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คํานํา
แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เทศบาลตําบลท่าข้าม จัดทําตาม พระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ ภายในการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลัง
กําหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสําคัญ และนํามาใช้อย่างแพร่หลายในการ บริหารจัด การ
สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลการดําเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการ ดําเนินงานจัดการ
ความเสี่ย งเพื่ อให้ผ ลกระทบที่อาจเกิด ขึ้ น ต่อการดํา เนิน งานขององค์กรลดลงจนอยู่ ในระดับ ที่ ยอมรับ ได้
นอกจากนี้ ยัง ถื อเป็ น โอกาสในการสร้ า งสรรค์มู ล ค่า เพิ่ ม ให้ แ ก่อ งค์ ก รด้ ว ยพั ฒ นากระบวนการทํ า งานให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเทศบาลตําบลท่าข้าม เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหาร
ความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดําเนินงานที่
ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม หลักวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งกําหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
กรอบหลั ก เกณฑ์ ด้ า นการ บริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายในของกรมบั ญ ชี ก ลางกระทรวงการคลั ง
อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพใน การจัดบริการสาธารณะตามอํานาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และการ
บริหารของเทศบาลตําบลท่าข้าม ให้เป็นประโยชน์สูงสุด
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ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดําเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายใน และ
ภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองค์กร
โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้น การบริหาร
ความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสําคัญของการกํากับ ดูแลกิจ
การที่ ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่ ง เน้ น ให้ ทุ ก กระบวนการดํ า เนิ น งานด้ ว ยความโปร่ ง ใส
มี ประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เทศบาลตําบลท่าข้าม จึงให้ความสําคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกําหนดนโยบาย
แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ ย ง โดยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ระทรวงการคลั ง กํ า หนด” และหนั ง สื อ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่ อหน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่อให้ห น่ว ยงานของรั ฐ สามารถดํ า เนิน งานให้บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ ของ
หน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ
ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ย ง หมายถึ ง โอกาสหรือ เหตุ ที่ไม่พึ งประสงค์อาจทํา ให้อนาคตส่ งผลกระทบให้ เ กิด ความ
เสีย หาย ทํา ให้วั ต ถุป ระสงค์ (Objective) และเป้ า หมาย (Target) ที่ องค์ กรกํ า หนดไว้ เ บี่ย งเบนไปหรือ ไม่
ประสบผลสําเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดําเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
ดําเนินงานใด ๆ ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงดังกล่าว
อาจอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะนําองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การวางกลยุทธ์และแผนงาน การ
ตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และโครงการที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงาน
ภายในที่ทําการ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น
โครงสร้า งการบริห ารความเสี่ย ง หมายถึง การจัดทําโครงการควบคุมโดยพิจ ารณาจากความสัมพันธ์ ของ
ทรัพยากรต่าง ๆ กระบวนการทํางาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้น ๆ
การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตามการปฏิบัติ ตามวิธีการ
บริหารความเสี่ยง ระหว่างการปฏิบัติงาน หรืออาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หรือการ ประเมินผล
แบบต่อเนื่อง

-2การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของการบริหาร ความ
เสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กําหนด โดยมีขอบเขตในช่วงการประเมินขึ้นอยู่กับประสิทธิผล การติดตามผล
อย่างต่อเนื่องเป็นหลัก เช่น การประประเมินผลช่วง ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานในโครงการนั้นๆ
การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจใช้
คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การทําหนังสือเพื่อขอให้เสนอ
แผน/โครงการ เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประเภทของความเสี่ยง
กําหนดประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดําเนินงานของ
องค์กร การกําหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรือ่ งงบประมาณ
การเงินที่ใช้ในการดําเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น
๓. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ
ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ
ความ เสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎหมายที่มีอยู่
ไม่ เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
๑. ปัจ จัย ภายใน เช่น นโยบายของผู้บ ริห าร ความซื่อสัต ย์ จริย ธรรม คุณภาพของบุคลากร การ
เปลี่ยนแปลง ระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง
การควบคุม กากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น
การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ยงและการกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง การบริหารความ เสี่ยงแบบ
บูรณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) คือ ขบวนการที่จัดทําโดยฝ่ายบริหาร เพื่อประยุกต์
ใช้ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุเ หตุการณ์ที่อาจเกิด ขึ้น มี ผลกระทบกับ
องค์กรและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กรอบการบริหาร
ความเสี่ยงประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ดังนี้
- วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Structure)
- กระบวนการ (Process)
- ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure)

-3การบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก ร คื อ การบริ ห ารปั จ จั ย และควบคุ ม กิ จ กรรมรวมทั้ ง กระบวนการ การ
ดําเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและ
ขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสําคัญ
ความจําเป็นของการบริหารความเสี่ยง คือ การดําเนินงานขององค์กรนั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
สร้า งคุ ณค่ า สู งสุด ให้ กับ ผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสีย กับ องค์ กรซึ่ง ประกอบด้ ว ย รั ฐ บาล บุค ลากรในหน่ว ยงานและ
หน่วยงานในสังกัด และประชาชนผู้รับบริการ ในปัจจุบันองค์กรต้องดําเนินงานภายใต้สภาวะของ การ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ ทั้งจากระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง ความ
ต้องการสังคม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การดําเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าดังกล่าวนั้น อาจมีผลกระทบ จาก
ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน และส่งผลกระทบ ให้
คุณค่าที่ควรจะมีแก่ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย นั้น ต้องลดลงหรือหมดไป ดังนั้น การจัดให้มีการบริห ารความเสี่ย ง
ภายในองค์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่สําคัญให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด
ความเสี่ย งที่ย อมรับ ได้ (RISK Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ย ง ที่องค์กรจะ
ยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่องค์กรจะกําหนดนั้น จะระบุเป็น
เป้าหมายค่าเดียว หรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือ ประเภทของ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งทาให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรได้ดําเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใน เกณฑ์ที่
ยอมรับได้

-4บทที่ ๒
แนวทางการดําเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
...................................................
1.วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กร มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถ บริหาร
จัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน
๒. เพื่อเทศบาลตําบลท่าข้าม สามารถดําเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กําหนดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลตําบลท่าข้าม ได้แก่ สํานัก
ปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน
๔. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตําบลท่าข้าม และ เป็นกรอบ
แนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
2.โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตําบลท่าข้าม มีแนวทางการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบ คณะทํางาน
ตามคํ า สั่ ง เทศบาลตํ า บลท่ า ข้ า ม ที่ 107 /๒๕๖3 ลงวั น ที่ 6 ตุ ล าคม พ.ศ.๒๕๖3 โดยเป็ น ไป
ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกั บ หลั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้
๑. นายกเทศมนตรีตําบลท่าข้าม
เป็นประธานคณะทํางาน
2. ปลัดเทศบาล
เป็นคณะทํางาน
3. รองปลัดเทศบาล
เป็นคณะทํางาน
4. ผู้อํานวยการกองคลัง
เป็นคณะทํางาน
5. ผู้อํานวยการกองการศึกษา
เป็นคณะทํางาน
6. ผู้อํานวยการกองช่าง
เป็นคณะทํางาน
7. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เป็นคณะทํางาน
8. หัวหน้าสํานักปลัด
เป็นคณะทํางานและเลขานุการ
9. นิติกรชํานาญการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตําบลท่าข้าม

คณะทํางานการบริหารจัดการความเสี่ยง

3.เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.๑ ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการกอง/งาน และบุคลากร มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงาน และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และภารกิจของเทศบาล
๓.๒ จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน
๓.๓ สามารถนําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔.๑ เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นการดําเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร
๔.๒ ชวยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สําคัญ ซึง่ จะทําให้พนักงานภายในองค์กร
เข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสําคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
องค์กรได้อย่างครบถ้วน
๔.๓ เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่
สําคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกําหนดกลยุทธ์ การ
ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
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๔.๔ ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดีย วกัน การบริห ารความเสี่ยงทําให้รูป แบบ การ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความ
เข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
๔.๕ ชวยในการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมการ และการ
เลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสีย่ ง
๕. นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง ประจําปี ๒๕๖๔
๕.๑ ให้ความสําคัญกับภาระงาน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความสําคัญต่อภารกิจหลักของ
เทศบาลตําบลท่าข้าม หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะนํามาพิจารณาบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเทศบาลตําบลท่าข้าม ได้กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะนํามาบริหาร จัดการ
ความเสี่ยง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีค่าคะแนนรวมสูง มาดําเนินการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์
๑. ความสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในประเด็น
ยุทธศาสตร์
๒. การส่งผลกระทบต่อ
ความสําเร็จของนโยบาย

๓. งบประมาณที่ได้รับใน
ปีงบประมาณ ในแต่ละปี
(กรณีมีงบประมาณ)

เกณฑ์คะแนนการพิจารณา
๑
๒
๓
ไม่สอดคล้องกับกล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
ยุทธ์ในประเด็น
ในประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ส่งผลกระทบต่อ
ส่งผลกระทบต่อ
ส่งผลกระทบต่อ
ความสําเร็จในระดับ ความสําเร็จในระดับ ความสําเร็จในระดับ
ผลผลิต
เป้าหมาย
เป้าหมายการ
ให้บริการ
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ เกินกว่า
บาท
– ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕.๒ เทศบาลตําบลท่าข้าม การบริหารความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๕.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๕.๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน
๕.๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง
๕.๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
๕.๒.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๒.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๕.๒.๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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น้ําหนัก
(ร้อยละ)
๔๐

๔๐

๒๐

๖. การจัดการความเสี่ยง
หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบ
ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมี
หลายวิธี เช่น
- การยอมรับความเสี่ยง (RisK Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการ
จัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
- การลด/การควบคุม/ป้องกัน ความเสี่ย ง (RISK Reduction) เป็น การปรับ ปรุงระบบการทํา งาน หรือการ
ออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้
- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (RISK Sharing) เป็นการกระจายหรือ ถ่ายโอนความเสี่ยง ให้
ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (RISK Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และหน่วยงาน ไม่
อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมนั้นไป

ดัง นั้น การบริ ห ารความเสี่ย งขององค์ ก รจํ า เป็ น จะต้อ งทํ า ควบคู่ กั บ การกํ า กั บ ดูแ ลและตรวจสอบอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ภายใน

สิ่งทีเ่ ป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการกํากับดูแลกิจที่ดีนั้น ประกอบด้วย
รากฐานที่ ๑ การควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน คือ กระบวนการ (process) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหาร และบุคลากรขององค์กร จัดให้มีขึ้น
เพื่อให้ส ามารถมั่น ใจได้อย่า งสมเหตุส มผลว่า หากได้มีการปฏิบัติต ามกระบวนการเหล่า นี้แล้ว องค์กรจะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ โดยวัตถุประสงค์ ได้แก่
๑. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Effectiveness and efficiency of operations)
๒. ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (Reliability of financial reporting)
๓. การปฏิบัติต ามกฎหมายและระเบีย บข้อบังคับที่เ กี่ย วข้อง (Compliance with applicable with laws
and regulations)
การกํา หนดวัต ถุป ระสงค์ขึ้น มานั้น ผู้บ ริห ารจะต้องกําหนดวิธีการทํา งานให้ ไปสู่วัต ถุป ระสงค์นั้น และ ใน
ขณะเดี ย วกั น ก็ ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ ในองค์ ก รให้ ดํ า เนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลด้วย การควบคุมต่างๆ เหล่านี้ ก็คือ การควบคุมกระบวนการภายในองค์กร หรือเรียกสั้นๆ ว่า การ
ควบคุมภายในนั่นเอง
ดังนั้น ทุกหน่วยงานในองค์กรจะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมขึ้นมา การจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบดีว่างานจุดใดของตนมีความเสี่ยง
จากนั้นก็จะประเมิน ความเสี่ยงและสร้างระบบการควบคุมขึ้น เพื่อป้องกันแก้ ไขหรือตรวจหาความเสี่ย ง
เหล่านั้น โดยการควบคุมภายในมักจะถูกกําหนดออกมาในรูปของระเบียบ ข้อบังคับ หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ต่างๆและเช่นเดียวกัน การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กําหนดขึ้นมา นั้น ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของ
แต่ละหน่วยงาน การควบคุมภายในดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร
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รากฐานที่ ๒ การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) คือ การกําหนดแนวทางและกระบวนการในการระบุ ประเมิน
จัดการและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือการดําเนินงานขององค์กร รวมทั้งการ
กําหนดวิธีการในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้ ซึ่งสามารถ มองได้เป็น ๒
มุมมอง คือ
- การกําจัดหรือลดปัจจัยต่างๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ นั่นคือ การปกป้องมูลค่าที่องค์กรมี
อยู่ไม่ให้ถูกทําลายไป
- มองหาโอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบในการดําเนินงาน คือ การสร้างมูลค่าให้กับองค์กรการบริหารความ
เสี่ยงนั้นคล้ายกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คือ มีการระบุประเมิน และจัดหาวิธีการที่จะจัดการกับ
ความเสี่ยง แต่ด้วยความที่เป็นศาสตร์ที่ใหม่กว่า และมีพื้นฐานมาจากธุรกิจประกันภัยที่จะต้องเผชิญกับมีความ
ไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกมากมาย จึงทําให้การบริหารความเสี่ยงมีมุมมองที่กว้างขึ้น โดยมองถึงความเสี่ยง
ที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน
เช่นเดียวกัน
รากฐานที่ ๓ การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในมีบทบาททําให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้น
ได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร ตลอดจนมีน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับ ใช้อย่า งเหมาะสม
ตลอดจนช่วยถ่วงดุลอํานาจไม่ให้มีการใช้อํานาจไปในทางที่ผิดจากการที่หน่วยงานได้จัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในของตน มีการบริหารความเสี่ยงและมีการปฏิบัติตามแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในก็เหมือนเป็นคนที่มากรอง
อีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้องค์กร/ผู้บริหาร เกิดความมั่นใจ
การตรวจสอบภายในนั้นก็ถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะบางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจคิดว่าทําแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว แต่ผู้ตรวจ สอบ
ภายใน เค้าก็จะมีวิธีทดสอบว่าการควบคุมที่ปฏิบัติกันอยู่นั้นความเพียงพอจริงหรือไม่ หรือบางครั้ง อาจมีการ
การปฏิบัติงานกันมานาน แม้ว่าจะมีความชํานาญ แต่ก็อาจทําให้ประมาทโดยละเลยบางจุด ที่ควร จะต้อง
ควบคุมไป หากผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ เค้าจะเป็นคนไปเตือนให้เราระมัดระวังมากขึ้น
ดังนั้น หากองค์กรของเราสนับสนุนให้รากฐานทั้งสามประการนี้ สามารถทํางานได้อย่างเต็มทีก่ ็จะ ช่วย
ส่งเสริมให้ต้นไม้การกํากับดูแลกิจการที่ดีเจริญงอกงาม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียทุกฝ่าย ใน
องค์กร
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บทที่ ๓
การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง
………………………………………………..
เทศบาลตํ า บลท่ า ข้ า ม ได้ จั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง และควบคุ ม ภายใน ประจํ า ปี .๒๕๖๔
โดยการวิเคราะห์โดยแยกการวิเคราะห์ออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
รายการความเสี่ยงที่ได้ ระบุไว้
เพื่อการประเมิน

ระบุผู้รับผิดชอบความเสี่ยง
ระบุทรัพยากรที่จําเป็นและระยะเวลา
เช่นงบประมาณ ทรัพย์สิน เป็นต้น
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เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงปริมาณ)
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ
ระดับ

โอกาสที่จะเกิดขึ้น

คําอธิบาย

๕

สูงมาก

ตั้งแต่ ๘ ครั้งขึ้นไป/ปี

๔

สูง

๗ – ๘ ครั้ง/ปี

๓

ปานกลาง

๕ - ๖ ครั้ง/ปี

๒

น้อย

๓ - ๔ ครั้ง/ปี

๑

น้อยมาก

๑ - ๒ ครั้ง/ปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ
ระดับ

โอกาสที่จะเกิดขึ้น

ค าอธิบาย

๕

สูงมาก

มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป

๔

สูง

มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ – ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓

ปานกลาง

มากกว่า ๕๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒

น้อย

มากกว่า ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท

๑

น้อยมาก

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

-12เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ

โอกาสที่จะเกิดขึ้น

คําอธิบาย

๕

สูงมาก

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง

๔

สูง

มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ

๓

ปานกลาง

มีโอกาสเกิดบางครั้ง

๒

น้อย

อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง

๑

น้อยมาก

มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

ระดับ
๕

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ
โอกาสที่จะเกิดขึ้น
คําอธิบาย
มีความเสียอย่างรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถงึ ชีวิต
รุนแรงที่สุด
มีความเสียหายค่อนข้างรุ่นแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพัก
งาน
มีความเสียหายอย่างมากพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้น
หยุดงาน

๔

ค่อนข้างรุนแรง

๓

ปานกลาง

๒

น้อย

มีความเสียหายพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง

๑

น้อยมาก

มีความเสียหายเล็กน้อย หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มกี ารบาดเจ็บรุนแรง

-13แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
เพื่อระบุถึงตําแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสําคัญ และมี
ความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลําดับความสําคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น ๔ กลุ่ม คือ
สูงมาก

คะแนน

๑๘ -๒๕

สีแดง

สูง

คะแนน

๑๐ –๑๗

สีสม้

ปานกลาง

คะแนน

๖–๙

สีเหลือง

ภาพแผนภูมคิ วามเสี่ยง (Risk Map)
๕

๑๖

๑๗

๒๓

๒๔

๒๕

๔

๙

๑๔

๑๕

๒๑

๒๒

สูงมาก ๑๘ - ๒๕

(Impact/
๓
Consequences)
๒

๕

๘

๑๓

๑๙

๒๐

สูง ๑๐ – ๑๗

๓

๔

๗

๑๒

๑๘

ปานกลาง ๖ - ๙

๑

๑

๒

๖

๑๐

๑๑

ต่ํา ๑ - ๕

๑

๒

๓

๔

๕

ผลกระทบ

โอกาส (Likelihood/Frequency)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องดําเนินการบริหารความเสี่ยงฯ ตามแผนการดําเนินงานการ
บริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน และปฏิทินการดําเนินงาน ดังนี้

การประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตําบลท่าข้าม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ประจําปีงบประมาณ 2564
คําอธิบาย ระบบการให้คะแนน กําหนดเป็นระบบคะแนน 1 – 5
1.โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น
ระดับ 1 มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์มากกว่า 4 ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย
(0 – 20%)
ระดับ 2 มีโอกาสที่จะเกิดน้อย หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุการณ์ 2 – 3 ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาสในการเกิดขึ้น
น้อยมาก (มากกว่า 20% - 40%)
ระดับ 3 มีโอกาสที่จะเกิดปานกลาง หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุการณ์ 1 ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาสในการเกิดขึ้น
ปานกลาง (มากกว่า 40% - 60%)
ระดับ 4 มีโอกาสที่จะเกิดสูง หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุการณ์ 1 – 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มี
โอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า 60% - 80%)
ระดับ 5 มีโอกาสที่จะเกิดสูงมาก หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ในการเกิดเหตุการณ์ 1 ครั้งต่อเดือนหรือมากกว่า หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์
มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า 80%)
2.ผลกระทบของความเสี่ยง
2.1 เกณฑ์ประเมินระดับของผลกระทบ (กรณีเป็นตัวเงิน)
ระดับ 1 ผลกระทบน้อยมาก มูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน 50,000 บาท
ระดับ 2 ผลกระทบน้อย มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 50,000 – 100,000 บาท
ระดับ 3 ผลกระทบปานกลาง มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 100,000 – 300,000 บาท
ระดับ 4 ผลกระทบสูง มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 300,000 – 500,000 บาท
ระดับ 5 ผลกระทบสูงมาก มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 500,000 บาทขึ้นไป
14

2.2 เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (กรณีไม่เป็นตัวเงิน)
ระดับ 1 ผลกระทบน้อยมาก โดยผลกระทบไม่มีการสูญเสียต่อทรัพย์สิน หรือไม่ส่งผลกระทบในระดับองค์กร ส่งผลกระทบระดับบุคคล หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมาย
ความสําเร็จต่ํากว่า 30%
ระดับ 2 ผลกระทบน้อย โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินเล็กน้อยหรือส่งผลกระทบในระดับกลุ่มงาน หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมายความสําเร็จ 30 – 49.99%
ระดับ 3 ผลกระทบปานกลาง โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินปานกลางหรือส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมายความสําเร็จ
50 – 69.99%
ระดับ 4 ผลกระทบสูง โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินค่อนข้างมากหรือส่งผลกระทบในระดับกรม หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมายความสําเร็จ
70 – 85%
ระดับ 5 ผลกระทบสูงมาก โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินมากหรือส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม หรือส่งผลต่อค่าเป้าหมายความสําเร็จ
มากกว่า 85%
3.ระดับความเสี่ยง แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสําคัญเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความเสี่ยงสูงมาก
ระดับคะแนน 14 – 25 เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ระดับความเสี่ยงสูง
ระดับคะแนน 10 – 16 เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยงปานกลาง
ระดับคะแนน 5 – 9 เป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงน้อย
ระดับคะแนน 3 – 4 เป็นระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนด
ระดับความเสี่ยงน้อยมาก
ระดับคะแนน 1 – 2 เป็นระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
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แผนการดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตําบลท่าข้าม
อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตําบลท่าข้าม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ความเสี่ยง
สํานักปลัดเทศบาล
กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของ
หน่วยงานและการบํารุงรักษา
1. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมี
เหตุให้มีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ทําให้การไปติดต่อราชการ
จําเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่ง
อาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือ
ความรับผิดชอบของบุคคลนั้น

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ
หน่วยงานมีความ
เหมาะสมกับ ประเภทการ
ใช้งาน และได้รับการ
บํารุงรักษาให้มีสภาพใช้
งานได้ดี อยู่เสมอ

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสียง

ประเภท ระยะเวลา
ความเสี่ยง

๑. มีคําสั่งแบ่งงานให้
ด้านการ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ ปฏิบัติงาน
แต่ละคันพร้อม
การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน
๒. หัวหน้าสํานักปลัด
ควบคุมและมอบหมายให้
เจ้าพนักงานขับรถยนต์ทุก
คันควบคุมเข็มไมล์ก่อน
รถออกและรายงานการ
ควบคุมให้ทราบ ภายใน
วันที่ ๑๐ เป็นประจํา
ของทุกเดือน

1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64

ดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ระดับความเสี่ยง
โอกาส/
ผลกระทบ/ คะแนน
ความถี่
ความ
รวม
รุนแรง

3

2

5
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ความเสี่ยง
2. กิจกรรมด้านกฎหมาย
วัตถุประสงค์การควบคุม
เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลท่าข้าม เป็นไป
อย่างถูกต้องตาม ระเบียบ
กฎหมาย ทุกขั้นตอน

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ตามระเบียบ
กฎหมาย ทุกขั้นตอน

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสียง

ประเภท ระยะเวลา
ความเสี่ยง

๑.ปรับปรุงคําสั่งแบ่ง งานให้ ด้านระเบียบ 1 ต.ค. 63 ชัดเจนกรณี ผู้รับผิดชอบไม่
30 ก.ย. 64
อยู่ให้ มอบหมายผู้อื่น
ทํางานแทน
๒.จัดอบรมให้ความรู้
กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
๓. ปลูกจิตสํานึก เจ้าหน้าที่
ให้มีความ รับผิดชอบและ
อุทิศ ตนเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการมากขึ้น
๔. จัดให้มีระบบการ ตอบ
คําถามการแก้ไข ปัญหา
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
ปัญหา ความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยการ
ประเมินผลจาก ผู้รับบริการ

ดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

ระดับความเสี่ยง
โอกาส/
ผลกระทบ/ คะแนน
ความถี่
ความ
รวม
รุนแรง
2
1
3
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ความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสียง

๓. กิจกรรมงานบริหารงาน
บุคคล วัตถุประสงค์การควบคุม
เพื่อให้เพื่อให้การบริหารงาน
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับโครงสร้างของ
เทศบาลตําบลท่าข้าม และเกิด
ประสิทธิผลในการ ให้บริการ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น

-เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ตามระเบียบ
กฎหมาย ทุกขั้นตอน

4. กิจกรรมการจัดทําประชาคม
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไข
ปัญหาใน ท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง

1.มีคาสั่งแบ่งงาน ภายใน
สํานักปลัด แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ แต่ละ
คนไว้
2. มีพนักงานจ้าง ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ตําแหน่ง
พนักงานเทศบาลที่ว่าง
แต่ยังขาด ทักษะ ความ
รับผิดชอบโดยตรง
๑. ประชุมชี้แจงผ่าน
กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้
ประชาชนตระหนักเห็น
ความสําคัญของการมี
ส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น
๒. สร้างแรงจูงใจในการ
เข้าร่วมจัดทําประชาคม
เช่น การจับสลากรางวัล
สําหรับผู้มาร่วมกิจกรรม
เป็นต้น

ประเภท ระยะเวลา
ความเสี่ยง

ดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ระดับความเสี่ยง
โอกาส/
ผลกระทบ/ คะแนน
ความถี่
ความ
รวม
รุนแรง
2
1
3

2

1

3
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ความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสียง

5.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

- เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาด ของยาเสพติด
ในกลุ่มประชาชน ทุกเพศ
ทุกวัย

๑.จัดให้มีการอบรม โทษของ

กองคลัง
1. กิจกรรมงานการเงินและ
บัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน

ประเภท ระยะเวลา
ความเสี่ยง

ดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64

สํานัก
ปลัดเทศบาล

1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64

กองคลัง

ยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง
๒.ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้
เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์แก่
ประชาชน ทุกเพศทุกวัย เช่น
การ สร้างจิตอาสา , กีฬา
ต้านยาเสพติด, เป็นต้น
๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ
๑. เพื่อให้การบริการรับเงินด้านการ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
จ่ายเงิน การจัดทําฎีกาเบิก
การรับเงิน – การเบิก จ่ายเงิน ปฏิบัติงาน
จ่ายเงินตาม งบประมาณ
การฝากเงิน การ เก็บรักษา
และนอกงบประมาณ การ
เงินและการตรวจ เงินขององค์
บันทึกบัญชี การเก็บรักษา
กรปกครองส่วน
เงินเป็นไป อย่างถูกต้องตาม
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
การ ปฏิบัติงาน ลด
อักษรมีผ้อู ํานวยการ
ระยะเวลาและขั้นตอน การ
กองคลัง ติดตาม
เบิกจ่ายเงิน
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายและ
ภายใน
รายงาน การเงินถูกต้องและ
มีความน่าเชื่อถือ

ระดับความเสี่ยง
โอกาส/
ผลกระทบ/ คะแนน
ความถี่
ความ
รวม
รุนแรง
3
2
5

3

2

5
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ความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและ
เพื่อให้การดําเนินการที่
พัสดุ การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหาร ราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๙ )พ.ศ. ๒๕๕๓
และระเบียบ กระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน
และการตรวจเงินของ องค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสียง

ประเภท ระยะเวลา
ความเสี่ยง

1. มีการเร่งรัดการ จัดซื้อ ด้านการ
จัดจ้างและ ปริมาณงานมาก ปฏิบัติงาน
ทําให้ เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน
2. เอกสาร ประกอบการ
จัดซื้อจัด จ้างไม่ครบถ้วน
3. ตรวจสอบการ รับเงิน
การนําส่ง เงินและการนํา
ฝากเงินเป็น ประจํา

1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64

ดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง

ระดับความเสี่ยง
โอกาส/
ผลกระทบ/ คะแนน
ความถี่
ความ
รวม
รุนแรง
3

2

5
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ความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสียง

ประเภท ระยะเวลา
ความเสี่ยง

ดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ระดับความเสี่ยง
โอกาส/
ผลกระทบ/ คะแนน
ความถี่
ความ
รวม
รุนแรง

กิจกรรม
๓. งานจัดเก็บรายได้

กองช่าง
1.กิจกรรมงานออกแบบและ
ควบคุม อาคาร

๑. เพื่อให้การบริการรับ
เงิน-จ่ายเงิน การจัดทํา
ฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม
งบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ การบันทึก
บัญชี การเก็บรักษาเงิน
เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับ
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บ ภาษีได้
อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ

๑. เจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้ ด้านการ
หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายได้ ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานจัดเก็บ ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม ต่างๆ
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
๒. ตรวจสอบการ รับเงิน
การนําส่ง เงินและการนํา
ฝากเงินเป็น ประจํา
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กองคลัง
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2
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- เพื่อให้การออกแบบ
,เขียนแบบ และ ควบคุม
อาคารโครงการก่อสร้าง
ต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ
ตามมติ ครม.และหนังสือ
สั่ง การต่างๆ

1. ออกคําสั่ง มอบหมาย
ด้านการ
งาน กําหนดหน้าที่ ความรับ ปฏิบัติงาน
ผิดขอบ อย่างชัดเจน
2 .กําชับผู้ปฏิบัติ งานให้
ศึกษา ระเบียบกฎหมาย
โดยเคร่งครัด
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กองช่าง
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5

22

ความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.กิจกรรมด้านการจัดเก็บขยะมลู -มีการทิง้ ขยะในปริมาณที
ฝอย
เพิม่ ขึ้นก่อให้เกิดปัญหา
ขยะตกค้างใน ชุมชน
เนื่องจากเทศบาล ไม่มี
พื้นที่ในการดําเนินการฝัง
กลบขยะ
กองการศึกษา
1.กิจกรรมงานบริหารการศึกษา

-เพื่องานบริหารการศึกษา
และงาน ส่งเสริการศึกษา
เป็นไปด้วยความ เรียบ
ร้อยถูกต้องตามข้อ
กฎหมาย กําหนด

ระดับความเสี่ยง
โอกาส/
ผลกระทบ/ คะแนน
ความถี่
ความ
รวม
รุนแรง

ประเภท ระยะเวลา
ความเสี่ยง

ดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

1. บุคลากรและอุปกรณ์มี
จํานวนไม่เพียงพอต่อการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย
2. มีขยะอันตรายหรือที่
เสี่ยงต่อการติดเขื้อ

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
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กอง
สาธารณสุขฯ

3
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1.จัดทําแผนการพัฒนา
ศูนย์เด็กให้คลอบคุมทั้ง
ด้านการเรียนการสอน
2.จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน ให้ครอบคลุมทุก ด้าน

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64

กองการศึกษา

2

1

3

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสียง

