก าหนด 

6.  ก าหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้ 
7.  จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ส าหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยก าหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ข้ันตอน/การปฏิบัติงาน โดยก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
การด าเนินงาน 

8.  ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและ                  
แนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้ก าหนดนโยบายการติดตามไว้  เช่น รายไตรมาส เป็นต้น 

9.  รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ 
10.พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการด าเนินงานภายหลังจากที่ได้

ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วว่าระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จ าเป็นจะต้องน าไป
ด าเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร 

11.รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ 
 

ทั้งนี้ การพิจารณาแผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรม ก่อนการด าเนินการอาจพิจารณา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความส าคัญ โดยก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อพิจารณาคัดเลือก
แผนงาน/โครงการ เพื่อน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความส าคัญของแผนงาน/โครงการ เช่น 
โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการ Flagship , โครงการตามนโยบายที่ส าคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น โดย
การก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ เช่น  ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ การส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของนโยบาย (แผนงาน/โครงการส าคัญ) ตามยุทธศาสตร์องค์กร จ านวน
วงเงินงบประมาณ เป็นต้น เพื่อคัดกรองเฉพาะเรื่องที่ส าคัญในชั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากด าเนินการเช่นนี้  แผนงาน 
โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องด าเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการ
ควบคุมภายในด้วย เพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 



25 
 

การระบุและการประเมินความเสี่ยง 
การระบุและการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวดันครศรีธรรมราช 
 

ที่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ของเทศบาล
นครนครศรธีรรมราช  
มีเป็นจ านวนมาก  แต่
ด้วยงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากดั  ท าให้ไม่
สามารถตอบสนอง
ความต้องการ  และ
แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่าง
เต็มที่  

เน่ืองจากเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชมี
งบประมาณในการ
ด าเนินการมีอยู่อยา่งจ ากดั  
ท าให้ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ  และไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการ
แก้ปัญหาความเดือดรอ้น
ของประชาชนในเขต
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชได้ในบาง
ชุมชน 
 

1. งบประมาณในการ
ด าเนินการมีอยู่อยา่งจ ากดั 
2. ประชาชนไม่ได้
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของแผนชุมชน  ในการน า
โครงการเข้าสู่แผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช   
3. เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(covid-19)  
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O 

3 3 9 ปานกลาง กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 
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การระบุและการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวดันครศรีธรรมราช 

 

ที่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

2 ระบบการดูกล้องวงจร
ปิด CCTV เกิดช ารดุ 
เน่ืองจากการเกดิไฟ
ไหม้ของไฟฟ้า
สาธารณะที่ลัดวงจร 
และจากการตดิตั้ง
สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ของหลายๆหน่วยงาน 

เกิดปัญหาต่อการรักษา
ความปลอดภัยของชีวติ
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

1. เกิดไฟไหม้สายไฟเบอร์
ออฟติกของกล้องวงจรปดิ
จากสาเหตุไฟฟ้า
สาธารณะลัดวงจร  
2. ผู้ประกอบการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ต มี
การติดตั้งสายสัญญาณไม่
ระมัดระวัง ท าให้สายไฟ
เบอร์ออฟติกขาดช ารดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O  
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 
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การระบุและการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวดันครศรีธรรมราช 

 

ที่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความ

เสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

๓ การมีเครื่องใช้ในการ
ดับเพลิงไม่เพียงพอ 

การปฏิบัติหน้าที่ในการ
ยับย้ังป้องกันอัคคีภัยไม่
มีประสิทธิภาพ 
 

เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เป็นชุมชน
เมืองขนาดใหญ่ ที่มีอัตราการ
ขยายตัวสูง และมีประชากร
อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 
ประกอบกับในเขตเทศบาล 
มีชุมชนแออัด จึงมีความเสี่ยง
ที่จะเกิดอัคคีภัยได้งา่ย  

ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
หรือ O 

4 3 12 สูง ส านักปลัด 
เทศบาล 
(ฝ่าย
ป้องกันและ
บรรเทา           
สาธารณ
ภัย) 

๔ การควบคุมการจัดเก็บ 
และการจ าหน่าย
ครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน 

๑.การตรวจสอบรายการ
ครุภัณฑ์ล่าช้า 
๒.ไม่สามารถระบุ
สถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
๓.ไม่สามารถจ าหน่าย
ครุภัณฑ์ที่ช ารดุเสียหาย
ได้ 

1. ขาดความตอ่เน่ืองในการ
จัดท าทะเบียนควบคุม 
จัดเก็บ ดูแล และจ าหน่าย
ครุภัณฑ ์
2. ครุภัณฑ์มีจ านวนมากใน
การใช้ปฏิบัติงานในหลาย
สถานที่ จึงไม่สามารถระบุ
สถานที่จัดเก็บได้ 

ความเสี่ยงด้าน 
การด าเนินงาน 
หรือ O  
 
 

3 3 9 ปานกลาง ส านักปลัด 
เทศบาล 

(ฝ่าย
อ านวยการ) 
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การระบุและการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวดันครศรีธรรมราช 

 

ที่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความ

เสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

๕ ผู้สูงอายุที่ไดร้ับเบ้ียยัง
ชีพฯ ย้ายภูมิล าเนา
เป็นจ านวนมาก 

ท าให้ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพฯ
อย่างต่อเน่ือง หรือไม่
ตรงตามก าหนดเวลาที่
จะได้รับ 

1. ผู้สูงอายุไม่ได้ขึ้น
ทะเบียน ณ อปท. ของ
ภูมิล าเนาแห่งใหม่ 
2. การบันทึกข้อมูล
ผิดพลาด ไมต่รงกัน 
ทั้ง 2 อปท. 
 
 
 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน หรือ F 

๔ ๔ ๑๖ สูง กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๖ ผู้พิการไม่ตรวจสอบวัน
หมดอายุของบัตรคน
พิการ 

ท าให้ไม่ได้รับเบีย้ยังชีพฯ
อย่างต่อเน่ือง 

ผู้พิการไม่ตรวจสอบวัน
หมดอายุของบัตรคนพิการ 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน หรือ F 

4 4 16 สูง กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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การระบุและการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวดันครศรีธรรมราช 

 

ที่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

๗ การบูรณาการรว่มกัน
ระหว่างบุคลากรใน
สังกัด ขาดความ
ชัดเจนต่อภารกิจงาน 

ท าให้การปฏิบัติ งานไม่
คล่องตัว งานเกิดความ
ล่าช้า ซ้ าซ้อน 
  

ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ
ต่อภารกิจงานที่
คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกัน  
 
 

ความเสี่ยงด้าน 
กลยุทธ์ หรอื O  

5 3 15 สูง กองการ
เจ้าหน้าที่ 

๘ การไม่ได้จัดเก็บ
เอกสารให้เป็นระบบ 

ท าให้เอกสารเกดิความ  
สูญหาย ท าให้งานเกิด
ความล่าช้า หรือ         
เกิดความเสียหายต่อ
หน่วยงาน 

1. การไม่จดัสถานที่
ท างาน หรอืโต๊ะท างานให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. ไม่มีที่ส าหรับเก็บ
เอกสาร 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O 

5 ๓ ๑๕ สูง กองการ
เจ้าหน้าที่ 
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การระบุและการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวดันครศรีธรรมราช 
 

ที่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

๙ ความเสี่ยงด้านการ
น าส่งเงินจัดเก็บค่า
น้ าประปา ของศูนย์รับ
ช าระคา่น้ าประปา 
ประจ าวัน 
 
 
 
 

จ าน วน เงิ น จั ด เก็ บ ค่ า
น้ าประปา เป็นจ านวน
มาก ก่อให้เกิดการทุจริต  
 
 
 
 

ไม่มีมาตรการควบคุมการ
น าส่งเงินค่าน้ าประปา
ประจ าศูนย์รับช าระฯ 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน      
หรือ O 

๔ ๓ ๑๒ สูง ส านักการ
ประปา 

๑๐ บันทึกการใชร้ถยนต์
ส่วนกลางไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ใช้รถขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการ
ใช้รถฯ 

๑.ผู้ขับรถยนต์ไม่มีการ
บันทึกข้อมูล การใช้
รถยนต์ 
๒.ไม่มีผู้ควบคุมการใชร้ถ 

ความเสี่ยงด้าน 
การปฏิบัติตาม 

กฎหมาย 
ระเบียบ 

ข้อบังคับ หรือ c 

4 3 ๑๒ สูง ส านักการ
ประปา 
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การระบุและการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวดันครศรีธรรมราช 
 

ที่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

11 ความเสี่ยงด้านการ 
แจ้งประเมินภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่
ผิดพลาด 

1.ผู้ เสียภาษี ไม่มาช าระ
ภาษีภายในก าหนดเวลา 
เนื่องจากไม่ได้รับใบแจ้ง
ประเมินภาษี  
 
2.ผู้เสียภาษีต้องเสียเวลา
และไม่ได้รับความสะดวก 
เนื่องจากต้องเข้ามาติดต่อ
เทศบาลหลายครั้ งเพื่ อ
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 

1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องระเบียบ 
และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้องท าให้แจ้ง
ประเมินภาษีผิดพลาด 
2. ข้อมูลแผนที่ภาษีไม่
เป็นปัจจุบัน ท าให้แจ้ง
ประเมินภาษีไม่ถูกต้อง 
3. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ที่ดินเขต
เทศบาลได้รับข้อมูลจาก
ส านักงานที่ดินไม่ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงานหรือ O  
และ ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือ C  

 

4 3 12 สูง ส านักคลัง 
ฝ่ายพัฒนา

รายได ้ 
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การระบุและการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวดันครศรีธรรมราช 

 

ที่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

12 ความเสี่ยงด้านการ 
บันทึกบัญชี การตั้ง 
หน้ีในระบบ e-LAAS 

ไม่ ส า ม า ร ถ วิ เค ร า ะ ห์       
งบการเงินได้  เนื่องจาก
ระบบบัญ ชี ใหม่ บั นทึ ก
บัญชีตามใบตั้งหนี้ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับประเภทการ
เบิกจ่ายจากงบประมาณ 

1.ปริมาณงานที่มีจ านวน
มากและขาดบุคลากร  
2.เจ้าหน้าที่ขาดความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน 
เน่ืองจากมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบการ
บันทึกบัญชี เจ้าหน้าที่ตอ้ง
วิเคราะห์ข้อมูลเองในการ
ตั้งหนี ้บางครั้งอาจมีความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
  

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือ C  

  

4 3 12 สูง ส านักคลัง 
ฝ่ายการเงิน
และบัญชี  

 

13 การตรวจสอบการ
ก่อสร้างอาคารของ
ประชาชนที่อยู่ในเขต
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชไม่มี
ประสิทธิภาพ 
 

ไม่สามารถตรวจสอบการ
ก่อสร้างได้ครอบคลุมทัว่
ทุกพื้นที ่

1.บุคลากรไม่เพียงพอ  
2.พื้นที่รับผิดชอบมี   
ขนาดใหญ่ 
3.เป็นอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานอื่น 
 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงานหรือ O  
 

3 2 6 ปานกลาง ส านักช่าง 
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การระบุและการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวดันครศรีธรรมราช 

 

ที่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

14 การเปลี่ยนแปลง 
ของระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 

การปฏิบัติงานไม่ เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย 

1.ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง  
2.ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องบางฉบับล้าหลัง  
3.ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องไม่ชัดเจน ไม่เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงาน 
 
  

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือ C  

2 5 10 ปานกลาง ส านักช่าง 

15 ความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย/ 
ระเบียบ 

ผู้รับผิดชอบอาจถูก
ด าเนินการทางวินัย สอบ
ข้อเท็จจริง ชดใช้ความ
เสียหายให้กับหน่วยงาน  

- เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ
ขาดความรู้ ความช านาญ
ในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติ เช่น การก าหนด
ราคากลาง การตรวจรับ
พัสด ุ  
 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือ C  

4 2 8 ปานกลาง กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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การระบุและการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวดันครศรีธรรมราช 

 

ที่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

16 ปัญหาการจัดการขยะ 1 .เป็นแหล่ งเพาะพั นธ์   
เชื้อโรค                         
2.เกิดมลพิษกับประชาชน 
ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
  

1.ประชาชนขาดจติส านกึ 
ในการรักษาความสะอาด  
2.ประชาชนบางส่วนทิ้ง
ขยะไม่เป็นเวลา ตามที่
เทศบาลฯก าหนด ท าให้
ขยะตกค้างบริเวณจุดทิ้ง
ขยะ  
  
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือ C  

4 4 16 สูง กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

17 ศึกษานิเทศก์มีไม่
ครบถ้วนตามที่มีใน
กรอบอัตราก าลัง 

การนิเทศการประสานงาน
และการด าเนินงาน
โครงการมีความล่าชา้ไม่
สามารถด าเนินการไดท้ัน
ตามก าหนดเวลา 
 
 
 
 

ไม่มีต าแหน่งศึกษานิเทศก์
ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้
เฉพาะทาง 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O 

4 4 16 สูง ส านัก
การศกึษา 
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การระบุและการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวดันครศรีธรรมราช 

 

ที่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

18 การด าเนินโครงการ
ตามเทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในรอบ
ปีงบประมาณ 
 
 

ก า ร ด า เนิ น ก า ร ท า ง
การศึ กษ า ไม่ สามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้ 

ยังคงมีการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (covid-19) 
  

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O 

3 3 9 ปานกลาง ส านัก
การศกึษา 

19 บุคลากรขาดความ
เข้าใจและ การรับรู้กฎ 
ระเบียบ ฯ 
 

การนิเทศการประสานงาน
แ ล ะ ก า ร ด า เนิ น ง า น
โครงการมีความล่าช้าไม่
สามารถด าเนินการได้ทัน
ตามก าหนดเวลา 

บุคลากรดา้นการแพทย์
สาธารณสุขไม่เคยเข้ารับ
การอบรมระเบียบ ฯ ที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O 

2 3 6 ปานกลาง กอง
การแพทย ์
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การระบุและการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวดันครศรีธรรมราช 

 

ที่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

20 การด าเนินโครงการ
ตามเทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ีไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันใน
รอบปีงบประมาณ 
 

ผู้เกี่ยวข้องเสียประโยชน์
จ า ก ก า ร ไม่ ได้ ด า เนิ น
โครงการ 

1. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (covid-19) 
2. กิจกรรมย่อยยังไม่มี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O 

2 3 6 ปานกลาง กอง
การแพทย ์

21 ข้อระเบียบกฎหมาย
ค่าตอบแทนบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุขไม่
ชัดเจน/เท่าเทียมของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 

1.บุคลากรไดร้ับ
ค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัยใน
การปฏิบตัิงานจากการ
ดูแลผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(covid-19) ไม่เท่ากับ 
บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข 
2.ขาดขวัญก าลังใจ และ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

1. องค์กร ไดร้ับข้อมูล
ล่าช้าท าให้ไม่สามารถส่ง
ข้อมูลในการขออนุมัติ
ค่าตอบแทนได้ทันตาม
ห้วงเวลาที่ก าหนด  
2. ไม่มีผู้ที่มีความรูใ้นการ
สื่อสารให้ข้อมูลกับผู้มีส่วน
ได้/ส่วนเสีย ได้เข้าใจถึง
ระเบียบ ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O 

2 3 6 ปานกลาง กอง
การแพทย ์
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การระบุและการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวดันครศรีธรรมราช 

 

ที่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

22 ทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่
เป็นระบบ 
 

ไม่ได้แยกทะเบียนครุภัณฑ์ 
ในงบเทศบัญญัติและงบ
เงินบ ารุง (ค่าเสื่อม) 

1. ขาดบุคลากรที่ก ากับ
ติดตาม อยา่งต่อเน่ือง      
2. การเปลี่ยนสถานที่ใช้
งาน/ย้ายสถานที่จัดเก็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O 

2 3 6 ปานกลาง กอง
การแพทย ์



38 
 

การตอบสนองความเสี่ยง 
 การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่

อาจจะเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อ
จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 

1. การจัดการต้นทุนความเสี่ยง 
2. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง 
3. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการ

พิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรค านึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี 
ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 
1. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ด าเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

และหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงน้ันได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ด าเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ 
2. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการ

วางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การตรวจทาน และการกระทบยอด เป็นต้น 
3. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การท าประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

ทางการเงิน (Hedding Instruments) เป็นต้น 
          4. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงาน

เห็นว่าควรด าเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถด าเนินการเองได้หรือไม่
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ ให้ภาคเอกชนด าเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย 
(Public Private Partnersship: PPP) เป็นต้น 

          5. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ด าเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่
หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ 

          6. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องก าหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การ
แจ้งเตือน และการด าเนินการเมื่อเกิดเหตุขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ าในเขื่อนมากเน่ืองจากปริมาณน้ าฝน 

          7. การท าแผนฉุกเฉิน การจัดท าแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น
โดยการระบุบุคคลและวิธีการด าเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ท างานได้  

          8. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อความเหตุการณ์การที่อาจจะเกิดขึ้น
ส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงก าหนดแผนการด าเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น 

  เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 
กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับ
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ   

   1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ 
ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด า เนินการใดๆ ให้ขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น  

   2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความ 
เสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่ 
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการ ด าเนินงาน 
การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการท างานให้กับพนักงาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น   
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   3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ และ
ต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด
หรือยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น   

   4) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การท า
ประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอก มาจัดการในงาน
บางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น  
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การตอบสนองความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่ ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจดัการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  มีเป็น
จ านวนมาก  แตด่้วย
งบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด  ท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการ  
และแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างเต็มที ่

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม         
ความเสี่ยง 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1. ขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจากส่วน

ราชการอื่น 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีการ
สะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนและจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ 

3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในกระบวนการ
จัดท าแผนชุมชนอยา่งตอ่เน่ือง มีการประสานแผน 
ตามแนวทางการประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่ใน
ลักษณะ One Plan 

การหยุดหรอืหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี ้
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

2 ระบบการดูกล้องวงจรปดิ 
CCTV เกิดช ารุด เน่ืองจาก
การเกิดไฟไหม้ของไฟฟ้า
สาธารณะที่ลัดวงจร และ
จากการติดตั้งสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตของหลายๆ
หน่วยงาน 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม         
ความเสี่ยง 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ด าเนินการมั่นดูแล

บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและระบบกล้องวงจรปิด 
เพื่อความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
2. ด าเนินการแจ้งประเดน็ปัญหากับผู้ประกอบการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตกับเหตุการณ์ตดิตั้ง
สายสัญญาณไม่ระมดัระวัง ท าให้สายไฟเบอร์ -     
ออฟติกขาดช ารุด 

การหยุดหรอืหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี ้
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 
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การตอบสนองความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ที่ ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจดัการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 
๓ การมีเครื่องใช้ในการ

ดับเพลิงไม่เพียงพอ 
การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม         

ความเสี่ยง 
ส านักปลัดเทศบาล 

(ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะ
ภัย) 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1. จัดท าแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
2. จัดท าโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน       
สาธารณภัยในชุมชน (ด้านอัคคีภัย) 
๓.ติดตั้งถังเคมีเพิ่มเติมในชุมชนแออัด 

การหยุดหรอืหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี 
การถา่ยโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

๔ การควบคุม การจดัเก็บและ
การจ าหน่ายครุภณัฑ์ไม่เป็น
ปัจจุบัน  

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

ส านักปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายอ านวยการ) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๑. ให้มีการบันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายครุภัณฑท์ี่

เป็นปัจจุบัน 
๒. ตดิตาม/ควบคุมการลงเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 
๓. ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บครุภัณฑ์ 
๔. ก าชับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้มีความ
เข้มงวดมากขึ้น 

การหยุดหรอืหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 
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การตอบสนองความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ที่ ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจดัการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 
๕ ผู้สูงอายุที่ไดร้ับเบ้ียยังชีพฯ

ย้ายภูมิล าเนาเป็นจ านวน
มาก 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ยอมรับความเสี่ยงน้ี การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองสวัสดิการสังคม 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๑.ประสาน อปท. แห่งใหม่ที่ผู้สูงอายุย้ายไป          

ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด 
๒.ประชาสัมพันธใ์ห้ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิล าเนา            
ไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพฯ ณ อปท. ในภูมิล าเนา
แห่งใหม่ที่ย้ายไป  

การหยุดหรอืหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

๖ ผู้พิการ ไมต่รวจสอบวัน
หมดอายุของบัตรคนพิการ 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองสวัสดิการสังคม 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๑. จัดท าทะเบียนคุมคนพิการ เพื่อสามารถ

ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรคนพิการ 
๒.ส่งหนังสือแจ้งเตือนให้คนพิการทราบก่อนล่วงหน้า
เป็นเวลา 2 เดือน 
3.ประสานไปยังหน่วยงานที่ออกบัตรคนพิการให้
ช่วยตรวจสอบ 

การหยุดหรอืหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี ้
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การตอบสนองความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ที่ ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจดัการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 
๗ การบูรณาการรว่มกัน

ระหว่างบุคลากรในสังกัด
ขาดความชัดเจนต่อภารกิจ
งาน 
 
 
 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองการเจา้หน้าที ่
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ปรึกษาหารือกัน และมีการแนะน าชี้แจงต่อภารกจิ

งาน หรือมีการจดัประชมุเพื่อรับทราบภารกิจงานที่
ตรงกัน 
 
 

การหยุดหรอืหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง 

8 การไม่ได้จัดเก็บเอกสารให้
เป็นระบบ 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ยอมรับความเสี่ยงน้ี การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองการเจา้หน้าที ่
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๑. มีการจดักิจกรรม ๕ ส ในหน่วยงาน 

๒. มีที่ส าหรับจัดเก็บเอกสารให้เพียงพอต่อปริมาณ
เอกสารที่ม ี
 

การหยุดหรอืหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี ้
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การตอบสนองความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ที่ ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจดัการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 
9 ความเสี่ยงด้านการน าส่งเงิน

จัดเก็บค่าน้ าประปา ของ
ศูนย์รับช าระค่าน้ าประปา 
ประจ าวัน 
 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

ส านักการประปา 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๑.มอบหมายผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบแต่ละข้ันตอน

อย่างชัดเจน 
2.ให้เจ้าหน้าที่น าส่งเงินตรวจสอบใบเสร็จและ
ยอดเงินจัดเก็บค่าน้ าประปาทุกครั้ง พร้อมลงลายมือ
ชื่อก ากับ 
 

การหยุดหรอืหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

10 บันทึกการใชร้ถยนต์
ส่วนกลางไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

ส านักการประปา 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1.มีค าสั่งมอบหมายผู้ควบคุมการใชร้ถยนต์

ส่วนกลางในแต่ละงาน 
๒.ก าชับให้พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง น าส่งแบบ
บันทึกการใชร้ถยนต์ส่วนกลางให้กับผู้ควบคุมการใช้
รถยนต์ เพื่อตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน 
 

การหยุดหรอืหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 
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การตอบสนองความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ที่ ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจดัการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 

11 ความเสี่ยงด้านการ 
ประเมินภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างที่ผิดพลาด 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี ้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

ส านักคลัง 
ฝ่ายพัฒนารายได ้

 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1 .ขาดบุ คลากรที่ ออกส ารวจแผนที่ ภ าษี มี ก าร

เปลี่ ยนแปลงระบบภาษีที่ ดิ นและสิ่ งปลูกสร้าง 
เนื่องจากเป็นภาษีตัวใหม่ ส่งผลให้ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ 
2.ข้อมูลแผนที่ภาษีไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้การเมินภาษี
ไม่ถูกต้อง 
3.ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินเทศบาลไดร้ับ
ข้อมูลจากส านักงานทีด่ินไม่ครบถ้วน 

การหยุดหรอืหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

12 ความเสี่ยงด้านการบันทกึ
บัญชี การตั้งหนี้ในระบบ  
e-LAAS 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

ส านักคลัง 
ฝ่ายการเงินและบัญชี 

 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ควรปฏิบัติตามหนังสือสัง่การกระทรวงมหาดไทย    

ที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 
2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึก
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

การหยุดหรอืหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 
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การตอบสนองความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ที่ ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจดัการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 
13 การตรวจสอบการก่อสรา้ง

อาคารของประชาชนที่อยู่ใน
เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชไม่มี
ประสิทธิภาพ 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

ส านักช่าง 
 
 
 
 

 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง เพิ่มบุคลากรในการด าเนินการ และปรับพื้นที่
รับผิดชอบของบุคลากรให้เหมาะสมและครอบคลุม 
 
 
 

การหยุดหรอืหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

14 การเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถ่ิน 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

ส านักช่าง 
 การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ

ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 
 
 

การหยุดหรอืหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี ้
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การตอบสนองความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ที่ ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจดัการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 

15 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย/ระเบียบ 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครดั 
 
 
 

การหยุดหรอืหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

16 ปัญหาการจัดการขยะ การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม การลดหรือควบคุมความเสี่ยง รณรงค ์ประชาสัมพันธ์ และการเข้าไปพูดคุยท า

ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ที่มีปัญหาในการทิ้ง
ขยะนอกเวลา 
 
 
 

การหยุดหรอืหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 
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การตอบสนองความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ที่ ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจดัการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 

17 ศึกษานิเทศก์มีไม่ครบถ้วน
ตามที่มีในกรอบอัตราก าลัง 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ยอมรับความเสี่ยงน้ี การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

ส านักการศึกษา 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง มอบหมายบุคลากรของส านักการศึกษารับผิดชอบ

งานหน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นการชั่วคราวและ
มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการสรรหา 

การหยุดหรอืหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

18 การด าเนินโครงการตาม    
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในรอบ
ปีงบประมาณ 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

ส านักการศึกษา 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ให้เป็นไปตามแผนการ

ด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2566 
การหยุดหรอืหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี ้

19 บุคลากรขาดความเข้าใจ
และการรับรู้กฎ ระเบียบ ฯ 
 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองการแพทย ์
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1. ใหบุ้คลากรด้านการแพทย์สาธารณสุข เข้าอบรม

ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มทักษะความเข้าใจใน
กฎระเบียบ ฯ 
2. จัดให้ชี้แจงเมื่อมีการปรับเปลี่ยนระเบียบใน
ลักษณะเชิงรุกให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ 

การหยุดหรอืหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 
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การตอบสนองความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ที่ ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจดัการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 

20 การด าเนินโครงการตาม  
เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันในรอบ
ปีงบประมาณ 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ยอมรับความเสี่ยงน้ี การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองการแพทย ์
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ควรมอบหมายงานตามหน้าที่ในการขับเคลื่อนงาน 

โครงการตามนโยบายของต้นสังกัดให้อย่างชัดเจน 

การหยุดหรอืหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

21 ข้อระเบียบกฎหมาย
ค่าตอบแทนบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุขวธิีการ
ปฏิบัติไม่ชัดเจน/เท่าเทียม
ของกระทรวงสาธารณสขุ 
 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองการแพทย ์
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ควรมอบหมายให้หัวหน้างานประสานเอกสาร 

แนวทางจากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติใช้ให้ทันต่อ
สถานการณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

การหยุดหรอืหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

22 ทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่เป็น
ระบบ 
 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

กองการแพทย ์
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ควรมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานให้ชัดเจน

จัดท าทะเบียนที่เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 
 

การหยุดหรอืหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ี 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 
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บทที่ 5 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผล
การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2565 คัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อก าหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ ในระดับที่
ยอมรับได้ ส าหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
เป้าหมาย ซึ่งการด าเนินการตามมาตรการในการลดความเสี่ยง  ได้พิจารณาค านึงถึงความคุ้มค่าใน ด้านค่าใช้จ่าย
และต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปี งบประมาณ 2566 
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้  
   1) วิธีการด าเนินงาน (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง)   
   2) ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง   

3) งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  
4) ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแผนงานนั้น  
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เส่ียง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเส่ียงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

1.โครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ของเทศบาลนคร 
นครศรีธรรมราช  มีเป็น
จ านวนมาก  แตด่้วย
งบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด  ท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการ  
และแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างเต็มที ่

9 1. ขอรับสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุน
จากส่วนราชการอื่น 

2. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ให้มี
การสะท้อนปัญหาความ
ต้องการของชุมชนและ
จัดล าดับความส าคัญของ
โครงการ 

3. ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งใน
กระบวนการจัดท า    
แผนชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
มีการประสานแผน    
ตามแนวทางการ
ประสานแผนพัฒนา
ระดับพื้นที่ในลักษณะ 
One Plan 

 

เพื่อแก้ปัญหา
ความเดือดร้อน
และตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2566 

โครงการพัฒนาใน
แผนชุมชน ได้บรรจุ
ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ร้อยละ 80 
เพื่อตอบสนองและ
เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนสูงสุด 

N/A กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

2 2 4 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เส่ียง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเส่ียงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

2.ระบบการดูกล้อง 
วงจรปิด CCTV เกิดช ารดุ 
เน่ืองจากการเกดิไฟไหม้
ของไฟฟ้าสาธารณะที่
ลัดวงจร และจากการ
ติดตั้งสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตของหลายๆ
หน่วยงาน 

9 1 . ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง ด าเนินการมั่น
ดู แลบ ารุ งรักษ าไฟฟ้ า
ส าธ ารณ ะแล ะระบ บ
กล้องวงจรปิด เพื่อความ
ปลอดภัยและสามารถใช้
งานได้ตามปกติ พร้อมทั้ง
รายงานผลให้ผู้บังคับ 
บัญชาทราบ 
2. ด าเนินการแจ้ง
ประเด็นปัญหากับ
ผู้ประกอบการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตกับเหตุการณ์                
ติดตัง้สายสัญญาณไม่
ระมัดระวัง ท าให้สายไฟ
เบอร์ออฟติกขาดช ารุด 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
และรักษาความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2566 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรพัย์สิน
มากยิ่งข้ึน 

N/A กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

2 2 4 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เส่ียง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเส่ียงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

๓. การมีเครื่องใช้ ในการ
ดับเพลิงไม่เพียงพอ 

12 ๑. จัดท าแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
๒. จัดท าโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันสาธารณภัย       
ในชุมชน (ด้านอัคคีภัย) 
๓. ติดตั้งถังเคมีเพิ่มเติมใน
ชุมชนแออัด 

เพื่อลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2566 

ความเสี่ยงที่จะเกิด
อัคคีภัยลดลง 

N/A ส านักปลัด 
เทศบาล 

1 1 1 

๔. การควบคุมการจดัเกบ็ 
และการจ าหน่ายครุภัณฑ์
ไม่เป็นปัจจุบัน 

9 ๑. ให้มีการบันทึกข้อมูล
รายการเบิกจ่ายครุภัณฑ์
ที่เป็นปัจจุบัน 
๒. ติดตาม/ควบคุมการ
ลงเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 
๓. ควรจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลการจัดเก็บ
ครุภัณฑ ์
๔. ก าชับเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานให้มีความ
เข้มงวดมากขึ้น 

เพื่อให้การ
ควบคุม การ
จัดเก็บ และการ
จ าหน่าย
ครุภัณฑ์ของ
ส านักปลัด 
เทศบาลเป็น
ปัจจุบัน 
ตรวจสอบ
รายการครุภัณฑ์
ได้รวดเร็ว 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2566 

การควบคุมการ
จัดเก็บ และการ
จ าหน่ายครุภัณฑ์
ของส านักปลัด 
เทศบาล เป็น
ปัจจุบัน ตรวจสอบ
ได้รวดเร็ว 

N/A ส านักปลัด 
เทศบาล 

1 1 1 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เส่ียง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเส่ียงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

๕.ผู้สูงอายุที่ไดร้ับเบ้ีย    
ยังชีพฯยา้ยภูมิล าเนาเป็น
จ านวนมาก 

1๖ ๑.ประสาน อปท.แห่งใหม่
ท่ีผู้สูงอายุย้ายไป          
ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่าง
ละเอียด 
๒.ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้สูงอายุท่ีย้ายภูมิล าเนา            
ไปลงทะเบียนรับเบ้ียยังชีพ
ฯ ณ อปท. ในภูมิล าเนา
แห่งใหม่ท่ีย้ายไป 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ฯ อย่างต่อเน่ือง 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2566 

ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย
ยังชีพฯ อย่าง
ต่อเน่ือง 

N/A กอง
สวัสดิการ

สังคม 

1 1 1 

๖.ผู้พิการไม่ตรวจสอบวนั
หมดอายุของบัตรคนพิการ 

1๖ ๑. จัดท าทะเบียนคุม     
คนพิการ เพื่อสามารถ
ตรวจสอบวันหมดอายุของ
บัตรคนพิการ 
๒.ส่งหนังสือแจ้งเตือนให้
คนพิการทราบก่อน
ล่วงหน้าเป็นเวลา 2 เดือน 
3.ประสานไปยังหน่วยงาน
ท่ีออกบัตรคนพิการให้ช่วย
ตรวจสอบ 

เพื่อให้ผู้พิการ
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ฯ อย่างต่อเน่ือง 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2566 

ผู้พิการไดร้ับเบี้ย 
ยังชีพอย่างต่อเน่ือง 

N/A กอง
สวัสดิการ

สังคม 

1 1 1 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เส่ียง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเส่ียงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

๗.การบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรในสังกัด
ขาดความชัดเจนต่อ
ภารกิจงาน 

๑๕ ๑.ปรึกษาหารอืกันใน
กลุ่มงาน และฝ่ายของ
กอง 
๒.มีการจัดประชุม
ประจ าเดือนภายในกอง 
 
 

เพื่อให้งานเกิด
ความคล่องตัว 
ไม่ล่าช้า 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 256๖ 

เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันระหวา่งกลุ่ม
งานและฝ่ายของ
กอง 

N/A กองการ
เจ้าหน้าที่ 

1 1 1 

๘.การไม่ได้จัดเก็บเอกสาร
ให้เป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 1. จัดกิจกรรม ๕ ส  
2. จัดหาครุภัณฑ ์           
ตู้เอกสาร เพื่อให้
เพียงพอส าหรับเอกสาร
ที่มีปริมาณมาก 

เพื่อให้เอกสารมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย      
ไม่สูญหาย  

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 256๖ 

เอกสารไม่สูญหาย 
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างรวดเรว็ 
เกิดประสิทธิภาพ
ต่อหน่วยงาน 

N/A กองการ
เจ้าหน้าที่ 

1 1 1 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เส่ียง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเส่ียงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสีย่ง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

๙.ความเสี่ยงดา้นการ
น าส่งเงินจัดเก็บค่า
น้ าประปา ของศูนย์รับ
ช าระคา่น้ าประปา 
ประจ าวัน 
 

12 1.วางมาตรการในการ
น าส่งเงินค่าน้ าประจ า
ศูนย์รับช าระฯ อย่าง
รัดกุม 
๒.ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับช าระฯ โดย
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของยอดเงินและใบเสร็จ 

เพื่อควบคุมการ
จัดเก็บเงินค่า
น้ าประปาที่อาจ
เกิดจาก
ข้อผิดพลาด    
ให้สามารถ
ตรวจสอบได ้

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 256๖ 

การจดัเก็บค่า
น้ าประปาของศูนย์
รับช าระคา่
น้ าประปาเป็นไป
อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ 
สามารถตรวจสอบ
ได้ 

N/A ส านักการ
ประปา 

1 1 1 

๑๐.บันทึกการใช้รถยนต์
ส่วนกลางไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

1๒ ๑.ควบคุมและมอบหมาย
ให้พนักงานขับรถทุกคัน
ควบคุมเข็มไมล์ก่อนออก
รถและส่งรายงานการใช้
รถยนต์ ให้หัวหน้างาน
ตรวจสอบทุกเดือน 
๒.มีค าสั่งให้เจ้าหน้าที ่
รับผิดชอบรถแต่ละคัน
พร้อมแนวทางปฏิบัติใน
การใช้รถอย่างชดัเจน 

เพ่ือให้การใช้
รถยนต์ส่วนกลาง 
มีผู้รับผิดชอบใน
การบันทึกการใช้
รถอย่างถูกต้อง 
และได้รับการ
บ ารุงรักษาให้มี
สภาพดี พร้อมใช้
งาน 
 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 256๖ 

ข้อมูลการบันทึก
การใช้รถมีความ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

N/A ส านักการ
ประปา 

1 1 1 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เส่ียง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเส่ียงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

๑1. ความเสี่ยงด้านการ
ประเมินภาษีที่ดิน และสิ่ง
ปลูกสร้างที่ผิดพลาด 
 
 
 
 

12 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ 
ได้รับการฝึกอบรม และ
ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรูค้วาม
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
มากขึ้น 
 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2566 

ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรูค้วามเข้าใจ
และปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้อง 

N/A ส านักคลัง 
ฝ่ายพัฒนา

รายได ้
  

1 1 1 

12. ความเสี่ยงด้านการ
บันทึกบัญชี การตั้งหนี้ใน
ระบบ e-LAAS 

12 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีได้เข้า
รับการฝึกอบรมและศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
และหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวข้อง  

เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงาน    
มีความรูค้วาม
เข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงาน 
มากขึ้น 
 
 
 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2566 

ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรูค้วามเข้าใจ
และปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้อง 

N/A ส านักคลัง 
ฝ่ายการเงิน
และบัญชี 

 
 

1 1 1 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เส่ียง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเส่ียงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

๑3. การตรวจสอบการ
ก่อสร้างอาคารของ
ประชาชนที่อยู่ในเขต
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชไม่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

6 เพิ่มบุคลากรในการ
ด าเนินการ และปรับ
พื้นที่รับผิดชอบของ
บุคลากรให้เหมาะสม
และครอบคลุม 

เพื่อลดปัญหา
การก่อสร้าง
อาคารที่มีผิด
จากระเบียบ
กฎหมาย 
ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 
 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2566 

การด าเนินการ
ครอบคลุมทั่วทุก
พื้นที่ในเขต
เทศบาลนคร  
นครศรีธรรมราช 

N/A ส านักช่าง 1 1 1 

14. การเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับท้องถ่ิน 

10 1. ศึกษาระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง และถือปฏิบตัิ
ตามอย่างเคร่งครัด 
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมฯ 
 
 
 
  

เพื่อให้การ
ด าเนินการต่างๆ
ของเทศบาล
นครนครศร ี
ธรรมราช  
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2566 

การด าเนินการ
ต่างๆ ของเทศบาล
นครนครศรธีรรม 
ราช เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

N/A ส านักช่าง 1 1 1 

 



59 
 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เส่ียง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเส่ียงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

๑5. ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/
ระเบียบ 
 
 
 

8 ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
อบรมตามหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะ
ความรูค้วามเข้าใจ ใน
กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง มี
ความรูค้วาม
เข้าใจใน
ระเบียบ 
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2566 

เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจ ถึง
ระเบียบ กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน 

N/A กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

1 1 1 

16. ปัญหาการจัดการ
ขยะ 

16 การเข้าไปพูดคุย และ  
ขอความร่วมมอืกับ
ประชาชนและติดป้าย
ประชาสัมพันธ ์

เพื่อแก้ไขปัญหา
ขยะตกค้าง
ภายในเขต
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2566 

เขตเทศบาลมี 
ความสะอาดเกิด
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

N/A กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

1 1 1 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เส่ียง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเส่ียงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

17. ศึกษานิเทศก์มีไม่
ครบถ้วนตามที่มีในกรอบ
อัตราก าลัง 

16 มอบหมายบุคลากรของ
ส านักการศึกษา
รับผิดชอบงาน หน่วย
ศึกษานิเทศก์ เป็นการ
ชั่วคราวและมอบหมาย
ให้กองการเจา้หน้าที่
ด าเนินการสรรหา 
 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้าน
นิเทศก์
การศกึษา
ด าเนินไปได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2566 

งานด้านนิเทศก์
การศกึษา ด าเนิน
ไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

N/A ส านัก
การศกึษา 

1 1 1 

18. การด าเนินโครงการ
ตามเทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในรอบ
ปีงบประมาณ 
 

9 ด าเนินกิจกรรม/
โครงการ ให้เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน 
ประจ าป ีพ.ศ. 2566 

เพื่อให้การ
ด าเนินงาน
โครงการตาม
เทศบัญญัติ
สามารถ
ด าเนินการ    
ได้ทันใน
ปีงบประมาณ 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2566  

มีการด าเนินการ
โครงการตาม 
เทศบัญญัติได้
ครบถ้วน และทัน
ในปีงบประมาณ 

N/A ส านัก
การศกึษา 

1 1 1 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เส่ียง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเส่ียงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

19. บุคลากรขาดความ
เข้าใจและ การรับรู้กฎ 
ระเบียบ ฯ 
 

6 1. ให้บุคลากรด้าน
การแพทย์สาธารณสุข 
เข้าอบรมตามหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มทักษะ
ความเข้าใจใน
กฎระเบียบ ฯ 
2. จัดให้ชี้แจงเมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยนระเบียบใน
ลักษณะเชิงรุกให้กับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

1. เพื่อใหบุ้คลากร
ได้รบัทราบ  
กฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือให้
หน่วยงาน
รับทราบการ
ปรับเปลี่ยนกฎ 
ระเบียบ ได้ท่ัวถึง
ลดการกระท าผิด
ระเบียบ ฯ  

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2566 

เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจใน
ระเบียบ ฯ วินัย 
สามารถปฏิบัติงาน
ภายในกอง
การแพทย์ได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

N/A กอง
การแพทย ์

1 2 2 

20. การด าเนินโครงการ
ตามข้อบัญญัติเรื่อง
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันในรอบ
ปีงบประมาณ 

6 - มีการวางแผน ปฏิบัต ิ

งาน โครงการอย่างเป็น
ระบบ 

- มีการตดิตามประเมิน 

ผลการด าเนินงานเป็น
ระยะๆ 

เพื่อให้การ
ด าเนินงาน
โครงการตาม
เทศบัญญัติ 
สามารถด าเนิน 

การ ได้ทันใน
ปีงบประมาณ 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2566 

มีการด าเนินการ
โครงการตามเทศ
บัญญัติได้ครบถ้วน 
และทันใน
ปีงบประมาณ 

N/A กอง
การแพทย ์

1 2 2 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เส่ียง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเส่ียงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

21. ข้อระเบียบกฎหมาย
ค่าตอบแทนบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุขวธิีการ
ปฏิบัติไม่ชัดเจน/เท่าเทียม
ของกระทรวงสาธารณสขุ 
 

6 มอบหมายเจ้าหน้าที่
ประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อรับทราบแนวทาง/วธิี
ปฏิบัติ ที่ถูกต้อง / ทัน
ตามห้วงเวลา 

1.เพื่อให้
สามารถเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน
ต่างๆ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ต้น
สังกัดอนุโลมใช้
ตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวง
สาธารณสุข 
2.เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานเสี่ยง
ภัยใน
สถานการณ์
ฉุกเฉิน 
 
 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2566 

สามารถน าแนวทาง
ปฏิบัติจาก
กระทรวง
สาธารณสุขมา
ประกอบในการ
ด าเนินงานขอรับ
ค่าตอบแทน 

N/A กอง
การแพทย ์

1 2 2 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เส่ียง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเส่ียง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเส่ียงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

22. ทะเบียนครุภัณฑ์ยัง
ไม่เป็นระบบ 
 

6 จัดท าค าสั่งมอบหมาย
เจา้หน้าที่ทดแทนผู้ที่
ลาออก แยกทะเบียน 
ครุภัณฑ์ของกอง
การแพทย์ ตาม
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร  
  

1.เพ่ือให้
สามารถก ากับ
ดูแล/ซ่อมบ ารุง 
การเสื่อมสภาพ
ของ ครภุัณฑ์ 
รวมถึงการ
จ าหน่าย               
2. ลดพื้นที่
จัดเก็บครุภัณฑ์
ที่เสื่อมสภาพ รอ
จ าหน่าย 
  

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ. 2566 

1.มีทะเบียน
ครุภัณฑ์ที่เป็น
ปัจจุบันสามารถ
ตรวจสอบได ้
2.สามารถจ าหน่าย
ครุภัณฑ์ไดต้ามการ
เสื่อมสภาพ 

N/A กอง
การแพทย ์

1 2 2 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

----------------------------------------- 
 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติหน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ    
พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ  
 

  ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการและเพื่อให้มี
ระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม  จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  และแจ้งบุคลากรในสังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  ถือปฏิบัติและด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป  ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดที่ 
www.nakhoncity.org 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 

        
              (นายภาวินทร์   ณ พัทลุง) 
      รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
                  นายกเทศมนตรีนครนครศรธีรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


