บทที่ ๑ บทนำ
๑. หลักกำรและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สาคัญตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะ
ช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ การติดตาม
ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทาให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ภายใต้สภาวะการดาเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่
อาจจะส่ งผลกระทบต่อการดาเนิน งานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจาเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ ยง
เหล่ านั้ นอย่างเป็น ระบบ โดยการระบุความเสี่ ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดาเนินงานหรือ
เป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลาดับความสาคัญของ
ความเสี่ยงกาหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคานึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานบริหารจัดการความเสี่ยงของกระทรวงการคลังกาหนดเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
ดังนั้น คณะทางานบริหารความเสี่ยงเทศบาลตาบลท่าศิลา จึงได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลตาบลท่าศิลา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น สาหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทาให้
เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ
ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหำรควำมเสี่ยง
๑. เพื่อให้ ผู้บ ริห ารและผู้ ปฏิบัติงานเข้าใจหลั กการและกระบวนการบริห ารความเสี่ ยงของ
เทศบาลตาบลท่าศิลา
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตาบลท่าศิลา
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความ
เสี่ยงกับกลยุทธ์ของเทศบาลตาบลท่าศิลา
๖. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร
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๓. เป้ำหมำย
๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
๒. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความ
เสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนาแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔. เพื่อพัฒ นาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดาเนินงานภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง
๕. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกาหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง
องค์กร
๖. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. ประโยชน์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง
การดาเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทา
ให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจ
ทาให้องค์กรเกิดความเสียหาย
ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดาเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
๑. เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้า นเมื องที่ ดี การบริห ารความเสี่ ยงจะช่ ว ย
คณะทางานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สาคัญ และสามารถทา
หน้าที่ในการกากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความ
เสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่
บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สาคัญที่ได้ทั้งหมด การบริหารความ
เสี่ยงจะทาให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึง
ความเสี่ยงสาคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล
๔. เป็ น เครื่ องมือที่ส าคัญในการบริห ารงาน การบริห ารความเสี่ ยงเป็นเครื่องมือที่ช่ว ยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือ ที่
สาคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกาหนดกลยุทธ์
การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดาเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

-๓๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดี ยวกัน การบริหารความเสี่ยงทาให้รูปแบบการ
ตัดสินใจระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมี
ความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
๖. ช่ ว ยให้ ก ารพั ฒ นาการบริ ห ารและจั ด สรรทรั พ ยากรเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม
และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสาหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่า
และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกั น หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร
แตกต่างกัน เป็นต้น

๕. นิยำมควำมเสี่ยง
๕.๑ ควำมเสี่ยง (Risk) หมำยถึง เหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน)
หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้าน
ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจาก
ผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์
ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้
๑. ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทาให้เกิดความเสี่ยง
๒. เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน หรือนโยบาย
๓. ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์
เสี่ยง
๕.๒ กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) หมำยถึง กระบวนการที่ใช้ในการ
บริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้
๕.๓ ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management System) หมำยถึง ระบบการ
บริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่
องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งใน
ด้านกลยุ ทธ์ การปฏิบั ติ ตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสี ย งขององค์กรเป็ นส าคัญ โดยได้รับ การ
สนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร
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บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐำน
๑. ภำรกิจ อำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลท่าศิลามีภารกิจและอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ประกอบกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ดังนี้
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน มีภำรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้าและทางระบายน้า
(๒) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(๓) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(๔) การสาธารณูปการ
(๕) การจัดให้มีและบารุงทางระบายน้า
(๖) การจัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(๗) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๘) การจัดให้มีและการบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๙) การควบคุมอาคาร
ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต มีภำรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนไข้
(๒) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(๓) การจัดการศึกษา
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
(๕) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๖) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(๗) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๘) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๙) การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(๑๐) การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
(๑๑) การรั ก ษาความปลอดภั ย ความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้อ ยและการอนามั ย โรงมหรสพ
และสาธารณะอื่น ๆ
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(๑๓) การส่งเสริมกีฬา
(๑๔) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ

-๕ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจัดผังเมือง
(๒) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๓) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๔) การให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๕) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
(๖) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๔) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๒) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๓) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
ด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจัดการศึกษา
(๒) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๓) ให้ราษฎรได้รับการศึกษา
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของส่วนรำชกำรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) สนับสนุนสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา
ท้องถิ่น สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๓) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๔) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น

-๖ภำรกิจหลัก และภำรกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินกำร
เทศบาลตาบลท่าศิลา มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องดาเนินการดังนี้
ภำรกิจหลัก
๑. การปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม
๓. การพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชน
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
ภำรกิจรอง
๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
๒. การส่งเสริมการเกษตร
๓. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
๔. สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพของดิน
๕. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เทศบาลตาบลท่าศิลา กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕) ดังนี้
ยุท ธศำสตร์ ที่ ๑ กำรพั ฒนำกำรเกษตรและอุต สำหกรรมกำรเกษตรตำมหลั กปรั ช ญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑ การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
๑.๒ การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง
๑.๓ การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและ
เชื่อมโยงเครือข่าย
๑.๔ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว
๒.๑ การพั ฒ นาส่ ง เสริ ม และสื บ สานวั ฒ นาธรรม ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น สู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
๒.๒ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
๒.๓ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน
๓.๑ การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

-๗๓.๒ การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
๓.๓ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลยั่งยืน
๔.๑ การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
๔.๒ การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง
๕.๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงการพื้นฐาน
๕.๒ การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
๕.๓ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
๕.๔ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง
๕.๕ กาหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ
๕.๖ การส่งเสริมความปรองดอง สมานฉันท์ รู้รักสามัคคี

๓. โครงสร้ำงกำรกำหนดส่วนรำชกำร
ผู้กำกับดูแล/คณะกรรมกำร
(นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา)
(๖)
หน่วยตรวจสอบภำยใน
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
(ปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา)

(๑)
สำนักปลัดเทศบำล

(๒)
กองคลัง

(๓)
กองช่ำง

(๔)
กองกำรศึกษำ

(๕)
กองสวัสดิกำรสังคม

-๘เทศบาลตาบลท่าศิลา มีภารกิจอานาจหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใน
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ ดังนี้
(๑) สำนักปลัดเทศบำล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และ
ราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล และงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(๒) กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ
บานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี
งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(๓) กองช่ำง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ ก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุม
การก่อสร้าง และซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุม
การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านวัสดุที่ใช้
แล้ว (ขยะ) การจัดการคุณภาพน้า การควบคุมออกแบบและก่อสร้างอาคารโรงงาน ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสีย และมลพิษในด้านอื่น ๆ และงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(๔) กองกำรศึกษำ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบ เช่น การศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษา
ปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มี งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งาน
บริหารวิชาการงานโรงเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานกิจการนักเรียน งานขยายโอกาสทางการศึกษา งาน
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งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งาน
กีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(๕) กองสวัสดิ กำรสังคม มีห น้าที่ความรับผิ ดชอบเกี่ยวกับการพัฒ นาชุมชน การสั งคม
สงเคราะห์การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้
มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และ

-๙งานสาธารณะ การให้ คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัส ดิการสั งคมและปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
(๖) หน่ ว ยตรวจสอบภำยใน มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานการตรวจสอบบั ญ ชี
เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบ
พัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทาประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

-๑๐-

บทที่ ๓ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๑. แนวทำงกำรดำเนินงำนและกลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๑.๑ แนวทำงกำรดำเนินงำน ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตาบลท่าศิลา แบ่งเป็น
๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ กำรเริ่มต้นและพัฒนำ
๑. กาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
๒. ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
๓. วิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดาเนินงาน
๔. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก
(Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสาคัญ
๕. สื่อสารทาความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงาน
๖. รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
๗. รายงานสรุปการประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ระยะที่ ๒ กำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืน
๑. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
๒. พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสาหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
๓. ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๔. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดาเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
๑.๒ กลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย
๑. ผู้บริหำรท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
แผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนาไปปฏิบัติต่อไป
๒. คณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้าที่ดาเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง
ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานต่อไปในอนาคต
๓. ผู้ปฏิบัติ งำน หรือเจ้าหน้าที่รวมทั้งพนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ มี
หน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทางานบริหารความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง

-๑๑-

กลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ผู้บริหำร
ท้องถิ่น

คณะ
ทำงำน
บริหำร
ควำม
เสี่ยง

แต่งตั้งคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยง

พิจำรณำ/
เสนอแนะ

๑. ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมิน
โอกำสและผลกระทบ
๒. วิเครำะห์และจัดลำดับ
ควำมสำคัญ
๓. จัดทำแผนบริหำรควำม
เสี่ยง

ผู้ปฏิบัติ
งำน

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ/อนุมัติ
๖. ทบทวนแผนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
๕. รำยงำน/ประเมินผล
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
๔. สื่อสำรทำควำมเข้ำใจ
กับผู้ปฏิบัติ

สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง

๒. โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ผู้บริหำรท้องถิ่น
หน่วยตรวจสอบภำยใน
คณะทำงำนบริหำรควำม
เสี่ยง

ผู้ปฏิบัติงำน

-๑๒หน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมโครงสร้ำง
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกากับดูแล การตัดสินใจ การจัดทา
แผน การดาเนินการ การติดตามประเมินผลและการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑. ผู้บริหำรท้องถิ่น
๑. แต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตาบลท่าศิลา
๒. ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง
๔. พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
๒. หน่วยตรวจสอบภำยใน
๑. สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตาบลท่าศิลา
๒. นาเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ
๓. คณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยง
๑. จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้ง
องค์กร
๒. ดาเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ
ควบคุมความเสี่ยง
๓. รายงานและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญ เสนอ
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
๔. ผู้ปฏิบัติงำน
๑. สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทางานบริหารความเสี่ยง
๒. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๓. คณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยง
เทศบาลตาบลท่าศิลา ได้มีการแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ตามคาสั่งเทศบาลตาบลท่าศิลา ที่ ๖๗๙ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีองค์ประกอบและ
อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล
ปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา
ประธานกรรมการ
๒. นายชยพล ไชยมาตร
รองปลัดเทศบาลตาบลท่าศิลา รองประธานกรรมการ
๓. นายธานินทร์ ยศรักษา
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
๔. นางขวัญฤทัย บัวฤทธิ์
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
๕. นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
กรรมการ
๖. นายประหยัด เสนงาม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
๗. น.ส.พิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
กรรมการ
๘. น.ส.จารุวรรณ จักษุจินดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
กรรมการ

-๑๓๙. นางพิมพ์พร ลับภู
๑๐. นางปริศนา ประชานันท์
๑๑. นายภัคภาคิน วงษ์อนุ
๑๒. นายฐนิสพงษ์ ศรีเพชร
๑๓. น.ส.ลินดา มิกราช

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
กรรมการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ กรรมการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการ
นิติกรปฏิบัติการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนำจหน้ำที่
๑. จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๒. ปฏิ บั ติ ตามขั้ น ตอนกระบวนการบริห ารความเสี่ ย ง ได้แ ก่ การระบุค วามเสี่ ย ง การ
ประเมินความเสี่ยง การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรฐานการลดและควบคุมความ
เสี่ยง
๓. รายงานและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญของเทศบาล
ตาบลท่าศิลา เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

-๑๔-

บทที่ ๔ กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิ น และ
จัดลาดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทา
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกาหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตาบลท่าศิลา มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้
๑. ระบุ ค วำมเสี่ ย ง เป็ น การระบุ เ หตุ ก ารณ์ ใ ด ๆ ทั้ ง ที่ มี ผ ลดี แ ละผลเสี ย ต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
๒. ประเมินควำมเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดย
อาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ ทาให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
๓. จั ด กำรควำมเสี่ยง เป็นการกาหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบั ติการในการจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงสูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถ
ปฏิบัติได้จริงและควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกาหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
๔. รำยงำนและติดตำมผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่ได้ดาเนินการทั้งหมดตามลาดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง
๕. ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจาปี เพื่อให้
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการ
หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดาเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความ
เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
๖. ทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

-๑๕-

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของเทศบำลตำบลท่ำศิลำ

๑.ระบุควำม
เสี่ยง

๖.ทบทวน
กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

๒.ประเมิน
ควำมเสี่ยง

๕.ประเมินผล
กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

๓.จัดกำร
ควำมเสี่ยง
๔.รำยงำน
และติดตำม
ผล

๑. กำรระบุควำมเสี่ยง
เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน รวมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้อง
คานึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัย
เสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด
ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จาเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน
รักษา ดังนั้น จึงจาเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)”
และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดาเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

-๑๖๑.๑ ควำมเสี่ยง (Risk) หมำยถึง เหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน)
หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรและเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติงาน
๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมำยถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทา
ให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและเกิดขึ้นได้
อย่างไรและทาไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกาหนด
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้
๑. ปัจจัยเสี่ยงภำยนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร
เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
๒. ปัจจัยเสี่ยงภำยใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ
ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของ
บุคลากร กระบวนการทางาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์
๑.๓ ประเภทควำมเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่
(๑) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
(๒) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)
(๓) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O)
(๔) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)
ompliance Risk

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ

perational Risk

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน

trategic Risk

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์

inancial Risk

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน

-๑๗-

กำรวิเครำะห์ค วำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจาก
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
๑. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่
ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทานิติ
กรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
๒. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมำยถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผล
ต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้และการปฏิบั ติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่ส อดคล้ องกันระหว่าง
นโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
๓. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
๔. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน
ต่อสถานการณ์หรือเป็น ความเสี่ย งที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณงบประมาณ ไม่
เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การ
วางแผนการควบคุมและการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว
การระบุ ค วามเสี่ ย งควรเริ่ ม ด้ ว ยการแจกแจงกระบวนการปฏิ บั ติ ง านที่ จ ะท าให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจ จัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทาให้เกิด
ความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ ยงในภายหลั งได้ ทั้งนี้ การระบุความเสี่ ยง สามารถ
ดาเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทางาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่
ผ่ า นมา การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การระดมสมอง การเปรี ย บเที ย บกั บ องค์ ก รอื่ น การสั ม ภาษณ์
แบบสอบถาม เป็นต้น

-๑๘-

๒. กำรประเมินควำมเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมินและการ
จัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทางานของหน่วยงานหรือของ
องค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ กำรกำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน
เป็นการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
โดยคณะทางานบริหารความเสี่ยงได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก
ดังนี้

หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงของผลกระทบ
ประเด็นที่พิจำรณำ
โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือ
ข้อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน
(เฉลี่ย : ปี/ครั้ง)
โอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์
ควำมรุนแรงของผลกระทบ
มูลค่าความเสียหาย
อันตรายต่อชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การ
ดาเนินงานของหน่วยงาน

๑ = น้อยมำก

๒ = น้อย

ระดับคะแนน
๓ = ปำนกลำง

๕ ปี/ครั้ง

๒-๓ ปี/ครั้ง

๑ ปี/ครั้ง

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

< ๑ หมื่นบาท

๑-๕ หมื่นบาท

เดือดร้อน
ราคาญ
น้อยมาก

บาดเจ็บ
เล็กน้อย
น้อย

๕ หมื่นบาท –
๒ แสนบาท
บาดเจ็บต้อง
รักษา
ปานกลาง

๔ = สูง

๕ = สูงมำก

๑-๖ เดือน/
ครั้ง ไม่เกิน ๕
ครั้ง/ปี
สูง

๑ เดือน/ครั้ง
หรือมากกว่า
สูงมาก

๒ แสนบาท – > ๑ ล้านบาท
๑ ล้านบาท
บาดเจ็บสาหัส อันตรายถึง
ชีวิต
สูง
สูงมาก

-๑๙ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้
กาหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่า

ผลกระทบของความเสี่ยง

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
๕

สูงมาก

๔

สูง

๓

ปานกลาง

๒

ตา่

๑
๑

๒
๓
๔
๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๒.๒ กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง
เป็ น การน าความเสี่ ย งและปัจจัยเสี่ยงแต่ ล ะปัจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood)
ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความ
เสี่ยง เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถกาหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกตองภายใตงบประมาณ
กาลังคน หรือเวลาที่มีจากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานทีก่ าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
๑. พิจารณาโอกาส / ความถี่ในการเกิดเหตุการณต่าง ๆ (Likelihood) วามีโอกาส /
ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กาหนด
๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อเทศบาล
ตาบลท่าศิลา ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานทีก่ าหนด
๒.๓ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแลว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อเทศบาลตาบลท่าศิลาว่าก่อใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
๒.๔ กำรจัดลำดับควำมเสี่ยง
เมื่อได้คาระดับความเสี่ยงแลว จะนามาจัดลาดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อเทศบาล
ตาบลท่าศิลา เพื่อพิจารณากาหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ สาคัญใหเหมาะสม

-๒๐โดยพิ จ ารณาจากระดั บ ของความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง
(Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยง โดย
จัดเรียงตามลาดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับ สูงมาก และสูง มา
จัดทาแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนตอไป
๒.๕ กำรกำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile)
ได้ จ ากการพิ จ ารณาจั ด ระดั บ ความส าคั ญ ของความเสี่ ย งจากโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง
(Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับ ได้
(Risk Appetite Boundary)
ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบงพื้นที่เป็น ๔ สวน ใชเกณฑใน
การจัดแบง ดังนี้
๑) ระดับควำมเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๖ คะแนน
วิธีการจัดการความเสี่ยง : ยอมรับความเสี่ยง กาหนดเป็นสีเขียว
๒) ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๗-๑๒ คะแนน
วิธีการจัดการความเสี่ยง: ยอมรับความเสี่ยงแต่มีการควบคุมความเสี่ยง กาหนดเป็นสีน้าเงิน
๓) ระดับควำมเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๓-๑๘ คะแนน
วิธีการจัดการความเสี่ยง: มีแผนลดความเสี่ยง กาหนดเป็นสีเหลือง
๔) ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๙-๒๕ คะแนน
วิธีการจัดการความเสี่ยง : มีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้า / ถ่ายโอนความเสี่ยง กาหนด
เป็นสีแดง

ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact)

แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile)
๕

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

Extreme

๔

๔

๘

๑๒

๑๖

๒๐

High

๓

๓

๖

๙

๑๒

๑๕

Medium

๒

๒

๔

๖

๘

๑๐

Low

๑

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood)

Risk Appetite
Boundary

-๒๑-

สูตรกำรคำนวณระดับควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่

ระดับควำมเสี่ยง = ระดับโอกำส x ระดับควำมรุนแรง
๒.๖ เกณฑ์ควำมเสี่ยง
ระดับควำมเสี่ยง
๑. ระดับความเสี่ยงต่า (Low)
๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง
(Medium)
๓. ระดับความเสี่ยงสูง (High)
๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก
(Extreme)

คะแนนระดับ
วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยง
๑-๖
กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง / ยอมรับความเสี่ยง
๗-๑๒
กำรรับควำมเสี่ยงไว้เอง / ยอมรับความเสี่ยง
แต่มีการควบคุมความเสี่ยง
๑๓-๑๘
กำรควบคุมควำมสูญเสีย / มีแผนลดความเสี่ยง
๑๙-๒๕
ถ่ำยโอนควำมเสี่ยง / มีแผนลดและประเมินซ้า

๓. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
เป็ น การก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ ยง ซึ่ง มี ห ลายวิ ธี และสามารถปรั บ เปลี่ ย นให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับ
การลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย
๔ แนวทางหลักคือ
๑. กำรยอมรับ (Take) หมำยถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่
มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดาเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดาเนินการใด ๆ
ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดาเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับ
ผลทีจ่ ะเกิดขึ้น
๒. กำรลดหรื อควบคุมควำมเสี่ยง (Treat) หมำยถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลด
ความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่
น าไปสู่ เ หตุ ก ารณ์ ที่เ ป็ น ความเสี่ ย ง เพื่ อให้ มีก ารควบคุ ม ที่เ พี ยงพอและเหมาะสม เช่ น การปรับ ปรุ ง
กระบวนการดาเนิน งาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทางานให้ กับพนักงาน และการจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
๓. กำรหยุดหรือหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Terminate) หมำยถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ
และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดาเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้
เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดาเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

-๒๒๔. กำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง (Transfer) หมำยถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น
การทาประกันภัย/ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอก
มาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงสูง (High)
และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถ
ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. กำรรำยงำนและติดตำมผล
หลังจากจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดาเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงาน
และติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดาเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง
รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดาเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการ
บริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพ
ดีก็ให้ดาเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนาผลการติดตามไป
รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกาหนด
ข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทา Check List การติดตาม พร้อมทั้งกาหนดความถี่ในการติดตามผล โดย
สามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ
๑. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น
๒. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่
รวมอยู่ในการดาเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะทางานบริหารความเสี่ยง จะต้องทาสรุปรายงานผลและประเมินการบริหารความเสี่ยง
ประจาปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารท้องถิ่นมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดาเนินการสามารถลดและ
ควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัว ควบคุมอื่น
เพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดาเนินงาน

-๒๓-

๖. กำรทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานจริงเป็นประจาทุกปี

-๒๔-

บทที่ ๕ แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตาบลท่าศิลา ได้ดาเนินการวิเคราะห์และจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากรายงาน
ผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไป จึงถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อกาหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้น
ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สาหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการดาเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิ จารณาถึง
ความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่จะได้รับด้ว ย โดยแผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตาบลท่าศิลา มีองค์ประกอบที่สาคัญดังนี้
๑. วิธีการดาเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง)
๒. ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง
๓. งบประมาณที่ได้ดาเนินการ
๔. กาหนดระยะเวลาดาเนินการของแผนงานนั้น
โดยมีรายละเอียดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตาบลท่าศิลา ตามแบบ RM-๑ ,
ตามแบบ RM-๑(๑) , ตามแบบ RM-๒ , ตามแบบ RM-๓

-๒๕-

ตำมแบบ RM-๑
กำรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของงำนตำมภำรกิจหลักของเทศบำลตำบลท่ำศิลำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑.๒ : กำรพัฒนำเกษตรและองค์กรให้มีควำมเข้มแข็ง
หน่วยงำน : สำนักปลัดเทศบำล

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/กิจกรรม

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิม
พระเกียรติ
กิจกรรม
(๑) ชุมชนผักสวนครัวรั้วกินได้
(๒) ครอบครัวผักสวนครัวรั้วกินได้
(๓) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(๔) ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง
(๕) จัดทาบัญชีเงินออม
(๖) แม่สู้ชีวิต

วัตถุประสงค์ของ
กระบวนกำรปฏิบัติงำน
(๑) เพื่อเกษตรกรเข้าใจหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
(๒) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
(๓) เพื่อส่งเสริมการลด
รายจ่าย เพิม่ รายได้แก่
เกษตรกร

ระบุควำมเสี่ยง

ประชาชนไม่เข้าใจ
ในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างถ่องแท้ การ
ดาเนินโครงการอาจ
ไม่ต่อเนื่อง

ระบุควำมเสี่ยงที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริต
และประพฤติมชิ อบ
การดาเนินโครงการไม่
ต่อเนื่องเป็นแค่ช่วงที่
จัดทาโครงการ
ช่วงแรก เนื่องจาก
ประชาชนไม่มคี วามรู้
ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างถ่องแท้

แหล่งที่มำควำม
เสี่ยงเกิดจำกปัจจัย
ประเภทควำมเสี่ยง

S
(Strategic Risk)

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง

ระดับ
ผล
ภำยใน ภำยนอก โอกำส
ควำม
กระทบ
เสี่ยง
๓
๒
๖


ลำดับ
ควำม
เสี่ยง
๕

-๒๖-

ตำมแบบ RM-๑
กำรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของงำนตำมภำรกิจหลักของเทศบำลตำบลท่ำศิลำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒.๓ : กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอำชีพ
หน่วยงำน : กองสวัสดิกำรสังคม
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของ
กระบวนกำรปฏิบัติงำน

โครงการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมและสนับสนุนกลุม่
กลุ่มอาชีพ
อาชีพของตาบลท่าศิลา เช่น
กลุ่มเลี้ยงโค กลุม่ จักสาน กลุ่ม
ทอผ้า

ระบุควำมเสี่ยง

ระบุควำมเสี่ยงที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

กลุ่มอาชีพที่ได้รับการ
การดาเนินงานโครงการทีไ่ ม่
สนับสนุนเงินทุนจาก
ต่อเนื่องอาจเกิดปัญหาเรื่อง
เทศบาลตาบลท่าศิลาไม่ เงินทุนของกลุ่ม
มีการดาเนินการต่อเนื่อง

แหล่งที่มำควำม
เสี่ยงเกิดจำกปัจจัย
ประเภทควำมเสี่ยง

F
(Financial Risk)

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง

ระดับ
ผล
ภำยใน ภำยนอก โอกำส
ควำม
กระทบ
เสี่ยง
๓
๒
๖


ลำดับ
ควำม
เสี่ยง
๔

-๒๗-

ตำมแบบ RM-๑
กำรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของงำนตำมภำรกิจหลักของเทศบำลตำบลท่ำศิลำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓.๓ : กำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกำรให้บริกำรสุขภำพอย่ำงทั่วถึง
หน่วยงำน : กองกำรศึกษำ
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของ
กระบวนกำรปฏิบัติงำน

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันสาหรับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลท่าศิลา

เพื่อให้นักเรียนได้ทาน
อาหารครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการและเพื่อ
พัฒนาการที่ดีของเด็ก

ระบุควำมเสี่ยง

จานวนนักเรียนมีรับเพิ่มหรือ
ย้ายออกระหว่างปี ซึ่งไม่ใช่
จานวนของเด็ก ณ ๑๐
มิถุนายน ของปีก่อน ทาให้
การอุดหนุนเงินค่าอาหาร
กลางวันเด็กไม่เป็นไปตาม
ความเป็นจริง

ระบุควำมเสี่ยงที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
การปฏิบัตไิ ม่ชัดเจนจาก
การสั่งการ และไม่มีการตั้ง
งบประมาณเพิ่มเติม

แหล่งที่มำควำม
เสี่ยงเกิดจำกปัจจัย
ประเภทควำมเสี่ยง

C
(Compliance Risk)

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง

ระดับ
ผล
ภำยใน ภำยนอก โอกำส
ควำม
กระทบ
เสี่ยง
๓
๔
๑๒


ลำดับ
ควำม
เสี่ยง
๑

-๒๘-

ตำมแบบ RM-๑
กำรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของงำนตำมภำรกิจหลักของเทศบำลตำบลท่ำศิลำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลยั่งยืน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔.๒ : กำรพัฒนำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี
หน่วยงำน : สำนักปลัดเทศบำล
กระบวนกำร
ปฏิบัติงำน/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของ
กระบวนกำร
ปฏิบัติงำน

โครงการกาจัดขยะมี เพื่อรวบรวมขยะมีพิษ
พิษและขยะ
และอันตรายในชุมชน
อันตราย
ไปสู่การกาจัดขยะที่
ถูกต้องและถูกวิธี

ระบุควำมเสี่ยง

(๑) ไม่มสี ถานที่กาจัดขยะมีพิษและ
ขยะอันตราย
(๒) บุคลากรไม่มีความเข้าใจในการ
กาจัดขยะมีพิษและขยะอันตรายอย่าง
ถูกวิธี
(๓) ครัวไม่มีการคัดแยกขยะของ
ครัวเรือนก่อนทิ้ง
(๔) ไม่มีถังขยะทีส่ ามารถป้องกันขยะ
ปลิวเกลื่อนหรือสัตว์ไปรื้อขยะที่
ครัวเรือนนามาทิ้ง

ระบุควำมเสี่ยงที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
สถานที่กาจัดขยะมีเพียง
สถานที่กาจัดขยะรวมและ
ทิ้งเรี่ยราดปลิวมาตามถนน
หนทาง

แหล่งที่มำควำม
เสี่ยงเกิดจำกปัจจัย
ประเภทควำมเสี่ยง

O
(Operational Risk)

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง

ระดับ
ผล
ภำยใน ภำยนอก โอกำส
ควำม
กระทบ
เสี่ยง
๔
๓
๑๒


ลำดับ
ควำม
เสี่ยง
๒

-๒๙-

ตำมแบบ RM-๑
กำรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของงำนตำมภำรกิจหลักของเทศบำลตำบลท่ำศิลำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๕.๓ : กำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกร
หน่วยงำน : สำนักปลัดเทศบำล
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานผู้บริหาร
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์ของ
กระบวนกำรปฏิบัติงำน
๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
๒.ศึกษาดูงานหน่วยงาน
อื่น

ระบุควำมเสี่ยง

ไม่มีการประเมินผล
หลังจากเดินทางกลับจาก
ศึกษาดูงานว่าบรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่

ระบุควำมเสี่ยงที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ไม่สามารถประเมินผล
โครงการที่ดาเนินการได้ว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้หรือไม่

แหล่งที่มำควำม
เสี่ยงเกิดจำกปัจจัย
ประเภทควำมเสี่ยง

O
(Operational Risk)

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง

ระดับ
ผล
ภำยใน ภำยนอก โอกำส
ควำม
กระทบ
เสี่ยง
๓
๔
๑๒


ลำดับ
ควำม
เสี่ยง
๓

-๓๐-

ตำมแบบ RM-๑(๑)
กำรวิเครำะห์โอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของงำนตำมภำรกิจหลักของเทศบำลตำบลท่ำศิลำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑.๒ : กำรพัฒนำเกษตรและองค์กรให้มีควำมเข้มแข็ง
หน่วยงำน : สำนักปลัดเทศบำล
ระบุควำมเสี่ยง
ประชาชนไม่เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้
การดาเนินโครงการอาจไม่ต่อเนื่อง

ลำดับ
ควำม
เสี่ยง
๕

โอกำส

คำอธิบำย

๓

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เฉลี่ย ๑ ปี/ครั้ง
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ปานกลาง

ผลกระทบ
ที่ได้รับ
๒

คำอธิบำย
ความรุนแรงของผลกระทบ มูลค่าความเสียหาย
๑-๕ หมื่นบาท หากอันตรายต่อชีวิตก็ถือว่า
บาดเจ็บเล็กน้อย ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การ
ดาเนินงานของหน่วยงานมีน้อย

-๓๑-

ตำมแบบ RM-๑(๑)
กำรวิเครำะห์โอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของงำนตำมภำรกิจหลักของเทศบำลตำบลท่ำศิลำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒.๓ : กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอำชีพ
หน่วยงำน : กองสวัสดิกำรสังคม
ระบุควำมเสี่ยง
กลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากเทศบาลตาบลท่าศิลา
ไม่มีการดาเนินการต่อเนื่อง

ลำดับ
ควำม
เสี่ยง
๔

โอกำส

คำอธิบำย

๓

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เฉลี่ย ๑ ปี/ครั้ง
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ปานกลาง

ผลกระทบ
ที่ได้รับ
๒

คำอธิบำย
ความรุนแรงของผลกระทบ มูลค่าความเสียหาย
๑-๕ หมื่นบาท หากอันตรายต่อชีวิตก็ถือว่า
บาดเจ็บเล็กน้อย ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การ
ดาเนินงานของหน่วยงานมีน้อย

-๓๒-

ตำมแบบ RM-๑(๑)
กำรวิเครำะห์โอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของงำนตำมภำรกิจหลักของเทศบำลตำบลท่ำศิลำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓.๓ : กำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกำรให้บริกำรสุขภำพอย่ำงทั่วถึง
หน่วยงำน : กองกำรศึกษำ
ระบุควำมเสี่ยง
จานวนนักเรียนมีรับเพิ่มหรือย้ายออกระหว่างปี ซึ่งไม่ใช่จานวน
ของเด็ก ณ ๑๐ มิถุนายน ของปีก่อน ทาให้การอุดหนุนเงิน
ค่าอาหารกลางวันเด็กไม่เป็นไปตามความเป็นจริง

ลำดับ
ควำม
เสี่ยง
๑

โอกำส

คำอธิบำย

๓

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เฉลี่ย ๑ ปี/ครั้ง
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ปานกลาง

ผลกระทบ
ที่ได้รับ
๔

คำอธิบำย
ความรุนแรงของผลกระทบ มูลค่าความเสียหาย
๒ แสนบาท-๑ ล้านบาท หากอันตรายต่อชีวิตก็
ถือว่าบาดเจ็บสาหัส ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/
การดาเนินงานของหน่วยงานมีสูง

-๓๓-

ตำมแบบ RM-๑(๑)
กำรวิเครำะห์โอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของงำนตำมภำรกิจหลักของเทศบำลตำบลท่ำศิลำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลยั่งยืน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔.๒ : กำรพัฒนำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี
หน่วยงำน : สำนักปลัดเทศบำล
ระบุควำมเสี่ยง
(๑) ไม่มสี ถานที่กาจัดขยะมีพิษและขยะอันตราย
(๒) บุคลากรไม่มีความเข้าใจในการกาจัดขยะมีพิษและขยะ
อันตรายอย่างถูกวิธี
(๓) ครัวไม่มีการคัดแยกขยะของครัวเรือนก่อนทิ้ง
(๔) ไม่มีถังขยะทีส่ ามารถป้องกันขยะปลิวเกลื่อนหรือสัตว์ไปรื้อ
ขยะที่ครัวเรือนนามาทิ้ง

ลำดับ
ควำม
เสี่ยง
๒

โอกำส

คำอธิบำย

๔

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เฉลี่ย ๑-๖ เดือน/ครั้ง
ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์สูง

ผลกระทบ
ที่ได้รับ
๓

คำอธิบำย
ความรุนแรงของผลกระทบ มูลค่าความเสียหาย
๕ หมื่นบาท - ๒ แสนบาท หากอันตรายต่อชีวิต
ก็ถือว่าบาดเจ็บต้องรักษา ผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์/การดาเนินงานของหน่วยงานมีปาน
กลาง

-๓๔-

ตำมแบบ RM-๑(๑)
กำรวิเครำะห์โอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของงำนตำมภำรกิจหลักของเทศบำลตำบลท่ำศิลำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๕.๓ : กำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกร
หน่วยงำน : สำนักปลัดเทศบำล
ระบุควำมเสี่ยง
ไม่มีการประเมินผลหลังจากเดินทางกลับจากศึกษาดูงานว่า
บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่

ลำดับ
ควำม
เสี่ยง
๓

โอกำส

คำอธิบำย

๓

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เฉลี่ย ๑ ปี/ครั้ง
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ปานกลาง

ผลกระทบ
ที่ได้รับ
๔

คำอธิบำย
ความรุนแรงของผลกระทบ มูลค่าความเสียหาย
๒ แสนบาท-๑ ล้านบาท หากอันตรายต่อชีวิตก็
ถือว่าบาดเจ็บสาหัส ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/
การดาเนินงานของหน่วยงานมีสูง

-๓๕-

ตำมแบบ RM-๒
กำรประเมินผลกำรควบคุมและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของงำนตำมภำรกิจหลักของเทศบำลตำบลท่ำศิลำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑.๒ : กำรพัฒนำเกษตรและองค์กรให้มีควำมเข้มแข็ง
หน่วยงำน : สำนักปลัดเทศบำล
ระบุควำมเสี่ยง
ประชาชนไม่เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างถ่องแท้ การดาเนินโครงการอาจ
ไม่ต่อเนื่อง

ลำดับ
ควำม
เสี่ยง
๔

กำรจัดกำรที่มีอยู่
(กรณียังไม่มีให้ระบุว่ำ “ไม่มี”)
(๑) จัดหาวิทยากรทีม่ ีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้และปฏิบัตไิ ด้จริง เห็นผลจริง
(๒) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลอยู่เป็น
ระยะของการดาเนินโครงการ
(๓) ประชุมเพื่อรายงานผลการดาเนินงานโครงการเพื่อ
สรุปผลของโครงการ
(๔) หากโครงการยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด มี
การติดตามประเมินและรายงานผลตลอดทั้งปีหรือตลอด
ระยะเวลาที่โครงการดาเนินงาน

ประเมินผลกำรควบคุมหรือกำร
จัดกำรที่มีอยู่
เพียงพอ


ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่
(เพื่อนำไปปรับปรุงในปีถัดไป)

ต้องปรับปรุง
หากโครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
มีการติดตามประเมินและรายงานผลตลอดทั้งปี
หรือตลอดระยะเวลาที่โครงการดาเนินงาน

-๓๖-

ตำมแบบ RM-๒
กำรประเมินผลกำรควบคุมและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของงำนตำมภำรกิจหลักของเทศบำลตำบลท่ำศิลำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒.๓ : กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอำชีพ
หน่วยงำน : กองสวัสดิกำรสังคม
ระบุควำมเสี่ยง
กลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก
เทศบาลตาบลท่าศิลาไม่มีการดาเนินการ
ต่อเนื่อง

ลำดับ
ควำม
เสี่ยง
๕

กำรจัดกำรที่มีอยู่
(กรณียังไม่มีให้ระบุว่ำ “ไม่มี”)

ประเมินผลกำรควบคุมหรือกำร
จัดกำรที่มีอยู่
เพียงพอ

(๑) แต่งตั้งเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานของกลุ่มที่ขอรับเงินสนับสนุนจากเทศบาลตาบลท่า
ศิลา
(๒) ติดตาม ตรวจสอบผลการดาเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการเพียงใด

ต้องปรับปรุง


ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่
(เพื่อนำไปปรับปรุงในปีถัดไป)
กลุ่มไม่มีการดาเนินงานต่อเนื่องหรือสมาชิกกลุม่
ไม่มสี ่วนร่วมในการดาเนินงานของกลุ่ม มีเพียง
คณะกรรมการหรือประธานกรรมการเท่านั้น
บางกลุ่มอาชีพสมาชิกไม่รู้ความคืบหน้าของการ
ดาเนินงานกลุ่ม

-๓๗-

ตำมแบบ RM-๒
กำรประเมินผลกำรควบคุมและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของงำนตำมภำรกิจหลักของเทศบำลตำบลท่ำศิลำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓.๓ : กำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกำรให้บริกำรสุขภำพอย่ำงทั่วถึง
หน่วยงำน : กองกำรศึกษำ
ระบุควำมเสี่ยง
จานวนนักเรียนมีรับเพิ่มหรือย้ายออก
ระหว่างปี ซึ่งไม่ใช่จานวนของเด็ก ณ
๑๐ มิถุนายน ของปีก่อน ทาให้การ
อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันเด็กไม่
เป็นไปตามความเป็นจริง

ลำดับ
ควำม
เสี่ยง
๑

กำรจัดกำรที่มีอยู่
(กรณียังไม่มีให้ระบุว่ำ “ไม่มี”)
(๑) ก่อนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
สังกัด สพฐ. หน่วยงานผูเ้ บิกต้องจัดทาหนังสือขอจานวนเด็กตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนที่ขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อให้ทราบจานวนเด็กในปัจจุบัน
(๒) เมื่อหน่วยงานผูเ้ บิกได้รับเงินโอนจัดสรรค่าอาหารกลางวันแล้ว
ภายใน ๕ วันต้องเร่งจัดทาเอกสารการเบิกจ่ายให้เร็วที่สุดเพื่อให้
โรงเรียนรีบดาเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนตาม
กาหนด

ประเมินผลกำรควบคุมหรือกำร
จัดกำรที่มีอยู่
เพียงพอ


ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่
(เพื่อนำไปปรับปรุงในปีถัดไป)

ต้องปรับปรุง
จานวนเด็กมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่าง
ห้วงที่มีการดาเนินการจัดหาอาหารกลางวัน ซึ่ง
หากจานวนเด็กเพิม่ ขึ้น โรงเรียนต้องใช้เงินของ
โรงเรียนเองเพื่อดาเนินการจัดหาอาหารกลางวัน
ให้กับเด็ก หากโรงเรียนต้องการขอรับเงิน
อุดหนุนเพิ่มเติมก็อาจทาไม่ได้ เนือ่ งจากเทศบาล
ตาบลท่าศิลาไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณเพื่อสารอง
สาหรับจานวนเด็กเพิ่มขึ้น

-๓๘-

ตำมแบบ RM-๒
กำรประเมินผลกำรควบคุมและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของงำนตำมภำรกิจหลักของเทศบำลตำบลท่ำศิลำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลยั่งยืน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔.๒ : กำรพัฒนำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี
หน่วยงำน : สำนักปลัดเทศบำล
ระบุควำมเสี่ยง
(๑) ไม่มสี ถานที่กาจัดขยะมีพิษและขยะอันตราย
(๒) บุคลากรไม่มีความเข้าใจในการกาจัดขยะมี
พิษและขยะอันตรายอย่างถูกวิธี
(๓) ครัวไม่มีการคัดแยกขยะของครัวเรือนก่อน
ทิ้ง
(๔) ไม่มีถังขยะทีส่ ามารถป้องกันขยะปลิวเกลื่อน
หรือสัตว์ไปรื้อขยะที่ครัวเรือนนามาทิ้ง

ลำดับ
ควำม
เสี่ยง
๒

กำรจัดกำรที่มีอยู่
(กรณียังไม่มีให้ระบุว่ำ “ไม่มี”)
(๑) เทศบาลตาบลท่าศิลามีการดาเนินงานตามโครงการ
ธนาคารขยะเพื่อรับซื้อขยะทีส่ ามารถนาไปรีไซเคิลได้เพื่อ
สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และยังลดปริมาณขยะใน
ครัวเรือนได้
(๒) ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกหมู่บ้านให้ครัวเรือนคัด
แยกขยะก่อนทิ้งเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บและทาลาย เช่น
ขยะทั่วไป ขยะเปียก ขยะรีไซเคิลหรือสามารถขยายได้ ขยะ
มีพิษและขยะอันตราย เป็นต้น

ประเมินผลกำรควบคุมหรือกำร
จัดกำรที่มีอยู่
เพียงพอ


ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่
(เพื่อนำไปปรับปรุงในปีถัดไป)

ต้องปรับปรุง
ครัวเรือนยังไม่มีการคัดแยกขยะมีการทิ้งขยะ
รวมกัน ทาให้ยากต่อการจัดเก็บและทาลาย

-๓๙-

ตำมแบบ RM-๒
กำรประเมินผลกำรควบคุมและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของงำนตำมภำรกิจหลักของเทศบำลตำบลท่ำศิลำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๕.๓ : กำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกร
หน่วยงำน : สำนักปลัดเทศบำล
ระบุควำมเสี่ยง
ไม่มีการประเมินผลหลังจากเดินทาง
กลับจากศึกษาดูงานว่าบรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่

ลำดับ
ควำม
เสี่ยง
๓

กำรจัดกำรที่มีอยู่
(กรณียังไม่มีให้ระบุว่ำ “ไม่มี”)
(๑) สารวจรายชื่อผู้ที่ต้องการไปศึกษาดูงาน
(๒) จัดทาแบบประเมินก่อนการศึกษาดูงานสาหรับที่ประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการศึกษาดูงานเพื่อประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
(๓) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในหัวข้อที่ต้องการไปศึกษาดูงาน
(๔) จัดทาแบบประเมินขณะฝึกอบรมเพื่อประเมินความรูร้ ะหว่างฝึกอบรม
(๕) เมื่อเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่มีการบันทึกกิจกรรมที่
ดาเนินงานระหว่างศึกษาดูงาน
(๖) จัดทาแบบประเมินหลังจากกลับจากศึกษาดูงานเพื่อประเมินผลของ
โครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดหรือไม่
(๗) รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

ประเมินผลกำรควบคุมหรือกำร
จัดกำรที่มีอยู่
เพียงพอ


ต้องปรับปรุง

ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่
(เพื่อนำไปปรับปรุงในปีถัดไป)

-๔๐-

ตำมแบบ RM-๓
แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของงำนตำมภำรกิจหลักของเทศบำลตำบลท่ำศิลำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑.๒ : กำรพัฒนำเกษตรและองค์กรให้มีควำมเข้มแข็ง
หน่วยงำน : สำนักปลัดเทศบำล
ระบุควำมเสี่ยง
ประชาชนไม่เข้าใจ
ในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างถ่องแท้ การ
ดาเนินโครงการอาจ
ไม่ต่อเนื่อง

ระบุกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ลำดับ
ยอม หลีก ถ่ำย
ลดควำมเสี่ยง
ควำม
วิธีกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่
รับ เลี่ยง โอน กิจกรรม แผน/
เสี่ยง
ควบคุม มำตรกำร
๔
(๑) จัดหาวิทยากรทีม่ ีความรู้ความเข้าใจในหลัก


ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้และปฏิบัติ
ได้จริง เห็นผลจริง
(๒) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
อยู่เป็นระยะของการดาเนินโครงการ
(๓) ประชุมเพื่อรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
เพื่อสรุปผลของโครงการ
(๔) หากโครงการยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนด มีการติดตามประเมินและรายงานผล
ตลอดทั้งปีหรือตลอดระยะเวลาที่โครงการ
ดาเนินงาน

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
(๑)ประชาชนเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างถ่องแท้
(๒)ประชาชนสามารถดาเนิน
ชีวิตอยู่บนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(๓)ประชาชนสามารถต่อ
ยอดและหารายได้เพิ่มจาก
สิ่งที่มีอยู่ได้
(๔)ประชาชนมีเครือข่ายที่
สามารถช่วยเหลือกันต่อไป

ระยะเวลำดำเนินกำร
(ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕) หมำยเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
เดือนมกราคม - เดือนกันยายน
๒๕๖๕
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล

-๔๑-

ตำมแบบ RM-๓
แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของงำนตำมภำรกิจหลักของเทศบำลตำบลท่ำศิลำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒.๓ : กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอำชีพ
หน่วยงำน : กองสวัสดิกำรสังคม
ระบุควำมเสี่ยง
กลุ่มอาชีพที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินทุนจากเทศบาล
ตาบลท่าศิลาไม่มีการ
ดาเนินการต่อเนื่อง

ระบุกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ลำดับ
ยอม หลีก ถ่ำย
ลดควำมเสี่ยง
วิธีกำรดำเนินกำรจัดกำรควำม
ควำม
รับ เลี่ยง โอน กิจกรรม แผน/
เสี่ยงที่เหลืออยู่
เสี่ยง
ควบคุม มำตรกำร
๕
(๑) แต่งตั้งเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ


ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของกลุ่มที่ขอรับเงินสนับสนุนจาก
เทศบาลตาบลท่าศิลา
(๒) ติดตาม ตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการเพียงใด

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ประชาชนสามารถดาเนินงานของ
กลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง และพึ่งพา
ตนเองได้

ระยะเวลำดำเนินกำร
(ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕) หมำยเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม

-๔๒-

ตำมแบบ RM-๓
แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของงำนตำมภำรกิจหลักของเทศบำลตำบลท่ำศิลำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓.๓ : กำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกำรให้บริกำรสุขภำพอย่ำงทั่วถึง
หน่วยงำน : กองกำรศึกษำ
ระบุควำมเสี่ยง
จานวนนักเรียนมีรับเพิ่มหรือ
ย้ายออกระหว่างปี ซึ่งไม่ใช่
จานวนของเด็ก ณ ๑๐
มิถุนายน ของปีก่อน ทาให้
การอุดหนุนเงินค่าอาหาร
กลางวันเด็กไม่เป็นไปตาม
ความเป็นจริง

ระบุกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ลำดับ
ยอม หลีก ถ่ำย
ลดควำมเสี่ยง
วิธีกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่
ควำม
รับ เลี่ยง โอน กิจกรรม แผน/
เหลืออยู่
เสี่ยง
ควบคุม มำตรกำร
๑
(๑) ก่อนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหาร


กลางวันให้กับโรงเรียน สังกัด สพฐ. หน่วยงาน
ผู้เบิกต้องจัดทาหนังสือขอจานวนเด็กตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จาก
โรงเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อให้ทราบ
จานวนเด็กในปัจจุบัน
(๒) เมื่อหน่วยงานผูเ้ บิกได้รับเงินโอนจัดสรร
ค่าอาหารกลางวันแล้วภายใน ๕ วันต้องเร่ง
จัดทาเอกสารการเบิกจ่ายให้เร็วทีส่ ุดเพื่อให้
โรงเรียนรีบดาเนินการจัดหาอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนตามกาหนด

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
(๑)นักเรียนได้รับอาหารครบ
ทุกราย
(๒)โรงเรียนได้เงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันเด็ก
ครบถ้วนทันตามกาหนดเวลา

ระยะเวลำดำเนินกำร
(ในปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

หมำยเหตุ

-๔๓-

ตำมแบบ RM-๓
แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของงำนตำมภำรกิจหลักของเทศบำลตำบลท่ำศิลำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลยั่งยืน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔.๒ : กำรพัฒนำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี
หน่วยงำน : สำนักปลัดเทศบำล
ระบุกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ลำดับ
ยอม หลีก ถ่ำย
ลดควำมเสี่ยง
วิธีกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่
ระบุควำมเสี่ยง
ควำม
รับ เลี่ยง โอน กิจกรรม แผน/
เหลืออยู่
เสี่ยง
ควบคุม มำตรกำร
(๑) ไม่มสี ถานที่กาจัดขยะมี
๒
(๑) เทศบาลตาบลท่าศิลามีการ


พิษและขยะอันตราย
ดาเนินงานตามโครงการธนาคารขยะ
(๒) บุคลากรไม่มีความเข้าใจ
เพื่อรับซื้อขยะที่สามารถนาไปรีไซเคิล
ในการกาจัดขยะมีพิษและขยะ
ได้เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และ
อันตรายอย่างถูกวิธี
ยังลดปริมาณขยะในครัวเรือนได้
(๓) ครัวไม่มีการคัดแยกขยะ
(๒) ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุก
ของครัวเรือนก่อนทิ้ง
หมู่บ้านให้ครัวเรือนคัดแยกขยะก่อน
(๔) ไม่มีถังขยะทีส่ ามารถ
ทิ้งเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บและ
ป้องกันขยะปลิวเกลื่อนหรือ
ทาลาย เช่น ขยะทั่วไป ขยะเปียก ขยะ
สัตว์ไปรื้อขยะที่ครัวเรือน
รีไซเคิลหรือสามารถขยายได้ ขยะมี
นามาทิ้ง
พิษและขยะอันตราย เป็นต้น

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
(๑)ขยะมีปริมาณลดลง
(๒)ประชาชนสามารถคัดแยก
ขยะได้
(๓)ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากโครงการธนาคารขยะ
(๔)มีสถานที่กาจัดขยะอย่างถูก
วิธี

ระยะเวลำดำเนินกำร
(ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล

หมำย
เหตุ

-๔๔-

ตำมแบบ RM-๓
แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของงำนตำมภำรกิจหลักของเทศบำลตำบลท่ำศิลำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๕.๓ : กำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกร
หน่วยงำน : สำนักปลัดเทศบำล
ระบุควำมเสี่ยง
ไม่มีการประเมินผล
หลังจากเดินทางกลับ
จากศึกษาดูงานว่าบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่

ระบุกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ลำดับ
ยอม หลีก ถ่ำย
ลดควำมเสี่ยง
ควำม
วิธีกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่
รับ เลี่ยง โอน กิจกรรม แผน/
เสี่ยง
ควบคุม มำตรกำร
๓
(๑) สารวจรายชื่อผู้ที่ต้องการไปศึกษาดูงาน


(๒) จัดทาแบบประเมินก่อนการศึกษาดูงานสาหรับที่
ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อประเมินความรู้
ก่อนการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
(๓) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในหัวข้อที่ต้องการไปศึกษาดูงาน
(๔) จัดทาแบบประเมินขณะฝึกอบรมเพื่อประเมินความรู้
ระหว่างฝึกอบรม
(๕) เมื่อเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่มีการบันทึก
กิจกรรมทีด่ าเนินงานระหว่างศึกษาดูงาน
(๖) จัดทาแบบประเมินหลังจากกลับจากศึกษาดูงานเพื่อ
ประเมินผลของโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด

ระยะเวลำดำเนินกำร
ผลที่คำดว่ำจะ (ในปีงบประมำณ พ.ศ.
ได้รับ
๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร พนักงาน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ลูกจ้าง สามารถ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
นาความรู้ที่ได้จาก สานักปลัดเทศบาล
การศึกษาดูงานมา
พัฒนางานใน
ตาแหน่งหน้าที่ได้
เพิ่มขึ้น

หมำยเหตุ

-๔๕-

ระบุควำมเสี่ยง

ระบุกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ลำดับ
ยอม หลีก ถ่ำย
ลดควำมเสี่ยง
ควำม
รับ เลี่ยง โอน กิจกรรม แผน/
เสี่ยง
ควบคุม มำตรกำร

วิธีกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่
หรือไม่
(๗) รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการเพื่อเสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบ

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ

ระยะเวลำดำเนินกำร
(ในปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

