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          พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี 
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ข้อ 2 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง และข้อ 3 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐที่
กระทรวงการคลังก าหนด และสามารถน าคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ ยงอ่ืนมา
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน 

          ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาลต าบลหนองแวง
ต้องให้ความส าคัญ และถือปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองแวง ได้จัดท าขึ้น โดยอ้างอิงกรอบหลักการ
บริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO : ERM Integrated Framework) 
ประกอบกับหลักเกณฑ์การวัดประเมินผลการด าเนินงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงที่กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลังก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้และวิธีการ รวมทั้งขั้นตอนการจัดท าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงให้แก่หน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลหนองแวง  ตลอดจนการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จดัการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ใน
ทุกระดับขององค์กร 
 
 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 

          กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยประยุกต์ตาม
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริ หาร
ราชการแผ่นดิน เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายการจัดท า
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง อันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการบริหารงานของ
หน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
          มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดต่อไปนี้ จัดท าขึ้นตาม 
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลมาก าหนดให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของรัฐในประเทศ
ไทย โดยถือเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
     1. ค านิยาม 
               “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 

    (1) ส่วนราชการ 
      (2) รัฐวิสาหกิจ 
      (3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอัยการ 

   (4) องค์การมหาชน 
     (5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
     (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด 
     “ฝุายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
     “การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อหน่วยของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 
     2. มาตรฐาน 

   2.1 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
แก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ด าเนินการบริหารติดตามความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

   2.2 ฝุายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การก าหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

   2.3 หน่วยงานของรัฐ ต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

   2.4 การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องด าเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
   2.5 การบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความ

เสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง 
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   2.6 หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการ

สื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝุาย 
   2.7 หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการ

บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
   2.8 หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   2.9 หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาน าเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมมา

ประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติและใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

ข้อ 1 ในหลักเกณฑ์นี้ 
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
 (1) ส่วนราชการ 
 (2) รัฐวิสาหกิจ 
 (3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

และองค์กรอัยการ 
 (4) องค์การมหาชน 
 (5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 “ผู้ก ากับดูแล” หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลหรือบังคับ 

บัญชาของหน่วยงานของรัฐ 
 “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
 “ฝุายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
 “ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เก่ียวกับการ 

บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐ 

 “การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและ 
ส่งผลกระทบต่อหน่วยของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความ
เสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐตามข้อ (1) และ (3) – (7) ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังก าหนด และสามารถน าคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการความเสี่ยงอ่ืนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และหน่วยงานของรัฐตามข้อ 1 (2) ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก าหนด 

ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝุายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ของรัฐ 

 



 
4 

 
ข้อ 5 ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้ 
     (1) จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
     (2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
     (3) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
     (4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ข้อ 6 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ของรัฐ 
ข้อ 7 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ก ากับดูแลแล้วแต่กรณี ก ากับดูแลฝุายบริหาร ผู้รับผิดชอบ และ 

บุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ 
ข้อ 8 ให้ฝุายบริหารและผู้รับผิดชอบจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย

ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธี
ร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระส าคัญให้รายงานทันท ี

ข้อ 9 ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ก ากับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ข้อ 10 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ก ากับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถก าหนดนโยบาย  วิธีการ และ
ระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ข้อ 11 กรณีกรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 1 (1) และ (3) – (7) และส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจขอให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 1 (2) จัดส่งรายงานแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ตามข้อ 6 และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ 9 หรือข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวด าเนินการตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลา
ที่กรมบัญชีกลาง หรือส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก าหนด 

ข้อ 12 กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐได้ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง  

ข้อ 13 หน่วยงานของรัฐที่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ด าเนินการต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชี
ถัดไป ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
บริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 
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แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

กระทรวงการคลังได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง 
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐน าหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ปรับใช้เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม  

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

1. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพ้ืนฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เพ่ือให้การ
บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการก าหนดแผนระดับองค์กร และการก าหนด
วัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ 
ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถของหน่วยงาน 

2. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 

          กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยหลักการ 8 ประการ ดังนี้ 
     1. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องด าเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 
         การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้ 
           1.1 การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว 

เนื่องจากความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอ่ืน ๆ  
1.2 การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานขององค์กร รวมถึง 

กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล 
1.3 การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับของ 

องค์กร 

     2. ความมุ่งม่ันของผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง   
         การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้ก ากับดูแล 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง การก ากับการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ท าให้
ผู้ก ากับดูแลเกิดความมั่นใจว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้าง
ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และ
ระบบการบริหารบุคคลที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การ
ด าเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการ
สื่อสาร เป็นต้น 

     3. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
                   การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจโดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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การสร้างพฤติกรรมที่ดีในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นสิ่ง
ส าคัญ 

การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 
 3.1 การสื่อสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
 3.2 การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ 
 3.3 การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร 
 3.4 การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 3.5 การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส 

4. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 
    หน่วยงานควรมีการก าหนดอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยง

อย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ าของความเสี่ยง ซึ่งรับผิดชอบในการติดตาม การรายงาน หรือการส่ง
สัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่ก าหนดไว้ และผู้มีหน้าที่ใน
การควบคุมก ากับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

5. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
    การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะค านึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้อง

ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการหรือความ
คาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม 

6. การก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ 
    การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร 

เพ่ือให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร สอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายรวมถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว แผนปฏิบัติราชการ
ระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน เมื่อหน่วยงานของรัฐก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรแล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือใน
การก าหนดทางเลือกของงาน/โครงการ (งานใหม่ ๆ) และการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึง
การมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 

7. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
    ข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการบริหารจัดการ

ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานควรพิจารณาใช้
ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงเป็น
พ้ืนฐาน หน่วยงานควรก าหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล และบุคคลที่
ควรได้รับข้อมูล 
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ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร สาเหตุความ

เสี่ยงผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ ข้อมูลสารสนเทศต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจพิจารณาการรวบรวม การประมวลผล หรือการวิเคราะห์
ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากบุคคล 

8. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการ

ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาดโครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการด าเนินงานโดยปกติ 
และการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้านความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
1. การวิเคราะห์องค์กร 
    ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อ านาจหน้าที่ และความ 

รับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร 
หน่วยงานอาจเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์องค์กร เช่น 

1.1 SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
1.2 PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน 

เทคโนโลยี ด้านกฎหมาย และด้านสภาพแวดล้อม 

2. การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้ก ากับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ

นโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความ
เสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับองค์กร 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับองค์กร หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่หน่วยงานยอมรับ  

เพ่ือด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ระดับองค์กรเป็นการ
แสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารและผู้ก ากับดูแลในการด าเนินงานขององค์กร การก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ควรค านึงถึงศักยภาพขององค์กร ในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร 
ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ หน่วยงานอาจระบุระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้เป็น 5 ระดับ เช่น ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง เต็มใจ
ยอมรับความเสี่ยง และยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด เป็นต้น 

 หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้บริหารระดับ
รองลงมาสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับส านัก กอง ศูนย์ กลุ่ม หรือน าไปสู่การระบุ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ส าหรับประเภทความเสี่ยงย่อย 
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3. การระบคุวามเสี่ยง 
    การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจท ารายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด โดยรายชื่อความ
เสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ โดยอาศัยข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยงหน่วยงานควรระบุ
ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้ 

 ก เหตุการณ์ความเสี่ยง 
 ข สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงของความเสี่ยง 
 ค ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก 
 หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยง

เดียวกัน เพ่ือให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมาก
ขึ้น  

4. การประเมินความเสี่ยง 
    การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 
    1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การ

ประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการ
จัดการความเสี่ยง และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจก าหนดเป็น 3 ช่วงคะแนน หรือ 5 ช่วง
คะแนน 

   2. การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การท าแบบส ารวจ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การวิเคราะห์สถานการณ์ ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่
ละกองงานเพียงวิธีเดียวอาจท าให้การให้คะแนนความเสี่ยงมีความคลาดเคลื่อนได้ 

  3. การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่มีต่อ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่ม 
และผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมอาจมีน้อยแต่มี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเสี่ยง 2 ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมีผลกระทบ
ต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น 

  4. การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดล าดับ
ความเสี่ยง เพื่อน าไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนนความ
เสี่ยง (โอกาส xผลกระทบ) ในการจัดล าดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากันอาจพิจารณาปัจจัยอ่ืนประกอบ 
เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้น ๆ หรือลักษณะของความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น 

5. การตอบสนองความเสี่ยง 
    การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝุายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้นโดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพ่ือจัดท า
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 

1. การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง 
 2. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง 
 3. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยการพิจารณา

วิธีการจัดการความเสี่ยงควรค านึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี 

ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 
 1. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ด าเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและ 

หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ด าเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ  
 2. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวาง

ระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระทบยอด เป็นต้น 
3. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การท าประกัน หรือการใช้เครื่องมือปูองกันความเสี่ยงทาง

การเงิน เป็นต้น 
4. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้การถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควร 

ด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถด าเนินการเองได้ หรือไม่สามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนด าเนินการ โดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย 
เป็นต้น 

5. ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ด าเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงาน 
ยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ 

 6. ใช้มาตรการเฝูาระวัง หน่วยงานต้องก าหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง
เตือน และการด าเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดข้ึน 

7. การท าแผนฉุกเฉิน การจัดท าแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดย
ต้องระบุบุคคลและวิธีการด าเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ท างานได้ 

8. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิง
บวกกับองค์กร รวมถึงก าหนดแผนการด าเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น 

 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบในการ 
บริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง 

6. การติดตามและทบทวนการติดตามและทบทวน เป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิผล เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ดังนั้น การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ าเสมอ ปัจจัยที่ท าให้หน่วยงานต้องทบทวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถด าเนินการอย่างตอ่เนื่องหรือเป็นระยะ ซึ่ง 
ควรด าเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง 
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7. การสื่อสารและการรายงาน 
 การสื่อสาร เป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล หน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและ

ภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยัง
ผู้บริหาร และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน หน่วยงานควรก าหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่
ควรได้รับ ความถี่ของการรายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพ่ือให้ผู้ก ากับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา  

ความหมายและค าจ ากัดความ 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เปูาหมาย โดย

ผลกระทบดังกล่าวท าให้การด าเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเปูาหมายหรือความคาดหวัง โดยอาจวัดระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด 

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการด าเนินงาน หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งท่ีเป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์
เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเปูาประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจาก 

1. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เสี่ยง 
2. ผลกระทบ หมายถึง ขนาดของความรุนแรงความเสียหายที่เกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ระดับของความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง 
ความเสี่ยงน้อย และความเสี่ยงน้อยมาก 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การก าหนดนโยบายโครงสร้างและ
กระบวนการ เพ่ือท าให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรน าไปปฏิบัติ ในการก าหนดกลยุทธ์และปฏิบัติ งาน
ทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจ
เกิดข้ึน ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และก าหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อม่ันในระดับหนึ่งว่าผลการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ได้  

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)       
ห ม ายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management ERM) มี
แนวทางในการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อย รวมถึงมีการก าหนดบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน 

การบริหารความเสี่ยงโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management ERM) หมายถึง การบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยต้องพยายามที่จะ
ลดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยการท าให้ระดับความ
เสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 
ประเมินได ้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นส าคัญ 
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การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือลด
ผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานต้องมีการติดตามผล
ระหว่างด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยตรวจทาน ทบทวน ดูว่ามีประสิทธิภาพดี ให้คงด าเนินการ
ต่อไป เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอ เหมาะสม มีการปฏิบัติ
ตามจริง หากพบข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ ควรก าหนดไห้มีการ
ประเมินความเสี่ยงซ้ าอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือดูว่าความเสี่ยงได้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วมีความเสี่ยง
ใหม่เพ่ิมข้ึนมาอีกหรือไม ่

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่
องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
ความเสี่ยงในด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ เป็นต้น 

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบได้มากที่สุด 
ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้าน
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และ
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น 
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แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลต าบหนองแวง 

การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองแวง จะอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความ
เสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO : ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์การ
วัดประเมินผลการด าเนินงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงที่กรมบัญชีกลาง กระทรว งการคลังก าหนด มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ 
ประสบผลส าเร็จตามเปูาหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล  

1. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
    1.1 การวิเคราะห์องค์กร 
          1.1.1 ประวัติความเป็นมา 

เทศบาลต าบลหนองแวง  เป็นหนึ่งในเจ็ดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอละหานทราย ได้รับ
การจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลหนองแวง เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2550  มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาลครั้งแรกเมื่อวันที่  2  ธันวาคม 2550  มีพ้ืนที่ประมาณ  216 ตารางกิโลเมตร (135,000 ไร่) มี
สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงสลับที่ราบและที่ลุ่มน้ าท่วมขัง   ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  มีภูเขาตามแนว
ชายแดน ไทย-กัมพูชา คือเทือกเขาบรรทัด มีพ้ืนที่ปุาเป็นปุาไม้อุทยานแห่งชาติตาพระยา ประมาณ 10 % ของ
พ้ืนที่  โดยมีสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  ดังนี้ 

          หลักเขตที่ 1  ตั้งอยู่ตรงบริเวณริมถนนสายบ้านปากช่อง – บ้านละหานทราย  ห่างจากสาม
แยกกรมทหารพรานที่  24  ทางทิศตะวันตกออกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ  0.4  กิโลเมตร ที่บริเวณพิกัด  TA 
737932   

ด้านเหนือ  
 จากหลักเขตที่ 1  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลตาจง กับต าบลหนองแวง 

อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  ตัดผ่านสวนและทุ่งนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ผ่านถนนสายบ้านปาก
ช่อง – บ้านหนองปรือ  ถึงหลักเขตที่  2  จดล าปะเทียบริเวณทางเกวียนด้านทิศใต้หนองคราห่างจากถนนสาย
บ้านปากช่อง -  บ้านหนองปรือทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ  500  เมตร  สิ้นสุดที่จุดบริเวณพิกัด T A 
772928  รวมระยะทางดา้นทิศเหนือประมาณ 3.5  กิโลเมตร 

 ด้านตะวันออก  
          จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลตาจง กับต าบลหนองแวง 

อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์   ไปทางทิศใต้ตามล าปะเทีย  ถึงหลักเขตที่ 3  ริมล าปะเทียบริเวณอ่างเก็บ
น้ าล าปะเทีย  ที่จุดบริเวณพิกัด  T A 783844  ระยะทางประมาณ  11  กิโลเมตร   

          จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลตาจง  กับต าบลหนองแวง 
อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเชิงเขาลอย   ถึงหลักเขตที่ 4  บริเวณ
เชิงเขาลอยด้านทิศใต้ ที่จุดบริเวณพิกัด  TA 812834  ระยะทางประมาณ 3.5  กิโลเมตร 

          จากหลักเขตที่ 4  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองไม้งาม  อ าเภอบ้าน
กรวด กับต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  โดยถือเอาสันปันน้ า
เขาลอย  เขาปลวก  และเขาจันทร์  ซึ่งเป็นแนวเขตระหว่างอ าเภอละหานทรายกับอ าเภอบ้านกรวด   ถึงหลัก
เขตท่ี 5  จดเทือกเขาพนมดงรัก  บริเวณช่องห้วยสุข  ที่บริเวณพิกัด  T A 882761  ระยะทางประมาณ  11  
กิโลเมตร 
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          จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลหนองไม้งาม  อ าเภอบ้าน

กรวด กับต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปทางทิศใต้  ถึงเส้นแนวแบ่งเขตประเทศไทย – 
สาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย  ถึงหลักเขตที่ 6  สิ้นสุดที่จุดบริเวณพิกัด  TA 882749  ระยะทางประมาณ  
1  กิโลเมตร 

รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 26.5  กิโลเมตร 
         ด้านใต้   
          จากหลักเขตท่ี 6  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตชายแดนสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย  

และต าบลทัพไทย  อ าเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว กับต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยถือเอาสันปันน้ าเทือกเขาพนมดงรักและเทือกเขาบรรทัดเป็นแนวธรรมชาติ  เป็น
แนวแบ่งเขต  เป็นจุดสิ้นสุดที่หลักเขตที่ 7 ที่บริเวณพิกัด  T A 743669  รวมระยะทางดา้นทิศใตป้ระมาณ 21  
กิโลเมตร 

          ด้านตะวันตก   
          จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลส าโรงใหม่ กับต าบลหนอง

แวง อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามร่องน้ าลึกคลองล าจังหัน  ถึงหลัก
เขตท่ี 8  ที่จุดบริเวณพิกัด  T A 715684  ระยะทางประมาณ 3.5  กิโลเมตร 

         จากหลักเขตที่ 8  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลส าโรงใหม่ กับต าบลหนอง
แวง อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ไปทางทิศเหนือตามล าจังหัน  ห้วยตากิ่ว  ถึงหลักเขตที่ 9  บริเวณ
สะพานข้ามล าจังหัน  ถนนสายหนองแวง  -  โนนดินแดง (ปัจจุบันคือพ้ืนที่อ่าง)  ที่บริเวณพิกัด  T A 707834  
ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร 

         จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลส าโรงใหม่ กับต าบลหนอง
แวง อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ไปทางทิศเหนือตามล าจังหัน  ถึงหลักเขตที่ 10 บริเวณล าจังหันจดกับ
ถนนสายบ้านหงอนไก่  ที่บริเวณพิกัด T A 714843  ระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตร   

         จากหลักเขตท่ี 10  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลส าโรงใหม่ กับต าบลหนอง
แวง อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ไปทางทิศตะวันออกตามถนนบ้านหงอนไก่  ถึงหลักเขตที่ 11   
บริเวณทางแยกเข้าบ้านหนองหว้า  ซึ่งห่างจากบ้านหนองหว้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ 
1.2  กิโลเมตร ที่บริเวณพิกัด  T A 743843  ระยะทางประมาณ 2.8  กิโลเมตร 

         จากหลักเขตท่ี 11   เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลส าโรงใหม่ กับต าบลหนอง
แวง อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ไปทางทิศเหนือตามถนนสายเข้าบ้านหนองหว้า  -  บ้านปากช่อง  ถึง
หลักเขตที่ 12 บริเวณสี่แยกถนนสายบ้านหนองหว้า – บ้านปากช่อง  ตัดกับถนนสายบ้านน้อยหนองหว้า – บ้าน
หนองแวง  ที่บริเวณพิกัด  T A 747869  ระยะทางประมาณ 2.8  กิโลเมตร   

        จากหลักเขตที่ 12  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลส าโรงใหม่ กับต าบลหนอง
แวง อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ไปตามทิศตะวันตกตามถนนไปบ้านหนองหว้า  ถึงหลักเขตที่ 13 
บริเวณสามแยกที่จัดสรรทางทหาร ที่บริเวณพิกัด T A 742869  ระยะทางประมาณ 500  เมตร 

        จากหลักเขตที่ 13  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลส าโรงใหม่ กับต าบลหนอง
แวง อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนที่จัดสรร  ถึงหลักเขตที่ 14   



บริเวณจุดตัดระหว่างถนนจัดสรรกับทางเกวียนบ้านโคกเฟือง – บ้านปากช่อง  ทางทิศใต้หนองตาดอน  (หนอง
ประสพ)  ที่บริเวณพิกัด  T A 732906  ระยะทางประมาณ  4.5  กิโลเมตร 
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         จากหลักเขตท่ี 14  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลละหานทราย กับต าบล
หนองแวง อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ไปทางทิศเหนือ  ตามก่ึงกลางหนองตาดอน  (หนองประสพ)  
และ หนองดีเป็น  (หนองตาสุข)  จนบรรจบหลักเขตที่ 1   ระยะทางประมาณ 2.8  กิโลเมตร     

รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 36.9  กิโลเมตร 
 

1.  ด้านกายภาพ 
1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 ต าบลหนองแวง  เป็นหนึ่งในหกต าบลของอ าเภอละหานทราย  ที่ท าการเทศบาลต าบลหนอง

แวง  ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองตาเยา หมู่  5  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ห่างจากตัว
อ าเภอละหานทรายประมาณ  30  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้ 

 ทิศเหนือ            มีอาณาเขตติดต่อกับ    เทศบาลต าบลตาจง  อ าเภอละหานทราย 
 ทิศใต้    มีอาณาเขตติดต่อกับ    ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ    เทศบาลต าบลหนองไม้งาม อ าเภอบ้านกรวด  
 ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ    เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย 
1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลต าบลหนองแวง  มีพื้นท่ีประมาณ  216  ตารางกิโลเมตร  ( 135,000 ไร่) มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่

ราบสูงสลับที่ราบและที่ลุ่มน้ าท่วมขัง เป็นดินร่วนปนทรายมีภูเขาตามแนวชายแดน ไทย -กัมพูชา คือเทือกเขา
พนมดงรัก  มีพ้ืนที่ปุาเป็นปุาไม้อุทยานแห่งชาติตาพระยา ประมาณ 10 % ของพ้ืนที่ และพ้ืนที่ปุาธรรมชาติ
บริเวณบ้านผไทรวมพลประมาณ 10 ไร่ สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เคยเป็นปุา ปัจจุบันได้รับการจัดสรรเป็นที่ท ากิน
ให้แก่เกษตรเข้าท าประโยชน์  

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ฤดูร้อน   กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม  อุณหภูมิ 27-37 องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน     มิถุนายน – กันยายน     อุณหภูมิ 26-36 องศาเซลเซียส 
ฤดูหนาว    ตุลาคม – มกราคม     อุณหภูมิ 16-34 องศาเซลเซียส 
1.4  ลักษณะของดิน 
สภาพดินมีคุณภาพต่ า เพราะเป็นดินที่สลายตัวมาจากหินทราย การระบายน้ าดีแต่ไม่อุ้มน้ า บางแห่ง

เหมาะแก่การปลูกข้าวและผลไม้  มีกลุ่มดิน  ดังนี้ 
-  กลุ่มดินนา  ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ส่วนมากครอบคลุมบริเวณตอนเหนือเป็น

แนวกว้างไปทางทิศตะวันออก  และทิศตะวันตก  ส่วนทิศใต้ของต าบลมีดินร่วนปนทราย 
-  กลุ่มดินไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 25  ของพ้ืนที่  กระจัดกระจาย  
-  กลุ่มดินผสมครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาพนมดงรัก 
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง  ต าบลหนองแวง มีเขตการปกครองจ านวน  13  หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
1.  บ้านปากช่อง  หมู่ที่  1  (ชุมชนย่อยบ้านปากช่อง  หมู่  1)  
2.  บ้านหนองแวง  หมู่ที่  2  (ชุมชนย่อยบ้านหนองแวง  หมู่  2) 
3.  บ้านหงอนไก่  หมู่ที่  3  (ชุมชนย่อยบ้านหงอนไก่  หมู่  3)   
4.  บ้านหนองหว้า  หมู่ที่  4  (ชุมชนย่อยบ้านหนองหว้า  หมู่  4) 



5.  บ้านหนองตาเยา  หมู่ที่  5  (ชุมชนย่อยบ้านหนองตาเยา  หมู่  5)  
6.  บ้านปากช่อง  หมู่ที่  6  (ชุมชนย่อยบ้านปากช่อง  หมู่  6) 
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7.  บ้านปากช่อง  หมู่ที่  7  (ชุมชนย่อยบ้านปากช่อง  หมู่  7)   
8.  บ้านศรีทายาท  หมู่ที่  8  (ชุมชนย่อยบ้านศรีทายาท  หมู่  8) 
9.  บ้านราษฎร์รักแดน  หมู่ที่  9  (ชุมชนย่อยบ้านราษฎร์รักแดน  หมู่  9)  
10. บ้านแท่นทัพไทย  หมู่ที่  10  (ชุมชนย่อยบ้านแท่นทัพไทยหมู่  10) 
11. บ้านผไทรวมพล  หมู่ที่  11  (ชุมชนย่อยบ้านผไทรวมพล    หมู่  11)  
12. บ้านใหม่หนองแวง  หมู่ที่  12  (ชุมชนย่อยบ้านใหม่หนองแวง  หมู่  12) 
13. บ้านใหม่หนองหว้า  หมู่ที่  13  (ชุมชนย่อยบ้านใหม่หนองหว้า  หมู่  13) 

2.2  การเลือกตั้ง 
       1)  หน่วยเลือกตั้งที่  1  ได้แก่หมู่ที่  1  ต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย   หรือบ้านเลขที่   

1   ถึงบ้านเลขที่   225/1   
       2)  หน่วยเลือกตั้งที่  2  ได้แก่หมู่ที่  1  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  หรือบ้านเลขที่  

226  ถึงบ้านเลขท่ี  1000  
       3)  หน่วยเลือกตั้งที่  3  ได้แก่หมู่ที่  2  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  หมู่ที่  2  ต าบล

หนองแวง  (ยกท้ังหมู่)   
       4)  หน่วยเลือกตั้งที่  4  ได้แก่หมู่ที่  3  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  หรือบ้านเลขที่  1   

ถึงบ้านเลขที่  126/1   
      5)  หน่วยเลือกตั้งที่  5  ได้แก่หมู่ที่  3  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  หรือบ้านเลขที่  

127  ถึงบ้านเลขท่ี   1000   
      6)  หน่วยเลือกตั้งที่  6  ได้แก่หมู่ที่  6  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย   หมู่ที่  6  ต าบล

หนองแวง  (ยกท้ังหมู่)    
      7)  หน่วยเลือกตั้งที่  7  ได้แก่หมู่ที่  7  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย   หมู่ที่  7  ต าบล

หนองแวง  (ยกท้ังหมู่)                   
      8)  หน่วยเลือกตั้งที่  8  ได้แก่หมู่ที่  12  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  หมู่ที่  12  

ต าบลหนองแวง  (ยกท้ังหมู่)     
      9)  หน่วยเลือกตั้งที่  1  ได้แก่หมู่ที่  4  ต าบลหนอแวง  อ าเภอละหานทราย  หมู่ที่  4  ต าบล

หนองแวง  (ยกท้ังหมู่)   ที่เลือกตั้งได้แก่  ศาลาประชาคม 
      10)  หน่วยเลือกตั้งที่  2  ได้แก่หมู่ที่  5  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย      หรือ

บ้านเลขท่ี   1  ถึงบ้านเลขท่ี  127    ที่เลือกตั้งได้แก่    หอประชุม  โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 
     11)  หน่วยเลือกตั้งที่  3  ได้แก่หมู่ที่  5  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทรายหรือบ้านเลขที่  

128   ถึงบ้านเลขที่   1000   ที่เลือกตั้งได้แก่   อาคารเรียน  โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 
     12)  หน่วยเลือกตั้งที่  4  ได้แก่หมู่ที่   8  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทรายหมู่ที่  8  ต าบล

หนองแวง  (ยกท้ังหมู่)    ที่เลือกตั้งได้แก่ศาลากลางบ้าน 
      13)  หน่วยเลือกตั้งที่  5  ได้แก่หมู่ที่  9  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทรายหมู่ที่  9   ต าบล

หนองแวง  (ยกท้ังหมู่)   ที่เลือกตั้งได้แก่  ศาลากลางบ้าน 
     14)  หน่วยเลือกตั้งที่  6  ได้แก่หมู่ที่  10  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  หมู่ที่  10  

ต าบลหนองแวง  (ยกท้ังหมู่)   ที่เลือกตั้งได้แก่  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 



     15)  หน่วยเลือกตั้งที่  7  ได้แก่หมู่ที่  11  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  หมูที่  11  
ต าบลหนองแวง  (ยกท้ังหมู่)  ที่เลือกตั้งได้แก่ ศาลากลางบ้าน   
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16)  หน่วยเลือกตั้งที่  8  ได้แก่หมู่ที่  13  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย หมู่ที่  13  ต าบล

หนองแวง  (ยกทั้งหมู่)    ที่เลือกตั้งได้แก่  อาคารเรียน  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
3.  ประชากร 
     3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 – 5 ปี และการ

คาดการณ์ในอนาคต) 
 

 

หมู่บ้าน 
ย้อนหลัง 5  ปี ปัจจุบัน คาดการณ์ในอนาคต 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
หมู่ที่ 0 หนองแวง 4 4 6 6 11 11 11 12 12 
หมู่ที่ 1  ปากช่อง 1,528 1,532 1,525 1,540 1,522 1,538 1,539 1,541 1,544 
หมู่ที่  2  หนองแวง 1,030 1,034 1,050 1,051 1,087 1,069 1,076 1,082 1,084 
หมู่ที่  3  หงอนไก่ 2,075 2,092 2,107 2,096 2,115 2,118 2,129 2,141 2,150 
หมู่ที่  4  หนองหว้า 967 977 973 974 984 984 990 996 1,005 
หมู่ที่  5  หนองตาเยา 1,899 1,923 1,935 1,949 1,994 1,969 1,983 1,996 2,003 
หมู่ที่  6  ปากช่อง 1,246 1,248 1,251 1,248 1,261 1,255 1,256 1,258 1,264 
หมู่ที่  7  ปากช่อง 854 851 860 852 863 854 855 857 861 
หมู่ที่  8  ศรีทายาท 1,238 1,252 1,266 1,270 1,309 1,275 1,285 1,294 1,305 
หมู่ที่  9  ราษฎร์รักแดน 1,122 1,126 1,146 1,162 1,173 1,176 1,189 1,201 1,206 
หมู่ที่  10  แท่นทัพไทย 1,036 1,048 1,062 1,060 1,065 1,066 1,073 1,079 1,082 
หมู่ที่  11  ผไทรวมพล 1,183 1,186 1,183 1,191 1,193 1,191 1,192 1,194 1,196 
หมู่ที่  12  ใหม่หนองแวง 1,117 1,117 1,107 1,123 1,135 1,122 1,125 1,127 1,130 
หมู่ที่  13  ใหม่หนองหว้า 1,077 1,091 1,111 1,116 1,111 1,122 1,132 1,142 1,148 

รวม 16,376 16,481 16,582 16,638 16,823 16,747 16,829 16,911 16,990 

 
               3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร (ข้อมูล ณ  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2565) 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี - 18 ป ี 2,250 2,092 4,342 
19 ปี - 59 ป ี 5,073 5,051 10,124 
60 ปี - มากกว่า 100 ป ี 1,130 1,137 2,267 

รวม 8,453 8,280 16,733 
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4.  สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษา 
เนื่องจากเทศบาลต าบลหนองแวง เป็นพื้นที่ท่ีอยู่ห่างไกล ตามแนวเขตชายแดนไทย – กัมพูชา  

และตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ตามโครงการพระราชด าริ  จึงได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา โดยมีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองแวงทั้งสิ้น  10  แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  9  แห่ง  ดังนี้ 

4.1.1  โรงเรียนในสังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  3   มี 
จ านวนทั้งสิ้น  9  แห่ง  มี จ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้นจ านวน  1,516  คน  ดังนี้ 

ล าดับ
ที่ 

โรงเรียน 
จ านวนเด็กนักเรียน (คน) 

อนุบาล
(คน) 

ป.1 
(คน) 

ป.2 
(คน) 

ป.3 
(คน) 

ป.4 
(คน) 

ป.5 
(คน) 

ป.6 
(คน) 

รวมทั้งสิ้น 
(คน) 

1.  บ้านปากช่อง 81 44 41 49 42 33 39 327 
2.  บ้านหนองแวง 34 21 23 28 24 24 18 184 
3.  บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 41 33 18 25 17 22 31 187 
4.  บ้านหนองหว้า 41 24 27 20 20 30 29 191 
5.  บ้านหนองตาเยา 38 27 18 22 25 21 23 174 
6.  บ้านบาระแนะ 27 15 21 14 18 21 24 140 
7.  บ้านราษฎร์รักแดน 31 12 21 12 10 17 24 117 
8.  บ้านแท่นทัพไทย 33 11 7 17 20 12 21 181 
9.  บ้านผไทรวมพล  16 5 8 10 16 10 10 75 

รวม 342 196 186 197 192 190 209 1516 

4.1.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดของเทศบาลต าบลหน16องแวง มีจ านวนทั้งสิ้น  9  แห่ง   
โดยเป็นศูนย์ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน(เดิม) จ านวน  7  แห่ง และจัดตั้งเอง จ านวน  2  แห่ง  
มีเด็กนักเรียนทั้งสิ้น  จ านวน  304  คน  ดังนี้ 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวนเด็ก(คน) 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง 21 21 42 จัดตั้งเอง 
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหงอนไก ่ 16 21 37 จัดตั้งเอง 
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากช่อง 18 18 36 รับถ่ายโอน 
4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า 24 16 40 รับถ่ายโอน 
5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเยา 23 20 43 รับถ่ายโอน 
6.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีทายาท 19 15 34 รับถ่ายโอน 
7.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์รักแดน 16 13 29 รับถ่ายโอน 
8.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแท่นทัพไทย 10 11 21 รับถ่ายโอน 



ล าดับ
ที่ 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวนเด็ก(คน) 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

9.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผไทรวมพล  13 9 22 รับถ่ายโอน 
รวม 160 144 304  
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4.1.3  ศูนย์การศึกษาชุมชน  ในสังกัดของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอละหานทราย 

จ านวน   3  แห่ง  เป็นสอนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาปีที่  6   
4.2  สาธารณสุข 

เนื่องจากต าบลหนองแวง  เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกลจากตัวอ าเภอละหานทราย  ประกอบกับเป็นพื้นที่
ชายแดน  แบบปุาดิบชื้น ท าให้ประชาชนมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่างๆ  ดังนั้นจึงมีการก่อตั้งหน่วยบริการ
ด้านสาธารณสุข (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) ในพ้ืนที่ต าบลหนองแวง  6   แห่ง   โดยในปี  พ.ศ.2551  
ได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยตามมติคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ านวน  2  แห่ง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที ่ ชื่อสถานีอนามัย พื้นที่บริการ หมายเหตุ 

1.  สถานีอนามัยบา้นหนองหวา้ หมู่  4 ,13 ถ่ายโอน 
2.  สถานีอนามัยบา้นหนองตาเยา หมู่  5 ถ่ายโอน 
3.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแวง หมู่  1,2,6,7,12  
4.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหงอนไก ่ หมู่  3  
5.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีทายาท หมู่  8,11  
6.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลราษฎร์รักแดน หมู่  9,10  

4.3  อาชญากรรม 
 การทะเลาะวิวาทในต าบลหนองแวง  เกิดจากการคึกคะนองของวัยรุ่น  ซึ่งวัยรุ่นที่มี

ปัญหาการทะเลาะวิวาทส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในชุมชน  ไม่มีอาชีพหลัก  และไม่ได้ศึกษาต่อ 
 การทะเลาะวิวาทจะเกิดในลักษณะของวัยรุ่นต่างชุมชน ระหว่างหมู่บ้าน  ซึ่งจะเกิดขึ้น

ประจ าในการจัดกิจกรรมของชุมชน หรือต าบล  ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของทุกหมู่บ้าน  
 ในการควบคุมดูแลการทะเลาะวิวาท  จะมีเจ าหน้าที่ต ารวจ อปพร.  ต ารวจบ้าน และ

กองร้อยทหารพราน 2603  ท าหน้าที่ในการควบคุมดูแลปัญหาดังกล่าว   
4.4  ยาเสพติด 

 การทะเลาะวิวาทในต าบลหนองแวง  เกิดจากการคึกคะนองของวัยรุ่น  ซึ่งวัยรุ่นที่มี
ปัญหาการทะเลาะวิวาทส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในชุมชน  ไม่มีอาชีพหลัก  และไม่ได้ศึกษาต่อ 

 การทะเลาะวิวาทจะเกิดในลักษณะของวัยรุ่นต่างชุมชน ระหว่างหมู่บ้าน  ซึ่งจะเกิดขึ้น
ประจ าในการจัดกิจกรรมของชุมชน หรือต าบล  ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของทุกหมู่บ้าน  

 ในการควบคุมดูแลการทะเลาะวิวาท  จะมีเจ าหน้าที่ต ารวจ อปพร.  ต ารวจบ้าน และ
กองร้อยทหารพราน 2603  ท าหน้าที่ในการควบคุมดูแลปัญหาดังกล่าว   
                  4.5  การสังคมสงเคราะห์ (ข้อมูล ณ  สิงหาคม  2565) 
 

บ้าน ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กแรกเกิด 
หมู่ที่  1 ปากช่อง 177 35 3 2 



บ้าน ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กแรกเกิด 
หมู่ที่  2  หนองแวง 149 44 6 1 
หมู่ที่  3  หงอนไก่ 283 67 4 1 
หมู่ที่  4  หนองหว้า 132 24 6 1 
หมู่ที่  5  หนองตาเยา 268 65 2 2 
หมู่ที่  6  ปากช่อง 186 40 2 2 
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บ้าน ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กแรกเกิด 
หมู่ที่  7  ปากช่อง 122 26 5 2 
หมู่ที่  8  ศรีทายาท 142 40 3 1 
หมู่ที่  9  ราษฎร์รักแดน 133 33 1 2 
หมู่ที่  10  แท่นทัพไทย 144 24 1 1 
หมู่ที่  11  ผไทรวมพล 141 32 1 2 
หมู่ที่  12  ใหม่หนองแวง 159 36 4 1 
หมู่ที่  13  ใหม่หนองหว้า 152 29 4 2 

รวมทั้งสิ้น 2,188 495 42 20 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง 

5.1.1  การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ า, ทางราง ฯลฯ) 
จ านวนถนนลูกรัง 310 สาย 
จ านวนถนนลาดยาง 10 สาย 
จ านวนถนนคอนกรีต 67 สาย 
จ านวนสะพานคอนกรีต 6 แห่ง 
จ านวนสะพานอื่นๆ 4 แห่ง 

5.2  การไฟฟ้า 
ไฟฟูาที่ผลิตโดยการไฟฟูานครหลวงหรือการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 

 
99 

 
ของครัวเรือน 

จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 3,848 ของครัวเรือน 
จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้ 25 ของครัวเรือน 

5.3  การประปา 
จ านวนครัวเรือนที่มีประปาใช้ 3,848 ของครัวเรือน 
จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีประปาใช้ 25 ของครัวเรือน 

5.4  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
มีไปรษณีย์  จ านวน  2  แห่ง  ให้บริการ เวลา  08.00 –  16.00 น.  ในวันจันทร์ 

– เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    
6.  ระบบเศรษฐกิจ 

6.1  การเกษตร 



 อาชีพหลักในพื้นที่ต าบลหนองแวง  คือ  เกษตรกรรม  เช่น  ท านา ท าไร่  ท า
สวน  โดยส่วนใหญ่ของประชากรในพ้ืนที่จะประกอบอาชีพท านา  ในส่วนของการท าไร่  จะประกอบด้วย  ไร่มัน  
ไร่อ้อย    และในส่วนของการท าสวน  คือ  การท าสวนยางพารา  สวนยูคาลิปตัส 

 อาชีพรองในพ้ืนที่ต าบลหนองแวง  คือ  การรับจ าง  ซึ่งอาชีพการรับจ างส่วน
ใหญ่ของประชากรในพ้ืนที่คือ  การรับจ างนอกฤดูเก็บเก่ียว  หรือหลังจากเสร็จสิ้นการท าเกษตรกรรม   

 นอกจากอาชีพดังกล่าวแล้ว  ในพ้ืนที่ต าบลหนองแวง  ยังมีอาชีพอ่ืนๆ  อีก  
แต่มีจ านวนน้อย  คือ  รับราชการ  ค้าขาย  เป็นต้น 
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6.2  การประมง 

 อาชีพหลักในพื้นที่ต าบลหนองแวง  คือ  เกษตรกรรม  เช่น  ท านา ท าไร่  ท า
สวน  โดยส่วนใหญ่ของประชากรในพ้ืนที่จะประกอบอาชีพท านา  ในส่วนของการท าไร่  จะประกอบด้วย  ไร่มัน  
ไร่อ้อย    และในส่วนของการท าสวน  คือ  การท าสวนยางพารา  สวนยูคาลิปตัส 

6.3  การปศุสัตว์ 
 อาชีพหลักในพื้นที่ต าบลหนองแวง  คือ  เกษตรกรรม  เช่น  ท านา ท าไร่  ท า

สวน  โดยส่วนใหญ่ของประชากรในพ้ืนที่จะประกอบอาชีพท านา  ในส่วนของการท าไร่  จะประกอบด้วย  ไร่มัน  
ไร่อ้อย    และในส่วนของการท าสวน  คือ  การท าสวนยางพารา  สวนยูคาลิปตัส 

6.4  การบริการ 
 อาชีพหลักในพื้นที่ต าบลหนองแวง  คือ  เกษตรกรรม  เช่น  ท านา ท าไร่  ท า

สวน  โดยส่วนใหญ่ของประชากรในพ้ืนที่จะประกอบอาชีพท านา  ในส่วนของการท าไร่  จะประกอบด้วย  ไร่มัน  
ไร่อ้อย    และในส่วนของการท าสวน  คือ  การท าสวนยางพารา  สวนยูคาลิปตัส 

6.5  การท่องเที่ยว 
 อาชีพหลักในพื้นที่ต าบลหนองแวง  คือ  เกษตรกรรม  เช่น  ท านา ท าไร่  ท า

สวน  โดยส่วนใหญ่ของประชากรในพ้ืนที่จะประกอบอาชีพท านา  ในส่วนของการท าไร่  จะประกอบด้วย  ไร่มัน  
ไร่อ้อย    และในส่วนของการท าสวน  คือ  การท าสวนยางพารา  สวนยูคาลิปตัส 

6.6  การอุตสาหกรรม 
 อาชีพหลักในพื้นที่ต าบลหนองแวง  คือ  เกษตรกรรม  เช่น  ท านา ท าไร่  ท า

สวน  โดยส่วนใหญ่ของประชากรในพ้ืนที่จะประกอบอาชีพท านา  ในส่วนของการท าไร่  จะประกอบด้วย  ไร่มัน  
ไร่อ้อย    และในส่วนของการท าสวน  คือ  การท าสวนยางพารา  สวนยูคาลิปตัส 

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
เทศบาลต าบลหนองแวง ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มของราษฎรในเขตพ้ืนที่  เพ่ือ

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ  และการส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน  โดยมีกลุ่มที่ส าคัญ ที่เทศบาลต าบลหนอง
แวงสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม  ดังนี้ 
ล าดับ แหล่งเรียนรู ้ สถานที่ แกนน า 

1 กองทุนโรงพยาบาลต าบล โรงพยาบาลต าบลหนองแวง  
ม.3  บ้านหงอนไก ่

นายสมหวัง  ตอนรัมย์ ประธานกองทุน 
……………               ..รองประธานกองทุน 

2 กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มทอผ้าไหมบา้นราษฎร์รัก
แดนม.9 
กลุ่มทอผ้าไหมบา้นผไทรวม
พลม.11 

นางสมหมาย  ริดชะกล้า 
ประธานกลุ่มทอผา้ไหมบา้นราษฎร์รักแดน 
นางน้อย  พลีรัมย ์
ประธานกลุ่มทอผา้ไหมม.11 



ล าดับ แหล่งเรียนรู ้ สถานที่ แกนน า 
3 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตม.10 -  ร้านค้าชุมชน 

-  ปั๊มน้ ามนัชุมชน  ม.  10 
นายวีระพล  ศรีสังข์บุญ  ประธานกลุ่มฯ 

4 ชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ผูสู้งอายุ เทศบาลต าบลหนองแวง/กอง
สวัสดิการสงัคม 

นายสมหวัง  ตอนรัมย์ ประธานชมรม
ผู้สูงอายุต าบลหนองแวง 

5 กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บา้น ฌาปนกิจหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
6 กลุ่มร้านค้าชุมชนบา้นหนองตาเยา บ้านหนองตาเยา  หมู่  5 นายใบ  ท านานอก 
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6.8  แรงงาน 

 อาชีพหลักในพื้นที่ต าบลหนองแวง  คือ  เกษตรกรรม  เช่น  ท านา ท าไร่  ท า
สวน  โดยส่วนใหญ่ของประชากรในพ้ืนที่จะประกอบอาชีพท านา  ในส่วนของการท าไร่  จะประกอบด้วย  ไร่มัน  
ไร่อ้อย    และในส่วนของการท าสวน  คือ  การท าสวนยางพารา  สวนยูคาลิปตัส 

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   99  วัด  15    แห่ง         
-  ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ  1  ส านักคริสต์    1   แห่ง 

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
มกราคม ท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  ผ้าปุาสามัคคี  แห่รวมที่วัด 
กุมภาพันธ์ – มีนาคม    เทศมหาชาติ 
เมษายน แห่พระทรงน้ าพระ  รดน้ าด าหัวผู้หลักผู้ใหญ่ ก่อเจดีย์ทราย 
พฤษภาคม ท าบุญเบิกบ้าน  เซ่นไหว้ตาปูุ  ขึ้น  6  ค่ าเดือน  6 
มิถุนายน – กรกฎาคม แห่เทียนเข้าพรรษา 
สิงหาคม ท าบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ  พัฒนาหมู่บ้าน 
กันยายน ทอดกฐินสามัคคี   
ตุลาคม ท าบุญเดือนสิบ ประเพณีโดนตา  สารทลาว   
พฤศจิกายน ออกพรรษา ท าบุญตักบาตรเทโว  ลอยกระทรง  ทอดกฐิน 
ธันวาคม ท าบุญวันพ่อแห่งชาติ  พัฒนาหมู่บ้าน  ปลูกต้นไม้ 

7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  

วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก   
ภาษาถิ่น   ร้อยละ  45   ภาษาเขมร ร้อยละ  55   ภาษาอีสาน  

7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ า

หน่วยบ้าง ได้แก่  ผ้าไหม  เสื่อกก  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่  
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1  น้ า 
 แหล่งน้ าธรรมชาติ     มีล าน้ า  ล าห้วย    6   สาย   ดังนี้ 



ล าปะเทีย เริ่มจากบ้านราษฎร์รักแดน ไหลผ่านบ้านศรีทายาท สิ้นสุดที่
บ้านหงอนไก่  เป็นล าน้ า ที่ราษฎรใช้ในการเกษตรได้ตลอดปี 

ห้วยดินทราย เริ่มจากบ้านแท่นทัพไทย ไหลผ่านบ้านศรีทายาท บรรจบกับ
ล าปะเทีย 

ห้วยหินขาด              เริ่มจากบ้านหนองหว้า  บรรจบกับห้วยกระจ้อน ที่บ้าน
หงอนไก่ 

ห้วยกระจ้อน แยกจากห้วยหินขาด  ไหลผ่านบ้านปากช่อง  และบ้าน
หนองแวง 
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ห้วยเปี่ยมพยิว เริ่มจากเขตอนุรักษ์ปุา ไหลผ่านบ้านราษฎร์รักแดนสิ้นสุด
บ้านหนองตาเยา  บรรจบล าจังหัน 

ห้วยล าจังหัน ไหลผ่านเขตบ้านหนองหว้าและไหลลงสู่เขื่อนล าจังหันในเขต
พ้ืนที่รอยต่อระหว่างต าบลหนองแวงและต าบลส าโรงใหม่ 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-    อ่างเก็บน้ าล าจังหัน  ขนาด  2,500 ไร่  
-    อ่างต้นน้ าล าปะเทีย   ขนาด  200 ไร่ 
- อ่างเก็บน้ าห้วยหินขาด  ขนาด 400  ไร่ 
- อ่างเก็บน้ าห้วยนาเหนือ ขนาด  400  ไร่ 
- อ่างเก็บน้ าห้วยดินทราย ขนาด 300  ไร่ 
- อ่างเก็บน้ าร่องน้ าซับ  ขนาด 150  ไร่ 
- อ่างเก็บน้ าล าปะเทีย  ขนาด 500  ไร่ 
- อ่างเก็บน้ าเปี่ยมพยิว  ขนาด 180  ไร่ 
- สระน้ าในไร่นา  248   แห่ง 

8.2  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
-   ปุาไม้อุทยานแห่งชาติตาพระยา  ประมาณ  50 %   ของพ้ืนที่ 
-   ปุาธรรมชาติ บ้านผไทรวมพล    100  ไร่ 

8.3  ภูเขา 
-   ปุาไม้อุทยานแห่งชาติตาพระยา  ประมาณ  50 %   ของพ้ืนที่ 
-   ปุาธรรมชาติ บ้านผไทรวมพล    100  ไร่ 

8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-   ปุาไม้อุทยานแห่งชาติตาพระยา  ประมาณ  50 %   ของพ้ืนที่ 
-   ปุาธรรมชาติ บ้านผไทรวมพล    100  ไร่ 
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                                                       วิสัยทัศน์(VISION) 
 
“ภายใน ๕ ปี ต าบลหนองแวงจะเป็นชุมชนเข้มแข็ง สาธารณูปการทั่วถึง บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม” 

                                           พันธกิจ (MISSION) 
– พัฒนาต าบลให้สอดคล้องกับผังรวม และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม เพื่อให้เกิด
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 
– อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า บริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
– เพ่ิมศักยภาพด้านสาธารณสุข มีการปูองกัน รักษา ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพ
ใจที่ดี ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
 
– พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลหนองแวง ให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 
ส่งเสริมบุคลากร ทางการศึกษาและนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน – ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
– พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
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1. ยุทธศาสตร์ 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2. เป้าประสงค์ 
2.1 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ 
2.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีการนันทนาการ

และสุขภาพอนามัยดีทั่วหน้า 
2.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย 
2.5 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ ตลอดถึงพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
3.ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- ความยาวของถนน 
- จ านวนจุดในการก่อสร้างสะพาน 
- จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
- สัดส่วนครัวเรือนเข้าถึงน้ าบริโภคท่ีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
- จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
- ประชาชนที่สามารถใช้น้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
- จ านวนจุดในการก่อสร้าง 
- ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการด้านโทรคมนาคม 
- ความยาวของคลองส่งน้ า 
- ปริมาตรของความจุ 
- จ านวนแหล่งเก็บน้ าสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต 
- จ านวนครั้งในการด้านเนินการ 
- จ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- จ านวน ศ.พ.ด.ที่ได้รับการด้านเนินการ 
- จ านวนเด็กที่ได้รับการสนับสนุนอาหารเสริม 
- จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
- ร้อยละของเด็กที่ได้รับการส่งเสริมตามมาตรฐานฯ 
- จ านวนชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน/ส่งเสริม 
- จ านวนครั้งในการด้านเนินการ 
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- ร้อยละของเด็กที่ได้รับทุนการศึกษา 
- ร้อยละของสภาเด็กท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
- จ านวนชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน/ส่งเสริม 
- ร้อยละของกลุ่มสตรีที่ได้รับการคัดกรองและค้นหาความผิดปกติ 
- จ านวนกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- ร้อยละของกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือเรื่องสายตา 
- จ านวนหลังคาเรือนที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุน 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
- จ านวนคณะกรรมการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
- จ านวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุน 
- จ านวนครั้งในการด้านเนินการ 
- จ านวนครั้งในการด้านเนินการ 
- จ านวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการสนับสนุน 
- จ านวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านสิ่งแวดล้อม 
         -พ้ืนทีใ่นการด าเนินการ 
         -จ านวนครั้งในการด าเนินการ 
         -ความยาวของระยะทางในการก่อสร้าง 
         -จ านวนพื้นที่ในการด าเนินการ 
         -จ านวนครั้งในการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านเศรษฐกิจ 
         -จ านวนครั้งในการด าเนินการ 
         -จ านวนชุมชนที่ได้รับการสร้างรายได้ 
         -จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
         -จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม 
         -จ านวนชุมชนในการออกหน่วยและประชาคม 
         -ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม 
         -ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา 
         -ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ 
         -จ านวนครั้งในการด าเนินการ 
         -จ านวนที่ด าเนินการ 
         -ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินการ 
         -ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับประโยชน์ 
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         -ร้อยละของอุปกรณ์ส านักงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
         -จ านวนกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์ 
         -ร้อยละของกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
         -จ านวนกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์ 
         -ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 

 
4.  ค่าเป้าหมาย 

1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง ภาคเกษตรกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและมีการกระจายรายได้อย่าง
เหมาะสม มากกว่าร้อยละ 60 

2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับการจัดการด้านการศึกษา  การดูแลสุขภาพ  การสังคม
สงเคราะห์  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตลอดถึงได้รับการส่งเสริมการอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างทั่วถึง  รวมเร็ว  เป็นธรรม  บนพ้ืนฐานสังคมแบบพ่ึงพา  ได้มากกว่าร้อยละ  60  

3.  ชุมชนและภาคสังคม   สามารถอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  ระบบนิเวศน์  สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในชุมชน  ภายใต้
บริบทของชุมชนท้องถิ่น  ได้มากกว่าร้อยละ  60 

4. ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ 
ท้องถิ่นมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจในชุมชน ได้มากกว่าร้อยละ 60  

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้มากกว่าร้อยละ 70  

5  กลยุทธ์ 
1)  พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง 

ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
2)  พัฒนาอ่างเก็บน้ า  และบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ  เพ่ือให้เพียงพอ เหมาะสมต่อการอุปโภค 

บริโภค  ตลอดถึงเพ่ือปูองกันปัญหาภัยแล้ง 
3)  พัฒนาไฟฟูาส่องสว่างให้ทั่วถึง  และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
4)  พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนหนองแวงให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น   
5)  พัฒนาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6)  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือต่อสู้เอาชนะปัญหายาเสพติด 
7)  พัฒนาระบบการปูองกันในด้านความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชนในภาพรวมระดับ

ต าบล 
8)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตส านึกท่ีดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9)  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ 
10)  พัฒนาสินค้าชุมชน 
11)  ส่งเสริมสินค้าเกษตรสู่การท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตร 
12)  สนับสนุนโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ 
13)  พัฒนาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา 
14)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการองค์กร 
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15)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

16)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

6.  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กรอบแนวคิด 

สังคมเป็นสุขและเข้มแข็ง เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้  ระหว่างชุมชนกับชุมชน  
ชุมชนกับสังคมอ่ืน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งบนพ้ืนฐานบ้าน วัด โรงเรียน  
จัดสวัสดิการสังคมทั่วถึง  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นธรรม
และเสมอภาค  ส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและ
แนวชายแดนไทย – กัมพูชา  พัฒนาระบบเศรษฐกิจบนแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ  อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  สร้างจิตส านึกต่อการส านึกรักบ้านเกิด 

พัฒนาต าบลน่าอยู่และยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการต าบลตามหลักธรร
มาภิบาล  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารจัดการต าบลเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ  แก้ไข  ปรับปรุง  กระบวนการ
ท างาน  เพื่อน าไปสู่การบริหารจัดการต าบลที่น่าอยู่และยั่งยืน 

โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึงและได้
มาตรฐาน 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปการ  เป็นการพัฒนา/
ปรับปรุงเมืองให้น่าอยู่  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีระบบการดูแล
รักษาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง   

7.  การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
7.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend  
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านการศึกษา  ด้านผังเมือง  ด้านเทคโนโลยี  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

1.  ด้านเศรษฐกิจ   
จุดแข็ง (S= Strength)  
1. สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับท าการเกษตรทั้งพืชไร่  พืชสวน  
2. มีการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน  
3. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพ่ือหาอาชีพเสริมหลังเก็บเกี่ยว เช่น กลุ่มดอกไม้จันทน์ กลุ่มจักสาน  
4. มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
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จุดอ่อน (W = Weakness)  
1. ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีการจัดท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนการผลิต  
2. ไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง  ท าให้ขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
3. สินค้าของกลุ่มอาชีพที่ผลิตออกมาไม่มีตลาดรองรับการจ าหน่าย  
4. เกษตรกรขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตทางการเกษตรท าให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพตาม

มาตรฐานที่ตลาดต้องการ  
5. มีอัตราการใช้สารเคมีสูงในภาคการเกษตร  
6. ขาดแคลนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ดี  
7. ประชาชนมีภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเพ่ือลงทุนทางการเกษตร  
8. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่นิยมการบริโภคสินค้าที่ผลิตจากท้องถิ่น  
โอกาส (O= Opportunity)  
1. รัฐบาลมีนโยบายประกันราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตร  
2. มีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  
3. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า ท าให้มีงบประมาณลงสู่ประชาชน  
4. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการผลิตสินค้าในท้องถิ่น  
อุปสรรค (T=Threat)  
1. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการมีงานท าและความม่ันคงในการท างาน  
2. มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรง  
3. ภาวะค่าครองชีพสูง  
4. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวท าให้ขาดรายได้จากการท่องเที่ยว  
5. กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน(วัตถุนิยม)  
6. ไม่มีตลาดรองรับสินค้าชุมชน  

2.  ด้านสังคม  
จุดแข็ง (S= Strength)  
1. มีกลุ่มอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 

ปฏิบัติกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นที่  
2. มีชุดปฏิบัติการประจ าต าบล ที่มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ คอยขับเคลื่อนการพัฒนา

และช่วยเหลือการท างานของเทศบาล  
3. มีการปกครองแบ่งเป็นคุ้ม ท าให้ง่ายในการควบคุมดูแลและการบริหารจัดการในชุมชน 
4. วิถีชีวิตเรียบง่าย นับถือระบบอาวุโสและระบบเครือญาติ (ทุนทางสังคม)  
5. ประชาชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน เช่น กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่ม

ผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม.  
จุดอ่อน (W = Weakness)  
1. งบประมาณสนับสนุนการท างานของกลุ่มอาสาสมัครน้อยท าให้ขาดขวัญก าลังใจในการท างาน  
2. ผู้ยากไร้ในต าบลยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง  
3. บุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยขาดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  
4. วัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการปูองกันภัยยังไม่

เพียงพอ  
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5. ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่ ยากแก่การก ากับดูแล 
6. ประชาชนวัยรุ่นให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นน้อยกว่าในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
7. มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ต าบล  
8. ประชาชนยังลุ่มหลงในอบายมุข อาทิ เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ เล่นการพนัน เป็นต้น  
โอกาส (O= Opportunity)  
1. รัฐบาลและจังหวัด / กลุ่มจังหวัด มีนโยบายสนับสนุนด้านความม่ันคง  
2. รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาความม่ันคง ยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ในสังคม  
3. รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา สาธารณภัย สร้างความรัก ความสามัคคี ความ

สมานฉันท์ภายในชาติ  
4. มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนชาวไทย  
5. มีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  
อุปสรรค (T=Threat)  
1. รัฐบาลยังไม่มีนโยบายในการควบคุมปัญหาจากแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ยากใน

การก ากับดูแล ตลอดถึงควบคุมการลักลอบเข้าสู่ประเทศ 
2. จากปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจท าให้ประชาชนขาดความมั่นคงในการประกอบอาชีพและมีปัญหา

การว่างงานมากข้ึน  
3.  ด้านการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ่น 

จุดแข็ง (S= Strength)  
1. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดตั้งเอง  
2.  มีสถานศึกษาที่เปิดโอกาส  และขยายโอกาส  ที่ครอบคลุมทุกชุมชน  
3. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  
4. ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นได้ เช่น การจักสาน  
5. กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตสานึกร่วมอนุรักษ์  
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
จุดอ่อน (W = Weakness)  
1. ขาดการจัดเก็บข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ (การจัดการองค์ความรู้)  
2. ประเพณีเก่าแก่บางอย่างก าลังจะสูญสลาย ไม่มีการสืบทอด  
3. โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพ้ืนที่มีขนาดเล็ก บุคลากรน้อย/นักเรียนน้อย/งบประมาณท่ีได้รับ

สนับสนุนจากส านักงานพ้ืนที่เขตการศึกษาไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน  
4. ผู้ปกครองขาดความเชื่อถือในโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่  
5. เด็กนักเรียนที่เรียนดีบางราย ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ  เนื่องจากผู้ปกครองมีรายได้ไม่เพียงพอ  
โอกาส (O= Opportunity)  
1. รัฐบาลมีนโยบายกู้ยืมเรียน  
2. รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  
3. ผู้บริหารการศึกษาให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  
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อุปสรรค (T=Threat)  
1. การสื่อสารที่ไร้พรมแดนท าให้เยาวชนลืมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของตนเอง  
2. วัฒนธรรมบริโภคนิยมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  
3. กฎ ระเบียบบางอย่างไม่เอ้ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปส่งเสริม สนับสนุนด้าน

การศึกษาเนื่องจากไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนนอกพื้นที่  

4.  ด้านผังเมือง 
จุดแข็ง (S= Strength)  
1. เทศบาลมีท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีความเหมาะสมแก่การตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยและจัดการวางผัง

เมือง 
จุดอ่อน (W = Weakness)  
1. กระบวนการวางและจัดท าผังเมืองมีข้ันตอนมาก 
2. ขาดการบูรณาการในการนาผังเมืองไปพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
3. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการดาเนินงานด้านผังเมือง 
4.  การบังคับใช้กฎหมายผังเมืองไม่มีประสิทธิภาพ 
5.  ระบบฐานข้อมูลด้านการผังเมืองไม่ทันสมัย 
โอกาส (O= Opportunity)  
1.   มีระเบียบ กฎหมาย รองรับ 
2.  ม ีพรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 
3.  นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเมืองให้ก้าวหน้า 
อุปสรรค (T=Threat)  
1.  ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบในการวางผังเมือง   
2.  บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการวางผังเมืองรวม 
3.  ขาดการก ากับดูแลเกี่ยวกับภารกิจผังเมืองที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่งผลให้ผัง

เมืองขาดประสิทธิภาพ 
4.  งบประมาณท่ีใช้ในการวางผังเมืองไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด าเนินการ 
5.  ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการวางผังเมือง การพัฒนาเมือง ยังขาดความทันสมัยและไม่ 

เชื่อมโยงกัน  
6.  กระบวนการและข้ันตอนการจัดท าผังเมือง มีรายละเอียดและข้ันตอนจ านวนมาก 

5.  ด้านเทคโนโลยี 
จุดแข็ง (S= Strength)  
1. มีระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั่วทั้งต าบล 
2.  มีศูนย์ ICT  ต าบลหนองแวง  เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนและผู้สนใจ 
3.  มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล  ตลอดถึงเป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้ร่วมติดตาม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล 
4.  เทศบาลต าบลหนองแวง  มีการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้น า  เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี

ต่างๆ  เป็นประจ าทุกปี 
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จุดอ่อน (W = Weakness)  
1. ขาดการประชาสัมพันธ์ในการเปิดให้บริการของศูนย์ ICT ต าบล 
2.  บุคลากรยังขาดทักษะในการใช้เทคโนโยลีที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า  
โอกาส (O= Opportunity)  
1.  ประชาชนในท้องถิ่นให้ความร่วมมือ ในการด าเนินงานต่างๆ ของท้องถิ่น 
2. นโยบายภาครัฐ  ที่เอ้ืออ านวยต่อการให้ประชาชนเข้าถึงระบบเทคโนโลยีต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์

ทั้งต่อชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู้  ตลอดถึง การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 
3.  เทศบาลมีฐานข้อมูลที่ส าคัญ และหลากหลาย  ที่เอ้ือต่อการค้นหาข้อมูลของประชาชน 
อุปสรรค (T=Threat)  
1.  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ห่างไกล  ท าให้ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต มีปัญหา และการแก้ไขปัญหา

ของผู้ให้บริการล่าช้า 
2.  สภาพที่ตั้งของ ศูนย์ ICT ต าบล ห่างไกลจากชุมชน  ไม่อ านวยต่อการเดินทางเพ่ือมาศึกษา 

ค้นคว้าข้อมูล 
6.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (S= Strength)  
1.  สภาพปุาของเทือกเขาพนมดงรักและเทือกเขาบรรทัด  มีความอุดมสมบูรณ์ 
2. มีการออกเทศบัญญัติบังคับใช้ในพื้นที่  
3. เทศบาลมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง  
4. ประชาชนให้ความส าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม  
5. มีการส่งเสริมให้คัดแยกขยะก่อนทิ้งและมีการจัดตั้งธนาคารขยะ  
จุดอ่อน (W = Weakness)  
1. จากจ านวนประชากรที่มีเพ่ิมข้ึนและประชากรแฝง ท ามีปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพ่ิม

มากขึ้นไม่มีการลดปริมาณขยะในพ้ืนที่  
2. ขาดการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ท าให้ต้องใช้งบประมาณของท้องถิ่นเพ่ือการจ้างเหมา

ก าจัดขยะสูงขึ้น  
3. อ่างเก็บน้ า  และเขื่อนขนาดเล็ก  มีสภาพตื้นเขิน มีตะกอนและวัชพืชปิดทางไหลของน้ า 
4. ปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการก าจัดขยะไม่ถูกวิธี การพ่นยาฆ่าแมลง ยาก าจัดศัตรูพืช 

กลิ่นไม่พึงประสงค์จาก  ยางพารา  ขยะและมูลสัตว์  
5.ประชาชนไม่เปลี่ยนพฤติกรรม/มุมมองในการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร  
6. ไม่มีอุปกรณ์ในการท าลายเศษกิ่งไม้ วัชพืช ท าให้ประชาชนใช้วิธีเผา ท าให้มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม  
โอกาส (O= Opportunity)  
1. รัฐบาลให้ความส าคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
2. มีการจัดพ้ืนที่ Zoning ระหว่างองค์กรต่าง ๆ  
3. หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ 

ปุ๋ยพืชสด  ทดแทนการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและปูองกันดินเสื่อมสภาพ  
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อุปสรรค (T=Threat)  
1. สภาพพ้ืนที่ของแต่ละชุมชนที่มีท่ีตั้งห่างไกล  ส่งผลกระทบต่อการดูแล จัดการสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชนได้อย่างครอบคลุม  
2. ภาวะฝุุนและหมอกควันจากการเผาอ้อย  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  
3. มีบุคคลภายนอกน าขยะมาทิ้งในพ้ืนที่ท าให้เกิดปัญหาส่งกลิ่นเหม็น ขาดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย สวยงามและเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคและพาหะน าโรคต่าง ๆ 
7. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

จุดแข็ง (S= Strength)  
1. เทศบาลมีความพร้อมด้านการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานและขีดความสามารถในการให้บริการ

สาธารณะ  
3. มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างต าบลใกล้เคียงที่สะดวกสามารถใช้สัญจรไป

มาได้ตลอดทั้งปี  
จุดอ่อน (W = Weakness)  
1. ถนนภายในหมู่บ้านคับแคบ ส่วนใหญ่ไม่สามารถขยายไหล่ทางได้เนื่องจากติดกับที่ดินของ

ประชาชน  
2. ถนนในหมู่บ้าน บางแห่งชารุด หรือเป็นลูกรัง  
3. ที่ดินสาธารณะประโยชน์มีน้อย  
4. มีปัญหาระบบระบายน้ าโดยเฉพาะในฤดูฝน  
5. งบประมาณในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอขาดงบประมาณในการด าเนินการ

โครงการขนาดใหญ่  
6. บางหมู่บ้านมีปัญหาระบบประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาคเข้าไม่ถึง  
7. แสงสว่างไม่เพียงพอในบางจุดที่เป็นอันตรายในหมู่บ้านและถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน

โดยเฉพาะบริเวณท่ีรกร้าง ทุ่งนา  
โอกาส (O= Opportunity)  
1. ภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานของท้องถิ่นด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ผ่านทางนโยบายเร่งด่วนและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การสนับสนุนโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล  
อุปสรรค (T=Threat)  
1. สภาพพ้ืนที่ที่ไม่อ านวยต่อการเดินทางเข้ามา เนื่องจากไม่ใช่ทางผ่าน  

8. การพัฒนาด้านสาธารณสขุ  
จุดแข็ง (S= Strength)  
1. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีความเข้มแข็ง เป็นแกนน าที่ส าคัญในการ

ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี  
2. ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวมากขึ้น มีความรู้ในการ

ดูแลตนเองและผู้อื่นได้มากข้ึน  
3. ประชาชนมีการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ อย่าง

ต่อเนื่อง  
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4. มีกองทุนหลักประกันสุขภาพประจ าต าบล ด าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ในต าบล  

5. เทศบาลได้รับโอนสถานีอนามัยเข้ามาอยู่ในสังกัดทาให้การพัฒนาด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

จุดอ่อน (W = Weakness)  
1. ประชาชนเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้นเช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคปวดข้อ โรคปวดกระดูก

และกล้ามเนื้อ เป็นต้น  
2. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง  
โอกาส (O= Opportunity)  
1. มีหน่วยงานภายนอกที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เช่น สานักงานสาธารณสุข

อ าเภอละหานทราย  
อุปสรรค (T=Threat)  
1. มีปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก, โรคไข้หวัด, การแพร่ระบาดของ

ไข้หวัดนก  
9. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  

จุดแข็ง (S= Strength)  
1. มีการแบ่งส่วนราชการโดยก าหนดอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจน  
2. ผู้บริหารมีความชัดเจนในการก าหนดนโยบายในการบริหาร  
3. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาและ

งบประมาณของเทศบาล  
4. ประชาชนเริ่มมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของเทศบาลมากข้ึน  
5. ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารจัดการมากข้ึน  
จุดอ่อน (W = Weakness)  
1. ลักษณะการท างานมุ่งท่ีผลงานของแต่ละส่วนงานมากกว่าการท างานในภาพรวมของเทศบาล  
2. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจด้านหนังสือสั่งการ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
3. การพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสานึกที่ดียังด าเนินการไม่ต่อเนื่อง  
4. ประชาชนบางส่วนให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณของเทศบาลน้อย  
5. ขาดการบูรณาการร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นกับส่วนราชการอื่น  
6. รายจ่ายประจ าเพ่ิมขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ แต่งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเท่าเดิม  
โอกาส (O= Opportunity)  
1. เทศบาลมีความเป็นอิสระในการบริหารหน่วยงาน  
2. มีหน่วยงานตรวจสอบ / ก ากับดูแล  
3. มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงฯ เข้ามาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่  
4. มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  
5. รัฐบาลและจังหวัดให้การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ  
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อุปสรรค (T=Threat)  
1. งบประมาณท่ีมีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มท่ี  
2. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บางเรื่องไม่ชัดเจนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความ

ช่วยเหลือประชาชน  
3. การเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยท าให้นโยบายไม่ต่อเนื่อง  

8.  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองแวงนั้น ได้ท าการประเมินสถานการณ์

สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ด้าน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อมภายนอก 
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต 

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  

ผู้น า  ประชาชน  ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ทุกหมู่บ้าน  - ประชาชนมีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน 
ประชาชนเข้าใจ
ประชาธิปไตยในทางที่
ผิด  

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนยังอยู่ในระดับ
น้อยยังอิงความคิดเห็น
ของผู้นาชุมชนเป็นหลัก  

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนน้อย 

ทุกหมู่บ้าน  - การแก้ไขปัญหาที่
แท้จริงของประชาชน
เป็นไปได้ยากข้ึนเพราะ
ประชาชนขาดการมีส่วน
ร่วม  

ปัญหาคุณธรรม
จริยธรรม  

สภาพสังคมท่ีต่างคนต่าง
ท ามาหากิน  ส่งผล
ก่อให้เกิดความเห็นแก่ตัว
ของประชาชน  

ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาชุมชน 
พนักงานเทศบาลและ 
ประชาชน ในต าบล  

- หากขาดคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปกครอง
แล้ว ชุมชนจะอยู่ร่วมกัน
อย่างไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีความเห็นแก่
ตัว ขาดความรักความ
สามัคคีในชุมชนเพ่ิมมาก
ขึ้น  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  1. ถนนเพ่ือการคมนาคม
สัญจรไป-มา และขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรคับ
แคบ ไม่สามารถขยาย
ไหล่ทางได้ และถนนบาง
แห่งชารุดเป็นหลุมเป็น
บ่อ  

ทุกหมู่บ้าน  - ปรับปรุงระบบเส้นทาง
คมนาคมสัญจรให้มีความ
สะดวกปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น  
- การเกษตรยังเป็น
พ้ืนฐานหลักทาง 
เศรษฐกิจของประเทศซึ่ง
หากระบบเศรษฐกิจ
ระดับ รากหญ้ามีความ
แข็งแกร่งจะส่งผลให้ 
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ด้าน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อมภายนอก 
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต 

   เศรษฐกิจของประเทศ
แข็งแกร่ง  
- การพัฒนาระบบขนส่ง
การขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรจะช่วยให้ ผลผลิต
ออกสู่ตลาดได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และทัน
ต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค  

ระบบไฟฟูายังไม่ทั่วถึง
โดยเฉพาะครัวเรือนที่
ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน  

การขยายเขตของส่วน
ราชการต้องอาศัย
งบประมาณ ตลอดถึง 
การรวมกลุ่มของผู้ใช้ไฟ 
ท าให้การขยายเขตแต่ละ
ครั้งเป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก 

ทุกหมู่บ้าน  - การขยายระบบไฟฟูา
ให้มีไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง เพ่ิม
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  

ไฟฟูาสาธารณะยังไม่
เพียงพอ ส าหรับจุดที่มี
ความจ าเป็นและเป็น
อันตราย 

 ทุกหมู่บ้าน  - ปัญหาความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณจะ
สามารถลดปัญหาได้
ระดับหนึ่ง  

ขาดระบบบริหารการ
จัดการน้ าที่ดี ในฤดูฝน
จะเกิดปัญหาน้าท่วม 
และในฤดูแล้งจะประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้า  

 ทุกหมู่บ้าน  - การสร้างระบบบริหาร
จัดการน้ า ถือว่าเป็นการ
เตรียมรับมือกับปัญหา
น้ าท่วมหรือขาดแคลนน้ า
ได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็น
การสร้างที่กักเก็บน้ า 
การขุดลอกคลอง การ
สร้างระบบระบายน้ า 
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นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 1. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองแวง 

 เพ่ือให้เทศบาลต าบลหนองแวง น าการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยให้องค์กร  
ลดโอกาส ที่จะเกิดความ เสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระท าใด ๆ ที่
อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ท าให้มีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และการ
บริหารงาน ให้ระดับและขนาดของความเสียหายอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เทศบาลต าบลหนองแวงจึงก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

1.1 ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลหนองแวง ต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยให้การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ 

1.2 ก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
แบบบูรณาการร่วมกัน โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 2.6 หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง สอดคล้องเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง 

1.3 ก าหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
1.4 ให้มีการสื่อสาร เผยแพร่ แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝุาย  

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
1.5 ให้มีการติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรืออย่างน้อยปีละ 

ครั้ง และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

1.6 ให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
1.7 เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความ 

เสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที  
2. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2.1 เพ่ือให้เทศบาลต าบลหนองแวงใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และจัดการกับ

ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดและส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในภาพรวม ท า
ให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 

2.2 เพ่ือให้เทศบาลต าบลหนองแวงมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง และมีการปฏิบัติตาม 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2.3 เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหนองแวง เป็นไปอย่าง 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเปูาหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในเทศบาลต าบลหนองแวงปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากข้ึน  

2.4 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ (ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ) ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลหนองแวง ต้อง

ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบ บูรณาการ โดยผู้ บริหารและบุคลากรทุกระดับมีหน้าที่
รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และให้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ 
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1. นายกเทศมนตรีต าบลหนองแวง 

1. จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ 
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรฐานข้อ 2.1 , 
หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 2) 

2. จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน (มาตรฐาน 
ข้อ 2.2) อย่างน้อยประกอบด้วย 

- การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 - การก าหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 - การบริหารทรัพยากรบุคคล 

            3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองแวง(หลักเกณฑ์ฯข้อ 
4,ข้อ 5) 

4. ให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (ว 23 ข้อ 10, ว 36) 
5. พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีของเทศบาล 
6. ติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ของเทศบาล 
2. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล 

 เป็นผู้รับผิดชอบ (หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 4, LPA ด้าน 1 ตัวช้ีวัดที่ 13) ประกอบด้วย 
1. ปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง    เป็นประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล/   เป็นกรรมการ 

      ผู้อ านวยการกองทุกกอง 
3. หัวหน้าฝุายทุกฝุาย     เป็นกรรมการ 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ (หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 5) 
1. ศึกษาภาพรวมขององค์กร ก าหนดโครงสร้าง 

  2. ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 10) 
  3. จัดท าคู่มือ/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (ก าหนดขอบเขตหลักเกณฑ์การพิจารณา

คัดเลือกโครงการ)  
4. ก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (ว 36, ว 73 ) 

  5. ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงมีการสื่อสารการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (มาตรฐาน ข้อ 2.3) 

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการกับส านัก/กอง เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนบริหารจัดการความ 
เสี่ยงประจ าปี 

  7. จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เสนอนายกเทศมนตรีต าบลบางนอนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ และเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงในเว็ปไซด์ของเทศบาล (มาตรฐาน ข้อ 2.6 , 
หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 6) 

8. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารจัดการความ 
เสี่ยง (มาตรฐาน ข้อ 2.7, หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 8) 
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9. รวบรวมและจัดท ารายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของเทศบาล 
 เสนอนายกเทศมนตรีต าบลหนองแวง ทราบปีละ 1 ครั้ง (มาตรฐานข้อ 2.8, หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 9) 

3. คณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง 
ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล แจ้งให้ทุกส านัก/กอง แต่งตั้ง 

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง (มาตรฐานข้อ 2.4) ประกอบด้วย 
1. ผู้อ านวยการ ส านัก/กอง เป็นประธานคณะท างาน 
2. หัวหน้าฝุายทุกฝุาย เป็นคณะท างาน 
3. หัวหน้าฝุายที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะท างาน/เลขานุการ 
4. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่
1. จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหา 

จัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองแวงก าหนด 
2. ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
3. ติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง 
4. จัดท ารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง ส่งให้เลขานุการของเทศบาล 

4. หน่วยตรวจสอบภายใน 
1. ประเมินความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และสนับสนุนให้เกิด 

การปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง (ว 123 มาตรฐาน 2120 การบริหารความเสี่ยง) 
2. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงจากฝุายบริหารอย่างต่อเนื่อง 
3. รายงานผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (ว 107 หลักเกณฑ์ ข้อ 

 6.2.2) 

5. บุคลากรทุกระดับของเทศบาลต าบลหนองแวง 
รับผิดชอบการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนบริหาร 
จัดการความเสี่ยงทีฝุ่ายบริหารก าหนด โดยให้ถือว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรม 

ในการปฏิบัติงานประจ าตามปกติ(มาตรฐานข้อ 2.4) 

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร 
 เทศบาลต าบลหนองแวง ได้ก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับความเสี่ยงต่ า (1 –  

คะแนน) และก าหนดให้ความเสี่ยงที่จ าเป็นต้องน ามาด าเนินการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้คือ 
ระดับความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ 11 คะแนนขึ้นไป  

การระบุความเสี่ยง 
การระบุความเสี่ยงคือ การระบุความเสี่ยงหรือการบ่งชี้เหตุการณ์ เป็นการคาดการณ์ 

สถานการณ์ท้ังภายในและภายนอกองค์กรที่จะมากระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ท าให้หน่วยงานเสียหาย 
หรือไม่สามารถส าเร็จตามเปูาหมายได้ เทศบาลต าบลหนองแวงได้ก าหนดประเภทของความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้ 
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1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงาน 
ที่น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสม อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร เช่น การ
ก าหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดจากการน ากลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการทุจริตเชิงนโยบายของ
ผู้บริหาร ส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน คือ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหาร การควบคุมทางการเงิน 
และผลกระทบทางการเงินขององค์กร เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
รับเงินไม่ถูกต้อง การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน การจัดสรรงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับภารกิจ รวมถึงความ
เสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร และการตัดสินใจทางการเงินหรือการ
บริหารงบประมาณที่ผิดพลาด 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน อัน 
เนื่องมาจากขาดการก ากับดูแลหรือควบคุมภายในที่ดี ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของทรัพย์สิน เป็นต้น  

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คือ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจเกิดจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หรือกฎหมาย/
กฎระเบียบที่มีอยู่นั้น ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

การประเมินความเสี่ยง 
เป็นกระบวนการระบุความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด 

และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิดหมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ
หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบ เขตระดับความ
เสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อท าการประเมินแล้วจะต้องน ามาก าหนดระดับความเสี่ยง เพ่ือน ามาบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามมาตรการหรือกิจกรรม ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ของเทศบาลต าบลหนองแวง จะต้องเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ า ตามแผนภูมิความเสี่ยง 

การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ 5 
ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก 
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1) ตารางการก าหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และระดับคะแนนของความ 
รุนแรงของผลกระทบ 

 
ประเด็นพิจารณา ระดับคะแนน 

1=ต่ ามาก 2=ต่ า 3=ปาน
กลาง 

4=สูง 5=สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หรือ ข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน (เฉลีย่ ปี/ครั้ง) 

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

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ ์ ต่ าที่สุด ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงของผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า 

10,000 
บาท 

10,001- 
50,000 
บาท 

50,001- 
200,000 
บาท 

200,001 – 
1,000,000 
บาท 

มากกว่า 
1,000,000 
บาท 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ/์ 
การด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

เล็กน้อย อยู่บ้าง พอสมควร ค่อนข้าง
รุนแรง 

เป็นอย่างยิ่ง 

 
2) จัดระดับความเสี่ยง 

 1. พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมาก
น้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อหน่วยงาน ว่ามีระดับความ
รุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรง
ของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด 

ระดับความเสี่ยง = โอกาส ๆ x ผลกระทบ ซึ่งก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง 
ปานกลาง และต่ า 

คะแนน ระดับความเสี่ยง ค าอธิบาย 
1 – 5 ต่ า อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องด าเนินการใด ๆ 

6 – 10 ปานกลาง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังต้องติดตามเฝูาระวังอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 

11 – 16 สูง อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงโดยเร็ว (มี
มาตรการลดหรือก าจัด) 

17 - 25 สูงมาก อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการความเสี่ยงให้ไป
อยู่ในระดับต่ าลงโดยทันที 
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แผนภูมิความเสี่ยง 
 
 

5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

                                                                                  
                                                                   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 
การตอบสนองความเสี่ยง 
เป็นกระบวนการตัดสินใจของฝุายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน โดยการเลือกวิธีการ 

ตอบสนองความเสี่ยงเพ่ือจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
 1 วิธีการจัดการความเสี่ยง 
 เป็นการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน 

ระดับท่ียอมรับได้ ดังนี้ 
  1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยการ

หยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เช่น ยกเลิกโครงการ 
2) การถ่ายโอนความเสี่ยง เป็นการถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรมให้หน่วยงานอื่นช่วย 

แบ่งความรับผิดชอบ เช่น การจ้างที่ปรึกษาในกรณีที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดความไม่ช านาญงานของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน 

3) การลดความเสี่ยง เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้น 
เกิดข้ึนจากปัจจัยภายใน หรือมีสาเหตุที่สามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการวาง
ระบบการควบคุมภายใน เช่น เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่
น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง การฝึกอบรมบุคลากร การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การกระทบยอด การ
สอบทานการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4) การยอมรับความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยไม่ต้องด าเนินการจัดการความ 
เสี่ยง 
ระดับคะแนนความเสี่ยง จัดระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 

1 – 5 ต่ า ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องด าเนินการใด ๆ 
6 – 10 ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) 

11 – 16 สูง ลด/ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) 
17 - 25 สูงมาก ถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองแวง โดยการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม/งาน
ประจ าที่มีปัจจัยความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับความเสี่ยงสูง 11 คะแนนขึ้นไป) แล้วน ามา
ก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมปัจจัยความเสี่ยงนั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ จัดท าเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล เสนอนายกเทศมนตรีต าบลบางนอนเพ่ืออนุมัติ
การน าแผนไปปฏิบัติ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยสามารถก าหนดองค์ประกอบของแผนตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมได้ เช่น ประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ วิธีการจัดการความ
เสี่ยง ก าหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้แล้วเสร็จรวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับ
บุคลากรทุกระดับ 

การติดตามและทบทวน 

การติดตาม เมื่อทุกส านัก/กอง ได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไประยะหนึ่งแล้ว ต้องน า 
แผนการจัดการความเสี่ยงมาด าเนินการติดตามรายงานผล โดยอธิบายผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตาม
และเฝูาระวังความเสี่ยง พร้อมทั้งวิเคราะห์และสรุปผลรวมถึงระบุปัญหาและอุปสรรค แล้วจัดส่งข้อมูลให้ฝุาย
เลขาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลต าบลหนองแวง การทบทวน ปัจจัยที่ท าให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป 

การสื่อสารและการรายงาน 

  การสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมี
การเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของ
หน่วยงานได้เข้าถึงและรับทราบข้อมูลผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook หนังสือเวียน การประชุมชี้แจง
โดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม การรายงาน ให้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง รายงานผล
การด าเนินการ โดยรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง ว่ายังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่
หรือไม่ ในระดับใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร ตลอดจนผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ส่งให้คณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพ่ือรวบรวมสรุปผลและจัดท ารายงานเสนอนายกเทศมนตรีต าบลบางนอน 
ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการรายงาน การติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผน
บริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน/12 เดือน 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ต่อนายกเทศมนตรีต าบลหนองแวง 

น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในปีต่อไป 

เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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แผนผังแสดงกระบวนการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
                                                                                     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

1. ทบทวนการด าเนินการของเทศบาลต าบลหนองแวง 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ยุทธศาสตร์ โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ระบุประเด็นความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย 

3. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง 

โอกาสในการเกิด ความรนุแรงของ
ผลกระทบ 

วิเคราะห์ความเส่ียง จัดล าดับความเสี่ยง 

4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

5. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

หลีกเลี่ยง ยอมรับ ลดความเสี่ยง ถ่ายโอน 
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แผนผังแสดงกระบวนการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

7. การติดตามผลและเฝูาระวังความเสี่ยง 
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ห้วงเวลาการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

เดือนตุลาคม                      - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประจ าปี 
                                       งบประมาณ พ.ศ. ...................และแจ้งเวียนให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทราบเป็น 
                                       ลายลักษณ์อักษร 
 
เดือนตุลาคม – ธันวาคม        - ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพ่ือก าหนด 
                                       นโยบายเกณฑ์ความเสี่ยง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งเวียนให้ 
                                       บุคลากรในองค์กรทราบ และให้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
ส านัก/กอง 
                                     - ส านัก/กอง แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส านัก/กอง และ 
                                       แจ้งเวียนให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทราบ 
                                     - ประชุมคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส านัก/กอง เพื่อทราบ  
                                       นโยบายเกณฑ์ความเสี่ยง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
เดือนพฤศจิกายน-มกราคม     - จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส านัก/กอง โดยระบุวัตถุประสงค์ 
                                       วิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง ส่งให้ส านัก 
                                       ปลัดเทศบาล (เลขา) 
                                    - ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพ่ือจัดท าแผน  
                                      บริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 
 
เดือนเมษายน                   - ส านัก/กอง ส่งรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินการบริหารจัดการความ 
                                      เสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ส านักปลัดเทศบาล (เลขา) เพ่ือ 
                                      รวบรวมและสรุปผลรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามแผนการ 
                                      บริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร 
                                    - ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพ่ือสรุปรายงาน 
                                      ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ให้ผู้บริหารทราบ 
 
เดือนตุลาคม - ธันวาคม       - ส านัก/กอง จัดท ารายงานติดตามประเมินผล สรุปผลการด าเนินการ และทบทวน 
                                     แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งให้ส านักปลัดเทศบาล (เลขา) 
                                   - ส านักปลัดเทศบาล (เลขา) รวบรวมรายงานผลการด าเนินการบริหารจัดการความ 
                                     เสี่ยงของส านัก/กอง  
                                   - ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพ่ือสรุปผลการ 
                                     ด าเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร 
                                     รายงานผู้บริหารทราบ 
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การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสีย่ง 

 
ส านัก/กอง : ................................................... 
วัตถุประสงค์ : 1............................................................................................................. ..........................  
                  2......................................................................... .............................................................. 
 

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง  
การ 

ตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

มาตรการตอบสนองความเสี่ยง 
ความเสี่ยง ประเภท 

ความ
เสี่ยง 

โอกาส ผล 
กระทบ 

คะแนน/ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 

กิจกรรมจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 ลงชื่อ...........................................  

                                                                                            (...........................................) 
                                                                                            ผู้อ านวยการกอง................ 

 



50 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ................. 

เทศบาลต าบลหนองแวง 
 

ประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการตอบสนองความเสี่ยง 
โครงการ/งาน ความเสี่ยง ก่อน 

จัดการ 
หลัง 

จัดการ 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 



51 
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 
โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมายโครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

ความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม 
ควบคุมความเสี่ยง 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ตามตัวชี้วัด 

สถานะการด าเนินการ 
ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ค่าคะแนน 

และระดับ 
ประเมิน 

ด้าน....       ( ) ด าเนินการแล้ว 
( ) อยู่ระหว่าง         
    ด าเนินการ 
 
 
 

 
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการด าเนินการ 
ปัญหาและอุปสรรค  
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง  
หมายเหตุ  1. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินการในกรณีท่ีท าให้การด าเนินการไม่เป็นไปตามเปูาหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ  
ในระหว่างการด าเนินการ เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินการในอนาคต 
              2. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง  โดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินการแล้ว ซึ่งอาจท าให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตาม 
เปูาหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่ 



52 
รายงานผลบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .............. 

 
ความเสี่ยงระดับองค์กร : 

ประเด็นความเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 
ก่อนจัดการ 

มาตรการตอบสนองความเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 
หลังจัดการ 

ปัญหา/ 
แนวทาง 
แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ/งาน ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรม ก าหนดเวลา ผลด าเนินการ 

 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 

        

 
 



 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 

การควบคมุภายใน ส าหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยง 

ส าหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2565 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 



 
เอกสารอ้างอิง 

1. แนวทางการตรวจสอบภายใน ส านักปลัดเทศบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
จัดท าโดย กลุ่มตรวจสอบภายในส านักปลัดเทศบาล  

2. คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (Internal Control Audit) จัดท าโดย  
กลุ่มตรวจสอบภายในส านักปลัดเทศบาล  

3. คู่มือการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงจัดท าโดย คณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ 
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาล และการปูองกันการทุจริต (QMR) : ส านัก
ปลัดเทศบาล  

4. กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ  
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

5. กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
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ปฏิทินการด าเนินงานการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
เทศบาลต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปีงมประมาณ พ.ศ.

2567 
ต.ค.
65 

พ.ย.
65 

ธ.ค.
65 

ม.ค.
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

เม.ย.
66 

พ.ค.
66 

มิ.ย.
66 

ก.ค.
66 

ส.ค.
66 

ก.ย.
66 

ต.ค.
66 

พ.ย.
66 

ธ.ค.
66 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ
แจ้งเวียนให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทราบเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 

               

2.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กร เพ่ือก าหนดนโยบายเกณฑ์ความเสี่ยง 
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งเวียนให้ 
บุคลากรในองค์กรทราบ และให้จัดท าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงระดับส านัก/กอง 

               

3.ส านัก/กอง แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความ
เสี่ยงระดับส านัก/กอง และแจ้งเวียนให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทราบ 

               

4. ประชุมคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
ส านัก/กอง เพื่อทราบ นโยบายเกณฑ์ความเสี่ยง แนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยง                           

               

5.จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส านัก/
กอง โดยระบุวัตถุประสงค์วิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุ
เหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง ส่งให้ส านัก                                       
ปลัดเทศบาล (เลขา)                                

               

/ประชุมคณะ... 



2 
ปฏิทินการด าเนินงานการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
เทศบาลต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.

2567 
ต.ค.
65 

พ.ย.
65 

ธ.ค.
65 

ม.ค.
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

เม.ย.
66 

พ.ค.
66 

มิ.ย.
66 

ก.ค.
66 

ส.ค.
66 

ก.ย.
66 

ต.ค.
66 

พ.ย.
66 

ธ.ค.
66 

6.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กร เพ่ือจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ในภาพรวม และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบ                       

               

7.ส านัก/กอง ส่งรายงานความก้าวหน้าของผลการ
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ส านัก
ปลัดเทศบาล (เลขา) เพ่ือรวบรวมและสรุป 
ผลรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงใน 
ภาพรวมขององค์กร 

               

8.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กร เพ่ือสรุปรายงานติดตาม 
ผลการจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ให้
ผู้บริหารทราบ 

               

9. ส านัก/กอง จัดท ารายงานติดตามประเมินผล 
สรุปผลการด าเนินการ และทบทวนแผน 
การบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งให้ส านัก
ปลัดเทศบาล (เลขา) 

               



3 
ปฏิทินการด าเนินงานการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
เทศบาลต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.

2567 
ต.ค.
65 

พ.ย.
65 

ธ.ค.
65 

ม.ค.
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

เม.ย.
66 

พ.ค.
66 

มิ.ย.
66 

ก.ค.
66 

ส.ค.
66 

ก.ย.
66 

ต.ค.
66 

พ.ย.
66 

ธ.ค.
66 

10.ส านักปลัดเทศบาล (เลขา) รวบรวมรายงานผล
การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ของส านัก/กอง 

               

11.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กร เพ่ือสรุปผลการด าเนินการ 
และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม
ขององค์กร รายงานผู้บริหารทราบ 

               

 



 
 
 
      
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลหนองแวง 
ที ่  914  /2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองแวง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

******************************* 

  ด้วยกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ก าหนดให้บริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 (Fundamental Level Version 2) หมวด 2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management 
Quality Award) หมวด 1 การน าองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และหมวด 6 การมุ่งเน้น
ระบบปฏิบัติการ และเกณฑ์การประเมินสถานการณ์ของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA) หมวด 1 การน าองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  และหมวด 6 การมุ่ งเน้น
ระบบปฏิบัติการ  

    เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกรอบบริหารจัดการความ
เสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO : ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2562 จึงแต่งตั้งให้ต าแหน่งต่อไปนี้เป็นคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลต าบลหนองแวง 
ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
1. นายสมหวัง  ตอนรัมย์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองแวง ประธานท างาน 
2. นางสาวนุตยา  บ ารุงกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง 
คณะท างาน 

3. นายเทอดเกียรติ  เกตุชิต ผู้อ านวยการกองช่าง คณะท างาน 
4. นางสาววิลาวัลย์  ภูยอดนิล ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
5. นางสาวมาลี  แซมส าราญ ผู้อ านวยการกองการศึกษา คณะท างาน 
6. นายตุลารัฐ  วงศ์อ ามาตย์ นักบริหารงานสาธารณสุข  

รักษาราชการแทน   
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

คณะท างาน 

7. นายมานพ  เข็มเมือง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม คณะท างาน 
8. จ่าเอกตระกูล  เอี่ยมศิริ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย  รักษาราชการแทน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

คณะท างาน/เลขานุการ 

9. นางวนิตา  แวววงศ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  คณะท างาน/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
  

 
/อ านาจ... 



 
 

-2- 
               
  อ านาจหน้าที่ 
  1. จัดท าแผนการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองแวง 
  2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองแวง 
  3. จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองแวง 
  4. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองแวง 
  5. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามท่ีได้รับมอบหมาย 

      ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่   28    เดือนธนัวาคม  พ.ศ.2565 

 
 

(นายสมหวัง  ตอนรัมย์) 
           นายกเทศมนตรีต าบลหนองแวง 

 
 



แบบ wp.2 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

หน่วยงาน : ส านัก/กอง.......................... 
โครงการ/กระบวนงาน/ภารกิจงาน : (ให้ระบุชื่อโครงการหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าการประเมิน) 
วัตถุประสงค์โครงการ/กระบวนงาน/ภารกิจงาน : (ให้ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการกระบวนการปฏิบัติงานที่ประเมิน) 
 

กระบวนงาน/ภารกิจงาน 
(1) 

วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/
ภารกิจงาน 

(2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับคะแนน 

 
ระดับความเสี่ยง 

 
ล าดับความเสี่ยง 

 
(4) (5) (6) (7) (8) 

ให้ระบุกระบวนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการหรือกิจกรรมนั้น ซึ่ง
เป็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อองค์กร 

ให้ระบุวัตถุประสงค์ แต่ละ
ขั้นตอนของงาน หรือกิจกรรม
ซึ่งอาจมีได้หลายวัตถุประสงค์ 

ระบุความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยงท่ียังมีอยู่และ
ท าให้มีผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของ
หน่วยงาน 
-ด้านการด าเนินงาน 
-ด้านความถูกต้องเชื่อถือ
ได้ของรายงานางการเงิน 
-ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ 

ประเมินโอกาส และผม
กระทบที่เกิดขึ้นมาแล้ว 
และคาดว่า จะเกิดขึ้นอีก
หรือไม่ โดยวิธีการให้
คะแนนตามหลักเกณฑ์
พิจารณาความเสี่ยง 

ผลคะแนน
ของ โอกาส 
x ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง
ของช่วงระดับ
คะแนนตาม
แผนภูมิความ
เสี่ยง  
(Risk Map) 

การจัดล าดับ
ความส าคัญของ
ความเสี่ยง ตาม
ระดับคะแนน
เป็นตัวเลข 

 
 
 



แบบ wp 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

หน่วยงาน : ส านัก/กอง.......................... 
โครงการ/กระบวนงาน/ภารกิจงาน : (ให้ระบุชื่อโครงการหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าการประเมิน) 
วัตถุประสงค์โครงการ/กระบวนงาน/ภารกิจงาน : (ให้ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการกระบวนการปฏิบัติงานที่ประเมิน) 
 

กระบวนงาน/ภารกิจงาน 
(1) 

วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/
ภารกิจงาน 

(2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

 
ระดับคะแนน 

 
ระดับความเสี่ยง 

 
ล าดับความเสี่ยง 

 
(4) (5) (6) (7) (8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 



แบบ RM-1 
แบบก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม 

ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

แบบโครงการ 
(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบซ่ึงดูว่า โครงการที่
จัดท านั้นท าขึ้นเพื่อ ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ใด ซึ่งประเด็น
ยุทธศาสตร์นั้นมีทั้ง ระดับส านัก/
กองและระดับหน่วยงาน 

(ชื่อโครงการที่รับผิดชอบ
ด าเนินการ) 

(ระบุว่าการจัดท าโครงการนี้ จะเป็น
การช่วยส่งเสริมหรือประโยชน์ต่อการ
พัฒนาอะไร ด้านใด อย่างไร ซึ่งอาจมี
ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(ผลงาน ระบุจ านวนที่ชัดเจน 
แบบประเมินบุคคล หรือ
แนวนโยบาย 

(ระบุว่าจะต้องท าอย่างไร 
เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยง
ได้/ระบุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ
อย่างยิ่ง หรือเป้าหมายสูงสุด 
ว่าเพื่ออะไร อย่างไร) 

แบบงานประจ า 
(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งดูได้
จากแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน) 

(ระบุเป็นภารกิจหลักของ
หน่วยงาน) 

(ระบุว่าจะต้องด าเนินการวิธีแก้ไข
ปัญหาเพื่อลดความเสี่ยงอย่างไร) 

(ระบุเป็นขั้นตอนหรือแนว
ปฏิบัติที่ดีเพื่อลดและแก้ไข
ปัญหาความเสี่ยงจาการ
ปฏิบัติงาน) 

(ระบุว่าจะต้องท าอย่างไร 
เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยง
ได้) 

 
 
 
 
 
 



แบบ RM-1 
แบบก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม 

ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

แบบโครงการ 
 
 
 
 
 

    

แบบงานประจ า 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 



แบบ  RM-2 

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

งานหลักของ
ฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์
(เพื่อ)/

เป้าหมาย 
 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผน 

 
 

(3) 

สถานะปัจ
จุบัน 

 
 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(6) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 
 

(7) 

ปัจจัยเสีย่ง ผลกระทบ 
โอกาสที่จะ

เกิด 
(L) 
 

(10) 

ผลกระทบ 
 

(C) 
 

(11) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
 

(12) 

ภายนอก ภายใน ทางตรง ทางอ้อม 

(8) (9) 
โครงการ/ภารกิจที่รับผิดชอบและสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

           

ระบุโครงการ ระบุว่าการ
จัดท าโครงการ
นี้ จะเป็นการ
ช่วยสางเสริม
หรือพัฒนา

อะไร ด้านใด 
อย่างไร 

ระบุชื่อตัว
บุคคล 

รายงาน
สถานะ 
การ

ด าเนินการ,
การ

ด าเนินงาน
เป็นประจ า
ทุกวันที่... 
หรือยัง
ไม่ได้

ด าเนินการ 

** 
ตัวย่อ  
ยุทธ์  
เงิน  
งาน  
กฎ 

ระบุสาเหตุที่เกิด
ความเส่ียง 

ด้านกลยุทธ ์
ด้านการเงิน 

ด้านการด าเนินงาน 
ด้านปฏิบัติ

กฎหมาย  ระเบียบ 

ปัจจัยเส่ียง
ภายนอกที่

ก่อให้เกิดความ
เส่ียง 

ปัจจัยภายใน
ที่ก่อให้เกิด
ความเส่ียง 

ผลกระทบที่
ได้รับโดยตรง

ก่อให้เกิด
ความเสียหาย
ต่อหน่วยงาน 

ผลกระทบที่
เกิดขึ้น

ทางอ้อมส่งผล
ให้เกิดความล้า
ช้า/ไม่พอใจ

ของ
ผู้รับบริการ 

ประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
มาแล้วและคากว่าจะเกิดขึ้น 

เอาช่อง
10*ช่อง
11 ได้
เท่าไหร่
คือระดับ
ความ
เส่ียง 

 

 

 

 

 



แบบ RM 2-1 

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง 
(1) 

L 
(2) 

C 
(3) 

ระดับความเสี่ยง 
(4) 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
(5) 

การตอบสนองความเสี่ยง 
(6) 

น าช่องที่ 6 และ 7 จาก RM – 2 มา
ใส่ 

น าช่องที่ 10 จาก RM -2 มาใส ่ น าช่องที่ 11 จาก RM -2  มาใส ่ น าช่องที่ 12 จาก RM-2  มาใส ่ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังต้องให้
หัวหน้างานเป็นผู้พิจารณาว่า
สามารถยอมรับให้อยู่ในระดับใด 

พิจารณาทางเลือกที่จะน ามาไป
ปฏิบตัิเพื่อควบคุมความเสี่ยงและ
ก าหนดเป็นแผนการจัดการความ
เสี่ยง 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  RM-3 

แบบแสดงแนวทางการตอบเสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง 
 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 

แนวทางตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง 

(4) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ
หลัก 
(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

(7) 
น าช่องท่ี 7 จาก RM-2 
มาใส่ 

น าช่องท่ี 6 จาก RM-2 
มาใส่ 

น าช่องท่ี 8 จาก RM-2 
มาใส่ 

น าช่องท่ี 6 จาก RM 2-1 
มาใส่ 

ระบุแนวทางการปฏิบัติงาน/
ขั้นตอนการด าเนินงาน/แผนการ
ด าเนินงานหรือมาตรการในการ
จัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือ
ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ระบุเป็นชื่อบุคคล ระบุเป็นช่วงเวลส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  RM-4 

ให้ใส่เครื่องหมาย  เลือกประเดน็ความเสีย่ง 
ตามประเภทความเสี่ยงด้าน นั้นๆ        แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 
        
 
  ( ) ด้านกลยุทธ์  ()ด้านการปฏิบัติงาน  ( )ด้านการเงิน  ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
   

แผนงาน/กิจกรรม/
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ของกจิกรรม ร้อยละความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขปัญหา 

ระบุแนวทาง การ
ด าเนินงาน/โครงการ/
แนวทางการปฏิบัติงาน 
หรือข้ันตอนของการ
ปฏิบัติงาน ตาม
กระบวนงานเพื่อความ
เสี่ยง 

ระบุเป็นช่วงเวลาที่
ชัดเจน 

ระบุช่ือบุคคลทีร่ับผดิการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ
นั้นๆ 

ผลการด าเนินกจิกรรม/โครงการ
นั้นๆ 

ประมาณอัตราความก้าวหน้าของ
การด าเนินกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิด
การลดความเสี่ยง 

ระบุปัญหาที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงและแนวทางในการ
แก้ปัญหาหรือลดปญัหาในการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  RM-5 
ให้ใส่เครื่องหมาย  เลือกประเดน็ความ 
ตามประเภทความเสี่ยงด้าน นั้นๆ    แบบสรุปผลการด าเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง 
 

 
 

ประเภทความเสี่ยง   
           ( ) ด้านกลยุทธ์                           ( ) ด้านการปฏิบัติงาน                                       ( ) ด้านการงเงิน                                           ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ 
น าช่องที่ 2 จาก RM-3 
มาใส ่

ระบุเหตุ ถ้าไมม่ีการ
ควบคมุความเสี่ยงจะ
เกิดความเสียหาย
อย่างไร 

น าช่องที่ 12 จาก RM-2 
มาใส ่

ช่องตารางกิจกรรมใน  
RM4 มาใส ่

ระบุวิธีการด าเนินการ
ในการจัดการความเสี่ยง 

น าช่อง ผลลัพธ์ของ
กิจกรรม ใน RM – 4 
มาใส ่

ประเมินความเสี่ยงใหม่
หลังการด าเนินการลด
ความเสีย่ง 

ระบุแนวทาง/มาตรการ
ที่ต้องด าเนนิการ
ต่อเนื่องเพื่อการควบคุม
ความเสีย่งจนกว่าจะ
หมดไป 

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ RM – 6 
แบบสรุปผลการประเมินความเสีย่งภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (การรายงานและติดตามผล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประเภทความ
เสี่ยง/ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง 

สรุปความเสี่ยง 
ก่อนการประเมิน หลังการประเมิน 

ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ 
L C ระดับความเสี่ยง L C ระดับความเสี่ยง 

น าช่องที่ 7 จาก 
RM-2 มาใส ่

     เอา L * C ได้
เท่าไหรค่ือค่า
ความเสีย่ง 

เปรียบเทยีบกับ RM 
2-1 ระบุแบบระดับ
ความเสีย่งน้ันๆ ว่า

ลดลงหรือไม ่

  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

เอาข้อมูล ช่อง 10,11,12 ของ 

RM-2 มาใส ่

ตรวจดูว่า

โอกาสและ

ผลกระทบลด

จากเดิม

หรือไม่ 

อย่างไร โดย

การ

เปรียบเทยีบ

กับก่อนการ

ประเมิน 

ใส่เครื่องหมายหน้าช่องที่ว่า การ

ปฏิบัติงาน/โครงการ นั้นๆ สามารถ

ควบคุมได้หรือไม ่



แบบ RM – 7 
แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องน าไปด าเนินการต่อไปในปีถัดไป 

 

ประเภทความเสี่ยง/
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน แนวทาง/มาตรการด าเนินงานในปีถัดไป 
L C ระดับความเสี่ยง 

น าช่องท่ี 7 จาก 
RM-2 มาใส่ 

เอาระดับคะแนน
หลังหารประเมิน

มาใส่ RM 6 

เอาระดับคะแนน
หลังการประเมินมา

ใส่ 
RM 6  

เอาผลระดับความ
เสี่ยงหลังการ
ประเมินมาใส่     

RM 6  

เอาแนวทาง/มาตรการ (ช่องสุดท้ายของ RM 5 มาใส่) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    


