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คำนำ
การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวม
ทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่ อมูลค่ารวมขององค์กรแล้ว
กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการ
สร้างหลักประกันว่าองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
คณะทำงานบริห ารจั ดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้จัดทำแผนบริห ารจัดการ
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง มี
ความเข้ า ใจถึ งกระบวนการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง สามารถดำเนิ น การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้
ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้
และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีก าร
นำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง ที่จะให้
ความร่วมมือในการนำไปดำเนิ นการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัด การความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่การปฏิบั ติงานของบุ คลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพั ฒ นางานของ
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ต่อไป
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บทที่ 1
บทนำ
หลักการและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะ
ช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการ
สูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น
อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงด้านใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของ
องค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญ ของความเสี่ยง กำหนด
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญ ญั ติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ได้
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค
0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562
ดังนั้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จึงได้จัดทำแผนบริหาร
จัดการความเสี่ย ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น สำหรับ ใช้เป็นแนวทางในการบริห ารปัจจัยและ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้ เกิดความ
เสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน
ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. เพื่ อให้ ผู้บ ริห ารท้ องถิ่น และผู้ ป ฏิบัติงาน ได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
๒. เพื่อให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงกับกลยุทธ์
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร
เป้าหมาย
1. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้
2. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมิน
ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
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4. เพื่อพัฒ นาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง
5. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่ว
ทั้งองค์กร
6. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝั่งให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง
การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดี
ยิ่ งขึ้ น และทำให้ อ งค์ ก รสามารถจั ด การกั บ ปั ญ หาอุ ป สรรคและอยู่ ร อดได้ ในสถานการณ์ ที่ ไม่ ค าดคิ ด หรื อ
สถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย
ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้
1. เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของหลั ก การบริห ารกิ จการบ้ านเมื อ งที่ ดี การบริห ารความเสี่ ย งจะช่ ว ย
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำ
หน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความ
เสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง
ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นสมมติในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้
3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง
จะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ
เสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล
4. เป็ น เครื่องมือที่ส ำคัญ ในการบริห ารงาน การบริห ารความเสี่ ยงเป็นเครื่องมือที่ ช่ว ยให้
ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือ
ที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกล
ยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร
5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
6. ช่ ว ยให้ ก ารพั ฒ นาการบริห ารและจั ด สรรทรั พ ยากรเป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และ
การเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ
และกิจ กรรมที่ มีความเสี่ ย งสูงย่ อมแตกต่า งกัน หรือการเลื อกใช้มาตรการแต่ล ะประเภทย่อมใช้ทรัพ ยากร
แตกต่างกัน เป็นต้น
นิยามความเสี่ยง
1. ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ย ง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์
ที่ไม่แน่น อนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด
ความล้ มเหลวหรือลดโอกาสที่ จ ะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การ
ปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact)
ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์
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ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนดังนี้
(1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
(2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย
(3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริห ารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริห ารจัดการปัจจัย และควบคุม
กิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบ
ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
3. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)
ระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง หมายถึ ง ระบบการบริห ารปั จ จั ย และควบคุ ม กิ จ กรรมรวมทั้ ง
กระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความ
เสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้
อย่างมีระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และชื่อเสียง
ขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุก
ระดับทั่วทั้งองค์กร
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บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ในเขตอำเภอโชคชัย
จังหวัด
นครราชสีมา
ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล
ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม เป็นเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2550 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอโชคชัย สำนักงานเทศบาลตำบลท่า
เยี่ยม ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ 4 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางจากที่ว่า
การอำเภอถึงสำนักงานเทศบาลประมาณ 12 กิโลเมตร ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาถึง
สำนักงานเทศบาลประมาณ 40 กิโลเมตร มีถนนสายหลักคือถนนหมายเลข 24(สายสีคิ้ว - เดชอุดม)
และถนนหมายเลข 224 (สาย นครราชสีมา – ครบุรี ) มีพื้นที่ประมาณ 103 ตารางกิโลเมตร
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลท่าเยี่ยมมีลักษณะภูมิประเทศด้านทิศตะวันตกของตำบลเป็นที่ราบลุ่มซึ่งส่วนใหญ่บริเวณนี้เป็น
พื้นที่ทำนาและตั้งบ้านเรือน ด้านทิศตะวันออกของตำบลเป็นเนินสูงพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ทำไร่มันสำปะหลัง
และพืชไร่ ตำบลท่าเยี่ยมมีลำน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านได้แก่ ลำน้ำมูล คลองหว้า คลองมะกอก คลองบง คลอง
มะเดื่อ และลำน้ำสาขาของลำน้ำมูล
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศทั่วไปของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งลมมรสุมนี้จะพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้ง
จากแหล่งกำเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้ประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ส่วนมรสุมอีก
ชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งลมมรสุมนี้จะ
พัดพาเอามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ประเทศไทยทำให้เกิดฝนตก
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในเขตตำบลท่าเยี่ยม เป็นดินปนทรายในเขตที่ดอน และเป็นดินเหนียวในเขตที่ลุ่ม มี
ความสมบูรณ์ของธาตุอาหารต่ำมีธาตุอาหารที่พืชต้องการน้อย
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แผนที่ตำบลท่าเยี่ยม
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล ตำบลท่าเยี่ยมแบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ดังนี้
- หมู่ที่ 1 บ้านท่าเยี่ยม
- หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด
- หมู่ที่ 2 บ้านคลองมะเดื่อ
- หมู่ที่ 10 บ้านนาตลิ่งชัน
- หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม
- หมู่ที่ 11 บ้านกอโจด
- หมู่ที่ 4 บ้านโจด
- หมู่ที่ 12 บ้านนาใหม่
- หมู่ที่ 5 บ้านคลองบง
- หมู่ที่ 13 บ้านกอโจดไทรย้อย
- หมู่ที่ 6 บ้านโนนเพชร
- หมู่ที่ 14 บ้านหัวระนาม
- หมู่ที่ 7 บ้านดอนไพล
- หมู่ที่ 15 บ้านท่าบ่อ
- หมู่ที่ 8 บ้านดอนไพล
- หมู่ที่ 16 บ้านหนองกกพัฒนา
2.๒ เขตการเลือกตั้ง
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 2
- หมู่ที่ 4 บ้านโจด
- หมู่ที่ 1 บ้านท่าเยี่ยม
- หมู่ที่ 5 บ้านคลองบง
- หมู่ที่ 2 บ้านคลองมะเดื่อ
- หมู่ที่ 6 บ้านโนนเพชร
- หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม
- หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด
- หมู่ที่ 7 บ้านดอนไพล
- หมู่ที่ 10 บ้านนาตลิ่งชัน
- หมู่ที่ 8 บ้านดอนไพล
- หมู่ที่ 11 บ้านกอโจด
- หมู่ที่ 14 บ้านหัวระนาม
- หมู่ที่ 12 บ้านนาใหม่
- หมู่ที่ 15 บ้านท่าบ่อ
- หมู่ที่ 13 บ้านกอโจดไทรย้อย
- หมู่ที่ 16 บ้านหนองกกพัฒนา
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
ประชากรปัจจุบันทั้งสิ้น 11,131 คน แยกเป็น ชาย 5,515 คน หญิง 5,616 คน (ข้อมูล ณ
มิถุนายน 2562)
หมู่ที่
ชาย
หญิง
รวม
1
196
197
393
2
320
329
649
3
421
417
838
4
369
385
754
5
182
195
377
6
172
179
351
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7
391
383
8
599
610
9
477
458
10
388
398
11
207
192
12
450
474
13
576
546
14
330
358
15
271
304
16
194
190
รวม
5,543
5,615
การคาดการณ์จำนวนประชากรในอนาคต
จำนวนประชากร ปี พ.ศ.2563
11,500
จำนวนประชากร ปี พ.ศ.2564
11,900
จำนวนประชากร ปี พ.ศ.2565
12,300

774
1,209
935
786
399
924
1,122
688
575
384
11,158
คน
คน
คน

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากรปัจจุบัน (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2562)
ช่วงอายุ
อายุน้อยกว่า 1 ปี
อายุ 1-5 ปี
อายุ 6-10 ปี
อายุ 11-15 ปี
อายุ 16-20 ปี
อายุ 21-25 ปี
อายุ 26-30 ปี
อายุ 31-35 ปี
อายุ 36-40 ปี
อายุ 41-45 ปี
อายุ 46-50 ปี
อายุ 51-55 ปี
อายุ 56-60 ปี
อายุ 61-65 ปี
อายุ 66-70 ปี
อายุ 71-75 ปี
อายุ 76-80 ปี
อายุ 81-85 ปี
อายุ 86-90 ปี
อายุ 91-95 ปี
อายุ 96-100 ปี
อายุมากกว่า 100 ปี

ชาย
52
341
393
378
357
374
392
375
476
511
441
430
298
238
172
122
76
54
21
7
1
1

หญิง
64
301
347
319
328
394
388
412
430
469
487
462
338
249
213
165
113
81
38
21
2
1

รวม
116
642
740
697
685
768
780
787
906
980
928
892
636
487
385
287
189
135
59
28
3
2
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4 .สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
จำนวนสถานศึกษา
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
-โรงเรียนประถมศึกษา
-โรงเรียนมัธยมศึกษา
4.2 สาธารณสุข
-ศูนย์สุขภาพชุมชน
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
4.3 อาชญากรรม
-ที่พักสายตรวจ
-ศูนย์ อปพร.

1
6
1

แห่ง
แห่ง (ประถมขยายโอกาส 3 แห่ง )
แห่ง

1
2

แห่ง
แห่ง

2
1

แห่ง
แห่ง

4.4 ยาเสพติด
- มีการเสพยาเสพติดในประชากรวัยรุ่น และประชากรแฝง
4.5 การสังคมสงเคราะห์
- มีการสังคมสงเคราะห์ประชาชนตามที่กฎหมายกำหนด
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคม ตำบลท่าเยี่ยมมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 สายสีคิ้ว - เดชอุดม
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 สายนครราชสีมา - ครบุรี
- ทางหลวงชนบทหมายเลข นม 2045 สายโนนเพชร - ดอนไพล
- เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน
5.2 การไฟฟ้า
- รับการบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย 1 แห่ง
5.3 การประปา
-มีระบบประปาหมู่บ้าน 15 แห่ง
5.4 โทรศัพท์
-เสาขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5 แห่ง
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5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์
-รถดับเพลิง 1 คัน
-รถบรรทุกน้ำ 1 คัน
-รถบรรทุกขยะ 2 คัน
-รถยนต์ส่วนกลาง 4 คัน
-รถยนต์กระเช้า 1 คัน
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรในตำบลท่าเยี่ยมร้อยละ 90 ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยทำนาเป็นหลักมีทั้งนาปี
และนาปรังโดยอาศัยน้ำฝน น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติและคลองชลประทาน สำหรับที่ดอนจะปลูกพืชไร่
เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ฯลฯ
พันธุ์พืช(พื้นที่เพาะปลูก)
หมู่ที่

ชื่อหมูบ่ ้าน

ข้าวนาปี(ไร่)

ข้าวนาปรัง(ไร่)

มันสำประหลัง(ไร่)

อ้อย(ไร่)

ไม้ผล(ไร่)

1

ท่าเยี่ยม

2,672

1,929

-

67

-

2

คลองมะเดื่อ

2,326

2,007

2,770

40

22

3

หนองกระทุ่ม

3,258

3,207

2,134

70

-

4

บ้านโจด

3,195

1,984

410

80

47

5

บ้านคลองบง

1,519

1,207

-

-

-

6

โนนเพชร

1,736

1,277

537

-

18

7

ดอนไพล

2,805

2,701

350

50

15

8

ดอนไพล

3,212

2,142

754

-

39

9

โนนสะอาด

2,470

1,631

1,500

80

23

10

นาตลิ่งชัน

-

-

-

-

-

11

กอโจด

888

701

120

-

10

12

นาใหม่

-

-

-

-

-

13

กอโจดไทรย้อย

-

-

-

-

-

14

หัวระนาม

1,784

1,496

58

-

63

15

ท่าบ่อ

65

51

-

-

-

16

หนองกกพัฒนา

330

272

80

30

28

26,260

20,605

9,013

417

265

รวม

ที่มา - สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย
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6.2 การประมง
ประชากรในตำบลท่าเยี่ยมไม่มีการทำประมง มีเพียงการจับสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคตามฤดูกาล
6.3 การปศุสัตว์
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชนิดสัตว์เลี้ยง

จำนวนครัวเรือน
ที่เลี้ยงสัตว์

โค(ตัว)

กระบือ(ตัว)

สุกร(ตัว)

ไก่(ตัว)

เป็ด(ตัว)

1

ท่าเยี่ยม

49

36

0

0

479

43

2

คลองมะเดื่อ

28

250

42

0

456,524

23

3

หนองกระทุ่ม

32

0

0

0

591

0

4

บ้านโจด

69

0

0

0

2,003

34

5

บ้านคลองบง

15

36

0

0

473

0

6

โนนเพชร

45

0

0

0

340

55

7

ดอนไพล

66

0

17

100

1,088

55

8

ดอนไพล

110

0

0

0

267,487

118

9

โนนสะอาด

96

59

0

0

395

5

10

นาตลิ่งชัน

101

58

0

17

1,097

14

11

กอโจด

53

120

0

0

879

32

12

นาใหม่

73

213

0

3

1,625

66

13

กอโจดไทรย้อย

79

211

0

45

1,447

31

14

หัวระนาม

35

26

0

0

302

0

15

ท่าบ่อ

46

0

0

0

758

0

16

หนองกกพัฒนา

30

13

0

0

947

69

รวม

927

1037

59

169

736,435

545

ที่มา – สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย

6.4 การบริการ
- ATM
- โรงแรม(รีสอร์ท)

12
6

แห่ง
แห่ง

6.5 อุตสาหกรรม
- โรงงานอุตสาหกรรม

2

แห่ง
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6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- ร้านอาหาร
- ตลาด
- ร้านขายของชำ
- ปั๊มน้ำมัน/ปั๊มแก๊ส
- ฟาร์มเลี้ยงไก่
- ฟาร์มเลี้ยงหมู

20
2
85
3
10
3

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

6.7 แรงงาน
- แรงงานในท้องถิ่น
- แรงงานต่างท้องถิ่น
- แรงงานต่างชาติ(กัมพูชา พม่า และลาว)
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
-ศาสนาพุทธ ร้อยละ 95
-ศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 5
7.2 ประเพณีและงานประจำปี
-วันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆะบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี
8. ทัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้ำ
ตำบลท่าเยี่ยมมีแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งมีลำน้ำมูลเป็นลำน้ำสายหลักโดยมีคลองสาขาระกอบด้วย
-คลองยาง คลองบง คลองหุบไผ่ คลองมะกอก คลองมะเดื่อ คลองหางราก
8.2 ป่าไม้ ตำบลท่าเยี่ยมมีป่าไม้ธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารชื่อ ป่าห้วยหุบไผ่เนื้อที่ ประมาณ
500 ไร่ อยู่ในเขตเขาเตียน และเขาตุ๊กปุ๊ก
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บทที่ 3
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง
1. แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
1.1 ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา
(1) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
(2) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
(3) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
(4) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก
(Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
(5) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยมรับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
(6) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(7) รายงานสรุป การประเมิน ผลความสำเร็จของการดำเนิน การตามแผนบริห าร
จัดการความเสี่ยง
1.2 ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
(1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
(2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
(3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
(4) พั ฒ นาขีด ความสามารถบุ ค ลากรในการดำเนิ น งานตามกระบวนการบริห าร
จัดการความเสี่ยง
2. กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย
2.1 ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มี
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็ นชอบหรืออนุมัติ
แผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป
2.2 คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต
2.3 ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ สำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมมีหน้าที่สนับสนุน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง
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โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำ
แผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1.1 ผู้บริหารท้องถิ่น
(1) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
(2) ส่ งเสริ ม และติ ด ตามให้ มี ก ารบริห ารจั ด ความเสี่ ย งอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสม
(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(4) พิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
1.2 หน่วยตรวจสอบภายใน
(1) สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(2) นำเสนอผลการบริห ารจัดการความเสี่ ยงให้ ผู้ บริห ารท้ องถิ่นรับทราบและให้
ข้อเสนอแนะ
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1.3 คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
(1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐาน
เดียวกันทั้งองค์กร
(2) ดำเนิ น การตามกระบวนการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง และการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง
(3) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
สำคัญ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
1.4 เจ้าหน้าที่ สำนัก/กอง
(1) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
(2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงตามคำสั่งเทศบาลตำบล
ท่าเยี่ยม ที่ 12๑/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม 2563 โดยมี
องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบ
1. นางสาวภัทรานิษฐ์ อภิทรัพย์ดำรง
ปลัดเทศบาล
ประธานคณะทำงาน
2. พันจ่าเอกวัชนันท์ วรางค์พิสุทธิ์
รองปลัดเทศบาล
คณะทำงาน
3. นางสาวกฤติกานต์ กันยาประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
คณะทำงาน
4. นางสาวพรตะวัน กิติจันวานิตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
คณะทำงาน
5. นางวิรัตน์ ร่วมกระโทก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ คณะทำงาน
๖. นายสมประเสริฐ ปลอดกระโทก
ผู้อำนวยการกองช่าง
คณะทำงาน
๗. นายสุรสีห์ ศิลาพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะทำงาน/
เลขานุการ
มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 5 ดังนี้
(1) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
(3) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
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บทที่ 4
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน
และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับ ได้ ซึ่งองค์การบริ ห ารส่ ว นตำบลกระชอน มีขั้น ตอนหรือกระบวนการบริ ห ารจัดการความเสี่ ยง 6
ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. ระบุ ค วามเสี่ ย ง เป็ น การระบุ เหตุ ก ารณ์ ใ ด ๆ ทั้ ง ที่ มี ผ ลดี แ ละผลเสี ย ต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
3. จั ด การความเสี่ ย ง เป็ นการกำหนดมาตรการ หรื อ แผนปฏิ บั ติก ารในการจัดการ และ
ควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติ
ได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็น การประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมี
ประสิ ท ธิผ ล มาตรการหรื อกลไกการควบคุ ม ความเสี่ ยง (Control Activity) ที่ ด ำเนิ น การสามารถลดและ
ควบคุมความเสี่ย งที่เกิดขึ้น ได้จ ริงและอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่น
เพิ่ มเติม เพื่อให้ ความเสี่ ยงที่ยั งเหลืออยู่ ห ลั งมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้
องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
6. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น
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กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
1. ระบุ
ความเสี่ยง
6. ทบทวน
การบริหาร
ความเสี่ยง

2. ประเมิน
ความเสี่ยง

5.
ประเมินผล
การบริหาร
ความเสี่ยง

3. จัดการ
ความเสี่ยง
4. รายงาน
และ
ติดตามผล

การระบุความเสี่ยง
เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้อง
คำนึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยง
จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความ
เสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น
จึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความ
เสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
1. ความเสี่ยง (Risk)
หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและ
จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือ
ลดโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน
2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)
หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่จะทำ
ให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้
2.1 ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
2.2 ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ กฎระเบียบ
ข้อบั งคับ ภายในองค์กร วัฒ นธรรมองค์กร นโยบายการบริห ารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของ
บุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์
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3. ประเภทความเสี่ยง
แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
3.1 ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกล
ยุ ทธ์ เป้ าหมาย พั น ธกิ จ ในภาพรวมขององค์กร ที่ อาจก่ อให้ เกิด การเปลี่ ยนแปลงหรือการไม่ บรรลุ ผ ลตาม
เป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
3.2 ความเสี่ย งด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม
3.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียการ
ป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่น ๆ
การระบุ ความเสี่ ย งควรเริ่ม ด้ว ยการแจกแจงกระบวนการปฏิ บั ติ งานที่ จะทำให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทำให้เกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้ นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลาย
วิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการ
จัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือของ
องค์กร
1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง
และสูงมาก ดังนี้
หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ
(1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คำอธิบาย
1 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
1-6 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
1 ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
2-3 ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง
5 ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

~ 18 ~

(2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหาก
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น 5 ระดับ
ระดับ
5

โอกาสที่จะเกิด
รุนแรงที่สุด

4

รุนแรงมาก

3

ปานกลาง

2

น้อย

1

น้อยมาก

คำอธิบาย
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/
กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/
กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้น
ทุพลภาพไม่สามารถทำงานได้
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/
กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/
กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/
กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

(3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้
จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L x I
2. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood)
ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย
(Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุ ม
ความเสี่ ย งได้ อ ย่ างเหมาะสม ซึ่ งจะช่ ว ยให้ ส ามารถวางแผนและจั ด สรรทรั พ ยากรได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ งภายใต้
งบประมาณ กำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ
ดังนี้
(1) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่
ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
(2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เทศบาลตำบลท่าเยี่ ยม ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่เกิดความเสี่ยง
และผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะ
เกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ
(1) ระดับ ความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
(2) ระดั บ ความเสี่ ย งปานกลาง (Medium) คะแนนระดั บ ความเสี่ ย ง 3-9 คะแนน
หมายถึงระดับความเสี่ยงยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ไปอยู่ในระดับที่
ไม่สามารถยอมรับได้
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(3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10-15 คะแนน หมายถึง ระดับ
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(4) ระดั บ ความเสี่ ย งสู ง มาก (Extreme) คะแนนระดั บ ความเสี่ ย ง 16-25 คะแนน
หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ทันที
๔. การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำ
เพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้
(1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้ง แต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยก
หน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น
(2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อ
ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง เป็นต้น
(3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้น
ให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศ
เกียรติคุณ เป็นต้น
(4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่ อ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้ เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต
การจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง/การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน
ระดับ ที่ องค์กรยอมรั บ ได้ ซึ่ง แนวทางการบริห ารจัดการความเสี่ ยงมี ห ลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนว
ทางการบริ ห ารจั ดการความเสี่ ย งนั้ น ต้ อ งคุ้ ม ค่ า กับ การลดระดั บ ผลกระทบของความเสี่ ยงทางเลื อ กหรือ
ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง
1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการ
จัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง
อย่างสม่ำเสมอ
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแบบ
วิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงาน
3. กระจายความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้
หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัท ภายนอก
หรือ การจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และ
ไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป

คำศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป
(กรมบัญชีกลาง)
Risk Acceptance
(Accept)
Risk Reduction
(Control)
Risk Sharing
(Transfer)
Risk Ad voidance
(Ad void)
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การรายงานและติดตามผล
หลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการ
รายงานและติดตามเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี
เป้ าหมายในการติดตามผล คือ เป็ น การประเมินคุณ ภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง
รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหาร
ความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริห ารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพ ดีก็ให้
ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้
ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูล ที่ต้อง
ติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตาม
ผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ
(1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามระยะเวลาที่
กำหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี
(2) การติ ด ตามผลในระหว่ างการปฏิ บั ติ งาน (Ongoing Monitoring) เป็ น การติ ด ตามที่
รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน
การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารา
จัดการความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่า เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม มีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่
ดำเนิ น การ สามารถลดและควบคุมความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา
มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน
การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันสมัย
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี
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บทที่ 5
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การประเมินโอกาส ผลกระทบและระดับความเสี่ยง
ได้น ำแผนพั ฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนดำเนิน งานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 จุดอ่อนและ/หรือ ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น และการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมพิจารณาในที่ประชุม โดยวิเคราะห์
จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
ซึ่งที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยง ได้ ดำเนิน การประเมิน โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย ง
จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์
การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์
ขั้นตอน (กลยุทธ์)
วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง
เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง
การพัฒนา
รื้ อ ถอน สิ่ งอำนวยความสะดวกพื้ น ฐาน รื้อถอน โครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลให้มี
สาธารณูปโภค
ต่าง ๆ เช่น ถนน, สะพาน, ทางเดินเท้า, สิ่ งอำนวยความสะดวกพื้ น ฐานต่ าง ๆ ที่ ได้
พื้นฐาน
ท่ อ /รางระบายน้ ำ, ชลประทาน, ระบบ มาตรฐาน และเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้าน
ไฟฟ้า, ระบบประปา ที่เทศบาลจัดหามา อื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่าง
เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
ยิ่งด้านคมนาคมขนส่ ง ด้ านเศรษฐกิจ และ
ด้านความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
เศรษฐกิจ

(1) ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภ าพ และพั ฒ น าขี ด
ความสามารถในการเพิ่ ม ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรและการแปรรู ป สิ น ค้ า ทาง
การเกษตร
(2) เสริ ม สร้ า งและเพิ่ ม ทั ก ษะอาชี พ ของ
ครัวเรือน/กลุ่มอาชีพ

เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ทางเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยเฉพาะผลิตผล
ท างก ารเก ษ ต ร , ก ารแ ป รรู ป สิ น ค้ าท าง
การเกษตร ตลอดจนการเสริม สร้ า งและเพิ่ ม
ทักษะอาชีพภายในครัวเรือน หรือกลุ่มอาชีพ ให้
มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือใน
การผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่า ของสิ น ค้า และพั ฒ นา
ศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไข

ปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

สร้างรากฐานในการดำรงชีวิตของคนให้ดีขึ้น
เพื่ อ ให้ มี ค วามสามารถในการพึ่ ง พาตนเอง
โดยการ
(๑ ) ส นั บ ส นุ น ส่ งเส ริ ม ด้ าน กี ฬ าแ ล ะ
นันทนาการ
(๒) ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีให้แก่

เพื่อให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลมี คุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัย ที่สมบู รณ์ แข็งแรง
ห่ า งไกลยาเสพติ ด และได้ รับ สวั ส ดิ การต่ าง ๆ
จากทางภาครัฐอย่างทั่วถึง สามารถพึ่งพาตนเอง
และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
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ยุทธศาสตร์

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์
ขั้นตอน (กลยุทธ์)
วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย)
ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนจัดให้มีการ
ป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ
(4) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ
เช่น สงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ เป็นต้น
(5) ส่งเสริมสนับ สนุน การป้องกัน เฝ้าระวัง
รักษา บำบัด กลุ่มเสี่ยงและผู้ติดยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

(1) สนับสนุนและส่งเสริม ให้มีการจัดการ
ขยะที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
(2) เพิ่มพื้ น ที่ ป่ าไม้ ต้นไม้ในที่ส าธารณะ
ประโยชน์/ชุมชน/หมู่บ้าน
(3) ปรับ ปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
ภายในพื้นที่ให้มีความเหมาะสม
(4) อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาม
พระราชดำริฯ

เพื่ อ จั ด ก ารท รั พ ย าก รธ รร ม ช าติ แ ล ะ
สิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี ค วามเหมาะสมต่ อ การ
ดํารงชีวิตของประชาชนภายในเขตเทศบาล
บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน การบริหาร
จั ด การเชิ ง ระบบนิ เวศ การสร้ า งคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดการสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก และผลักดัน
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆ ให้เกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม

(1) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ
(๒) ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น งานประเพณี
วัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๓) ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรั พ ย์ สิ น ลดปั ญ หาความรุ น แรงจาก
อุบัติเหตุ อาชญากรรม
(๔) เสริ ม สร้ า งวิ นั ย คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ให้ แ ก่ เ ด็ ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้ อ งถิ่ น ตลอดจนบุ ค ลากรของเทศบาล
เพื่อลดปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงาน
(๕) สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มช่องทางการ
รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน

(๑) เพื่อให้มีระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
(๒) เพื่อสืบสานประเพณีวัฒ นธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
(๓) เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
มี ค วามปลอดภั ย ใน ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
สามารถลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม
(๔) เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ตลอดจน
บุคลากรของเทศบาล มีวินัยและมีคุณ ธรรม
จริยธรรม ส่งผลให้การทุจริตภายในท้องถิ่น
ลดลง
(๕) ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนการปฏิบัติงาน
ของพนั ก งานเจ้าหน้ าที่ ของเทศบาลเป็ น ไป
อย่างสะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
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การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์
ขั้นตอน (กลยุทธ์)
วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 (1) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการให้ บ ริ ก าร เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถ
การบริหาร
ประชาชน
ในการให้ บ ริ ก ารประชาชนของบุ ค ลากร
จัดการบ้านเมือง (2 ) เพิ่ ม ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ พั ฒ น า ขี ด ภายในเทศบาล ตลอดจนสนั บ สนุ น ให้
ที่ดี
ความสามารถของบุคลากรและองค์กร
ประชาชนทุ ก ภาคส่ ว นได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ
และองค์ ก รทุ ก ภาคส่ ว นในการพั ฒ นา
ท้องถิ่น
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2. การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง
การพัฒนา
รื้อถอน สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ต่าง ๆ เช่น ถนน, สะพาน, ทางเดินเท้า,
พื้นฐาน
ท่อ/รางระบายน้ำ, ชลประทาน, ระบบ
ไฟฟ้า, ระบบประปา ที่เทศบาลจัดหามา
เพื่อให้บริการแก่ประชาชน

ความเสี่ยง
1. การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง
หรือรื้อถอนอาคาร ผู้ยื่นขออนุญาตบาง
รายเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้เกิด
ความล่าช้า

2. งานควบคุมงานก่อสร้าง บุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้าง
ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน บุคลากรหนึ่ง
คนต้องรับผิดชอบในการควบคุมงาน
หลายโครงการในเวลาเดียวกัน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ อีกหลายด้านทำให้
การควบคุมงานไม่ทั่วถึง และเกิดความ
ล่าช้า

ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยภายใน
ขาดการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอ
อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
อาคาร
ปัจจัยภายนอก
ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
รื้อถอนอาคาร ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการขออนุญาตทำให้เตรียม
เอกสารมาไม่ครบถ้วน
ปัจจัยภายใน
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุม
งานก่อสร้างมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
ก่อสร้าง

ประเภทความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน

ด้านการปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
เศรษฐกิจ

กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาขีด
ความสามารถในการเพิ่ ม ผลผลิ ต
ทางการเกษตรและการแปรรู ป
สินค้าทางการเกษตร
(2) เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพ
ของครัวเรือน/กลุ่มอาชีพ

ความเสี่ยง
1. กิจกรรมการส่งเสริมทักษะ
อาชีพ ประชาชนไม่สามารถ
รวมกลุ่มกันในรูปของกลุ่มอาชีพ
ได้อย่างเข้มแข็งทำให้ไม่สามารถ
พัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

สร้างรากฐานในการดำรงชีวิตของคน
ให้ดีขึ้น เพื่อให้มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง โดยการ
(๑) สนั บ สนุ น ส่ งเสริม ด้ า นกีฬ าและ
นันทนาการ
(๒) ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยทีด่ ี
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจน
จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรค
ต่าง ๆ
(4) ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
สวัสดิการต่าง ๆ เช่น สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ เป็น
ต้น
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน เฝ้า
ระวัง รักษา บำบัด กลุ่มเสีย่ งและผู้
ติดยาเสพติด

1. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
- เมื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์เสียชีวิต หรือเปลี่ยนแปลงที่
อยู่ บางรายไม่มีการแจ้งให้ทาง
เทศบาลฯ ทราบ จึงอาจทำให้มีการ
จ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้อง

ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยภายนอก
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการภายในกลุ่มอาชีพ

ปัจจัยภายนอก
เมื่อมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต หรือ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ บางรายญาติหรือผู้นำหมู่บ้านไม่มี
การแจ้งให้ทางเทศบาลฯ ทราบ จึงอาจทำให้มีการจ่าย
เบี้ยยังชีพไม่ถูกต้อง และอาจทำให้มีปัญหาต้องเรียก
เงินคืนในภายหลังได้
ปัจจัยภายใน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ตรวจสอบกับสำนัก
ทะเบียนเทศบาลฯ ก่อนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพทุก
เดือน

ประเภทความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน

ด้านการปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์
(1) สนับสนุนและส่งเสริม ให้มีการ
จั ด การขยะที่ เ ป็ น รู ป ธรรมและ
ยั่งยืน
(2) เพิ่ ม พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ต้ น ไม้ ใ นที่
สาธารณ ะป ระโยช น์ /ชุ ม ช น /
หมู่บ้าน
(3 ) ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์ แ ล ะ
สภาพแวดล้ อ มภายในพื้ น ที่ ใ ห้ มี
ความเหมาะสม
(4) อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาม
พระราชดำริฯ

ความเสี่ยง
1. กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน
การกำจัดขยะและการเผาตอซัง
ข้าวของประชาชน ทำให้เกิดปัญหา
หมอกควันภายในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม

(1 ) ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม
การศึ ก ษาทั้ ง ในระบบและนอก
ระบบ
(๒) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งาน
ประเพณี วัฒ นธรรม ศาสนาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๓) ส่งเสริม ความปลอดภัยในชีวิต
และทรั พ ย์ สิ น ลดปั ญ หาความ
รุนแรงจากอุบัติเหตุ อาชญากรรม

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยมยังขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
แนะนำสำรับอาหารกลางวัน
สำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ
(Thai School Lunch)

ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยภายนอก
ประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อปัญหาภาวะโลกร้อน
เท่าที่ควร ยังคงมีการเผาตอซังข้าวกันอย่างต่อเนื่อง
ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันภายในพื้นที่

ปัจจัยภายใน
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแนะนำสำรับ
อาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai
School Lunch)

ประเภทความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์

ด้านการปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี

กลยุทธ์
(๔ ) เส ริ ม ส ร้ า งวิ นั ย คุ ณ ธ รรม
จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ตลอดจน
บุคลากรของเทศบาลเพื่อลดปัญหา
การทุจริตในการปฏิบัติงาน
(๕) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อ
เพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ
ให้แก่ประชาชน
(1 ) ส่ งเส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร
ให้บริการประชาชน
(2) เพิ่ ม ศั ก ยภาพและพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของบุ ค ลากรและ
องค์กร
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาท้องถิ่น

ความเสี่ยง

1. กิจกรรมการจัดทำประชาคม
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประชาชนให้ความสนใจเข้ามามี
ส่วนร่วมในการประชุมประชาคม
น้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก
ประชาชนให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด

ด้านการปฏิบัติงาน

๒. เทศบาลฯ ไม่สามารถใช้
ปัจจัยภายใน
ประโยชน์จากโปรแกรมแผนที่ภาษี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังบันทึกข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้อง
และทะเบียนทรัพย์สินได้อย่าง
เสียภาษีไม่ครบถ้วน
เต็มที่ เนื่องจากข้อมูลผู้อยู่ในข่าย
ต้องเสียภาษีไม่ครบถ้วน

ด้านการปฏิบัติงาน
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3. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่
1 การพัฒนา
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม
ปรับปรุง รื้อถอน สิ่ง
อำนวยความสะดวก
พื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนน,
สะพาน, ทางเดินเท้า,
ท่อ/รางระบายน้ำ,
ชลประทาน, ระบบไฟฟ้า,
ระบบประปา ที่เทศบาล
จัดหามาเพื่อให้บริการแก่
ประชาชน

1. การขออนุญาตก่อสร้าง
ดัดแปลงหรือรื้อถอน
อาคาร ผู้ยื่นขออนุญาตบาง
รายเตรียมเอกสารไม่
ครบถ้วน ทำให้เกิดความ
ล่าช้า

ปัจจัยภายใน
ขาดการประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการขออนุญาต
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
อาคาร
ปัจจัยภายนอก
ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ดัดแปลง หรือรื้อถอน
อาคาร ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
การขออนุญาตทำให้เตรียม
เอกสารมาไม่ครบถ้วน

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

3

2. งานควบคุมงานก่อสร้าง
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
การควบคุมงานก่อสร้างไม่
เพียงพอต่อปริมาณงาน
บุคลากรหนึ่งคนต้อง
รับผิดชอบในการควบคุม
งานหลายโครงการในเวลา

ปัจจัยภายใน
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน
การควบคุมงานก่อสร้างมี
ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
ก่อสร้าง

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

๔

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
ลำดับ
ผลกระทบ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
๒
๖
2

๓

๑๒

๓
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
ลำดับ
ผลกระทบ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง

เดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่
อื่น ๆ อีกหลายด้านทำให้
การควบคุมงานไม่ทั่วถึง
และเกิดความล่าช้า
ยุทธศาสตร์ที่
2 การพัฒนา
เศรษฐกิจ

(1) ส่ งเสริ ม ศั ก ยภาพและ
พัฒ นาขีดความสามารถใน
ก า ร เพิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตรและการแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร
(2) เสริ ม สร้ า งและเพิ่ ม
ทักษะอาชีพของครัวเรือน/
กลุ่มอาชีพ

1. กิจกรรมการส่งเสริม
ทักษะอาชีพ ประชาชนไม่
สามารถรวมกลุ่มกันในรูป
ของกลุ่มอาชีพได้อย่าง
เข้มแข็งทำให้ไม่สามารถ
พัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ปัจจัยภายนอก
ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการภายในกลุ่มอาชีพ

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

๒

3

๖

2

~ 30 ~

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่
3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

กลยุทธ์

ความเสี่ยง

ส ร้ า ง ร า ก ฐ า น ใ น ก า ร
ดำรงชี วิ ต ของคนให้ ดี ขึ้ น
เพื่อให้มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง โดยการ
(๑) สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ด้ า น
กีฬาและนันทนาการ
(๒) ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยที่ดีให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น
ตลอดจนจัดให้มีการป้องกัน
และควบคุมโรคต่าง ๆ
(4) ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
สวัสดิการต่าง ๆ เช่น
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ติดเชื้อเอดส์ เป็นต้น
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง รักษา
บำบัด กลุ่มเสี่ยงและผู้ติดยา
เสพติด

1. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์
- เมื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิต หรือ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ บางราย
ไม่มีการแจ้งให้ทางเทศบาล
ทราบ จึงอาจทำให้มีการ
จ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้อง

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก
เมื่อมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต หรือ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ บางราย
ญาติหรือผู้นำหมู่บ้านไม่มี
การแจ้งให้ทางเทศบาลฯ
ทราบ จึงอาจทำให้มีการ
จ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้อง
และอาจทำให้มีปัญหาต้อง
เรียกเงินคืนในภายหลังได้
ปัจจัยภายใน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้
ตรวจสอบข้อมูลกับสำนัก
ทะเบียนเทศบาลฯ ก่อน
การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ทุกเดือน

ประเภท
ความเสี่ยง

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

โอกาส

๒

การประเมินความเสี่ยง
ระดับความ ลำดับ
ผลกระทบ
เสี่ยง
ความเสี่ยง

๓

๖

๒
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (1) สนับ สนุ นและส่งเสริม
การพัฒนา
ให้ มี ก ารจั ดการขยะที่ เป็ น
สิ่งแวดล้อม
รูปธรรมและยั่งยืน
(2) เพิ่ ม พื้ น ที่ ป่ าไม้ ต้น ไม้
ในที่ ส าธารณะประโยชน์ /
ชุมชน/หมู่บ้าน
(3) ปรั บ ปรุ งภู มิ ทั ศน์ แ ละ
สภาพแวดล้อมภายในพื้นที่
ให้มีความเหมาะสม
(4) อนุ รั กษ์ พั น ธุก รรมพื ช
ตาม
พระราชดำริฯ

ความเสี่ยง
1. กิจกรรมการลดภาวะ
โลกร้อน
- การกำจัดขยะและ
การเผาตอซังข้าวของ
ประชาชน ทำให้เกิดปัญหา
หมอกควันภายในพื้นที่

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก
ด้านกลยุทธ์
ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ
ต่อปัญหาภาวะโลกร้อน
เท่าที่ควร ยังคงมีการเผา
ตอซังข้าวกันอย่างต่อเนื่อง
ทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน
ภายในพื้นที่

โอกาส

๓

การประเมินความเสี่ยง
ระดับความ ลำดับ
ผลกระทบ
เสี่ยง
ความเสี่ยง
๓

๙

๒
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม

(1) สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม
การศึ ก ษาทั้ ง ในระบบและ
นอกระบบ
(๒) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
งานประเพณี วั ฒ นธรรม
ศ า ส น า แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น
(๓) ส่งเสริมความปลอดภัย
ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ลด
ปั ญ ห าค วาม รุ น แ รงจ าก
อุบัติเหตุ อาชญากรรม
(๔) เสริมสร้างวินัยคุณ ธรรม
จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนในท้ อ งถิ่ น
ต ล อ ด จ น บุ ค ล า ก ร ข อ ง
เทศบาลเพื่ อ ลดปั ญ หาการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน
(๕) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารนำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการ
รั บ รู้ ข่ า วสารต่ า ง ๆ ให้ แ ก่
ประชาชน

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมยัง
ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
แนะนำสำรับอาหาร
กลางวันสำหรับโรงเรียน
แบบอัตโนมัติ (Thai
School Lunch)

ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยภายใน
บุคลากรของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่า
เยี่ยมขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบ
แนะนำสำรับอาหาร
กลางวันสำหรับโรงเรียน
แบบอัตโนมัติ (Thai
School Lunch)

ประเภท
ความเสี่ยง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน

โอกาส
4

การประเมินความเสี่ยง
ระดับความ ลำดับ
ผลกระทบ
เสี่ยง
ความเสี่ยง
๒
๘
๒
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ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี

(1) ส่งเสริมและพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน
(2 ) เพิ่ ม ศั ก ย ภ าพ แ ล ะ
พั ฒ นาขี ด ความสามารถ
ของบุคลากรและองค์กร
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและองค์กร
ทุกภาคส่วนในการพัฒนา
ท้องถิ่น

1. กิจกรรมการจัดทำ
ประชาคมเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประชาชนให้ความสนใจ
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประชุมประชาคมน้อยเมื่อ
เทียบกับจำนวนประชากร

ปัจจัยภายนอก
ประชาชนให้ความสำคัญ
ในการเข้าร่วมประชุม
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
จำนวนประชากรทั้งหมด

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

3

๒. เทศบาลฯ ไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินได้อย่างเต็มที่
เนื่องจากข้อมูลผู้อยู่ในข่าย
ต้องเสียภาษีไม่ครบถ้วน

ปัจจัยภายใน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยัง
บันทึกข้อมูลผู้อยู่ในข่าย
ต้องเสียภาษีไม่ครบถ้วน

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

๔

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ระดับความ ลำดับ
ผลกระทบ
เสี่ยง
ความเสี่ยง
๔
๑๒
๓

๓

๑๒

๓
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4. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระดับ
ประเภท
ความเสี่ยง ความเสี่ยง

มาตรการดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง/แนวทางการแก้ไข

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

1. การขออนุญาตก่อสร้าง
ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ผู้ยื่น
ขออนุญาตบางรายเตรียมเอกสาร
ไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดความล่าช้า

ปัจจัยภายใน
ขาดการประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
การขออนุญาตก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
ปัจจัยภายนอก
ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง
หรือรื้อถอนอาคาร ไม่มีความรู้
เกี่ยวกับการขออนุญาตทำให้
เตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน

๖

ด้านการ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ ปีงบประมาณ พ.ศ.
ปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง
2563
ดัดแปลง รื้อถอนอาคารไว้ให้ชัดเจนที่
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม พร้อม
ทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
เวปไซต์ของเทศบาล, ขอความอนุเคราะห์
ผู้นำหมู่บา้ นช่วยประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

กองช่าง

2. งานควบคุมงานก่อสร้าง
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงาน บุคลากรหนึ่งคนต้อง
รับผิดชอบในการควบคุมงานหลาย
โครงการในเวลา เดียวกัน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ อีกหลายด้านทำ
ให้การควบคุมงานไม่ทั่วถึง และเกิด
ความล่าช้า

ปัจจัยภายใน
บุคลากรผูป้ ฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมงานก่อสร้างมีไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณงานก่อสร้าง

๑๒

ด้านการ ๑. จัดหาบุคลากรตำแหน่งนายช่างโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
ปฏิบัติงาน มาปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานโยธาเพิ่มเติม
๒. ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีอยู่เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ าน ให้
ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและ
เป็นระบบ โดยจัดลำดับก่อนหลังในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกงาน

กองช่าง
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระดับ
ประเภท
มาตรการดำเนินการจัดการความ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
เสี่ยง/แนวทางการแก้ไข
๓. กิจกรรมการส่งเสริมทักษะ ปัจจัยภายนอก
๖
ด้านการ 1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
อาชีพ ประชาชนไม่สามารถ
ประชาชนขาดความรู้ความ
ปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะอาชีพและการบริหาร
รวมกลุ่มกันในรูปของกลุ่มอาชีพ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
จัดการกลุ่มอาชีพเพื่อให้เกิดความ
ได้อย่างเข้มแข็งทำให้ไม่สามารถ ภายในกลุ่มอาชีพ
เข้มแข็งและยั่งยืน
พัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
2. จัดหาผู้มีความรู้ให้คำแนะนำในด้าน
ต่าง ๆ แก่กลุ่มอาชีพ เช่น ด้าน
การตลาด, ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ความเสี่ยง
๔. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์
- เมื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิต หรือ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ บางรายไม่มี
การแจ้งให้ทางเทศบาลทราบ
จึงอาจทำให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ไม่ถูกต้อง

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก
เมื่อมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ เสียชีวิตหรือเปลี่ยนแปลง
ที่อยู่ บางรายญาติหรือผู้นำ
หมู่บ้านไม่มีการแจ้งให้ทาง
เทศบาลฯ ทราบ จึงอาจทำให้มี
การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้อง
และอาจทำให้มีปัญหาต้องเรียก
เงินคืนในภายหลังได้
ปัจจัยภายใน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้
ตรวจสอบข้อมูลกับสำนัก
ทะเบียนเทศบาลฯ ก่อนการเบิก
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพทุกเดือน

ระดับ
ประเภท
ความเสี่ยง ความเสี่ยง

๖

มาตรการดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง/แนวทางการแก้ไข

ด้านการ ๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำหมู่บ้านให้
ปฏิบัติงาน ผู้รบั เบี้ยยังชีพแจ้งข้อมูลการเสียชีวิต
และการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้เทศบาลฯ
ทราบ เพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพให้ถูกต้องต่อไป
๒. ตรวจสอบข้อมูลการเสียชีวิต และ
การย้ายที่อยู่จากสำนักทะเบียน
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมก่อนการเบิก
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพทุกเดือน

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัด
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

๕. กิจกรรมการลดภาวะโลก
ร้อน
การกำจัดขยะและการเผาตอซัง
ข้าวของประชาชน ทำให้เกิด
ปัญหาหมอกควันภายในพื้นที่

ปัจจัยภายนอก
ประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อ
ปัญหาภาวะโลกร้อนเท่าที่ควร
ยังคงมีการเผาตอซังข้าวกัน
อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหา
หมอกควันภายในพื้นที่

ระดับ
ประเภท
มาตรการดำเนินการจัดการความ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
เสี่ยง/แนวทางการแก้ไข
๙
ด้าน
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
กลยุทธ์ และตอซังข้าวที่ถูกต้อง เพื่อลดการเผา
ขยะและตอซังข้าว
2. รณรงค์ให้เห็นถึงโทษและพิษภัย
ของการเผาตอซังข้าว ซึง่ ก่อให้เกิด
มลพิษ (หมอกควัน, ฝุ่นละออง) และยัง
ส่งผลต่อคุณสมบัติของดิน
3. จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมในการ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้เห็นถึง
ประโยชน์และความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระดับ
ประเภท
มาตรการดำเนินการจัดการความ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
เสี่ยง/แนวทางการแก้ไข
๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ปัจจัยภายใน
๘
ด้านการ ๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตำบลท่าเยี่ยมยังขาดบุคลากรที่ บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติงาน ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมขาด
เกี่ยวข้อง
ระบบแนะนำสำรับอาหาร
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
๒. จัดให้มีการศึกษาดูงานการจัดการ
กลางวันสำหรับโรงเรียนแบบ
ระบบแนะนำสำรับอาหาร
อาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อัตโนมัติ (Thai School
กลางวันสำหรับโรงเรียนแบบ
อื่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
Lunch)
อัตโนมัติ (Thai School
Lunch)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

๗. กิจกรรมการจัดทำประชาคม
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประชาชนให้ความสนใจเข้ามามี
ส่วนร่วมในการประชุม
ประชาคมน้อยเมื่อเทียบกับ
จำนวนประชากร

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก
ประชาชนให้ความสำคัญในการ
เข้าร่วมประชุมประชาคม
หมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
จำนวนประชากรทั้งหมด

๑๒

ด้านการ ๑. ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้กับ
ปฏิบัติงาน ประชาชน โดยการจัดทำโครงการชี้แจง
ทำความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบถึง
บทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ท้องถิ่นของตน ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
ประโยชน์จากการมาร่วมประชาคม
แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น
ว่ามีอะไรบ้าง เพื่อให้ประชาชนเห็น
ความสำคัญของการเข้าร่วมประชาคม

ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา

สำนักปลัด
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ความเสี่ยง

๘. เทศบาลฯ ไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากโปรแกรมแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้
อย่างเต็มที่ เนื่องจากข้อมูลผู้
อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีไม่
ครบถ้วน

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังบันทึก
ข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี
ไม่ครบถ้วน

ระดับ
ประเภท
ความเสี่ยง ความเสี่ยง

1๒

มาตรการดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง/แนวทางการแก้ไข
๒. ช่วงจัดทำประชาคมให้ทำการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
ช่วงเวลาในการทำประชาคมของแต่ละ
หมู่บ้านอย่างชัดเจนในหลาย ๆ
ช่องทาง เช่นผ่านเสียงตามสายของ
หมู่บ้าน ผ่านรถประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลฯ เป็นต้น

ด้านการ ๑. กำชับให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบเร่ง
ปฏิบัติงาน บันทึกข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีให้

แล้วเสร็จโดยเร็ว ตลอดจนแก้ไขปรับปรุง
ข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีให้เป็น
ปัจจุบนั อยู่เสมอ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดเก็บรายได้ ตรวจสอบ ติดตาม
เร่งรัดจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
และเป็นธรรมต่อเจ้าของทรัพย์สิน ทำให้
การจัดเก็บรายได้มปี ระสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
๒. จัดหาเจ้าหน้าที่มาช่วยในการบันทึก
ข้อมูลเพิ่มเติม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ

กองคลัง
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คำอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความ
รุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)
การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คำอธิบาย
1 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
1 – 6 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
1 ปี ต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
2 – 3 ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง
5 ปี ต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)
ระดับ
5

โอกาสที่จะเกิด
รุนแรงที่สุด

4

รุนแรงมาก

3

ปานกลาง

2

น้อย

1

น้อยมาก

คำอธิบาย
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การ
บาดเจ็บถึงชีวิต
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บ
สาหัสถึงขั้นทุพลภาพไม่สามารถทำงานได้
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บ
สาหัสถึงขัน้ หยุดงาน
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/บาดเจ็บ
อย่างรุนแรง
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/บาดเจ็บแต่ไม่
รุนแรง
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ผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ
5
4
3
2
1

สูงมาก ≥ 16
สูง
10-15
ปานกลาง 3-9
ต่ำ
1-2
1

2

3

4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

5

