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ค าน า 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79     
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง      
โดยให้ถือปฏิบัติ  ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ตามหนังสือ ที่ กค 0409.4/ว23     
ลงวันที่ 19  มีนาคม 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และหนังสือที่ กค 0409.3/ว 36 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ์ 
2564   โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

      

      ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด มีระบบในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม  และให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการที่ดี
มากยิ่งขึ้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จึงได้จัดท ารายงานผลการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง 

 
 

                                                                                                 กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ 
                    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 
 



ส่วนท่ี 1  บทน า 
------- 

1. ความส าคัญของการรายงานผลการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ตามหนังสือ ที่ กค 0409.4/ว23  ลงวันที่  19  มีนาคม 2562   
เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และหนังสือที่ กค 0409.3/ว 36 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2564   ซึ่งการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความส าคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดท าโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์
ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่ก าหนด 
       การประเมิน (Evaluation) ถือเป็นเครื่องมือส าคัญขององค์กรที่ช่วยชี้วัดความส าเร็จของบริหารงานใน
การจัดกิจกรรมควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม   และสอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร    
 

2. วัตถุประสงค์ของการรายงานผลการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                 การรายงานผลการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง  ตามแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และ
คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ด าเนินการประชุมเพื่อซักซ้อมแนว
ทางการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และพิจารณาทบทวนความเสี่ยง  
เมื่อวันพุธที่   27  ตุลาคม  2564  เวลา  14.00 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                  
(ชั้น 4 ส านักการศึกษา) 

 

3. การรายงานผลและข้ันตอน 
  คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีอ านาจหน้าที่ใน 
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงใน ทุกขั้นตอน      
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานจริงเป็น
ประจ าทุกปี   
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2 
รายงานผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ที ่
 

ความเสี่ยง ผลการพิจารณาทบทวน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่
เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด 

ทบทวนความเสี่ยงนี้  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ส านักปลัดเทศบาล    

2 การไมด่ าเนินงานเอกสารตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 

ไม่ทบทวนความเสี่ยงนี้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ส านักปลัดเทศบาล   เนื่องจากความเสี่ยงนั้น
อยู่ในระดับต่ าหรืออยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 

3 การด าเนินงานตามโครงการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานไมเ่ป็น 
ไปตามความต้องการของ
ประชาชน 

ทบทวนความเสี่ยงนี้  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ส านักช่าง  

4 การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 
 

ทบทวนความเสี่ยงนี้  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ส านักช่าง  

5 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ 

ทบทวนความเสี่ยงนี้  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

กองสาธารณะสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากความเสี่ยงยัง
ไม่ได้ด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยง 

6 ปัญหาการจัดการขยะ ทบทวนความเสี่ยงนี้  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

กองสาธารณะสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

7 การบริหารงานพัสดุในส านัก
การประปา ไม่มีการจัดท า
บัญชีคุม รับ-จ่ายวัสดุ แต่ละ
ฝ่าย/งาน 

ไม่ทบทวนความเสี่ยงนี้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ส านักการประปา เนื่องจากความเสี่ยงนั้น
อยู่ในระดับต่ าหรืออยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 

8 ระบบท่อเมนส่งจ่ายน้ าประปา 
เสื่อมประสิทธิภาพ 
 

ทบทวนความเสี่ยงนี้  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ส านักการประปา  

9 ความเสี่ยงด้านการจัดเตรียม
ข้อมูลในการจดัเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างเกิดความ
ล่าช้า 

ทบทวนความเสี่ยงนี้  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ส านักคลัง  



 ที ่
 

ความเสี่ยง ผลการพิจารณาทบทวน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

10 ความเสี่ยงด้านการบันทกึ
บัญชี การตั้งหนี้ใน ระบบ e – 
LAAS 

ทบทวนความเสี่ยงนี้  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 

ส านักคลัง  

11 ความผิดพลาดของการบันทึก
ข้อมูลในการลงทะเบียนรับ
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

ไม่ทบทวนความเสี่ยงนี้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

กองสวัสดิการสังคม เนื่องจากความเสี่ยงนั้น
อยู่ในระดับต่ าหรืออยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 

12 ผู้พิการบางรายไม่ได้
ตรวจสอบวันหมดอายุของ
บัตรคนพิการ 
 

ทบทวนความเสี่ยงนี้  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

กองสวัสดิการสังคม  

13 โครงการในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  
(พ.ศ. 2561 -2565) ของ
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  
มีเป็นจ านวนมาก  แตด่้วย
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  
ท าให้ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการ  และแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

ทบทวนความเสี่ยงนี้  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

กอ งยุ ท ธ ศ า สต ร์
และงบประมาณ 

 

14 คณะกรรมการชุมชนและ
ชุมชนยังขาดความรู้และความ
ร่วมมือในกระบวนการจดัท า
แผนชุมชน 
 

ทบทวนความเสี่ยงนี้  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

กอ งยุ ท ธ ศ า สต ร์
และงบประมาณ 

มีการโอนภารกจิการ
จัดท าแผนชุมชน
มอบหมายให้กอง
สวัสดิการสังคม เป็น
ผู้รับผิดชอบ  

15 ศึกษานิเทศก์มีไม่ครบถ้วน
ตามที่มีในกรอบอัตราก าลัง 
 

ทบทวนความเสี่ยงนี้  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ส านักการศึกษา  

16 การด าเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันในรอบ
ปีงบประมาณ 

ทบทวนความเสี่ยงนี้  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ส านักการศึกษา  



 ที ่
 

ความเสี่ยง ผลการพิจารณาทบทวน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

17 งานบันทึกข้อมูลพนักงานครู
และบุคลากรทางการศกึษา
ท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการ
ข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR) 
 

ไม่ทบทวนความเสี่ยงนี้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ส านักการศึกษา เนื่องจากความเสี่ยงนั้น
อยู่ในระดับต่ าหรืออยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 

18 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่
เพียงพอ 
 

ไม่ทบทวนความเสี่ยงนี้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ส านักการศึกษา เนื่องจากความเสี่ยงนั้น
อยู่ในระดับต่ าหรืออยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 

19 การลงระบบการจัดซื้อจดัจ้าง 
(EGP) อาหารกลางวันของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
 

ไม่ทบทวนความเสี่ยงนี้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ส านักการศึกษา เนื่องจากความเสี่ยงนั้น
อยู่ในระดับต่ าหรืออยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 

20 บุคลากรขาดความเข้าใจและ 
การรับรู้กฎ ระเบียบ ฯ 
 

ทบทวนความเสี่ยงนี้  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

กองการแพทย์  

21 การด าเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันในรอบ
ปีงบประมาณ 
 

ทบทวนความเสี่ยงนี้  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

กองการแพทย์  

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
ด าเนินการประชุมเพื่อซกัซ้อมแนวทางการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และพจิารณาทบทวนความเสี่ยง   
เมื่อวันพุธที่  27  ตุลาคม  2564  เวลา  14.00 น.   

ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  (ชั้น 4 ส านักการศึกษา) 

 

 
































