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ค ำน ำ 
 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นหน้ำที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหำรจนถึงเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ 
เพรำะกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ  ต้องเริ่มตั้งแต่กำรก ำหนดกลยุทธ์ด้วยกำรมองภำพรวมทั้งหมดของ
องค์กร โดยค ำนึงถึงเหตุกำรณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สำมำรถส่งผลกระทบต่อมูลค่ำรวมขององค์กร แล้วก ำหนด
แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพ่ือให้ควำมเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สำมำรถยอมรับและจัดกำรได้ เพ่ือกำรสร้ำง
หลักประกันที่องค์กรจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  

คณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยง เทศบำลต ำบลจันจว้ำ  ได้จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ขึ้น  เพ่ือให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติกำรทุกฝ่ำยมีควำมเข้ำใจถึงกระบวนกำรบริหำรควำม
เสี่ยง สำมำรถด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ได้ก ำหนดไว้ในแผน  ซึ่งเป็นกำร
ลดมูลเหตุและโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย  ให้ระดับควำมเสี่ยงและขนำดของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นอยู่ใน
ระดับท่ีสำมำรถยอมรับได้  ประเมินได้  ควบคุมได้  และตรวจสอบได้อย่ำงมีระบบ แผนบริหำรควำมเสี่ยงนี้ จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ตำมควำมคำดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมของผู้บริหำร
และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนทุกฝ่ำย ทุกกลุ่มงำน ที่จะให้ควำมร่วมมือในกำรน ำไปด ำเนินกำรต่อ และหวังเป็นอย่ำง
ยิ่งว่ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่เก่ียวข้องทุกระดับ รวมทั้ง
เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำนของเทศบำล ต่อไป  
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เทศบำลต ำบลจันจว้ำ  
มกรำคม  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 บทน า 
1. หลักการและเหตุผล  
กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นเครื่องมือทำงกลยุทธ์ที่ส ำคัญตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ที่จะช่วยให้

กำรบริหำรงำนและกำรตัดสินใจด้ำนต่ำงๆ อำทิ กำรวำงแผน กำรก ำหนดกลยุทธ์ กำรติดตำมควบคุม และ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพมำกข้ึน และลดกำร
สูญเสียและโอกำสที่ทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กร  

ภำยใต้สภำวะกำรด ำเนินงำนของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีควำมเสี่ยง ซึ่งเป็นควำมไม่แน่นอนที่อำจจะส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรือเป้ำหมำยขององค์กร จึงจ ำเป็นต้องมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเหล่ำนั้นอย่ำงเป็นระบบ 
โดยกำรระบุควำมเสี่ยงว่ำมีปัจจัยเสี่ยงใดบ้ำงท่ีกระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรือเป้ำหมำยขององค์กร วิเครำะห์
ควำมเสี่ยงจำกโอกำสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง ก ำหนดแนวทำงในกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง และต้องค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม  

นอกจำกนี้ พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 
2561  โดยมำตรำ 79  บัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน  กำรควบคุมภำยใน  และกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังก ำหนด  
ดังนั้นคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยง เทศบำลต ำบลจันจว้ำ จึงได้จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของเทศบำลต ำบล
จันจว้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขึ้น  ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกำสที่จะท ำให้เกดิควำมเสียหำย ให้ระดับของ
ควำมเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนำคตอยู่ในระดับที่สำมำรถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้
อย่ำงมีระบบ  
 

2. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง  
1) เพ่ือให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน เข้ำใจหลักกำร และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของเทศบำลต ำบลจันจว้ำ  

2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบขั้นตอน และกระบวนกำรในกำรวำงแผนบริหำรควำมเสี่ยง  

3) เพ่ือให้มีกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  

4) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของเทศบำลต ำบลจันจว้ำ  

5) เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจ ตลอดจนเชื่อมโยงกำรบริหำรควำมเสี่ยงกับกลยุทธ์ของ 
เทศบำลต ำบลจันจว้ำ  

6) เพ่ือลดโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร  
 

3. เป้าหมาย  
1) ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  

2) ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน สำมำรถระบุควำมเสี่ยง วิเครำะห์ควำมเสี่ยง ประเมินควำมเสี่ยง และจัดกำรควำม
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

3) สำมำรถน ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงไปใช้ในกำรบริหำรงำนที่รับผิดชอบ  

4) เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถของบุคลำกรและกระบวนกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง  

5) ควำมรับผิดชอบต่อควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยงถูกก ำหนดขึ้นอย่ำงเหมำะสมทั่วทั้งองค์กร  

6) กำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รับกำรปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  
 



4. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง  
กำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหำรมีข้อมูลที่ใช้ในกำรตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและท ำให้

องค์กรสำมำรถจัดกำรกับปัญหำอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถำนกำรณ์ที่ไม่คำดคิดหรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจท ำให้
องค์กรเกิดควำมเสียหำย  
 

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง  มีดังนี ้ 
1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  กำรบริหำรควำมเสี่ยงจะช่วยคณะท ำงำน

บริหำรควำมเสี่ยงและผู้บริหำรทุกระดับ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงหลักท่ีส ำคัญ และสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับ
ดูแลองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น  

2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร กำรบริหำรควำมเสี่ยงจะ
เป็นแหล่งข้อมูลส ำหรับผู้บริหำรในกำรตัดสินใจด้ำนต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซ่ึงต้ังอยู่บนสมมุติฐำน
ในกำรตอบสนองต่อเป้ำหมำยและภำรกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้  

3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทัง้หมด กำรบริหำรควำมเสี่ยงจะท ำ
ให้บุคลำกรภำยในองค์กรมีควำมเข้ำใจถึงเป้ำหมำยและภำรกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงควำมเสี่ยงส ำคัญ
ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่ำงครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมควำมเสี่ยงธรรมำภิบำล  

4) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหำร
สำมำรถมั่นใจได้ว่ำควำมเสี่ยงได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสมและทันเวลำ รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญของ
ผู้บริหำรในกำรบริหำรงำนและกำรตัดสินใจในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรวำงแผนกำรก ำหนดกลยุทธ์ กำรติดตำม
ควบคุมและวัดผลกำรปฏิบัติงำน ซึ่งส่งผลให้กำรด ำเนินงำนของสถำบันเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และ
สำมำรถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่ำแก่องค์กร  

5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กำรบริหำรควำมเสี่ยงท ำให้รูปแบบกำร
ตัดสินใจในระดับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรมีกำรพัฒนำไปในทิศทำงเดียวกัน เช่น กำรตัดสินใจโดยที่ผู้บริหำรมี
ควำมเข้ำใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับควำมเสี่ยงอย่ำงชัดเจน  

6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงเหมำะสม โดยพิจำรณำถึงระดับควำมเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และกำรเลือกใช้
มำตรกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง เช่น กำรใช้ทรัพยำกรส ำหรับกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่ ำและกิจกรรมที่มีควำม
เสี่ยงสูงย่อมแตกต่ำงกัน หรือกำรเลือกใช้มำตรกำรแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยำกรแตกต่ำงกัน เป็นต้น  

5. นิยามความเสี่ยง  
5.1 ความเสี่ยง (Risk)  
ควำมเสี่ยง หมำยถึง เหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำใดๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นภำยในสถำนกำรณ์ที่ไม่แน่นอน และ

จะส่งผลกระทบหรือสร้ำงควำมเสียหำย (ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดควำมล้มเหลว หรือลด
โอกำสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กร ทั้งในด้ำนยุทธศำสตร์ กำรปฏิบัติงำน กำรเงิน และกำร
บริหำร ซึ่งอำจเป็นผลกระทบทำงบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจำกผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกำสที่จะเกิด 
(Likelihood) ของเหตุกำรณ์  

ลักษณะของควำมเสี่ยง สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้  
1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สำเหตุที่จะทำให้เกิดควำมเสี่ยง  
2) เหตุกำรณ์เสี่ยง คือ เหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน หรือ นโยบำย  
3) ผลกระทบของควำมเสี่ยง คือ ควำมรุนแรงของควำมเสียหำยที่น่ำจะเกิดข้ึนจำกเหตุกำรณ์เสี่ยง  

 
 
 



5.2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
กำรบริหำรควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรปัจจัย และควบคุมกิจกรรม 

รวมทั้งกระบวนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ เพ่ือให้โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของควำม
เสียหำยจำกเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

5.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)  
ระบบบริหำรควำมเสี่ยง หมำยถึง ระบบกำรบริหำรปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนกำร

ด ำเนินงำนต่ำงๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกำสที่องค์กรจะเกิดควำมเสียหำย ให้ระดับของควำมเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่ำงมี
ระบบ โดยค ำนึงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำย ทั้งในด้ำนกลยุทธ์ กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ กำรเงิน และชื่อเสียงของ
องค์กรเป็นส ำคัญ โดยได้รับกำรสนับสนุนและกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกหน่วยงำนทุกระดับทั่ว
ทั้งองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 ข้อมูลพืน้ฐานของเทศบาลต าบลจันจว้า 
1. ประวัติความเป็นมา 

 “จันจว้ำ” เป็นภำษำท้องถิ่นล้ำนนำ  มีควำมหมำยว่ำ“แม่น้ ำจันไหลมำแล้วซึมแทรกหรือกระจำยหำยไป
ในบริเวณดังกล่ำว”เทศบำลต ำบลจันจว้ำแต่เดิมเป็นต ำบลเดียว ชื่อ“ต ำบลจันจว้ำ”เป็นเขตกำรปกครองของ
สุขำภิบำล ต่อมำแบ่งเขตเป็น 2 ต ำบล คือต ำบลจันจว้ำและต ำบลจันจว้ำใต้ ได้รับกำรเปลี่ยนแปลงฐำนะจำก
สุขำภิบำลเป็นเทศบำลต ำบลตำม พระรำชบัญญัติกำรเปลี่ยนแปลงฐำนะสุขำภิบำลเป็นเทศบำลต ำบล พ.ศ. 
2542 ซึ่งประกำศรำชกิจจำนุเบกษำฉบับกฤษฎีกำ เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์  2542โดย
มีผลบังคับใช้เมื่อ 25 พฤษภำคม 2542 

 พ้ืนที่เขตเทศบำลต ำบลจันจว้ำแบ่งตำมลักษณะภูมิประเทศ  ออกเป็น 2 ส่วน   ส่วนที่ 1 ด้ำนทิศ
ตะวันออก  ของถนนพหลโยธินแม่จัน – เชียงแสน  ตลอดแนวลักษณะเป็นเนินเขำ 11   มีแหล่งน้ ำธรรมชำติ
หลำยแห่ง  พ้ืนที่ส่วนนี้มีหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์เป็นเมืองโบรำณ คือเมืองโยนก (เมืองหนองหล่ม) ซึ่งมีเนื้อที่
อยู่ในเขตต ำบลจันจว้ำตลอดแนวเขตมีโบรำณสถำน  เช่น วัดพระธำตุดอยกู่แก้ว  วัดป่ำหมำกหน่อ หลักฐำนวัด
เก่ำรอบหนองหล่ม  มีคูเมืองบริเวณบ้ำนป่ำสักหลวง  หนองไคร้  รำษฎรมีพ้ืนที่เพเดิมมำจำกจังหวัดเชียงใหม่  
จังหวัดล ำพูน  และจังหวัดทำงภำคเหนือ  เนื่องจำกเห็นว่ำพ้ืนที่แห่งนี้มีควำมอุดมสมบูรณ์  จึงอพยพมำตั้งถิ่น
ฐำนอยู่จนถึงปัจจุบัน  ประชำกรส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตร ตำมลักษณะพ้ืนที่คือท ำไร่ในพ้ืนที่สูง ท ำนำพ้ืนที่รำบ 
ส่วนที่ 2 ด้ำนทิศตะวันตก ของถนนพหลโยธิน สำยแม่จัน–เชียงแสน เป็นที่รำบลุ่มเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้ำน  มี
แม่น้ ำจันและแม่น้ ำค ำไหลผ่ำน  รำษฎรเกือบทั้งหมดมีอำชีพท ำนำมีพ้ืนเพส่วนใหญ่มำจำกจังหวัดล ำพูน จังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดทำงภำคเหนือ 

ประวัติผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลจันจว้า 

นำยสงครำม   ทองแสน        วันที่  25พฤษภำคม  2542 -7 ตุลำคม 2542 
นำยสมบัติ  ไชยสำร  วันที่    9  ธันวำคม     2542 -20   พฤษภำคม 2546 
นำยวำร  ภิระบรรณ  วันที่  16พฤษภำคม  2546 -  2  พฤศจิกำยน 2547 
นำยบรรจง  ยำงยืน  วันที่    4กุมภำพันธ์   2547 -  3  กุมภำพันธ์   2551 
นำยทนงศักดิ์   ทองแสน  วันที่    9เมษำยน      2551 -15  มีนำคม 2555 
นำยบรรจง  ยำงยืน  วันที่   28เมษำยน      2555 -   ปัจจุบัน 

ประวัติผู้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลจันจว้า 
นำยคนองพล  เพ็ชรรื่น  วันที่  1  กันยำยน 2540  – 1 ตุลำคม 2543 
นำยณรงค์   ปล้องมำก  วันที่  2  ตุลำคม  2543 - 10พฤศจิกำยน 2546 
นำยประสงค์  เมืองมูล  วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2546 - 2 ตุลำคม 2548 
นำยสำธิต  แก้วรำกมุข  วันที่  3  ตุลำคม 2548  -  31 พฤษภำคม 2551 
ว่ำที่ร้อยตรีธีรภพ  ธนะศรี วันที่  1  มิถุนำยน 2551 - ปัจจุบัน 

 

 



ที่ตั้งและเขตการปกครอง 
 เทศบำลต ำบลจันจว้ำ ตั้งอยู่ห่ำงจำกท่ีว่ำกำรอ ำเภอแม่จัน 12 กิโลเมตร บนทำงหลวงจังหวัด หมำยเลข 
1016 (แม่จัน - เชียงแสน) ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ประมำณ 873 กิโลเมตร ห่ำงจำกชำยแดนประเทศลำว
ประมำณ 19 กิโลเมตร  ห่ำงจำกประเทศพม่ำบริเวณสำมเหลี่ยมทองค ำ  30 กิโลเมตร   เนื้อที่พ้ืนที่ของ
เทศบำลต ำบลจันจว้ำประมำณ  128 ตำรำงกิโลเมตร  หรือ 80,000 ไร่  

เขตการปกครองมีพื้นที่ครอบคลุม  2  ต าบล  23  หมู่บ้าน  คือ 

ต ำบลจันจว้ำมี  11  หมู่บ้ำน  ได้แก่  ต ำบลจันจว้ำใต้มี  12  หมู่บ้ำน  ได้แก่ 
หมู่ที่ 1 บ้ำนใหม่     หมู่ที่ 1 บ้ำนป่ำสักหลวง 
หมู่ที่ 2 บ้ำนทรำยมูล    หมุ่ที่ 2 บ้ำนป่ำสักหลวง 
หมู่ที่ 3 บ้ำนแม่ค ำน้ ำลัด    หมู่ที่ 3 บ้ำนป่ำบงหลวง 
หมู่ที่ 4 บ้ำนห้วยน้ ำรำก    หมู่ที่ 4 บ้ำนกิ่วพร้ำว 
หมู่ที่ 5 บ้ำนห้วยน้ ำรำก    หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองปึ๋ง 
หมู่ที่ 6 บ้ำนดง     หมู่ที่ 6 บ้ำนหนองครก 
หมู่ที่ 7 บ้ำนต้นยำง    หมู่ที่ 7 บ้ำนม่วงหมู่สี 
หมู่ที่ 8 บ้ำนหนองร่อง    หมู่ที่ 8 บ้ำนป่ำกุ๊ก 
หมู่ที่ 9 บ้ำนห้วยน้ ำรำก    หมู่ที่ 9 บ้ำนแม่ค ำฝั่งหมิ่น 
หมู่ที่ 10 บ้ำนสันนำหนองบัว   หมู่ที่ 10 บ้ำนสันหลวง 
หมู่ที่ 11 บ้ำนหนองบัวหัวฝำย   หมู่ที่ 11 บ้ำนป่ำถ่อน 
      หมู่ที่ 12 บ้ำนสันทำงหลวง 

2. วิสัยทัศน์ 
จันจว้ำเมืองน่ำอยู่  เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
เคำรพเสียงประชำชน  มำกล้นผลผลิตทำงกำรเกษตร 
ระบบนิเวศแสนสมบูรณ์  ศูนย์กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 

3. ภารกิจหลัก  และภารกิจรองที่เทศบาลจะด าเนินการ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ภารกิจหลัก 
1. พัฒนำปรับปรุงเส้นทำงคมนำคมในเขตเทศบำลให้ได้มำตรฐำนและมีโครงสร้ำงเชื่อมโยงกันอย่ำงเป็น

ระบบ 
2. จัดวำงระบบผังเมืองรวมในชุมชน  ให้สำมำรถรับกำรเจริญเติบโตของชุมชนภำยในอนำคตจ ำแนก

โซนกำรใช้ที่ดินแต่ละประเภท เช่น แหล่งเกษตรกรรม แหล่งพำณิชยกรรม แหล่งอุตสำหกรรม แหล่งที่อำศัย
แหล่งประกอบกำรด้ำนปศุสัตว์ 

3. พัฒนำปรับปรุงระบบไฟฟ้ำสำธำรณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบำลอย่ำงเป็นระบบและได้
มำตรฐำนโดยเฉพำะถนนสำยหลักในเขตเทศบำลอย่ำงเป็นระบบและได้มำตรฐำนโดยเฉพำะถนนสำยหลักในเขต
เทศบำล 
 4. กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืนๆ 
 5. กำรสำธำรณูปกำร 

 



ภารกิจรอง 
1. พัฒนำปรับปรุงแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร 
2. พัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค  ให้มีปริมำณน้ ำเพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน 
3. ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำภำยในชุมชนให้ได้มำตรฐำนและสำมำรถระบำยน้ ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. ปรับปรุงระบบกำรจรำจรให้ได้มำตรฐำน  สร้ำงวินัยจรำจรให้ประชำชนในท้องถิ่น 
2.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ภารกิจหลัก 
1. เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตให้กับประชำชน  จัดกำรสำธำรณสุขมูลฐำนให้ทั่วถึง 
2. ปัญหำด้ำนยำเสพติดให้ชุมชน 
3. กำรสังคมสงเครำะห์และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 
4. พัฒนำปรับปรุงกิจกำรโรงฆ่ำสัตว์ให้ได้มำตรฐำน 
5. สนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงำน องค์กร ชุมชน และประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขงำน 
6. สนับสนุนส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำของเยำวชน  ประชำชนในท้องถิ่นทั้งในระบบและนอกระบบ

โรงเรียน 
7. พัฒนำปรับปรุงด้ำนสุสำน  ฌำปนสถำนให้ได้มำตรฐำน 
8. กำรจัดกำรศึกษำ 
9. กำรส่งเสริมกีฬำ 
10. กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล 

 
ภารกิจรอง 

1. ส่งเสริมกำรกีฬำให้กลุ่มเยำวชนได้มีกำรใช้เวลำว่ำงท ำกิจกรรมที่มีประโยชน์ 
2. ดูแลจัดกำรด้ำนสวัสดิกำรแก่ชุมชน  เช่น แหล่งชุมชนแออัด 
3. สนับสนุนด้ำนสวัสดิกำร  พัฒนำคุณภำพชีวิต  ผู้ด้อยโอกำสในสังคม 
4. กำรส่งเสริมกำรฝึกและประกอบอำชีพ 
5. กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภารกิจหลัก 
1. กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำคและสิทธิเสรีภำพของประชำชน 
2. พัฒนำปรับปรุงด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. กำรรักษำควำมสะอำด  ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  
4. ควบคุม  ดูแล  กำรประกอบกิจกำรตลำดให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

อย่ำงเคร่งครัด 
5. กำรรักษำควำมสงบควำมเรียบร้อยและส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 
ภารกิจรอง 
1. รณรงค์ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดระเบียบภำยในชุมชน 
2. ส่งเสริม  วำงแผน  จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินของประชำชน 
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 
 
 

 



4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
ภารกิจหลัก 

1. กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
2. สนับสนุนด้ำนกำรพำณิชย์  ส่งเสริมกำรลงทุน 
3. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

ภารกิจรอง 
1. พัฒนำและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
2. พัฒนำส่งเสริมอำชีพให้กลุ่มอำชีพต่ำงๆ สนับสนุนกำรรวมกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ ส่งเสริมด้ำนกำร

ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร 
5. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ภารกิจหลัก 
1. กำรก ำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ ำเสีย   เช่น จัดหำสถำนที่ทิ้งขยะถำวรศึกษำวิธีกำรก ำจัดขยะให้

เหมำะสมกับศักยภำพของเทศบำล 
2. กำรจัดกำรบ ำรุงกำรรักษำกำรใช้ประโยชน์ในที่ดิน  กำรดูแลรักษำที่ดินสำธำรณะประโยชน์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
3. กำรจัดให้มีสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
4. พัฒนำปรับปรุงด้ำนสุสำน ฌำปนสถำนให้ได้มำตรฐำน 
ภารกิจรอง 
1. รวบรวมส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการบริหารและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภารกิจหลัก 
1. สนับสนุนส่งเสริมประชำธิปไตย  ควำมเสมอและสิทธิเสริภำพของประชำชน  
2. สนับสนุนส่งเสริมกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่น  แก่เยำวชนและผู้ที่สนใจ 
ภารกิจรอง 
1.สนับสนุนงำนช่วยเหลืองำนกิจกรรมประเพณีท่ีชุมชนเป็นผู้จัด 
7.  ด้านการบริหารและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
ภารกิจหลัก 
สนับสนุนส่งเสริมประชำธิปไตย  ควำมเสมอภำคและสิทธิเสรีภำพของประชำชน 
ภารกิจรอง 
สนับสนุนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 
3. ยุทธศาสตร์  
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำและทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงยั่งยืน 
 3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพ่ือเป็นเมืองน่ำอยู่ 
 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
 5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำรองค์กรแบบบูรณำกำร 
 6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ 

  
  

 



  
  
5. โครงสร้างหน่วยงาน 

ด้านการเมืองการบริหารของเทศบาล 
แผนภูมิการจัดระเบียบขององค์กรเทศบาลต าบลจันจว้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 
สภำเทศบำล  ประกอบด้วย 
ประธำนสภำเทศบำล  1 คน 
รองประธำนสภำเทศบำล       1 คน 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 1 คน 
สมำชิกสภำเทศบำล  10   คน 

มีหน้าที ่ 
1.  ตรำเทศบัญญัติ  (ออกกฎหมำย) 

  2.  ตรวจสอบ/ควบคุมกำรบริหำรงำนของคณะผู้บริหำร 
 

ฝ่ายบริหาร 
คณะผู้บริหำร   ประกอบด้วย 
นำยกเทศมนตรี      1  คน 
รองนำยกเทศมนตรี     2  คน 
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  1  คน 
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี   1  คน 

 

 

สภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 

ประชาชน ปลัดเทศบาล 

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองการประปา กองสาธารณสุขฯ 

เทศบาล 



หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในสังกัด 
ส านักปลัดเทศบาล 
 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับรำชกำรทั่วไปของเทศบำล และรำชกำรที่มิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของ
กองหรือส่วนรำชกำรใดในเทศบำลโดยเฉพำะรวมทั้งก ำกับและเร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรของ
เทศบำล กำรบริหำรงำนบุคคล กำรทะเบียนรำษฎรและทะเบียนบัตรประจ ำตัวประชำชน กำรจัดเตรียมกำร
เลือกตั้งและด ำเนินกำร เลือกตั้ง กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำม
มั่นคงและงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

แบ่งส่วนรำชกำรภำยใน  ดังนี้ 
1.  ฝ่ายอ านวยการ 

- งำนกำรเจ้ำหน้ำที่มีหน้ำที่รับผิดชอบพิจำรณำ  ศึกษำ  วิเครำะห์  สรุปรำยงำนเกี่ยวกับงำน
บริหำรงำนบุคคลของส่วนรำชกำร  เช่น  กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังของเทศบำล  กำรขอก ำหนดต ำแหน่งและ
อัตรำเงินเดือน  กำรจัดระบบงำน  กำรสรรหำ  กำรจัดสอบ  และกำรบรรจุแต่งตั้ง  กำรโอน  กำรย้ำย  กำร
เลื่อนขั้นเงินเดือน  กำรเลื่อนต ำแหน่ง  กำรพัฒนำและส่งเสริมสมรรถภำพข้ำรำชกำร  กำรด ำเนินกำรขอรับ
บ ำเหน็จบ ำนำญและเงินทดแทน  กำรจัดท ำทะเบียนประวัติ  แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติกำรรับ
รำชกำร  กำรประเมินผลงำนบุคคล  และกำรขออนุมัติ  วินิจฉัยและแก้ปัญหำขัดข้องในเรื่องเกี่ยวกับงำนบุคคล
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  ก.ท.  หรือมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ให้
ค ำปรึกษำและน ำตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆ  เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

- งำนนิติกำรหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมำยหลำยอย่ำง  พิจำรณำ  ตีควำม  และวินิจฉัยปัญหำ
กฎหมำย  เทศบัญญัติ  นิติกรรม  สัญญำต่ำงๆของเทศบำล  ตอบข้อหำรือทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  ศึกษำ
พิจำรณำให้ควำมเห็นทั้งในข้อกฎหมำยและข้อเท็จจริงในกำรร่ำงเทศบัญญัติ   ร่ำงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมเทศ
บัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับ  ท ำนิติกรรม  กำรสอบสวนตรวจพิจำรณำด ำเนินกำรเกี่ยวกับวินัย
พนักงำนเทศบำลและกำรร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  กำรด ำเนินกำรทำงคดี  พิจำรณำตอบข้อหำรือปัญหำกฎหมำย
และกำรปฏิบัติทำงกฎหมำย  ติดตำมและประสำนงำนกำรด ำเนินคดี  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำตอบปัญหำและชี้แจง
เรื่องต่ำงๆเก่ียวกบังำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

- งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผนมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนงำน  ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  ประสำนงำน  ประมวลแผน  พิจำรณำเสนอแนะเพ่ือประกอบกำรก ำหนด
นโยบำย  จัดท ำแผนหรือโครงกำร  ติดตำมประมวลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและโครงกำรต่ำงๆ  ซึ่งอำจเป็น
นโยบำย  แผนงำน  และโครงกำรทำงเศรษฐกิจ  สังคม  กำรเมือง  กำรบริหำร  แผนงำนของ  ให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและ
ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

- งำนงบประมำณมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนงบประมำณ  ศึกษำควบคุม  ตรวจสอบ   
กำรวิเครำะห์ปัญหำกำรเงินและกำรคลังของเทศบำลและพิจำรณำวำงหลักเกณฑ์   ปรับปรุงวิธีกำรคลังของ
เทศบำลให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน  กำรฝำกเงิน  กำรเก็บ
รักษำเงิน  และฐำนะกำรเงินของเทศบำล  ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย  ควบคุมกำรรับกำร
จ่ำย  กำรกู้และกำรยืมเงินสะสมของเทศบำล  ควบคุมและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตัดเงินปี  กำรกันเงินไว้จ่ำย
เหลื่อมปีและกำรขยำยเวลำตัดฝำกเงินงบประมำณ  ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำนในสังกัด
เทศบำล  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำในกำร
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 



 2.  ฝ่ายปกครอง 
- งำนทะเบียนรำษฎรมีหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบเกี่ ยวกับงำนกำรทะเบียนและงำนบัตร

ประชำชน  พิจำรณำ  ท ำควำมเห็น  สรุปรำยงำน  เสนอแนะปฏิบัติตำมกฎหมำย  ระเบียบและค ำสั่งเกี่ยวกับ
กำรอนุญำต  กำรจดและจัดท ำทะเบียนรำษฎร  กำรจัดท ำบัตรประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียน
รำษฎร  กฎหมำยว่ำด้วยบัตรประจ ำตัวประชำชน  กำรพิจำรณำอนุญำตกำรขอมีบัตรประจ ำตัวประชำชน  กำร
ออกใบแทนบัตรประจ ำตัวประชำชน  กำรจัดท ำทะเบียนบ้ำน  ทะเบียนคนเกิด  ทะเบียนคนตำย  กำรรับแจ้ง
ย้ำยที่อยู่อำศัย  กำรจัดท ำทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ยังท ำหน้ำที่ติดต่อ
ประสำนงำน  ควบคุม  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆ  เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่และแก้ไข
ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

-งำนทะเบียนพำณิชย์  มีหน้ำที่เกี่ยวกับงำนรับจดทะเบียนพำณิชย์ให้แก่กิจกำรใดที่กฎหมำยว่ำด้วย
ทะเบียนพาณิชย์ก ำหนดให้เป็นพาณิชยกิจ  ที่มีส ำนักงำนตั้งอยู่ในเขตท้องที่ของเทศบำล 

-งำนรักษำควำมสงบ    มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำม
มั่นคง  ควบคุมตรวจสอบและจัดระเบียบในตลำดสด  หำบเร่  แผงลอย  รวมทั้งกิจกำรค้ำที่น่ำรังเกียจและอำจ
เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  ระวังเหตุร ำคำญ  วำงแผนปฏิบัติงำนจัดท ำทะเบียนผู้ค้ำ  ชี้แจงประชำสัมพันธ์  ปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง   กำร
ควบคมุ  ตรวจสอบและด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัติ  ข้อบังคับและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  กำรศึกษำและ
วิเครำะห์  เพ่ือวำงแผนโครงกำรเกี่ยวกับควำมสงบเรียบร้อยของเทศบำล   ประสำนงำนกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมมั่นคงให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  และแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

- งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย     มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรป้องกันมิให้เกิด
อุทกภัย  วำตภัย  อัคคีภัย  กำรระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลำมออกไป  ลดอันตรำยและควำม
เสียหำยที่เกิดเพลิงไหม้  รักษำและบ ำรุงขวัญ  ตลอดจนทรัพย์สินของประชำชน  ป้องกันและบรรเทำอันตรำย
จำกอุทกภัย  วำตภัย  กำรอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน  ช่วยเหลือสงเครำะห์ผู้ประสบภัย  และปฏิบัติงำน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอ 
 3.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

-  งำนธุรกำรมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสำรบรรณกลำงและงำนธุรกำร  งำนด้ำน
กำรเงิน  งบประมำณ  งำนด้ำนพัสดุ  งำนด้ำนอำคำรสถำนที่ในควำมรับผิดชอบและควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ
ส่วนกลำง  ติดต่อประสำนงำน  วำงแผน  วินิจฉัย  สั่งกำร  ควบคุม  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตำมประเมินผล  และ
แก้ไขปัญหำ  ควบคุมตรวจสอบกำรจัดงำนต่ำงๆ  ร่ำงโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  ติดตำมแก้ไข  เปลี่ยนแปลง
รำยกำรและเก็บรักษำเอกสำรและเอกสำรส ำคัญของส่วนรำชกำร  กำรด ำเนินงำนซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะและงำน
พัสดุทำงช่ำง  ก ำหนดนโยบำยและแผนงำนของส่วนรำชกำร  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำตอบปัญหำและชี้แจงเรื่อง
ต่ำงๆ  เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

-  งำนประชำสัมพันธ์มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์หลำยอย่ำง  เช่น 
ส ำรวจ  รวบรวม  รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน  จัดปำฐกถำ  อภิปรำย  สัมมนำจัดนิทรรศกำร  เผยแพร่
ผลงำน  และนโยบำยของเทศบำล  บริกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของทิ้งถิ่นและของชำติ  และให้ข่ำวสำร
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ  ควบคุมรับผิดชอบและด ำเนินกำรออกเสียงตำมสำยเพ่ือเผยแพร่ดังกล่ำว  ติดต่อต้อนรับชี้แจง
และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อ  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่
และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

-  งำนพัฒนำชุมชนมีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชนหลำยอย่ำง  เช่น  ส ำรวจข้อมูลเบื้อต้นเพ่ือ
จัดท ำแผนงำน  ด ำเนินกำรและสนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่มของประชำชน  แสวงหำผู้น ำท้องถิ่น  เพ่ือช่วยเหลือ



ผู้น ำและเป็นที่ปรึกษำกลุ่มในกำรพัฒนำชุมชน  ดูแลส่งเสริมประชำชนให้มีควำมสนใจ  ควำมเข้ำใจและควำมคิด
ริเริ่มในกำรพัฒนำชุมชนในท้องถิ่นของตน  ท ำงำนพัฒนำร่วมกับประชำชนในท้องถิ่น  ให้ค ำแนะน ำและ
ฝึกอบรมประชำชนในท้องถิ่นตำมวิธีกำรและหลักกำรพัฒนำชุมชน   กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพหลำย
อย่ำง  เช่น  กำรส ำรวจและรวมกลุ่มอำชีพภำยในชุมชน  เป็นที่ปรึกษำกลุ่มในกำรพัฒนำชุมชน  ให้ค ำแนะน ำ
และฝึกอบรมประชำชนในท้องถิ่นตำมวิธีกำรและหลักกำรพัฒนำชุมชน   เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรำยได้ต่อ
ครอบครัวในด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมในครัวเรือนให้ค ำปรึกษำแนะน ำตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆ
เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

-งำนสวัสดิกำรและสังคมมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสังคมสงเครำะห์หลำยอย่ำง  เช่น  วำง
แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนสังคมสงเครำะห์  วิจับและประเมินผลเกี่ยวกับงำนด้ำนสังคมสงเครำะห์  ตลอดจน
เสนอแนะในกำรแก้ไขปรับปรุงงำนสังคมสงเครำะห์  ศึกษำวิเครำะห์  วิจัยด้ำนสังคมสงเครำะห์  กำรวำงแผน
ด ำเนินกำรให้กำรสงเครำะห์  กำรแยกประเภทและกำรปฏิบัติต่อผู้รับกำรสงเครำะห์  ช่วยแนะน ำและให้
ค ำปรึกษำหำรือในกำรด ำเนินกำรสงเครำะห์ตำมหลักวิชำกำรสังคมสงเครำะห์  ด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุน
องค์กำรหรือมูลนิธิเพ่ือกำรสังคมสงเครำะห์  ด ำเนินกำรและแก้ไขปัญหำขัดข้องต่ำงๆ  ในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
กำรวิเครำะห์วิจัยด้ำนสังคมสงเครำะห์และสันทนำกำร  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆ
เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

-  งำนวิชำกำรเกษตร   มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนทำงวิชำกำรเกษตร งำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง และวิเครำะห์วิจัยทำงกำรเกษตร เช่น กำรเพำะปลูก กำรปรับปรุงพันธ์ กำรขยำยพันธ์ 
กำรคัดพันธ์ 
 
ต้ำนทำงโรคและศัตรูพืช กำรวิเครำะห์ดิน และกำรจัดและรักษำมำตรฐำนพันธุ์พืช กำรศึกษำ วิเครำะห์วิจัยเพื่อ
ควบคุมพันธ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและสำธิตงำนวิชำกำรเกษตร เป็นต้น และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

-  งำนกิจกำรสภำมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรกำรประชุมต่ำงๆ   กำร
ติดต่อ  ประสำนงำน  ดูแลควำมเรียบร้อยกำรจัดกำรประชุม  กำรรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสำรและจด
ทะเบียน  บันทึกรำยงำนกำรประชุม  ท ำควำมเห็นสรุป  รำยงำน  เสนอแนะและด ำเนินงำนที่ต้องใช้ควำม
ช ำนำญเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำร  งำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ  ตลอดจนเข้ำร่วมประชุมในกำรก ำหนดนโยบำย
และแผนงำนของส่วนรำชกำร  ประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ  และปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

 
กองคลัง 
 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนกำรจ่ำย กำรรับ กำรน ำส่งเงิน กำรเก็บรักษำเงินและเอกสำร
ทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบใบส ำคัญ ฎีกำ งำนเก่ียวกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทนเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ และเงิน
อ่ืน ๆ งำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำงบประมำณฐำนะทำงกำรเงิน กำรจัดสรรเงินต่ำง ๆ กำรจัดท ำบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงินรำยได้ และรำยจ่ำยต่ำง ๆ กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย งำนท ำงบทดลองประจ ำเดือน ประจ ำปี งำน
เกี่ยวกับกำรพัสดุของเทศบำล งำนสถิติกำรคลัง งำนพัฒนำรำยได้ งำนผลประโยชน์และกิจกำรพำณิชย์ งำนแผน
ที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
 
 



แบ่งส่วนรำชกำรภำยใน  ดังนี้ 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง   

-  งำนพัสดุและทรัพย์สินมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรพัสดุกลำง  เช่น ด ำเนินกำรเรื่องกำร
จัดซื้อ  กำรจัดหำ  ว่ำจ้ำง  ตรวจรับ  เก็บรักษำ  จัดท ำทะเบียน  เบิกจ่ำยพัสดุ  กำรจ้ำงซ่อมพัสดุครุภัณฑ์  ร่ำง
สัญญำซื้อ  สัญญำจ้ำง  หนังสือ  โต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  รำยงำน  สรุปควำมเห็นที่เกี่ยวกับงำนพัสดุ  ท ำ
รำยงำนตรวจสอบและเก็บรักษำใบส ำคัญหลักฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวกับพัสดุ   เอกสำรสิทธิในทรัพย์สินติดต่อ
ประสำนงำนกับบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ชี้แจงรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงำนพัสดุ  เสนอควำมเห็น
เกี่ยวกับระเบียบงำนพัสดุ  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

-  งำนกำรเงินและบัญชีมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเงินและบัญชีหลำยอย่ำง  เช่น  รับ
จ่ำยเงิน  เก็บรักษำเงิน  และสิ่งแทนตัวเงิน  ตรวจสอบและเก็บรักษำใบส ำคัญ  เอกสำรทำงกำรเงินและ
บัญชี  จัดท ำและด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณ  ท ำบัญชีและทะเบียนคุมกำรใช้จ่ำยเงินทั่วไปและนอก
งบประมำณ  ควบคุมกำรท ำบัญชีบำงประเภท  รำยงำนแสดงฐำนะกำรเงิน  ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณ  ตรวจทำนกำรตั้งฎีกำเบิกจ่ำย  จัดสรรเงินงบประมำณ  รำยจ่ำยตำมยอดที่ได้รับอนุมัติ
แล้ว  ตรวจสอบงบเดือน  ท ำรำยงำนกำรเงิน  โต้ตอบหนังสือเกี่ยวกับกำรเงินกำรบัญชี  กำรงบประมำณ  ให้
ค ำปรึกษำแนะน ำและแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติในหน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

-  งำนสถิติและระเบียบกำรคลังมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงำนกำรคลัง  กำรตรวจ
จ่ำยเงินตำมฎีกำที่ตั้งเบิก  กำรตรวจจ่ำยเงินยืมทดรองจ่ำย  กำรตรวจจ่ำยเงินช ำระหนี้เงินกูตำมสัญญำ  กำร
ตรวจสอบเกี่ยวกับกำรเร่งรัดจัดเก็บรำยได้  กำรรับเงินรำยได้และกำรน ำส่งเงิน  กำรส่งใช้เงินยืมทดรอง  กำร
จัดท ำบัญชีและรำยงำนเกี่ยวกับกำรคลัง  กำรเก็บรักษำทรัพย์สินอันมีค่ำของเทศบำล  เป็นกรรมกำรรักษำ
เงิน  กำรศึกษำวิเครำะห์ปัญหำกำรเงินและกำรคลัง  พิจำรณำวำงหลักเกณฑ์  ปรับปรุงวิธีกำรคลังให้เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน  กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรักษำเงินและฐำนะ
กำรเงินของเทศบำล  ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ  ควบคุมกำรรับกำรจ่ำย  กำรกู้และกำรยืมเงิน
สะสม  ควบคุมและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตัดเงินปี  กำรกันเงินไว้จ่ำยเหลื่อมปีและกำรขยำยเวลำตัดฝำกเงิน
งบประมำณ  ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำนในสังกัดเทศบำล   กำรน ำเงินส่งรำยได้  ให้
ค ำปรึกษำแนะน ำและแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติในหน่วยงำนและปฏิบัติงำน อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

-งำนธุรกำร  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและงำนธุรกำร   งำนด้ำน
ก ำ ร เ งิ น  ง บ ป ร ะ ม ำ ณ  ง ำ น ด้ ำ น พั ส ดุ  ง ำ น ด้ ำ น อ ำ ค ำ ร ส ถ ำ น ที่ ใ น ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ  ติ ด ต่ อ
ประสำนงำน  วำงแผน  วินิจฉัย  สั่งกำร  ควบคุม  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตำมประเมินผลและแก้ไขปัญหำ  ควบคุม
ตรวจสอบกำรจัดงำนต่ำงๆ  ร่ำงโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  ติดตำมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรและเก็บรักษำ
เอกสำรและเอกสำรส ำคัญของส่วนรำชกำร  กำรด ำเนินงำนด้ำนพัสดุ  ก ำหนดนโยบำยและแผนงำนของส่วน
รำชกำร  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆ  เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำในกำร
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
2. ฝ่ายพัฒนารายได้และผลประโยชน์ 

-  ง ำนพัฒนำรำย ได้ มี หน้ ำที่ ค ว ำมรั บผิดชอบเกี่ ย วกับกำรปรั บปรุ งกำรจั ด เก็บภำษี
อำกร  ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ พิจำรณำค ำร้อง  หรือเรื่องรำวอ่ืนๆ  ในกำรจัดเก็บภำษีอำกร  และค่ำธรรมเนียม
ต่ำงๆ  เช่นภำษีโรงเรือนและที่ดิน  ภำษำบ ำรุงท้องถิ่น  ภำษีป้ำย  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตควบคุมกิจกำร
ค้ำ  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตควบคุมกำรแต่งผม  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรท ำน้ ำแข็ง  เพ่ือ



กำรค้ำ  ค่ำธรรมเนียมตรวจรักษำโรค  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตตั้งตลำดเอกชน  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตท ำกำร
โฆษณำและใช้เครื่องขยำยเสียง  ค่ำธรรมเนียมตรวจรักษำโรค  ค่ำธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  ค่ำธรรมเนียมขน
สิ่งปฏิกูล  ค่ำธรรมเนียมควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร  ค่ำธรรมเนียมรับรองส ำเนำทะเบียนรำษฎร  ค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตอื่นๆ  ตำมเทศบัญญัต ิ ค่ำปรับผู้ละเมิดกฎหมำยและเทศบัญญัติ  ค่ำอำกรกำรฆ่ำสัตว์  ค่ำธรรมเนียม
โรงพักสัตว์  ค่ำรับจ้ำงฆ่ำสัตว์  ค่ำเช่ำอำคำรพำณิชย์  ค่ำเช่ำตลำดสด  ค่ำเช่ำแผงลอย  ค่ำที่วำงขำยของใน
สวนสำธำรณะ  ค่ำจ ำหน่ำยเวชภัณฑ์  ค่ำธรรมเนียมกำรโอนสิทธิ์กำรเช่ำ  ฯลฯ  ตรวจสอบและประเมินภำษีตำม
อ ำนำจหน้ำที่  ตรวจสอบกำรแยกแบบแสดงรำยกำรเอกสำร  ควบคุมและตรวจสอบกำรรวบรวมข้อมูลและ
จัดท ำรำยงำนตรวจสอบกำรลงบัญชีและทะเบียนควบคุมและเร่ งรั ด เกี่ ยวกับกำรจัด เก็บภำษำ
อำกร  ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

-งำนผลประโยชน์และกิจกำรพำณิชย์มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษำ
อำกร  ค่ำธรรมเนียม  และรำยได้อ่ืน  ควบคุมกำรรักษำทรัพย์สิน  เก็บรักษำและน ำเงินส่ง  งำนอุทธรณ์  งำน
บัญชี  ภำษีคงค้ำง  งำนลงบัญชีและทะเบียน  งำนกำรตรวจสอบและเร่งรัด  งำนจัดท ำรำยงำนภำษีอำกรที่เก็บ
ได้  พิจำรณำค ำร้องในกำรจัดเก็บภำษีอำกร  เช่น  ภำษีโรงเรือนและที่ดิน  ภำษีบ ำรุงท้องที่  ภำษำ
ป้ำย  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต  ควบคุมกิจกำรค้ำ  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตควบคุมกำรแต่งผม  ค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตกำรท ำน้ ำแข็ง  เพ่ือกำรค้ำ  ค่ำธรรมเนียมตรวจรักษำโรค  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตตั้งตลำด
เอกชน  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตท ำกำรโฆษณำและใช้เครื่องขยำยเสียง   ค่ำธรรมเนียมตรวจรักษำ
โรค  ค่ำธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  ค่ำธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  ค่ำธรรมเนียมควบคุมกำรก่อสร้ำง
อำคำร  ค่ำธรรมเนียมรับรองส ำเนำทะเบียนรำษฎร  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตอ่ืนๆ  ตำมเทศบัญญัติ  ค่ำปรับผู้
ละเมิดกฎหมำยและเทศบัญญัติ  ค่ำอำกรกำรฆ่ำสัตว์  ค่ำธรรมเนียมโรงพักสัตว์  ค่ำรับจ้ำงฆ่ำสัตว์  ค่ำเช่ำอำคำร
พำณิชย์  ค่ำเช่ำตลำดสด  ค่ำเช่ำแผงลอย  ค่ำที่วำงขำยของในสวนสำธำรณะ  ดอกเบี้ยเงินฝำกกองทุนส่งเสริม
กิจกำรเทศบำลและเงินฝำกธนำคำร  ค่ำจ ำหน่ำยเวชภัณฑ์  ค่ำธรรมเนียมกำรโอนสิทธิ์กำรเช่ำ  เก็บรักษำหรือ
ค้นหำเอกสำรหลักและเรื่องของผู้เสียภำษีอำกร  ค่ำธรรมเนียมและรำยได้อ่ืน  สอดส่องตรวจตรำเร่งรัดกำร
จัดเก็บภำษีอำกร  ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  และรำยได้อ่ืนค้ำงช ำระ  ควบคุมหรือด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรรวบรวม
ข้อมูลเพื่อจัดท ำรำยงำน  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

-  งำนแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรคัดลอกข้อมูล
ที่ดิน  ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภำษีโรงเรือนและที่ดิน  ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภำษีบ ำรุงท้องที่  กำรส ำรวจและ
ตรวจสอบข้อมูลภำคสนำม  ตรวจสอบรหัสประจ ำแปลงที่ดิน  จัดท ำรำยงำนกำรทะเบียนทรัพย์สินและบริกำร
ข้อมูล  กำรจัดเก็บและบ ำรุงรักษำให้ค ำปรึกษำแผนที่ภำษี  ปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสำรที่
เกี่ยวข้อง  แนะน ำและแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
 
กองช่าง 

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรส ำรวจ ออกแบบ กำรจัดท ำข้อมูลทำงด้ำนวิศวกรรม กำรจัดเก็บ
และทดสอบคุณภำพวัสดุ งำนออกแบบและเขียนแบบ กำรตรวจสอบ กำรก่อสร้ำง งำนกำรควบคุมอำคำรและ
โรงงำนอุตสำหกรรมตำมกฎหมำย งำนแผนกำรปฏิบัติงำนกำรก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง กำรควบคุมกำรก่อสร้ำง
และซ่อมบ ำรุง งำนแผนงำนด้ำนวิศวกรรมจรำจร กำรบ ำรุงรักษำสัญญำณไฟจรำจร เครื่องหมำยจรำจรบนพ้ืน
ทำงและป้ำยจรำจร งำนแผนงำนด้ำนวิศวกรรมเครื่องจักรกล กำรรวบรวมประวัติ ติดตำมควบคุมกำรปฏิบัติงำน
เครื่องจักรกล กำรควบคุม กำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลและยำนพำหนะ งำนเกี่ยวกับแผนงำน ควบคุม เก็บ
รักษำ กำรเบิกจ่ำยวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ำมันเชื้อเพลิง งำนช่ำง สุขำภิบำล กำรควบคุมและบ ำรุงรักษำระบบ



ระบำยน้ ำ กำรควบคุมกำรขุดดินและถมดินตำมกฎหมำย กำรบ ำบัดน้ ำเสีย และงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย  

 
แบ่งส่วนรำชกำรภำยใน  ดังนี้ 

1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง   
- งำนวิศวกรรมมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนวิศวกรรมโยธำ  และกำรผังเมือง  พิจำรณำกำร

ตรวจสอบ  ค้นคว้ำ  วิเครำะห์และวิจัย  วำงโครงกำรก่อสร้ำง  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำในงำนวิศวกรรม
โยธำ  เช่น  อำคำร  โรงงำน  อุตสำหกรรม  ถนน  สะพำน  ท่ำเทียบเรือ  อู่เรือหรือคำนเรือ  ก ำแพงคัน
ดิน  โครงสร้ำงส ำหรับรองรับถังน้ ำ  ถังน้ ำมัน  ถังเก็บของไหล  และส ำรวจออกแบบ  วิเครำะห์ข้อมูลทำง
วิศวกรรมโยธำและกำรผังเมืองเพ่ือวำงโครงกำรด้ำนสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  ระบบคมนำคมและกำร
ขนส่ง  ทำงหลวงเทศบำล  ทำงวิ่ง  สระว่ำยน้ ำสำธำรณะ  งำนผลิตน้ ำประปำ  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำตอบปัญหำ
และชี้แจงเรื่องต่ำงๆเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

- งำนสถำปัตยกรรมมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสถำปัตยกรรมและผังเมืองหลำย
ด้ำน  เช่น   ตรวจสอบเกี่ยวกับกำรออกแบบ  ค ำนวณโครงสร้ำง  เขียนแบบอำคำรเพ่ือกำรก่อสร้ำงและ
ซ่อมแซม  ก ำหนดแนวทำงแก่สถำปนิกและวิศวกรเพ่ืออกแบบอำคำร  ตรวจพิจำรณำและแก้ไข  กำรออกแบบ
และกำรค ำนวณโครงสร้ำง  ตรวจและควบคุมกำรออกแบบตกแต่งภำยในอำคำร  กำรประมำณรำคำค่ำ
ก่อสร้ำง  ออกแบบอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ  ตรวจและพิจำรณำลงนำมรับรองแบบอำคำรของหน่วยงำน
ต่ำงๆที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย  เช่น  แบบอำคำรโรงเรียน  โบสถ์มำตรฐำน  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำตอบปัญหำและ
ชี้แจงเรื่องต่ำงๆเก่ียวกับงำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
2. ฝ่ายการโยธา 

-  งำนสำธำรณูปโภคมีหน้ ำที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนช่ำงด้ำนสำธำรณูปโภคหลำย
อย่ำง  เช่น  กำรควบคุมกำรก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำ  กำรวำงโครงกำรก่อสร้ำง  กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำหรือ
ตรวจสอบที่เกี่ยวกับงำนทำง  สะพำน  ท่อระบำยน้ ำ  ช่องน้ ำ  อำคำร  เขื่อน  อำคำรชลประทำน  กำร
ประปำ  ท่ำเทียบเรือและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนๆ  งำนส ำรวจเพ่ือกำรก่อสร้ำง  งำนส ำรวจและทดลองวัสดุ  งำนส ำรวจ
ข้อมูลตรวจทำนแบบ  ออกแบบด้ำนช่ำงโยธำเพ่ือกำรสำธำรณูปโภค  ซ่อมสร้ำง  ควบคุมกำรใช้กำรบ ำรุงรักษำ
เครื่องจักร  ยำนพำหนะ  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่และแก้ไข
ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

-  งำนสวนสำธำรณะมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสวนสำธำรณะหลำยอย่ำง  เช่น  กำรจัด
สวนสำธำรณะ  สวนหย่อม  สวนไม้ดอกไม้ประดับ  ตัดแต่งต้นไม้ตำมสถำนที่  พักผ่อนหย่อนใจ  ทำง
สำธำรณะ  งำนประดับ  ตกแต่งสถำนที่อำคำรเกี่ยวกับกำรใช้พันธุ์ไม้ต่ำงๆ  กำรดูแลบ ำรุงรักษำต้นไม้  ไม้
ดอก  ไม้ประดับ  และพันธุ์ไม้ต่ำงๆให้สมบูรณ์  ก ำจัดวัชพืชในที่หรือทำงสำธำรณะ  จัดท ำเรือเพำะช ำพันธุ์ไม้
และดูแลรักษำเรือนเพำะช ำพร้อมขยำยพันธุ์ไม้ชนิดต่ำงๆ  กำรประมำณรำคำด้ำนภูมิสถำปัตย์  ให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและ
ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

-  งำนจัดสถำนที่และกำรไฟฟ้ำสำธำรณะมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนช่ำงด้ำนจัดสถำนที่และ
กำรไฟฟ้ำหลำยอย่ำง  เช่น  ตรวจ  ทดสอบ  สร้ำง  ซ่อม  ประกอบ  ดัดแปลง  ติดตั้งและบ ำรุงรักษำ
เครื่องจักร  เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้ำ  ค ำนวณรำยกำรและประมำณรำคำในกำรด ำเนินงำน  ควบคุม
ตรวจสอบกำรใช้  กำรเก็บรักษำเครื่องมือเครื่องใช้  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆเกี่ยวกับ



งำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

- งำนศูนย์เครื่องจักรกลมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนศูนย์เครื่องจักรกลหลำย
อย่ำง  เช่น  ตรวจ  ทดสอบ  ซ่อมแซม  บ ำรุงรักษำ  ประกอบ  ติดตั้งเครื่องยนต์  เครื่องจักรกล  เครื่องมือทุ่น
แรงเครื่องใช้  ก ำหนดรำยกำรจัดหำ  และประมำณรำคำวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในกำรด ำเนินงำน  ควบคุมกำรเดิน
ของเครื่องยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น  ตรวจรับและควบคุมกำรเบิกจ่ำย  กำรใช้  เก็บรักษำเครื่องมือและ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนรวมทั้งกำรควบคุม  จัดท ำสถิติและบันทึกประวัติกำรซ่อมและบ ำรุงรักษำ  ให้
ค ำปรึกษำแนะน ำตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

-  งำนธุรกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและงำนธุรกำร   งำนด้ำน
กำรเงิน  งบประมำณ  งำนด้ำนพัสดุ  งำนด้ำนอำคำรสถำนที่ในควำมรับผิดชอบ   ติดต่อ
ประสำนงำน  วำงแผน  วินิจฉัย  สั่งกำร  ควบคุม  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตำมประเมินผลและแก้ไขปัญหำ  ควบคุม
ตรวจสอบกำรจัดงำนต่ำงๆ  ร่ำงโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  ติดตำมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรและเก็บเอกสำร
และเอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำร  กำรด ำเนินงำนด้ำนพัสดุ  ก ำหนดนโยบำยแผนงำนของส่วนรำชกำร  ให้
ค ำปรึกษำแนะน ำตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุขชุมชน งำนแผนงำนสำธำรณสุข งำนสุขำภิบำลและอนำมัย
สิ่งแวดล้อม งำนรักษำควำมสะอำด งำนเผยแพร่และฝึกอบรม งำนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำน สำธำรณสุข งำน
สัตวแพทย์ งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย กำรควบคุมและฟ้ืนฟูสุขภำพ กำรบริกำรและรักษำพยำบำล งำนทันต
สำธำรณสุข งำนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ มอบหมำย 

 แบ่งส่วนรำชกำรภำยใน  ดังนี้ 
 1.  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

- งำนสุขำภิบำล อนำมัยและสิ่งแวดล้อมมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสุขำภิบำลและอนำมัยหลำย
อย่ำง  ส่งเสริมและพัฒนำกำรสุขำภิบำล  กำรอนำมัยที่เกี่ยวข้องกับสภำวะสิ่งแวดล้อมทั่วๆไป   อันมีผลกระทบ
ต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน  กำรส่งเสริมสุขภำพ  กำรควบคุมโรค  เช่นกำรตรวจชันสูตรโรค  กำรตรวจ
บ ำบัดและรักษำผู้ป่วยโรคทำงเดินอำหำร  กำรส่งเสริมภำวะโภชนำกำร  กำรท ำลำยแหล่งแพร่เชื้อโรค  ก ำจัด
แมลงน ำโรค  กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่
และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

- งำนรักษำควำมสะอำดมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสุขำภิบำลด้ำนควำมสะอำดอันเป็นผลกระทบ
ต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนเช่น  กำรจัดกำรขยะมูลฝอย  กำรขนถ่ำยขยะมูลฝอย  อุจจำระ  กำรจัดกำร
น้ ำเสีย  กำรดูดลอกท่อระบำยน้ ำ  กำรก ำจัดวัชพืชบนทำงเท้ำ  ทำงระบำยน้ ำและคูคลองต่ำงๆ  ให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและ
ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

- งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุขมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลหลำยอย่ำง  เช่น  กำร
พยำบำลดูแลผู้ป่วยอย่ำงใกล้ชิดทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ  กำรฟ้ืนฟูสภำพของผู้ป่วย  กำรส่งเสริมให้ก ำลังใจแก่
ผู้ป่วย  กำรเฝ้ำระวังผู้ป่วย  กำรประเมินสภำพและบันทึกรำยงำนอำกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ  กำรตัดสินใจให้กำร
พยำบำลผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินและรีบด่วน  กำรพยำบำลผู้ป่วยที่มีปัญหำซับซ้อนหรือมีอำกำรหนัก  กำรให้ยำและ
สำรน้ ำแก่ผู้ป่วย  จัดท ำรำยงำนกำรให้กำรรักษำพยำบำล  งำนทันตสำธำรณสุข  กำรช่วยแพทย์ในกำร
บ ำบัดรักษำเพ่ือกำรวินิจฉัยและบ ำบัดรักษำ  กำรใช้ยำระงับควำมรู้สึก  กำรจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์กำร

 



รักษำพยำบำลให้พร้อมใช้  กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค  เช่น  กำรวำงแผน  กำรสอน  กำรแนะน ำให้
ผู้ป่วยที่มีอยู่ระหว่ำงกำรรักษำพยำบำล  กำรผดุงครรภ์  กำรช่วยเหลือส่งเสริมสุขภำพมำรดำ  และทำรก  กำร
บริกำรวำงแผนครอบครัว  กำรค้นคว้ำปรับปรุงและก ำหนดมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล  ให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและ
ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

- งำนกองทุนหลักประกันสุขภำพมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบ
หลักประกันสุขภำพและสวัสดิกำรชุมชนในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยเน้นเรื่องกำรแพทย์ฉุกเฉิน กำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ กำรป้องกันโรค และกำรฟื้นฟูสมรรถภำพที่จ ำเป็นต่อสุขภำพ กำรด ำรงชีวิต ตลอดจนส่งเสริมให้กลุ่มแม่
และเด็ก กลุ่มผู้สูงอำยุ ผู้ประกอบอำชีพที่มีควำมเสี่ยง กลุ่มคนพิกำร กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ มีสวัสดิกำรชุมชนรองรับและสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขได้อย่ำงทั่วถึง โดยกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมของบุคคลในพื้นที่ 

-  งำนธุรกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและงำนธุรกำร  งำนด้ำนพัสดุ  งำนด้ำน
อำคำรสถำนที่ในควำมรับผิดชอบ  ติดต่อประสำนงำน  วำงแผน  วินิจฉัย  สั่งกำร  ควบคุม  ปรับปรุง
แก้ไข  ติดตำมประเมินผลและแก้ไขปัญหำ  ควบคุมตรวจสอบกำรจัดงำนต่ำงๆ  ร่ำงโต้ตอบ  บันทึก  ย่อ
เรื่อง  ติดตำมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรและเก็บเอกสำรและเอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำร  กำรด ำเนินงำนด้ำน
พัสดุ  ก ำหนดนโยบำยแผนงำนของส่วนรำชกำร  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆเกี่ยวกับ
งำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

 
 2.  ฝ่ายบริการสาธารณสุข 

- งานสัตวแพทย์  มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสัตวแพทย์หลำยอย่ำง  เช่น  กำรตรวจและ
วินิจฉัย โรคสัตว์   กำรให้กำรรักษำพยำบำลสัตว์ป่ วย   กำรส ำรวจแหล่ งที่ เ กิด โรค
ระบำด  กำรศึกษำ  วิเครำะห์  ชันสูตรโรคสัตว์  ซึ่งเกิดจำกเชื้อประเภทต่ำงๆ  เช่น  ไวรัส  แบคทีเรียและปำรำ
สิต  ศึกษำวิจัย  ค้นคว้ำเพ่ือป้องกันและก ำจัดโรควำงแผนและควบคุมกำรส ำรวจโรคสัตว์และกำรทดลองให้ยำ
กับโรคชนิดต่ำงๆ  ตรวจควบคุมกำรน ำเข้ำ – ส่งออกนอกเขตควบคุมซึ่งสัตว์และซำกสัตว์  ดูแลกำรกัก
สัตว์  ตรวจสุขภำพควำมสมบูรณ์ของสัตว์ที่คอกพัก  บรรทุกล ำเลียงสัตว์  ออกส ำรวจสัตว์และค้นหำโรค  ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้ำ  กำรตรวจควบคุมกำรฆ่ำและจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์กำรให้ค ำแนะน ำและตอบปัญหำแก่
เจ้ำของสัตว์เกี่ยวกับกำรป้องกันโรคระบำดสัตว์และกำรรักษำพยำบำลสัตว์  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำตอบปัญหำและ
ชี้แจงเรื่องต่ำงๆเก่ียวกับงำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

- งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสำธำรณสุขชุมชน  กำรรักษำพยำบำล
เบื้องต้น  กำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยแม่และเด็ก  กำรสุขำภิบำล  กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรให้บริกำรสำธำรณสุข
แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งด้ำนกำรบริหำรงำนและวิชำกำรสำธำรณสุข  เช่น  กำรวำงแผนปฏิบัติงำน  กำร
ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำน    ให้ค ำปรึกษำแนะน ำตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่และแก้ไข
ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

- งำนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรให้ภูมิคุ้มกันเพ่ือควบคุมป้องกัน
โรคและงำนทำงระบำดวิทยำ  เช่น  กำรสอบสวนภำวะเกิดโรคติดต่อ  กำรรวบรวมและวิเครำะห์สถิติข้อมูล
เกี่ยวกับกำรเกิดโรค  ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรระบำดของโรค  กำรนิเทศงำนทำงระบำดวิทยำ   ให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและ
ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกีย่วข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 



- งานเผยแพร่และฝึกอบรม  มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสุขำภิบำลและอนำมัยหลำย
อย่ำง  ส่งเสริมและพัฒนำกำรสุขำภิบำล  กำรอนำมัยที่เกี่ยวกับกำรเผยแพร่  ฝึกอบรม  เกี่ยวกับสำธำรณสุขขั้น
มูลฐำนและกำรส่งเสริมสุขภำพ  จัดสัมมนำเพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรสำธำรณสุข  จัด
นิทรรศกำรและบริกำรเผยแพร่ให้ข้อมูลข่ำวสำรทำงวิชำกำรด้ำนสำธำรณสุขต่ำงๆ  แก่ประชำชนเพ่ือส่งเสริมและ
ยกระดับมำตรฐำนกำรสำธรณสุขชุมชน  ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  กำรประเมินผลงำนต่ำงๆ  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ
ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและ
ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
กองการศึกษา 

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรศึกษำและพัฒนำกำรศึกษำ ทั้งกำรศึกษำในระบบ
กำรศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบกำรศึกษำและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เช่น กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย อนุบำล
ศึกษำ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ โดยให้มีส่วนบริหำรกำรศึกษำ ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ งำนวำงแผนบุคคลและ
ทะเบียนประวัติ ฝ่ำยกิจกำรโรงเรียน งำนกำรศึกษำปฐมวัย งำนโรงเรียน งำนกิจกำรนักเรียน ฝ่ำยวิชำกำร งำน
ส่งเสริมคุณภำพและมำตรฐำนหลักสูตร งำนพัฒนำสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ส่วนส่งเสริม
กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ฝ่ำยกำรศึกษำนอกระบบและตำมอัธยำศัย งำนกำรศึกษำนอกระบบและตำม
อัธยำศัย งำนห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ ฝ่ำยกิจกรรมเด็กและเยำวชน งำนกีฬำและ
นันทนำกำร ฝ่ำยส่งเสริมศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม งำนกิจกำรศำสนำ งำนส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
ฝ่ำยแผนงำนและโครงกำร งำนระบบสำรสนเทศ งำนงบประมำณ งำนธุรกำร หน่วยศึกษำนิเทศก์ งำนนิเทศ
กำรศึกษำ งำนประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 
 แบ่งส่วนรำชกำรภำยใน  ดังนี้ 

 1.  ฝ่ายบริหารการศึกษา 
- งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  มีหน้ำที่จัดเก็บวิเครำะห์ข้อมูลสถิติทำง

กำรศึกษำ  กำรทดลองวิจัยทำงกำรศึกษำ  จัดท ำจัดหลักสูตรที่มีควำมจ ำเป็นต่อนักเรียนและผู้สอน  จัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  งำนมำตรฐำนวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ส่งเสริมกำร
พัฒนำหลักสูตรภูมิปัญญำท้องถิ่น  จัดอบรมสัมมนำ  วิชำกำรประเมินผลทำงกำรศึกษำ  วิเครำะห์ปัญหำ
เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนกำรใช้หลักสูตร  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

- งำนโรงเรียนและกำรศึกษำปฐมวัย  มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนพัฒนำและส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยของโรงเรียน  และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้มีมำตรฐำน  งำนพัฒนำควำมพร้อมทำงด้ำน
ร่ำงกำย  จิตใจ  อำรมณ์  สังคมและสติปัญญำของเด็กอนุบำล  3  ขวบ  ประสำนงำนชุมชนให้มีส่วนร่วมพัฒนำ
ศักยภำพเด็กก่อนเข้ำเรียนและส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นพ้ืนฐำนในกำรเลี้ยงดูเด็กก่อนวันเรียน  งำน
ควบคุม  จัดเตรียมและให้บริกำรวัสดุอุปกรณ์คู่มือครูสื่อกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน   และศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก  งำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร  เอกสำรต่ำงๆ  กฎระเบียบและนโยบำยของรำชกำรอันเกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยของโรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  งำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยโรงเรียน  งำนส่งเสริม
และปลูกฝังประชำธิปไตยในโรงเรียน  งำนสร้ำงสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน  งำนปลูกฝังวินัย  และ
ถ่ำยทอดวัฒนธรรมของชำติ  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

- งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้ำที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนบุคคลของพนักงำนครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  ลูกจ้ำงประจ ำ  (ภำรโรง)  และพนักงำนจ้ำง  (งบประมำณอุดหนุน)  กำรบรรจุแต่งตั้ง  กำร
โอน  กำรย้ำย  กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน  กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน  กำรเลื่อนต ำแหน่ง  กำรพัฒนำและส่งส่งเสริม
สมรรถภำพข้ำรำชกำร  กำรด ำเนินกำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญและเงินทดแทน  กำรจัดท ำทะเบียนประวัติ  แก้ไข
เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติกำรรับรำชกำร  กำรประเมินผลงำนบุคคล  และกำรขออนุมัติ  วินิจฉัยและ



แก้ปัญหำขัดข้องในเรื่องเกี่ยวกับงำนบุคคลให้เป็นไปตำมกฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  ก.ท.  หรือมติ
คณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ค ำปรึกษำและน ำตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆ  เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่
และและแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

-หน่วยศึกษานิเทศก์  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรวำงแผนก ำหนดแนวทำงปฏิบัติงำน  วินิจฉัย
สั่งกำร  ประสำนงำน  และตรวจสอบ  ควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จัดท ำมำตรฐำน
สถำนศึกษำ  แผนพัฒนำกำรศึกษำ  แผนพัฒนำ  3  ปีเทศบำล  (งำนนิเทศกำรศึกษำ)  กำรวำงแผนพัฒนำด้ำน
วิชำกำร  งำนทดลองวินิจฉัยพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  กำรนิเทศปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน  ศึกษำค้นคว้ำทำง
วิชำกำร  จัดท ำต ำรำ  เอกสำรทำงวิชำกำร  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 
2.  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- งานกีฬาและนันทนาการ  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนให้บริกำรและพัฒนำศูนย์
เยำวชน  งำนส ำรวจและรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงำนกีฬำและนันทนำกำร  งำนก ำหนดแผนและกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพของประชำชน  งำนฝึกอบรมกีฬำให้เด็ก  เยำวชนและ
ประชำชน  งำนกำรขออนุญำตใช้อุปกรณ์กีฬำและสนำมกีฬำ  งำนส่งเสริมและพัฒนำงำนกีฬำและนันทนำกำร
ให้กับเด็ก  เยำวชนและประชำชน  งำนกีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก
ระดับภำคกลำง  รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  งำนส่งเสริมและพัฒนำกีฬำนักเรียนและครูโรงเรียนในเขต
เทศบำล  งำนศูนย์พัฒนำนันทนำกำรและกีฬำโรงเรียนในเขตเทศบำล  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนส ำรวจรวบรวมข้อมูลสถิติและ
ประเมินผลเกี่ยวกับเด็กและเยำวชน  งำนส่งเสริมพัฒนำเด็กเยำวชนให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำเด็กและเยำวชน
แก่งชำติ  งำนควบคุมดูแลกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  งำนส่งเสริมและพัฒนำสภำเด็กและเยำวชนใน
ด้ำนต่ำงๆ  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

- งานส่งเสริมประเพณี  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรงำนส ำรวจ
ข้อมูล  ส่งเสริมและอนุรักษ์งำนประเพณีท้องถิ่น  และงำนส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น  ก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกิจกรรมงำนประเพณีท้องถิ่น  และงำนส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น  งำนส่งเสริมและพัฒนำศูนย์
วัฒนธรรมท้องถิ่น  กำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรมงำนประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย  งำน
ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนในเขตเทศบำล  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

- งานห้องสมุด  และเครือข่ายทางการศึกษา  มีหน้ำที่จัดตั้งและควบคุมกำรด ำเนินงำน
ห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และเครือข่ำยทำงกำรศึกษำตำมควำมพร้อมและควำมเหมำะสม   งำนควบคุมทะเบียน
พัสดุ  และทรัพย์สินของห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  และสื่อเทคโนโลยีเครือข่ำยทำงกำรศึกษำงำนให้บริกำรและ
ส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งวิชำกำร  และสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ  งำนจัดกิจกรรมต่ำงๆของ
ห้องสมุด  งำนจัดแหล่งเครือข่ำยทำงกำรศึกษำเพ่ือเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น  งำนส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมจำกเอกชน  ประชำชนและองค์กรต่ำงๆ  เพ่ือสนับสนุนจัดกิจกรรมต่ำงๆ  ของห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และ
เครือข่ำยทำงกำรศึกษำ  งำนจัดให้บริกำรใช้พิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น  งำนจัดแหล่ง
เครือข่ำยทำงกำรศึกษำเพ่ือเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น   งำนส่งเสริมมีส่วนร่วมจำก
เอกชน  ประชำชนและองค์กำรต่ำงๆเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และเครือข่ำยทำงกำร
ศึกษำ  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 3.   ฝ่ายแผนงานและโครงการ 

- งำนธุรกำรมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ  รับส่งหนังสือ  ลงทะเบียนหนังสือ
รำชกำรทุกประเภท  งำนดูแล  รักษำ  จัดเตรียม  ประสำนงำนและให้บริกำรเรื่องสถำนที่  วัสดุอุปกรณ์  ท ำ
หน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ พัสดุของกองงำนศึกษำ   มีหน้ำที่จัดท ำทะเบียนพัสดุและลงรำยกำรรับ/จ่ำย
พัสดุ  ควบคุมดูแล  เก็บรักษำพัสดุทุกประเภท  ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุ    ตรวจสอบควบคุมและเก็บรักษำ



พัสดุ  ครุภัณฑ์ต่ำงๆ  ของส ำนักกำรศึกษำตำมระเบียบที่ทำงรำชกำรก ำหนด  จัดท ำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ  จัด
จ้ำงพัสด ุ เงินอุดหนุน/งบประมำณกองกำรศึกษำ งำนเกี่ยวกับกำรขออนุมัติ  จัดหำ  จัดซื้อ  เบิกจ่ำย  ซ่อมแซม
และบ ำรุงพัสดุ  ตลอดจนจัดท ำทะเบียนพัสดุ  เก็บรักษำใบส ำคัญเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับพัสดุของทุก
งำน  ควบคุมยอดเงินงบประมำณคงเหลือทุกประเภทของแต่ละงำนในส ำนักงำน   งำนบริหำรและควบคุม
งบประมำณทุกประเภทของกองกำรศึกษำ  งำนตรวจสอบภำยในของกองกำรศึกษำ  กำรโอนงบประมำณ
รำยจ่ำยของกองกำรศึกษำ  งำนดูแลรักษำจัดเตรียมประสำนงำนเกี่ยวกับให้บริกำรเรื่องสถำนที่   วัสดุ
อุปกรณ ์ ติดต่อและอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆ  และงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

- งำนงบประมำณมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยและควบคุมงบประมำณหมวด
เงินเดือนและค่ำจ้ำง  ค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนเทศบำล  พนักงำนครูเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และ
พนักงำนจ้ำงของส ำนักกำรศึกษำ  และพนักงำนครูเทศบำลโรงเรียนในสังกัด  เบิกจ่ำยและควบคุมงบประมำณ
เงินสวัสดิกำรต่ำงๆของพนักงำนครูเทศบำลโรงเรียนในสังกัด  กำรเบิกจ่ำยและควบคุมงบประมำณเงินอุดหนุน
เกี่ยวกับข้ำรำชกำรบ ำนำญและเงินบ ำนำญข้ำรำชกำรครู  เงิน  ช.ค.บ.  และค่ำรักษำพยำบำล  จัดท ำทะเบียน
และเก็บรักษำหลักฐำนเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรเงินและบัญชี   รำยงำนเงินเพ่ิมจำกเงินบ ำนำญ  25%  ส่ง
จังหวัด  และส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญและรวบรวมรำยละเอียด  ช.พ.ค. ,ช.พ.ส.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นนทบุรี  กำรขออนุมัติเบิกงำนบ ำเหน็จ  บ ำนำญและสวัสดิกำรให้ครูบ ำนำญและลูกจ้ำงประจ ำ  จัดท ำบัญชีถือ
จ่ำย  (จ.18)  เบิกจ่ำยเงินเดือนพนักงำน  ครูเทศบำลตำมบัญชีถือจ่ำย  (จ.18)  งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 

- งำนแผนงำนและโครงกำรมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนงำนและโครงกำรของ
ส ำนักกำรศึกษำและแผนพัฒนำกำรศึกษำของเทศบำลเมืองบำงบัวทอง   งำนรวบรวมข้อมูล  เพ่ือศึกษำและ
วิเครำะห์  ก ำหนดนโยบำย  จัดท ำแผนงำนและโครงกำรของส ำนักกำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด   กำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ  งำนติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพของ
สถำนศึกษำ  (ธรรมนูญโรงเรียน)  งำนประสำนงำน  กำรตรวจ  ติดตำมผลและประเมินผล  กำรน ำแผนงำน
โครงกำรด้ำนกำรศึกษำไปปฏิบัติ  งำนเผยแพร่เอกสำรเพ่ือรับกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  งำน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมำย 

 
กองการประปา 

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำ กำรติดตั้งกำรประปำ 
กำรควบคุมกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรงบประมำณรำยได้ รำยจ่ำย กำรบัญชี พัสดุ กำรวำงแผนปรับปรุงใน
ข้อบกพร่องต่ำงๆ ของกำรประปำ รวมทั้งกำรปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆที่เก่ียวข้องตมท่ีได้รับมอบหมำย 

 แบ่งส่วนรำชกำรภำยใน  ดังนี้ 
1. ฝ่ายผลิตและบริหารงานทั่วไป 

-  งำนผลิตน้ ำและบริกำรมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรผลิตน้ ำประปำ ตำมกระบวนกำรผลิต
น้ ำให้ได้ตำมหลักวิชำกำรตำมขนำดและรูปแบบของโรงกรอง กำรสูบน้ ำดิบจำกแหล่งน้ ำแล้วผ่ำนกำรผสมสำรเคมี
เพ่ือท ำให้น้ ำตกตะกอน กำรวิเครำะห์น้ ำบ ำบัดตะกอนให้น้ ำมีควำมใสเพ่ือกำรกรองน้ ำให้มีควำมสะอำดตำม
มำตรฐำนน้ ำ เพื่อกำรอุปโภคและบริโภค ตลอดจนกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ กำรเตรียมน้ ำส ำรองเพ่ือกำรดับเพลิง 
บ ำรุงรักษำอุปกรณ์กำรกรองน้ ำและบ ำรุงรักษำซ่อมแซมแก้ไขเครื่องสูบน้ ำเครื่องจักรกลต่ำงๆ ในระบบกำรผลิต 
ทั้งแรงสูงและแรงต่ ำ รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรส ำรวจและประมำณกำรติดท่อติดตั้งมำตรวัดน้ ำ ท ำผังแนวท่อ กำร
โอนย้ำยมำตรวัดน้ ำ และงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

- งำนติดตั้งและซ่อมบ ำรุงมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมท่อจ ำหน่ำยน้ ำ 
งำนตรวจรักษำท่อกำรดับเพลิง งำนตรวจสอบและด ำเนินกำรตำมกฎหมำยแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับ
กำรใช้น้ ำประปำ รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนติดตั้งมำตรวัดน้ ำ ตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซมมำตรที่ช ำรุดงำนทะเบียน



วัดน้ ำงำนงดกำรใช้น้ ำประปำ บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมท่อจ่ำยน้ ำประปำ และส ำรวจตรวจท่อน้ ำ ตัดมำตรและ
ติดตั้งมำตรวัดน้ ำตำมท่ีประชำชนต้องกำรและร้องขอและงำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

-  งำนกำรเงินและบัญชี มีหน้ำรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสนอแนะทำงกำร
ปรับปรุงกำรจัดเก็บรำยได้ประปำ วิธีกำรจัดเก็บค่ำน้ ำประปำ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และรำยได้อ่ืนๆ ของเทศบำล 
ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรตรวจรับแบบแสดงรำยกำรค ำร้องหรือค ำขอของผู้ช ำระน้ ำประปำและ
ค่ำธรรมเนียม รับช ำระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชีจัดท ำทะเบียนและรำยกำรต่ำงๆ เก็บรักษำหลักฐำน
กำรช ำระค่ำน้ ำประปำจัดท ำเทศบัญญัติเรื่องน้ ำประปำ กำรจัดท ำบัญชีรำยรับ -รำยจ่ำย ใบเสร็จรับเงินค่ำ
น้ ำประปำ กำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ช ำระค่ำน้ ำประปำ (บัญชีประจ ำตัวผู้เก็บเงิน) กำรคุมมำตรน้ ำประปำ (สมุดจด
เลขอ่ำนมำตรน้ ำ) กำรน ำส่งเงินรำยได้จำกกำรประปำกำรขยำยเขตและกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมและปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

-งำนธุรกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและงำนธุรกำร  งำนด้ำนพัสดุ  งำนด้ำน
อำคำรสถำนที่ในควำมรับผิดชอบ  ติดต่อประสำนงำน  วำงแผน  วินิจฉัย  สั่งกำร  ควบคุม  ปรับปรุง
แก้ไข  ติดตำมประเมินผลและแก้ไขปัญหำ  ควบคุมตรวจสอบกำรจัดงำนต่ำงๆ  ร่ำงโต้ตอบ  บันทึก  ย่อ
เรื่อง  ติดตำมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรและเก็บเอกสำรและเอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำร  กำรด ำเนินงำนด้ำน
พัสดุ  ก ำหนดนโยบำยแผนงำนของส่วนรำชกำร  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆเกี่ยวกับ
งำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรตรวจสอบควำมถึกต้องของข้อมูลและตัวเลขต่ำงๆ  ด้วยเทคนิคและวิธีกำร
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมำณมำกน้อยตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม  โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพของ
กระบวนกำรควบคุมภำยในและควำมส ำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  รวมทั้งวิเครำะห์และประเมินผลกำรบริหำร
และกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ  ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ  กำรเงิน  กำร
พัสดุ  และทรัพย์สิน  กำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆของเทศบำลให้เป็นไปตำมนโยบำย  กฎหมำย  ระเบียบ
ข้อบังคับ  ตรวจสอบระบบกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยของทรัพย์สิน  และกำรใช้ทรัพยำกรทุก
ประเภท  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและเสนอแนะวิธีกำรหรือมำตรกำรในกำรปรับปรุง  แก้ไข  เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปโดยมีประสิทธิภำพ  ประสิทธิผลและประหยัด  เสนอแนะเพ่ือป้องปรำมมิให้เกิดควำมเสียหำย
หรือกำรทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับกำรเงิน  หรือทรัพย์สินต่ำงๆของเทศบำล  สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนตำม
มำตรฐำนและ/หรือระเบียบ  ข้อบังคับ  ค ำสั่งที่รำชกำรก ำหนดเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่
ตรงตำมวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบำย  ติดตำมผลกำรตรวจสอบ  เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่
ผู้บริหำรท้องถิ่น  และปลัดเทศบำลเพื่อให้กำรปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจสอบ  เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำ
แก่ผู้บริหำรท้องถิ่น  และปลัดเทศบำลเพ่ือให้กำรปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตำมท่ีผู้ตรวจสอบ
ภำยในเสนอแนะ  สอบทำนและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำตอบปัญหำและชี้แจง
เรื่องต่ำงๆเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. แนวทางด าเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง  
1.1 แนวทางด าเนินงาน  ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของเทศบำลต ำบลจันจว้ำ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้  
ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา  
1) ก ำหนดนโยบำยหรือแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของเทศบำลต ำบลจันจว้ำ 
2) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกำส ผลกระทบจำกปัจจัยเสี่ยง  
3) วิเครำะห์และจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำน  
4) จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมำก (Extreme) รวมทั้ง

ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปำนกลำง (Medium) ที่มีนัยส ำคัญ  
5) สื่อสำรท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนบริหำรควำมเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงำนของเทศบำลต ำบลจันจว้ำ

รับทรำบ และสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้  
6) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง  
7) รำยงำนสรุปกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง  
ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน  
1) ทบทวนแผนบริหำรควำมเสี่ยงในปีที่ผ่ำนมำ  
2) พัฒนำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำหรับควำมเสี่ยงแต่ละประเภท  
3) ผลักดันให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  
4) พัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
1.2 กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย  
1) นายกเทศมนตรี มีหน้ำที่แต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง ส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำม

เสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสม รวมทั้งพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรืออนุมัติแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เพ่ือน ำไปปฏิบัติต่อไป  

2) คณะท างานบริหารความเสี่ยง  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง จัดท ำแผน
บริหำรควำมเสี่ยง รำยงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงเพื่อปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไปในอนำคต  

3) ผู้ปฏิบัติงาน  หรือพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง เทศบำลต ำบลจันจว้ำ  มีหน้ำที่สนับสนุนข้อมูลที่
เกีย่วข้องให้กับคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง และให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง  

 
2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

 



หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง  
โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบไปด้วย กำรก ำกับดูแล กำรตัดสินใจ กำรจัดท ำแผน กำร

ด ำเนินกำร กำรติดตำมประเมินผล และกำรสอบทำน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้  
2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลต าบลจันจว้า 
1) ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของเทศบำลต ำบลจันจว้ำ 
2) ให้ควำมเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
3) รับทรำบผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำ  
2.2 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน  
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินงำนเพื่อเพ่ิมมูลค่ำให้กับ

องค์กร  
2) รับทรำบผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ

เทศบำลต ำบลจันจว้ำ 
3) ก ำกับดูแลกำรพัฒนำและกำรปฏิบัติตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
2.3 ผู้อ านวยการ  
1) แต่งตั้งคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยงของเทศบำลต ำบลจันจว้ำ  
2) ส่งเสริมและติดตำมให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสม  
3) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
4) พิจำรณำผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำ  
2.4 หน่วยตรวจสอบภายใน  
1) สอบทำนกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของเทศบำลต ำบลจันจว้ำ  
2) น ำเสนอผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินรับทรำบและให้

ข้อเสนอแนะ  
2.5 คณะท างานบริหารความเสี่ยง  
1) จัดให้มีระบบและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นระบบมำตรฐำนเดียวกันทั้งองค์กร  
2) ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรลดและควบคุมควำม

เสี่ยง  
3) รำยงำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ เสนอต่อ

นำยกเทศมนตรี เพ่ือพิจำรณำ  
2.6 ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลจันจว้า 
1) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง  
2) ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. คณะท างานบริหารความเสี่ยง  
เทศบำลต ำบลจันจว้ำได้มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง ตำมค ำสั่งเทศบำลต ำบลจันจว้ำ ที่ 

011/2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง   โดยมีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้  

องค์ประกอบ   
๑. ว่ำที่ร้อยตรี ธีรภพ  ธนะศรี  ปลัดเทศบำล  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงอุไรวรรณ์    เป็งสุข  ผอ.กองคลัง  กรรมกำร 
๓. นำยวันชัย  ค ำลือ   ผอ.กองกำรศึกษำ กรรมกำร 
๔. นำยบุญชอบ  จันทำพูน  ผอ.โรงเรียนเทศบำล ๑ กรรมกำร 
๕. นำยชมพร   จับใจนำย  ผอ.โรงเรียนเทศบำล 2 กรรมกำร 
๖. นำงรัตนำ  วงศ์ปัญญำ  ผอ.กองสำธำรณสุขฯ กรรมกำร 
๗. นำยบวร   มณีรัต   ผอ.กองช่ำง  กรรมกำร 
๘. นำยนเรศ   มำละ   รก.ผอ.กองกำรประปำ กรรมกำร 
๙. นำงนิรุชำ  ซำวค ำเขตต์  หัวหน้ำส ำนักปลัด กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐. นำงพัชรณัฎฐ์   ดิฐวสุธร  หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
อ านาจหน้าที่  
1) จัดให้มีระบบและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นระบบมำตรฐำนเดียวกัน  

2) ปฏิบัติตำมข้ันตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้แก่ กำรระบุควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำร
จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง และกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรลดและควบคุมควำมเสี่ยง  

3) ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อนำยกเทศมนตรีต ำบลจันจว้ำ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นกระบวนกำรที่ใช้ในกำรระบุ วิเครำะห์ ประเมิน และจัดล ำดับควำม
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนขององค์กร รวมทั้งกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
โดยก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซ่ึงเทศบำลต ำบลจันจว้ำ 
มีข้ันตอนหรือกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้  

1. ระบุความเสี่ยง เป็นกำรระบุเหตุกำรณ์ใดๆ ทั้งท่ีมีผลดีและผลเสียต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้อง
ระบุได้ด้วยว่ำเหตุกำรณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดข้ึนได้อย่ำงไร  

2. ประเมินความเสี่ยง เป็นกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง และจัดล ำดับควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำจำกกำร
ประเมินโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และควำมรุนแรงของผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง โดยอำศัยเกณฑ์
มำตรฐำนที่ได้ก ำหนดไว้ ท ำให้กำรตัดสินใจจัดกำรกับควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงเหมำะสม  

3. จัดการความเสี่ยง เป็นกำรก ำหนดมำตรกำร หรือแผนปฏิบัติกำรในกำรจัดกำร และควบคุมควำม
เสี่ยงที่สูง (High) และสูงมำก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สำมำรถปฏิบัติได้จริง และควร
ต้องพิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำในด้ำนค่ำใช้จ่ำยและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในกำรก ำหนดมำตรกำรหรือแผนปฏิบัติกำร
นั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย  

4. รายงานและติดตามผล เป็นกำรรำยงำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่
ได้ด ำเนินกำรทั้งหมดตำมล ำดับให้ฝ่ำยบริหำรรับทรำบและให้ควำมเห็นชอบด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำม
เสี่ยง  

5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  เป็นกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปี เพ่ือให้มั่นใจว่ำ
องค์กรมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มำตรกำรหรือกลไกกำร
ควบคุมควำมเสี่ยง (Control Activity) ที่ด ำเนินกำรสำมำรถลดและควบคุมควำมเสี่ยงที่เกิดข้ึนได้จริงและอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหำมำตรกำรหรือตัวควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือให้ควำมเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีกำร
จัดกำร (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง  

6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกำรทบทวนประสิทธิภำพของแนวกำรบริหำร ควำมเสี่ยงในทุก
ขั้นตอน เพ่ือพัฒนำระบบให้ดียิ่งขึ้น  

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลจันจว้า 

 



1. การระบุความเสี่ยง  
เป็นกระบวนกำรที่ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน ร่วมกันระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค ำนึงถึง 

ควำมเสี่ยงที่มีสำเหตุมำจำกปัจจัยทั้งภำยในและภำยนอก ปัจจัยเหล่ำนี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ 
เป้ำหมำยขององค์กร หรือผลกำรปฏิบัติงำนทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในกำรระบุปัจจัยเสี่ยง จะต้อง
พิจำรณำว่ำมีเหตุกำรณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดควำมผิดพลำดควำม เสียหำยและ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรดูแลป้องกันรักษำ ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้อง
เข้ำใจในควำมหมำยของ “ควำมเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทควำมเสี่ยง” ก่อนที่
จะดำเนินกำรระบุควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม  

1.1 ความเสี่ยง (Risk) หมำยถึง เหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำใดๆ ที่อำจเกิดขึ้นภำยใต้สถำนกำรณ์ท่ีไม่
แน่นอนและจะส่งผล กระทบหรือสร้ำงควำมเสียหำย (ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดควำม
ล้มเหลว หรือลดโอกำส ที่จะบรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจหลักขององค์กร และเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติงำน 

 
1.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมำยถึง ต้นเหตุ หรือสำเหตุที่มำของควำมเสี่ยง ที่จะท ำให้ไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้  โดยต้องระบุได้ด้วยว่ำเหตุกำรณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่ำงไร และ
ท ำไม ทั้งนี้สำเหตุของควำมเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสำเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเครำะห์และก ำหนดมำตรกำรลดควำม
เสี่ยงในภำยหลังได้อย่ำงถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้ำน ดังนี้  

1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถควบคุมกำรเกิดได้โดยองค์กร อำทิ เศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมือง กฎหมำย คู่แข่ง เทคโนโลย ีภัยธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม  

2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ควำมเสี่ยงที่สำมำรถควบคุมได้โดยองค์กร อำทิ กฎระเบียบ ข้อบังคับภำยใน
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบำยกำรบริหำรและกำรจัดกำร ควำมรู้/ ควำมสำมำรถของบุคลำกร กระบวนกำร
ทำงำน ข้อมูล/ ระบบสำรสนเทศ เครื่องมือ/ อุปกรณ์  

1.3 ประเภทความเสี่ยง    แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมำยถงึ ควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ กลยุทธ์ เป้ำหมำย 

พันธกิจ ในภำพรวมขององค์กร ที่อำจก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรไม่บรรลุผลตำมเป้ำหมำยในแต่ละ
ประเด็นยุทธศำสตร์ขององค์กร  

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหำ
กำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน  หรือกำรด ำเนินงำนปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ควำม
เสี่ยงด้ำนนี้ อำทิ กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำนโดยไม่มีผังกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน หรือไม่มีกำร
มอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ บุคลำกรขำดแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน  

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรและควบคุม
ทำงกำรเงินและกำรงบประมำณขององค์กรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล ผลกระทบกำรเงินที่เกิดจำกปัจจัย
ภำยนอก อำทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงินของหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลำง สำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมำณ รวมทั้ง กำรจัดสรรงบประมำณไม่เหมำะสม  

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นควำมเสี่ยง
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นข้อกฎหมำย ระเบียบ กำรปกป้องคุ้มครองผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วน ได้เสีย กำรป้องกัน
ข้อมูลรวมถึงประเด็นทำงด้ำนกฎระเบียบอื่นๆ  

กำรระบุควำมเสี่ยงควรเริ่มด้วยกำรแจกแจงกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่จะท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่
ก ำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนกำรปฏิบัติงำนนั้นๆ ท ำให้เกิดควำมผิดพลำด ควำม
เสียหำย และเสียโอกำสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรหำ
มำตรกำรลดควำมเสี่ยงในภำยหลังได้ ทั้งนี้กำรระบุควำมเสี่ยง สำมำรถดำเนินกำรได้หลำยวิธี อำทิ จำกกำร



วิเครำะห์กระบวนกำรทำงำน กำรวิเครำะห์ทบทวนผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำร
ระดมสมอง กำรเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน กำรสัมภำษณ์ แบบสอบถำม 

2. การประเมินความเสี่ยง  
กำรประเมินควำมเสี่ยงเป็นกระบวนกำรที่ประกอบด้วย กำรวิเครำะห์ กำรประเมิน และกำรจัดระดับ

ควำมเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือขององค์กร ซ่ึง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  

2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
เป็นกำรก ำหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ได้แก ่ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยงได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรให้คะแนน ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
(Likelihood) และระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมำก น้อย ปำนกลำง สูง 
และสูงมำก ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

 

 

 

 

 



ส่วนระดับควำมเสี่ยง ( Degree of Risk )  จะพิจำรณำจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำง โอกำสที่จะเกิดควำม
เสี่ยง และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อองค์กร  ว่ำจะก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในระดับใด โดยได้ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 
ระดับ  ได้แก่ สูงมำก  สูง  ปำนกลำง  และต่ ำ 

 
 
2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  
เป็นกำรน ำควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มำประเมินโอกำส (Likelihood) ที่จะเกิด

เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงต่ำงๆ และประเมินระดับควำมรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่ำควำมเสียหำย (Impact) จำก
ควำมเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของควำมเสี่ยงที่แตกต่ำงกัน ท ำให้สำมำรถก ำหนดกำรควบคุมควำมเสี่ยงได้อย่ำง
เหมำะสม ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถวำงแผนและจัดสรรทรัพยำกรได้อย่ำงถูกต้องภำยใต้งบประมำณ ก ำลังคน หรือ
เวลำที่มีจ ำกัด โดยอำศัยเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น ซึ่งมีข้ันตอนดำเนินกำร ดังนี้  

1) พิจำรณำโอกำส ควำมถี่ ในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (Likelihood) ว่ำมีโอกำส ควำมถี่ที่จะเกิดนั้น
มำกน้อยเพียงใด ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด  

2) พิจำรณำควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงำนว่ำมีระดับควำม
รุนแรง หรือมีควำมเสียหำยเพียงใด ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด  
 

2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
เมื่อพิจำรณำโอกำส ควำมถี่ท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
และผลกระทบของควำมเสี่ยง ว่ำก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใด  

ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (Likelihood x 
Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็นแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซ่ึง
ใช้เกณฑ์ในกำรจัดแบ่ง ดังนี้  

1) ระดบัควำมเสี่ยงต่ ำ (Low) คะแนนระดับควำมเสี่ยง 1 – 5 คะแนน โดยทั่วไปควำมเสี่ยงในระดับนี้
ให้ถอืว่ำเป็นควำมเสี่ยงที่ไม่มีนัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำน ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสำมำรถยอมรับได้ภำยใต้กำร
ควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด ำเนินกำรใดๆเพ่ิมเติม  



2) ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง (Medium) คะแนนระดับควำมเสี่ยง 6 – 10 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง
ได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมควำมเสี่ยง  

3) ระดับควำมเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับควำมเสี่ยง 11 – 16 คะแนน ต้องมีแผนลดควำมเสี่ยง 
เพ่ือให้ควำมเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

4) ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก (Extreme) คะแนนระดับควำมเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ต้องมีแผนลดควำม
เสี่ยงและประเมินซ้ ำ หรืออำจต้องถ่ำยโอนควำมเสี่ยง  

 
 



การประเมนิความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง 
ล าดับความ

เสี่ยง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ
คนและสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชนในกำรพึ่งพำตนเอง 

กิจกรรมกำรส่งเสรมิอำชีพ
แก่ชุมชนให้มีกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำ อำจขำยได้น้อย ท ำ
ให้เกิดกำรขำดทุนได ้

ชุมชนขำดกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และล้มเลิกกิจกำร 

ด้ำนกำรเงิน 2 2 4 7 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและสังคมเพื่อ
เป็นเมืองน่ำอยู ่

ส่งเสริม สนับสนุน กำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย กำร
ป้องกันภัยยำเสพติด และกำร
สร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน โดยกำรมสี่วน
ร่วมจำกทุกภำคส่วน 

1. กิจกรรมกำรป้องกัน
และแก้ไขปญัหำยำเสพติด
กำรแพร่ระบำดของยำเสพ
ติด  
2. กิจกรรมป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณะภัย 
ประชำชนขำดควำมเข้ำใจ
ในกำรบริหำรจัดกำรภัย 

1. มีกำรแพร่ระบำดของยำเสพตดิ
ในชุมชน  
 
 
2. จำกกำรที่สภำพอำกำศ
แปรปรวน ประชำชนอำจไดร้ับ
ผลกระทบจำกเหตุวำตภัย 
อุทกภัย และอำจเกดิอัคคีภยั 

1. ด้ำนระเบียบ 
กฎหมำย 
 
 
2. ด้ำนระเบียบ 
กฎหมำย 

4 
 
 
 

4 

4 
 
 
 

3 

16 
 
 
 

12 

2 
 
 
 

3 

ยุทธศาสตร์ที่  4   
กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน ระบบ
สำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำร 

1. ก่อสร้ำง ปรับปรุง 
บ ำรุงรักษำ ถนน สะพำน 
ระบบกำรจรำจร และสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกให้ได้
มำตรฐำน สะดวก ปลอดภยั 
2. ปรับปรุง บ ำรุงรักษำและ
พัฒนำระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำง
สำธำรณะให้ครอบคลมุทุก
พื้นที ่

1. กำรควบคมุงำน
ก่อสร้ำง บุคลำกรที่ปฏิบัติ
หน้ำท่ีไม่เพียงพอต่อ
ปริมำณงำน พนักงำนหนึ่ง
คนต้องรับผิดชอบงำน
หลำยโครงกำรในเวลำ
เดียวกัน และยังต้อง
ปฏิบัติงำนหน้ำท่ีอื่นๆ อีก
หลำยดำ้น ท ำให้กำร
ปฏิบัติงำนมีควำมล้ำช้ำ 

1. ปัจจัยภำยใน  กำรปฏิบตัิงำน
ด้ำนกำรควบคมุกำรก่อสร้ำงขำด
ควำมคล่องตัว เกดิควำมล่ำช้ำ 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RM1 



ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง 
ล าดับความ

เสี่ยง 
2. กำรส ำรวจและกำร
ซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ  
มีข้อร้องเรียนเกีย่วกับ
ไฟฟ้ำทำงสำธำรณะ
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง  

2. ปัจจัยภำยนอก  ไฟฟ้ำ
สำธำรณะเสียหำยบ่อยครั้ง ท ำให้
เกิดควำมไม่ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน 

2. ด้ำนกำรด ำเนินงำน 2 2 4 8 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
กำรพัฒนำบ้ำนเมือง
และกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรแบบ
บูรณำกำร    

กำรพัฒนำระบบบริหำรที่มี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล มุ่ง
สนองตอบต่อกำรแกไ้ขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน 

กิจกรรมกำรจัดท ำ
ประชำคมเพื่อจดัท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
ประชำชนไม่ค่อยให้ควำม
สนใจ และเข้ำมำมสี่วน
ร่วมในกำรจดัท ำ
ประชำคม 

เกิดจำกปัจจยัภำยนอก 
ประชำชนเข้ำร่วมกำรประชุม
ประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นน้อย  เมื่อ
เทียบกับสัดส่วนของประชำกร/
ครัวเรือนท้ังหมดในพ้ืนท่ี   

ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 4 3 12 5 

ยุทธศาสตร์ที่  6 
กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมสู่
ระบบนิเวศน์
สมบูรณ ์

กำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  
และพัฒนำพ้ืนท่ีสีเขียว แหล่ง
น้ ำสำธำรณะ กำรบริหำร
จัดกำรขยะ น้ ำเสยี และ
มลภำวะทำงอำกำศ อย่ำงถูก
หลักสุขำภิบำล 

1. กิจกรรมกำรเก็บขยะ 
รักษำควำมสะอำด 
ปริมำณขยะมเีพิ่มขึ้น และ
ไม่มีกำรคัดแยกขยะก่อน
น ำมำทิ้ง 
2. กิจกรรมกำรก ำจัดขยะ 
และกำรเผำถ่ำนในพ้ืนท่ี 
ไม่ถูกวิธี ท ำให้เกิดปัญหำ
หมอกควัน 

1. เกิดจำกปัจจัยภำยนอก 
กำรจัดเก็บขยะลำ่ช้ำ ไม่เป็นไป
ตำมแผน 
 
 
2.เกิดจำกปัจจัยภำยนอก  
ประชำชนยังไม่ให้ควำมส ำคญัใน
กำรลดปัญหำหมอกควันเท่ำท่ีควร 
ยังคงมีกำรเผำขยะกันอย่ำง
ต่อเนื่อง ท ำให้เกิดปัญหำหมอก
ควันภำยในพ้ืนท่ี 

ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

5 
 
 
 
 

4 

5 
 
 
 
 

3 

25 
 
 
 
 

12 

1 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 



3.การจัดการความเสี่ยง  
เป็นกำรก ำหนดแนวทำงตอบสนองควำมเสี่ยง ซึ่งมีหลำยวิธีและสำมำรถปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับ

สถำนกำรณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงต้องคุ้มค่ำกับกำรลดระดับ
ผลกระทบที่เกิดจำกควำมเสี่ยงนั้น โดยทำงเลือกหรือวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย 4 แนวทำงหลัก คือ  

1) การยอมรับ (Take) หมำยถึง กำรที่ควำมเสี่ยงนั้นสำมำรถยอมรับได้ภำยใต้กำรควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่
ต้องด ำเนินกำรใดๆ อำทิ กรณีท่ีมีควำมเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่ำที่จะด ำเนินกำรใดๆ ให้ขออนุมัติ
หลักกำรรับควำมเสี่ยงไว้และไม่ด ำเนินกำรใดๆ แต่ควรมีมำตรกำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น  

2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมำยถึง กำรลดโอกำสที่จะเกิดขึ้น หรือลดควำมเสียหำย 
โดยกำรจัดระบบกำรควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบำงส่วนของกิจกรรมหรือโครงกำรที่น ำไปสู่เหตุกำรณ์ที่
เป็นควำมเสี่ยง เพ่ือให้มีกำรควบคุมท่ีเพียงพอและเหมำะสม อำทิ กำรปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน กำรจัด
อบรมเพ่ิมทักษะในกำรท ำงำนให้กับพนักงำน และกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน  

3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถยอมรับและต้อง
จัดกำรให้ควำมเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเง่ือนไขกำรด ำเนินงำน โดยมีวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกลุ่มนี้ อำทิ กำรหยุด
หรือยกเลิกกำรด ำเนินงำนหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงนั้น  

4) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่สำมำรถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ อำทิ กำรท ำ
ประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน กำรจ้ำงบุคคลภำยนอกหรือกำรจ้ำงบริษัทภำยนอกมำจัดกำรใน
งำนบำงอย่ำงแทน เช่น งำนรักษำควำมปลอดภัย  

เมื่อเลือกวิธีกำรหรือมำตรกำรที่เหมำะสมที่จะใช้จัดกำรควำมเสี่ยงแล้ว ต้องมีกำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงเพ่ือก ำหนดมำตรกำรหรือแผนปฏิบัติกำรในกำรจัดกำรและควบคุมควำมเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมำก 
(Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สำมำรถปฏิบัติได้จริง และให้สำมำรถติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำในด้ำนค่ำใช้จ่ำยและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในกำร
ก ำหนดมำตรกำรหรือแผนปฏิบัติกำรนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 

4. การรายงานและติดตามผล  
หลังจำกจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนแล้ว จะต้องมีกำรรำยงำนและ

ติดตำมผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำได้มีกำรด ำเนินงำนไปอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม โดยมีเป้ำหมำยใน
กำรติดตำมผล คือ เป็นกำรประเมินคุณภำพและควำมเหมำะสมของวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมทั้งติดตำมผล
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ได้มีกำรด ำเนินกำรไปแล้วว่ำบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงหรือไม่ 
โดยหน่วยงำนต้องสอบทำนดูว่ำ วิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงใดมีประสิทธิภำพดีก็ให้ด ำเนินกำรต่อไป หรือ
วิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน ำผลกำรติดตำมไปรำยงำนให้ฝ่ำยบริหำรทรำบตำมแบบ
รำยงำนที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น ทั้งนี้กระบวนกำรสอบทำนอำจก ำหนดข้อมูลที่ต้องติดตำม หรืออำจท ำ Check List 
กำรติดตำม พร้อมทั้งก ำหนดควำมถี่ในกำรติดตำมผล โดยสำมำรถติดตำมผลได้ใน 2 ลกัษณะ คือ  

1) กำรติดตำมผลเป็นรำยครั้ง (Separate Monitoring) เป็นกำรติดตำม ตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 
เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น  

2) กำรติดตำมผลในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน (Ongoing Monitoring) เป็นกำรติดตำมที่รวมอยู่ในกำร
ด ำเนินงำนต่ำงๆ ตำมปกติของหน่วยงำน  
 
5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  

คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง จะต้องท ำสรุปรำยงำนผลและประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปี
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรเทศบำลต ำบลจันจว้ำ เพ่ือให้มั่นใจว่ำเทศบำลต ำบลจันจว้ำ มีกำรบริหำรควำมเสี่ยง



เป็นไปอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มำตรกำรหรือกลไกกำรควบคุมควำมเสี่ยงที่
ด ำเนินกำร สำมำรถลดและควบคุมควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหำ
มำตรกำรหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ควำมเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีกำรจัดกำร อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
และให้องค์กรมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในกำรด ำเนินงำน  

6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง  
กำรทบทวนแผนบริหำรควำมเสี่ยง เป็นกำรทบทวนประสิทธิภำพของแนวกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทุก

ขั้นตอน เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำแผนงำนในกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน
จริงเป็นประจ ำทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 

ในปีงบประมำณ 2563 เทศบำลต ำบลจันจว้ำ ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง
เพ่ือเตรียมกำรรองรับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจำรณำจำกข้อเสนอแนะจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรเทศบำลต ำบลจันจว้ำ และคัดเลือกควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำงข้ึนไปจนถึงควำมเสี่ยงใน
ระดับสูงมำก เพ่ือก ำหนดมำตรกำรหรือแผนปฏิบัติกำรในกำรจัดกำรและควบคุมควำมเสี่ยงที่สูงมำก (Extreme) 
และสูง (High) นั้นให้ลดลงมำอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง (Medium) ก็มี
มำตรกำรควบคุม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้ำหมำย ซึ่งกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรลดควำมเสี่ยงได้
พิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำในด้ำนค่ำใช้จ่ำยและต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหำรควำม
เสี่ยงประจ ำปีงบประมำณ 2563 ของเทศบำลต ำบลจันจว้ำ มีองค์ประกอบที่ส ำคัญ ดังนี้  

1) วิธีกำรด ำเนินงำน (กิจกรรมกำรควบคุม จัดกำรควำมเสี่ยง)  
2) ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ำยหรือกลุ่มงำน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหำรควำมเสี่ยง  
3) งบประมำณท่ีใช้ด ำเนินกำร  
4) ก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรของแผนงำนนั้น  

โดยมีรำยละเอียดแผนบริหำรควำมเสี่ยงของเทศบำลต ำบลจันจว้ำ  ตำมแบบ RM3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

ประเภท
ความเสี่ยง 

มาตรการในการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมกำรส่งเสรมิอำชีพแก่
ชุมชนให้มีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ อำจ
ขำยได้น้อย ท ำให้เกดิกำรขำดทุน
ได ้

ชุมชนขำดกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และล้มเลิกกิจกำร 

4 ด้ำนกำรเงิน 1. น ำสินค้ำท่ีจะจ ำหน่ำยลงเว็ปไซด์ของหน่วยงำน  เพื่อ
เป็นกำรส่งเสรมิกำรขำยให้กับผลติภัณฑ์นั้น 
2. ขยำยฐำนลูกค้ำ 
3. เพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มอำชีพ  
ทำงสถำนีวิทยุ หรือเสยีงตำมสำยประจ ำหมู่บ้ำน 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

งำนพัฒนำ
ชุมชน 

1. กิจกรรมกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพตดิกำรแพรร่ะบำด
ของยำเสพติด  
 
 
 
 
2. กิจกรรมป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณะภัย ประชำชนขำดควำม
เข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรภยั 

1. มีกำรแพร่ระบำดของยำเสพตดิ
ในชุมชน  
 
 
 
 
 
2. จำกกำรที่สภำพอำกำศ
แปรปรวน ประชำชนอำจไดร้ับ
ผลกระทบจำกเหตุวำตภัย อุทกภยั 
และอำจเกดิอัคคีภยั 

16 
 
 
 
 
 
 

12 

ด้ำน
ระเบียบ/
กฎหมำย 

 
 
 
 

ด้ำน
ระเบียบ/
กฎหมำย 

 

1. จัดให้มีกำรอบรมโทษของยำเสพติดในกลุ่มเสี่ยง
อย่ำงต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมกจิกรรมที่ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์แก่
ประชำชนทุกเพศทุกวัย เช่น กำรสร้ำงจิตอำสำ กีฬำ
ต้ำนยำเสพติด เป็นต้น 
3. จัดกิจกรรมตรวจสำรเสพตดิในโรงเรียน และจดุเสี่ยง
ชุมชน เพื่อสร้ำงควำมตระหนักเกีย่วกับยำเสพติด 
1.จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในพื้นที่
เพื่อรองรับกำรปฏบิัติงำนและด ำเนินกำรตำมแผนกำร
เดิมที่มีอยู ่
2. จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ให้ควำมรู้กับประชำชนเรื่อง
กำร บริหำรจัดกำรเมื่อเกดิภัย 
3. ให้ควำมรู้กับบุคลำกรทั้งภำครฐั และอำสำสมัคร ให้
มีควำมรูเ้พิ่มมำกข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 
4. จัดให้มีกำรแจ้งเหตุทำง Line ภำยในเขตพื้นท่ี 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

 
 
 
 
 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

งำนป้องกันและ
บรรเทำสำ
ธำรณภัย 

 
 
 
 

งำนป้องกันและ
บรรเทำสำ
ธำรณภัย 

1. กำรควบคมุงำนก่อสร้ำง 
บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำท่ีไม่เพียงพอ
ต่อปริมำณงำน พนักงำนหนึ่งคน

1. ปัจจัยภำยใน  กำรปฏิบตัิงำน
ด้ำนกำรควบคมุกำรก่อสร้ำงขำด
ควำมคล่องตัว เกดิควำมล่ำช้ำ 

12 
 
 

ด้ำนกำร
ด ำเนินงำน 

 

ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ให้ด ำเนินกำรอย่ำง
รอบคอบ รัดกุมและเป็นระบบ โดยล ำดับควำมส ำคัญ
ของงำน 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

 

กองช่ำง 
 
 

RM3 



ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

ประเภท
ความเสี่ยง 

มาตรการในการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ต้องรับผิดชอบงำนหลำยโครงกำร
ในเวลำเดยีวกัน และยังต้อง
ปฏิบัติงำนหน้ำท่ีอื่นๆ อีกหลำย
ด้ำน ท ำให้กำรปฏิบตัิงำนมีควำม
ล้ำช้ำ 
2. กำรส ำรวจและกำรซ่อมแซม
ไฟฟ้ำสำธำรณะ  มีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับไฟฟ้ำทำงสำธำรณะ
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง  

 
 
 
 
 
2. ปัจจัยภำยนอก  ไฟฟ้ำ
สำธำรณะเสียหำยบ่อยครั้ง ท ำให้
เกิดควำมไม่ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

ด้ำนกำร
ด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 
1. วำงแผนกำรส ำรวจและซ่อมแซมไฟทำงสำธำรณะ 
2. ให้ผู้น ำชุมชนมอบหมำยให้ผูร้ับผิดชอบในชุมชนของ
ตน  และให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนซ่อมแซมไฟทำง
สำธำรณะจดัท ำรำยงำนผลกำรปฏบิัติงำนให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
 

 
 
 
 
 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

 
 
 
 
 

กองช่ำง 
 
 

กิจกรรมกำรจัดท ำประชำคมเพื่อ
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ประชำชนไม่ค่อยให้ควำมสนใจ 
และเข้ำมำมสี่วนร่วมในกำรจัดท ำ
ประชำคม 

เกิดจำกปัจจยัภำยนอก 
ประชำชนเข้ำร่วมกำรประชุม
ประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นน้อย  เมื่อเทียบ
กับสัดส่วนของประชำกร/
ครัวเรือนท้ังหมดในพ้ืนท่ี   

12 ด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน 

1. ปรับเปลี่ยนช่วงเวลำกำรจดัประชำคม เพื่อให้ได้
กลุ่มเป้ำหมำยทีห่ลำกหลำย 
2. ประชุมช้ีแจงผำ่นกิจกรรมที่ลงพื้นที่  ให้ประชำชน
ตระหนักถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

1. กิจกรรมกำรเก็บขยะ รักษำ
ควำมสะอำด ปริมำณขยะมี
เพิ่มขึ้น และไม่มีกำรคัดแยกขยะ
ก่อนน ำมำทิ้ง 
2. กิจกรรมกำรก ำจัดขยะ และ
กำรเผำถ่ำนในพ้ืนท่ี ไม่ถูกวิธี ท ำ
ให้เกิดปัญหำหมอกควัน 

1. เกิดจำกปัจจัยภำยนอก 
กำรจัดเก็บขยะลำ่ช้ำ ไม่เป็นไป
ตำมแผน 
 
 
2.เกิดจำกปัจจัยภำยนอก  
ประชำชนยังไม่ให้ควำมส ำคญัใน
กำรลดปัญหำหมอกควันเท่ำท่ีควร 
ยังคงมีกำรเผำขยะกันอย่ำง
ต่อเนื่อง ท ำให้เกิดปัญหำหมอก

5 
 
 
 
 

3 

ด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน 

 
 
 

ด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน 

 

1.รณรงค์ประชำสมัพันธ์และส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรก ำจดัขยะและคดัแยกขยะก่อนน ำมำทิ้ง 
2. ประชำสัมพันธ์แผนกำรจัดเก็บขยะให้ประชำชนใน
พื้นที่ทรำบ 
 
1. ให้ควำมรูเ้กี่ยวกับกำรจัดกำรขยะที่ถูกวิธี ลดกำรเผำ
ขยะ ในพ้ืนท่ี 
2. รณรงค์ให้เห็นถึงโทษและพิษภยั ของกำรเผำขยะซึ่ง
ท ำให้เกิดปัญหำหมอกควัน และเกดิโรค 
3. จัดให้มโีครงกำร/กิจกรรม ในกำรส่งเสริมควำมรู้ 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

 
 
 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
และงำนป้องกัน
และบรรเทำสำ

ธำรณภัย 



ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

ประเภท
ความเสี่ยง 

มาตรการในการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควันภำยในพ้ืนท่ี ควำมเข้ำใจ ให้เห็นถึงประโยชน์และควำมส ำคญัของ

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
ค าสั่งเทศบาลต าบลจันจว้า 

ที่   011   / ๒๕๖3 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยง 

*********************************** 
ด้วยพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  โดยมำตรำ 79  บัญญัติให้

หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน  กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  โดยให้ถือ
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด  

 
เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561   เทศบำลต ำบลจันจว้ำ  

จึงขอแต่งตัง้คณะท ำงำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖3    เพ่ือให้แผนกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงที่ก ำหนดไว้   มีกำรน ำ ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดังต่อไปนี้   

1. ว่ำที่ร้อยตรี ธีรภพ  ธนะศรี  ปลัดเทศบำล  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอุไรวรรณ์    เป็งสุข  ผอ.กองคลัง  กรรมกำร 
3. นำยวันชัย  ค ำลือ   ผอ.กองกำรศึกษำ กรรมกำร 
4. นำยบุญชอบ  จันทำพูน  ผอ.โรงเรียนเทศบำล ๑ กรรมกำร 
5. นำยชมพร   จับใจนำย  ผอ.โรงเรียนเทศบำล 2 กรรมกำร 
6. นำงรัตนำ  วงศ์ปัญญำ  ผอ.กองสำธำรณสุขฯ กรรมกำร 
7. นำยบวร   มณีรัต   ผอ.กองช่ำง  กรรมกำร 
8. นำยนเรศ   มำละ   รก.ผอ.กองกำรประปำ กรรมกำร 
9. นำงนิรุชำ  ซำวค ำเขตต์  หัวหน้ำส ำนักปลัด กรรมกำรและเลขำนุกำร 
10. นำงพัชรณัฎฐ์   ดิฐวสุธร  หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

โดยให้คณะท ำงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  มีหน้ำที่ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2562  ข้อ 
5  โดยให้มีหน้ำที่ ดังนี้ 

1. จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
2. ติดตำมประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
3. จัดท ำรำยงำนผลตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
4. พิจำรณำทบทวนแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง   

   
ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่   9  มกรำคม   พ.ศ. ๒๕๖3   

 
        (ลงชื่อ)      บรรจง  ยำงยนื 

 ( นำยบรรจง   ยำงยืน ) 
  นำยกเทศมนตรีต ำบลจันจว้ำ 


