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คานา
ตามที่ กระทรวงการคลั ง ก าหนดมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารจั ด การ
ความ เสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามบทบั ญ ญั ติแห่ งพระราชบัญ ญัติ วิสัยการเงิน
การ คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
เทศบาลตาบลลาดยาว ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับภาคประชาชนที่สุด ย่อมต้อง
เผชิญกับความเสี่ยง จึงได้จัดทานโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความ
พร้อมและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้ สามารถปฏิ บัติ งานใน “งานบริการสาธารณะ ภารกิ จหลั ก
ที่สาคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ แม้ต้องประสบสถานการณ์วิกฤตอันจะส่งผล ต่อการ
สร้างความเชื่อมั่นในระบบการให้บริการของเทศบาลตาบลลาดยาว และการบริการในภาพรวม ต่อไป
นโยบายและมาตรการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง สามารถเป็ น ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ส าหรั บ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตาบลลาดยาว ที่ประสงค์จะเรียนรู้แนวคิดพื้นฐานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตาบลลาดยาว
กุมภาพันธ์ 2563
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นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk)
บทนา
เทศบาลต าบลลาดยาว เป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ เมื อ งขนาดเล็ ก จั ด ตั้ ง
เทศบาลโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
14) พ.ศ.2562 มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.
2562 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลตาบลลาดยาวจึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) ใช้เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม บนเงื่อนไขของสถานะการคลังและงบประมาณของเทศบาลดาเนินโครงการพัฒนา ภายใต้วิสัยทัศน์
พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพั ฒนาที่กาหนดไว้ นาไปสู่การแก้ไขปัญ หาและสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้การดาเนินโครงการพัฒนาต่างๆ มีโอกาสที่จะเกิ ดความ
ผิด พลาด ความเสีย หาย การรั่วไหล ความสูญ เปล่ า หรือ เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ที่ อ าจเกิ ดขึ้ น ภายใต้
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบหรือทาให้การดาเนินการไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร
การบริหารความเสี่ยง จึงเป็นกลไกหนึ่งในการบริหารงาน ที่หน่วยงานภาครัฐต้องคานึงถึง
เหตุ ผ ล ความจ าเป็ น ของการบริ ห ารความเสี่ ย งภาครั ฐ คื อ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เป็ น ไปตาม
พระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายสาคัญ คือ เป็นไป
เพื่ อ ประโยชน์ สุ ขของประชาชน เพื่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อภารกิ จของรัฐ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและเกิ ด ความคุ้ ม ค่ าใน
เชิ ง ภารกิ จของรัฐ ลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานที่ เกิ น ความจ าเป็ น รวมทั้ ง มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
อย่างสม่าเสมอ อีกทั้งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน
พ.ศ.2544 ซึ่งกาหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 ให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐใช้การบริหารความเสี่ยง เป็นแนวทางและหลัก
ปฏิบัติในการจัดวางระบบมาตรฐานการควบคุมภายใน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (3) กาหนดให้ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตาม
และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร ที่ ส่ ว นราชการก าหนดขึ้ น ซึ่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้ความสาคัญเพื่อผลักดันให้หน่วยงานราชการสามารถ ดาเนิน
กิจ กรรมได้ส าเร็จ ตามเป้า ประสงค์ ข องยุ ท ธศาสตร์ และในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริห ารจัด การ ภาครั ฐ
(PMQA)
ดั ง นั้ น นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก ร (Enterprise Risk Management) ของ
เทศบาลตาบลลาดยาวฉบับนี้ จัดทาขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตาบลลาดยาว สามารถ
นาไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้ เทศบาล
ตาบลลาดยาว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วิสัยทัศน์
“เทศบาลตาบลลาดยาว เป็นองค์กรชั้นนา ที่มีการบริหารและบริการที่มีคุณภาพ
สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ”
เป้าประสงค์
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2. ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ถูกต้อง เสมอภาคและเป็นที่
พึงพอใจ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าที่สมดุล และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนาความรู้และเกิดความผาสุก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์
- พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทาการค้าและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
- พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
- พัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป
- ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- พัฒนาทางการตลาดอย่างเป็นระบบ
- สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
- ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
- สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งตนเองได้
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกาลังกายและจัดให้มีสถานที่สาหรับออกกาลังกาย
พักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง
- ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดี
- ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
- ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
- ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร/ชุมชนเพื่อการพัฒนา
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-ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณูปโภค
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตจังหวัดนครสวรรค์ให้มีศักยภาพ
- ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น
- ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น
- ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทนและพืชเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน การวางและจัดทาผังเมืองรวม
- การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตาบลลาดยาว | 6

การบริหารความเสีย่ งเทศบาลตาบลลาดยาว
1) ขอบเขตบริบทภายในและภายนอกองค์กร (Internal & External Context)
๑.๑ บริบทภายในองค์กร (Internal Context)
๑) ระบบ (System) เทศบาลตาบลลาดยาว มีระบบการบริหารงานที่มีโครงสร้ างตามที่
พระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ.2562 ก าหนด มี ป ระกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตาบล และไม่ได้กาหนดจานวนราษฎรในพื้นที่ไว้อย่างชัดเจน
เหมือนกับเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร การบริหารด้านการเมืองการปกครองประกอบไปด้วยสภาเทศบาล
โดยที่สภาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ จานวน 12 คน ฝ่ายบริหารมีนายกเทศมนตรีที่มีจากการเลือกตั้ง
เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีรองนายกเทศมนตรี จานวน 2 คน ที่ปรึกษาฯ จานวน 1 คน และเลขานุการฯ 1 คน
สาหรับการบริหารงานภายใน มีปลัดเทศบาลเป็นผู้ควบคุมดูแลพนักงานเทศบาล จานวน 1 คน
๒) บุ คลากร (Staff) บุคลากรมีค วามรู้ความสามารถตรงตามตาแหน่ง งาน ตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ ง นอกจากนั้น ยังมี การจัดท า Skill Matrix และ Training Needs เพื่อพั ฒ นาบุคลากรให้ มี
ทักษะความรู้ความสามารถเพิ่ม มากขึ้น สนั บสนุน การฝึกอบรม และให้มีก ารรายงานผลการการฝึกอบรม
ตลอดจนการน าไปใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ จั ด หาเป็ น องค์ ค วามรู้ (Knowledge Management) เพื่ อ เผยแพร่ ให้
พนักงานได้นาไปใช้ประโยชน์
๓) ทักษะ (Skill) บุคลากรมีทั กษะในการปฏิ บัติง านได้หลากหลายและสามารถทางานได้
เฉพาะทางตรงตามภาระงาน (Job Description) และมีประสบการณ์ในการท างานที่สามารถพัฒนาต่อยอด
ในการท างานภารกิจอื่นๆ ได้อีก
๔) โครงสร้าง (Structure) เทศบาลตาบลลาดยาว มีการ กาหนดบทบาทหน้าที่และแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน มีการแบ่งโครงสร้างการบริห ารงานและกาหนดบทบาท หน้าที่ รวมถึง ได้มีการสื่อสารให้
พนั ก งานได้ รั บ ทราบอย่ า งทั่ ว ถึ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2543
ได้กาหนดเรื่องโครงสร้างภายในของเทศบาลไว้ ดังนี้
(1) สานักงานปลัดเทศบาล
(2) กองคลัง
(3) กองวิชาการและแผนงาน
(4) กองการศึกษา
(5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(6) กองช่าง)
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๕) รูป แบบการบริ ห าร (Style) เทศบาลต าบลลาดยาวก าหนดแนวทางการพั ฒ นาและ
ส่งเสริมการทางานที่ชัดเจน ตามอานาจหน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนราชการ โดยมีหัวหน้า
สานักปลัดเทศบาลหรือผู้อานวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน เป็นผู้บังคับบัญ ชาตามส่วนราชการ
ที่สังกัดตามลาดับ
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๑.๒ บริบทภายนอก (External Context)
เทศบาลตาบลลาดยาว ได้กาหนดขอบเขตของบริบทภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
การด าเนิ น งานของเทศบาลภายใต้ก รอบแนวคิ ด PESLT Analysis โดยครอบคลุม กั บ กลุ่ มผู้ มี ส่วนได้ เสี ย
(Interested Party) ที่มีความนัยสาคัญกับการดาเนินงานของเทศบาล ซึ่งมีประเด็นขอบเขตการประสานงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๑) การเมือง (Politic) ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
นายกเทศมนตรี
๒) เศรษฐกิจ (Economic) เทศบาลตาบลลาดยาวมีการดาเนินการตามกรอบ Industry 4.0 มุ่งเน้น
การวางรากฐานความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในชุมชน
๓) สังคม (Social) เทศบาลตาบลลาดยาว มีพันธกิจในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยสนับสุนนให้ทุกชุมชนเสนอความคิด ริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติ ที่ทาโดยกลุ่ม ผู้นาชุมชน เป็น
เสมือนตัวนาให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้ชุมชนเกิด
การพั ฒ นา ซึ่งมีปัจ จัยหลายอย่างที่ ทาให้ ชุมชนเกิด การพัฒ นา เช่น การมีส่วนร่วม หลักการพัฒ นาชุมชน
กระบวนการพัฒนาชุมชน เป็นต้น และคนก็มีส่วนสาคัญที่สุด เพราะ คนเป็นศูนย์กลางหลักในการพัฒนาที่จะ
ทาให้ชุมชนมีการพัฒนาไปในทางที่ดี การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น
๔) กฎระเบี ย บ/กฎหมาย (Law) เทศบาลต าบลลาดยาวปฏิ บั ติ ต ามภารกิ จตามพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย และหนั งสื อ สั่ง การ อย่า งเคร่ง ครัด และมี ก ารออกเทศบั ญ ญั ติ ของเทศบาล
ให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วในการดาเนินงาน และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๕) เทคโนโลยี (Technology) เทศบาลต าบลลาดยาว มี ก ารส่ ง เสริม การใช้ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
มาช่ ว ยในการ ขั บ เคลื่ อ นการท างาน มี ก ารเชื่ อ มโยง ศึ ก ษา พั ฒ นาและผลั ก ดั น การพั ฒ นาเทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีภายนอก สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง เช่น
ช่องทางการสื่อสาร Website, Line, Email และระบบ Wifi ในองค์กร เพื่อประโยชน์ในภาพรวมและเผยแพร่
ในวงกว้าง
2) วัตถุประสงค์
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) ของเทศบาลตาบล
ลาดยาว จัดทาขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญ ดังนี้
1. เพื่อให้เทศบาลตาบลลาดยาว มีการเตรียมความพร้อมในการจัดทาแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
2. เพื่อให้เทศบาลตาบลลาดยาว มีการสื่อสารดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อเนื่อง
ระหว่างผู้ปฏิบัติ กับ ผู้บริหารทุกระดับ
3. เพื่ อ ให้ เทศบาลต าบลลาดยาว ลดความเสี่ ย ง และผลกระทบจากการชะงั ก ในการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชน
4. เพื่อให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลัง ประการ
เป็นต้นไป (รอบปีบัญชี 2562 เป็นต้นไป)
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3) โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
กาหนดภาระรับผิดชอบของคณะทางานบริหารความเสี่ยง เพื่อทาหน้าที่ประสานงานสานัก/
กอง ต่างๆ ในการประเมินความเสี่ยง จัดวางระบบบริหารความเสี่ยง ติดตามสอบทาน ประเมิน ความเพียงพอ
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิท ธิผ ลของระบบการควบคุ ม ภายใน พั ฒ นาระบบบริ ห ารความเสี่ย ง ก ากั บ ดู แ ล
ทบทวน ให้คาแนะนาต่อผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและบริหาร ความเสี่ยง
ตลอดจนรายงานต่อผู้บริหาร ปีละ 1 ครั้ง
3.1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกเทศมนตรีตาบลลาดยาว
ปลัดเทศบาลตาบลลาดยาว

หน.สานักปลัดฯ

ผอ.กองคลัง

ผอ.ช่าง

ผอ.กองสาธารณสุข ฯ

ผอ.กองการศึกษา

ผอ.กองวิชาการ

อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. จัดทากรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้รวมของเทศบาล
2. อนุมัติเพดานความเสี่ยง
3. กลั่นกรองประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
4. กากับดูแล และสั่งการให้มีการจัดทานโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน แผนงานด้านบริหารความเสี่ยง
5. รายงานผลการบริหารด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการสถาบันเป็นรายไตรมาส
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันแก้ไข
7. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถาบัน
3.2) คณะทางานบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สอบทาน/อนุมตั ินโยบายบริ หารความเสี่ ยง และแผนบริ หารความเสี่ ยง
สนับสนุนการดาเนินการของคณะทางานบริ หารความเสี ยง

คณะทางานบริหารความเสี่ยง

ให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ติดตาม/ประสานงาน/รวบรวมความเสี่ ยงและรายงานให้คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงทราบ
ประสานกับหน่วยงานต่างๆ
จัดทา และปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร
ดาเนินการบริ หารความเสี่ ยงในส่ วนที่รับผิดชอบ ตามที่กาหนดไว้ใน
แผนบริ หารความเสี่ ยง
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4) นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
การดาเนินการบริหารจัดการบริหารความเสี่ยงได้นากรอบ และแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ตามแนวทาง หลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล มาตรฐาน COSO (Committee
of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) รวม 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
2. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
6. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
7. การติดตามผล และเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) เป็นการกาหนด
วัตถุประสงค์ของ การดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ และได้รับงบประมาณสูงเป็นอันดับแรก ซึ่งสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้
ครบถ้วนทุก ด้านช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดยคานึงถึงปัจจัยเสี่ยง และความเสี่ยงในด้านต่างๆ
ที่น่าจะส่งผล กระทบกับการดาเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบาย และพิจารณาหาแนวทางในการป้องกัน
หรือจัดการกับ ความเสี่ยงเหล่านั้นก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดาเนินกิจการตามแผนที่กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) เป็นการวิเคราะห์เพื่อดาเนินการ
ระบุ ค วาม เสี่ ย ง ซึ่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดให้ น าแนวคิ ด
หลักธรรมาภิบาล (Good Govenance) ที่เกี่ยวข้องมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการที่ได้รับ
การคัดเลือก โดยคานึงถึง ปัญหา และอุปสรรคที่เป็นสัญญาณบ่งชี้อันจะนาไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบ
ความสาเร็จ ทั้งนี้ ปัจจัย ภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบสาคัญ ดังนี้
1. ปั จ จั ยภายใน หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ โดยองค์ ก ร เช่ น กฎ ระเบี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ ของส่ ว นราชการ วั ฒ นธรรมองค์ ก ร นโยบายการบริ ห าร ความรู้ ค วามสามารถของบุ ค ลากร
กระบวนการ ทางาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้ด้วยองค์กร เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ซึ่งในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยง เทศบาลตาบลลาดยาวได้พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้
1) ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการ
ไม่บรรลุ เป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวม โดยอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ภายนอก
ส่ง ผลต่ อกล ยุ ทธ์ที่ กาหนดไว้ไม่ สอดคล้ องกับ ประเด็ นยุ ทธศาสตร์วิสัยทั ศน์ ห รือการกาหนดกลยุ ทธ์ ที่ข าด
การมีส่วนร่วม และขาดการยอมรับจากภาคประชาชน และองค์กรอิสระ รวมทั้ ง การไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง
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2) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเกิดจากระบบงานภายในเทศบาล กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ดาเนิน โครงการ
3) ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น (Financial Risk : F) หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการ
บริหาร งบประมาณไม่ถูกต้องเหมาะสมส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความ
เสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณขององค์กรไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น
4) ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย/กฎระเบี ย บ (Compliance Risk : C)
หมายถึง การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เนื่องจากความไม่ชัดเจนไม่ทันสมัยไม่ครอบคลุม หรือ
ความ ไม่ชอบธรรม
นอกจากส่วนราชการจะต้องพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ดังกล่าวข้างต้นแล้วจะต้องนาแนวคิดหลัก
ธรรมาภิ บาล และมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภาที่เกี่ยวข้ องมาเป็น ปัจ จัยในการวิเคราะห์
ความเสี่ยง เช่น
1) ด้านกลยุทธ์ โครงการที่ได้รับคัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และ
การมีส่วนร่วม
2) ด้านการดาเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
3) ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
4) ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค
ทั้ ง นี้ ความเสี่ ย งด้ า นธรรมาภิ บ าลที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น โครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มีดังนี้
1) ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) คื อ ผลการปฏิ บั ติ ร าชการที่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ
2) ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามตามแนวทางการกากับดูแลที่ดี ที่
มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือการบริหารงานที่เหมาะสม
3) การมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ทุกฝ่ายมีโอกาสเข้าร่วมรับรู้ เรียนรู้ ทา
ความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข และร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
4) ความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา
5) การตอบสนอง (Responsiveness) คือ การสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงการ
สนองตอบความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส่วนเสียที่มีความต้องการอย่างหลากหลายภายใน
ระยะเวลาทีกาหนด
6) ภาระรับผิดขอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับ ผิดชอบในการปฏิบัติห น้าที่
และผลต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้
7) นิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับด้วยความ
เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
8) การกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ โดยมุ่งเน้น
สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ
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9) ความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิ บัติ และได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการส่วนราชการรัฐสภาได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ในหมวด 1 บททั่วไป มาตรา 3 วรรคสอง หมวด 5 ส่วนที่ 3 มาตรา 78 และหมวด
13 มาตรา 279
ขั้ น ตอนที่ 3 การประเมิ น ความเสี่ ย ง (Risk Assessment) เป็ น กระบวนการวิ เคราะห์ แ ละ
จัดลาดับความ เสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เมื่อทาการ
ประเมิ น แล้วท าให้ รู้ถึ งระดั บ ของความเสี่ ยง (Degree of Risk) ซึ่ง ระดับ ของความเสี่ย ง (Degree of Risk)
หมายถึง สถานะ ความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4
ระดับ คือ
1. สูงมาก (Extreme) คะแนนความเสี่ยง 17-25 คะแนน
2. สูง (High) คะแนนความเสี่ยง 10-16 คะแนน
3. ปานกลาง (Medium) คะแนนความเสี่ยง 4-9 คะแนน
4. ต่า (Low) คะแนนความเสี่ยง 1-3 คะแนน

(Impact)

ผลกระทบ

Risk Assessment Matrix

สูง (5)
ปานกลาง (3)
ต่า (1)

ต่า (๑)
5
3
1

โอกาส (Likelihood)
ปานกลาง (3)
15
9
3

สูง (5)
25
15
5

ขั้นตอนที่ 4 กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) มีขั้นตอน ดังนี้
1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการ
หยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะนาไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงได้
2. การควบคุมความสูญเสีย หมายถึง พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรม หรือโครงการที่นาไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น มี 2 วิธี คือ
1) การป้องกันการเกิดความสูญเสีย
2) การควบคุมขนาดของความสูญเสีย ในภายหลังเกิดความสูญเสีย
3. การรับความเสี่ยงเอาไว้เอง หมายถึง หากทาการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความ
เสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับอาจต้องยอมรับความ
เสี่ยงแต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ยกภาระในการเผชิญ หน้ากับเหตุการณ์ ที่เป็นความเสี่ยง
และการจัดการแบ่งความเสี่ยงให้กับผู้อื่น เช่น การจ้างผู้อื่นมาดาเนินเนินการแทน หรือการซื้อประกันภัย
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ขั้นตอนที่ 5 กิจ กรรมการบริห ารความเสี่ย ง (Control Activities) เมื่อ ได้ ประเมิน ความเสี่ย ง
และกาหนด กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดาเนินการกาหนดกิจกรรม หรือมาตรการในการจัดการ
ความเสี่ยงให้ หมดไป หรือลดลงในระดับที่ยอมรับได้ โดยกิจกรรมที่กาหนดต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่
เคยปฏิบัติ หรือเป็นกิจกรรมที่กาหนดเพิ่มเติมจากกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความ
เสี่ ย งได้ นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งก าหนดระยะเวลาที่ ใ ช้ ในการด าเนิ น การแต่ ล ะกิ จ กรรมตลอดจนหน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบใน แผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ขั้ น ต อ น ที่ 6 ข้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ด้ าน บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง ( Information and
Communication) การ สื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอน และกระบวนการ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึงมีการเปิดช่องทางการ
สื่อสาร และ รับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรได้เข้าถึง โดย
ผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็น
ต้น ขั้นตอนที่ 7 การติดตาม และเผ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring) การติดตามและเฝ้าระวังความ เสี่ยง
โดยการกาหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการ จัดการ
ความเสี่ยงที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการ ปรับปรุงความ
เสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริงสามารถ ลด หรือป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยกาหนดให้มีการรายงานผล ปีละครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณไม่เกิน 90 วัน
5) การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตาบลลาดยาว
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ผู้บริหารท้องถิ่น / หัวหน้าคณะบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นผู้มีหน้าที่จัดทาแผน บริหารจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลตาบลลาดยาว
2. ผู้ ป ระสานงาน/ผู้ ใ ห้ ค าแนะน า/ผู้ ให้ ค าปรึ ก ษา มี ห น้ า ที่ สื่ อ สารข้ อ มู ล สารสนเทศที่ เกี่ ย วกั บ
ความเสี่ ย งที่ ถู ก ตรวจพบ และช่ วยให้ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ฝ่ ายบริห าร และคณะกรรมการบริ ห าร จั ด การ
ความเสี่ยง นามาปรับปรุงการดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน
3. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ ยง มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิ บัติ
ตามที่กระทรวงการะคลังกาหนด และมีหน้าที่ติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง มี 2 แบบ
- การปฏิบัติงานประเมินโอกาสและวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริต
- การนาความรู้ในเรื่องของความเสี่ยงที่ได้ รับจากการปฏิบัติง านบริการให้คาปรึกษา มาใช้ในการ
ประเมินผลกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน
4. คณะทางานการจัดการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าสานัก / กอง มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดาเนิ น งานตามนโยบายและมาตรการ บริห ารจัด การความเสี่ ยงของเทศบาลต าบลลาดยาว ก ากั บ ดู แ ล
ให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และจัดทารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- การกาหนดวัตถุประสงค์จัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- การสื่อสารเพื่อดาเนินการ
- การระบุความเสี่ยง
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- การประเมินความเสี่ยง
- การตอบสนองความเสี่ยง
- การติดตามประเมินผล
- การรายงานและทบทวน
 นิยามความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk)
โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนหรือสิ่งที่ทาให้แผนงานหรือการดาเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่
บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กร ในที่สุดทั้ง
ในแง่ของผลกระทบเป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร
การบริห ารความเสี่ย งองค์ กร ( Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการปฏิ บั ติโดย
คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกาหนดกลยุทธ์และดาเนินงาน โดย
กระบวนการบริห ารความเสี่ ย งได้ รับ การออกแบบเพื่ อ ให้ ส ามารถบ่ ง ชี้เหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจเกิ ดขึ้ น และมี
ผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับเพื่อให้ได้รับความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกาหนดไว้
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตาบลลาดยาวกาหนดกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบ และดาเนินไปใน
ทิศทางเดี่ยวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอน สาคัญ ดังนี้
1. วัฒนธรรมองค์กร เป็นพื้นฐานสาคัญ สาหรับกรอบการบริหาร ซึ่ง มีอิทธิพลต่อการ กาหนด
กลยุทธ์และเป้าหมาย การกาหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมินและจัดการความเสี่ยง เช่น จริยธรรม วิธีการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร และบุคลากรรูปแบบการจัดการฝ่ายบริหารวิธีมอบหมายอานาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ส่งผลให้มีการสร้างจิตสานึกการตระหนักรู้ และการรับความรู้เรื่องความ เสี่ยง รวมถึงการ
ควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ เทศบาลต้องมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่า
วัตถุประสงค์ที่กาหนดขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับเป้ าหมาย และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับ ได้ โดยการ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในกรอบของระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ หรือแนวทางในการกาหนดที่ ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยความเสี่ยงภายในเทศบาล
 การบ่งชี้ปัจจัยความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงจากกระบวนการทางานหลัก (Process Flow)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานทะเบียนราษฎร

๑. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ประสบ การณ์ในการปฏิบัติ
งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากรมีความรู้ความชานาญในการ
ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรโดยเฉพาะ
ตามตาแหน่ง
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งานนิติการ

งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

งานสาธารณูปโภค

งานสถานที่และการไฟฟ้า

งานรักษาความสะอาด

งานสุขาภิบาลฯ

บุคลากรมีความรู้ความชานาญในการ
ปฏิบัติงานนิติการโดยเฉพาะตาม
ตาแหน่ง

บุคลากรมีความรู้ความชานาญในการ
ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินโดยเฉพาะตามตาแหน่ง
1. ปฏิบัติงานด้านแบบแผนและก่อสร้างให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ ที่กาหนด
2. มีบุคลากรระดับหัวหน้างานเพื่อทาหน้าที่สั่ง
การดูแลและให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรม

1. มีบุคลากรมีความรู้ความชานาญในการ
ปฏิบัติงาน
2. มีวัสดุอุปกรณ์ต่อการปฏิบัติงานที่เพียงพอเพื่อ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการ
ปฏิบัติงาน
1. มีสถานที่กาจัดขยะที่สามารถรองรับปริมาณ
ขยะได้อย่างเพียงพอ
2. ดูแล ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว เช่น ปลูกต้นไม้
ดูแลต้นไม้สนามหญ้า เกาะกลางถนน
3. รณรงค์การลดใช้พลังงาน ลดการใช้พลาสติก
ใช้พลังงานทดแทน

มีบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลโดยตรง
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ

มีบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศูนย์บริการ
สาธารณสุขโดยตรง
บุคลากรมีความรู้ความชานาญในการปฏิบัติงานป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ

 การระบุประเด็นปัญหาและการประเมินความเสี่ยง
ประเด็นปัญหา
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 มีเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจน
ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อในการ
ปฏิบัติงาน
 ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
- งานทะเบียนราษฎร
 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความ
ชานาญ
- งานนิติการ
 ขาดเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน
นิติการตาแหน่งนิติกร และไม่มี
กรอบอัตรากาลังในตาแหน่ง
ดังกล่าว
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
 ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์
และความรู้ในตาแหน่งโดยเฉพาะ

ประเมินความเสี่ยง

(Degree of Risk)

 ไม่สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณ
ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีความ
เสี่ยง

20 = สูง

 การปฏิบัติงานล่าช้าเสร็จไม่
ทันตามกาหนดเวลาและ
อาจเกิดความผิดพลาด

3 = ต่า

 การปฏิบัติงานด้านนิติการ
ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ
ตาแหน่ง

3 = ต่า

 งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินไม่มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงได้อย่างต่อเนื่อง

3 = ต่า
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ประเด็นปัญหา
- งานสาธารณูปโภค
 ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านงานวิศวกรรม
และงานควบคุมการก่อสร้างและ
ผังเมือง

- งานสถานที่และการไฟฟ้า
 ขาดอุปกรณ์วัสดุมีไม่เพียงพอใน
การปฏิบัติงานอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงได้และขาดแรงงานใน
การปฏิบัติงานในภาคสนาม
- งานรักษาความสะอาด
 สถานที่กาจัดขยะไม่สามารถ
รองรับปริมาณขยะได้อย่าง
เพียงพอ
- งานสุขาภิบาลฯ
 ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์
และความรู้ในตาแหน่งโดยเฉพาะ
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
 ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์
และความรู้ในตาแหน่งโดยเฉพาะ
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์
และความรู้ในตาแหน่งโดยเฉพาะ

ประเมินความเสี่ยง

(Degree of Risk)

 การปฏิบัติงานด้านแบบ
แผนและก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบฯ ที่กาหนด
และไม่มีบุคลากรระดับ
หัวหน้างานเพื่อทาหน้าที่
สั่งการดูแลและให้ความรู้
เกี่ยวกับงานวิศวกรรม

20 = สูง

 การปฏิบัติงานจัดงาน
สถานที่และการไฟฟ้า
สาธารณะ ไม่มีวัสดุ
อุปกรณ์ที่เพียงพอและ
บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน

9 = ปานกลาง

 ปริมาณขยะมีปริมาณมาก

17 = สูง

 งานสุขาภิบาลฯไม่มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงได้อย่างต่อเนื่อง

3 = ต่า

 งานศูนย์บริการสาธารณสุข
ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงได้อย่างต่อเนื่อง

3 = ต่า

 งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อไม่มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงได้อย่าง
ต่อเนื่อง

3 = ต่า
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 การจัดการความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง
((Risk Response and Risk Management Plan)
ภารกิจ

แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้และ
ยานพาหนะเพียงพอในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. วางแผนการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๒. รับโอนบุคลากรตาแหน่งเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. ดาเนินการจัดหา

ด้านงานทะเบียนราษฎร
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้งานทะเบียนราษฎรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้
ความ สามารถในงานทะเบียนราษฎร

สานัก
ปลัดเทศบาล

-ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้
-เพิ่มกรอบอัตรากาลังตาแหน่งนิติกร

กองวิชาการ
และแผนงาน

- สรรหาบุคลากรที่ตรงกับตาแหน่งและเป็น
ข้าราชการที่รับผิดชอบโดยตรง

กองคลัง

ด้านแบบแผนและก่อสร้างกิจกรรมงาน
-ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้
ก่อสร้าง
ความสามารถและเพิ่มกรอบอัตรากาลัง
วัตถุประสงค์
ตาแหน่งวิศวกรโยธา
- เพื่อให้การดาเนินงานของส่วนโยธาเป็นไป
ตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์การป้องกันภัยอันตราย
ที่รีบด่วนและจ้างบุคลากรเพิ่มเพื่อให้งาน
สาเร็จลุล่วงทันเวลา

กองช่าง

ด้านงานนิติการ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้งานนิติการ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับหนังสือสั่งการต่างๆ
ด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินมีประสิทธิภาพถูกต้อง
รวดเร็ว
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ภารกิจ

แผนบริหารความเสี่ยง

ด้านการจัดงานสถานที่และการไฟฟ้า
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านจัดงานสถานที่
และการไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ด้านงานรักษาความสะอาด(กิจกรรม
ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะ)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะที่มีอยู่ให้
สามารถรองรับขยะได้เพียงพอ
๒. จัดหาสถานที่กาจัดขยะแห่งใหม่

-ประเมินสภาพพื้นที่กาจัดขยะทุกเดือนเพื่อ
ประเมินสถานการณ์
-จัดทาโครงการเพื่อลดจานวนขยะ เช่น
โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โครงการ
ธนาคารขยะ
-จัดทาโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดย
ระบบเตาเผาขยะ

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

ด้านงานสุขาภิบาล
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล
เป็นไปอย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อดูแล ปรับปรุงอนามัย สิ่งแวดล้อม
ของสถานประกอบการให้ปลอดภัยต่อ
สุขภาพประชาชน

-ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเข้ารับการ
อบรมในงานสุขาภิบาลฯ

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

ด้านงานศูนย์บริการสาธารณสุข (งาน
ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด)
วัตถุประสงค์
- จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้
-จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ความอบอุ่น
-สรรหา/รับโอน

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

ด้านงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
วัตถุประสงค์
- เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
ทั้งโรคเกิดใหม่และโรคอุบัติซ้า

-ประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์โรคติดต่อใน
ปัจจุบัน
-จัดหา/เพิ่มสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
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 การติดตามการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตาบลลาดยาวกาหนดให้มีการติดตามประเมินผล เนื่องจาก
ความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดการความเสี่ยงที่เคยมีประสิทธิผล
อาจเปลี่ยนเป็น กิจกรรมที่ ไม่เหมาะสม กิจกรรมการควบคุม อาจมีประสิท ธิผลน้อ ยลง ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น เทศบาลตาบลลาดยาว
จึงได้มีการดาเนินการ ดังนี้
1) การติด ตามผลการดาเนิน การตามแผนบริหารความเสี่ ยงเป็น รายปี โดยสามารถน าแบบ
รายงานผลการดาเนิ น งานตามแผนบริ หารความเสี่ยง ไปใช้ ในการติ ดตามและรายงานผลการดาเนิ น งาน
ตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งได้ โ ดยสรุ ป ผลเสนอคณะกรรมการการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งเทศบาล
ตาบลลาดยาว และผู้บริหาร ตามลาดับ เพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ
2) การติดตามควบคุมประเด็นความเสี ยงที่มีผลการประเมินในระดับ ต่า แม้ว่าผลการประเมิน
ของประเด็นความเสี่ยงในครั้งนี้ จะอยู่ในระดับต่า เนื่องจาก เทศบาลตาบลลาดยาว มีกิจกรรมการควบคุมที่
คาดว่า จะมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเพี ยงพอที่ จะท าให้ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย งและผลกระทบที่ เป็ น อยู่ ในปั จจุ บั น
อาจทาให้สถานการณ์เปลี่ยนไปกิจกรรมควบคุมที่มีประสิทธิ ภาพ กรณีนี้ให้คณะกรรมการการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเทศบาลตาบลลาดยาวดาเนินการประชุมการบริหารความเสี่ยงเฉพาะ เพื่อให้สามารถแก้ไขได้อย่าง
ทันเวลา เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งรายงานผู้บริหารต่อไป
 กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุม เป็นนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลต าบลลาดยาว ได้ มี ก ารด าเนิ น การอย่ างเหมาะสม และทั น เวลา โดยกิ จ กรรมการควบคุ ม
เช่น การอนุมัติ การสั่งการ การมอบหมายหน้าที่ การกาหนดขั้นตอนการตรวจสอบเพิ่มเติม เป็นต้น ทั้งนี้ในแต่
ละกิ จ กรรมแผนงานเพื่ อ ตอบสนอง ความเสี่ ย ง อาจมี ก ารก าหนดกิ จ กรรมการควบคุ ม ที่ แ ตกต่ า งกั น
ซึ่ง เทศบาลตาบลลาดยาว จะต้องมีการกาหนดกิจกรรมการ ควบคุมที่เหมาะสม ในการดาเนินการเพื่อให้
แผนบริหารความเสี่ยงนาไปสู่การปฏิบั ติ อนึ่ ง กิจกรรมการควบคุ มเป็ นปั จ จัยสาคัญ ประการหนึ่ ง แม้ก าร
กาหนดแผนบริห ารความเสี่ย งจะสามารถตอบสนองหรือ จัดการความเสี่ยงได้อย่ างเหมาะสม แต่ห ากขาด
กิจกรรมการควบคุมที่ดีและเหมาะสม ก็อาจทาให้การบริหารความเสี่ยงล้มเหลว ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ การกาหนดกิจกรรมการควบคุมของ เทศบาลตาบลลาดยาว ได้มีการแต่งตั้งให้คณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ขึ้น เพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงตามที่ ผู้บริหารกาหนด โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญ หา
และป้องกันความเสี่ยงและเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งนี้ หากนาโครงการ
และกิจกรรมการควบคุมไปสู่การปฏิบัติแล้ว และมีการสื่อสารให้ พนักงานในองค์กรได้ทราบ เพื่อให้ทุกคน
ได้เข้าใจ ตระหนักถึงความจาเป็นและยอมรับการบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน เพื่อแสดง
ถึงนโยบาย ด้านการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส
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 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่สาคัญ ที่จะทาให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผล โดย เทศบาลตาบลลาดยาว ต้องมีการตระหนักและดาเนินการโดยการกาหนดไว้ในนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้ มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านความเสี่ยง
1) การจัดเก็บข้อมูลความเสียหายที่เกิดจริง เพื่อเป็นหลักฐานและใช้อ้างอิงในการประเมินและ
กาหนดระดับ ของความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ก ารประเมิ น ความเสี่ย งมีค วามถูก ต้อ งแม่น ยามากขึ้ นกว่าการใช้
ดุลยพินิจในการกาหนดระดับความเสี่ยง
2) มีการปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยงจากการประเมินสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้ว มาเป็ นข้อสมมติฐาน หรือ
การพยากรณ์ข้อมูลความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคตมากขึ้น เพื่อให้ข้อมูลความ เสี่ยงมีลักษณะเป็น
แนวทางในการสร้างสัญญาณเตือนล่วงหน้า เพื่อใช้ป้องกันการเพิ่มขึ้นของสถานะความเสี่ยง เกินกว่าระดับที่
ยอมรับได้
3) ให้ความสาคัญ กับข้อมูลความเสี่ย งที่ครบถ้วนทั้งปั จจัยภายในและภายนอก และเป็นข้อมู ล
ทั้ง ด้านลบและด้านบวก (Upside / Downside) โดยไม่ควรพิจารณาหรือให้ความสาคัญเฉพาะข้อมูลปัญหา
หรือ อุปสรรคที่เป็นด้านลบอย่างเดียว แต่ควรให้ความสาคัญกับโอกาส หรือจุดแข็งขององค์กรที่เป็นด้านบวก
เพื่อให้ทราบว่าหากไม่หยิบฉวยก็จะมีความเสี่ยงให้พลาดโอกาสไป การสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับอย่าง
ทั่วถึง การสื่อสารเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรมีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่างๆ
ไม่ให้เกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงต่ างๆ ลงได้ โดยผู้บริหารมีส่วนสาคัญในการกาหนดนโยบาย
และผลั กดั นให้ เกิ ดการบริหารความเสี่ ยงทั่ วทั้ ง องค์ กร รวมทั้ งเจ้าหน้ าที่ ทุก คนได้เข้ามามีส่ วนร่วมในการ
วางแผน
บริหารความเสี่ยงไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน โดย เทศบาลตาบล
ลาดยาวดาเนินการ ดังนี้
1) ผู้บริหารประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบ
2) ถ่ายทอดความรู้หลักการและแนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงผ่านทางสารสนเทศต่างๆ
ได้แก่ โทรศัพท์, โทรสาร, เฟสบุค, e-mail, video clip, line เป็นต้น
 การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตาบลลาดยาว ติดตาม ประเมินผล ประสานงาน
รวบรวมความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรอบการบริหารความเสี่ยงสามารถ
ยึดถือปฏิบัติและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเทศบาล แล้วนาเสนอต่อ
ผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 ปรับปรุงทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ปรั บ ปรุ ง ทบทวน การบริ ห ารความเสี่ ย ง จากข้ อ เสน อแน ะของผู้ บ ริ ห าร เพื่ อน า ผล
และ ข้อเสนอแนะไปสู่การตัดสินความเหมาะสม ความพอเพียง และประสิทธิผลของมาตรการแผนบริหาร
ความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ รวมถึงทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการ บริหาร
ความเสี่ยง โดยจะมีการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ ประจาปีงบประมาณ เพื่อหา
แนวทางจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
**************************************************************

