แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

คํานํา
ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
จัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลั กเกณฑที่ กระทรวงการคลั ง กํ า หนด และกระทรวงการคลั ง ได กํา หนดหลัก เกณฑ กระทรวงการคลั ง
วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารสําหรับหนว ยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับ ใชตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2562 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนหนวยงานของรัฐตามหลักเกณฑนี้
เทศบาลตํ า บลยางฮอม จึ ง ไดจั ดทํ า แผนการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ.2563 เพื่อใชเปนกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกีย่ วกับการบริหาร
จัดการความเสี่ยง อันจะทํ าใหเกิดความเชื่อมั่นอยา งสมเหตุส มผลตอผู ที่เกี่ ยวของทุ กฝา ย และการบริห ารงาน
ของเทศบาลตําบลยางฮอมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
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-1บทที่ 1 บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
จัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑที่ กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งกระทรวงการคลั งไดกํา หนดหลัก เกณฑกระทรวงการคลังวา ดว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑป ฏิบั ติการบริห ารจัดการความเสี่ ยงสํา หรับ หน วยงานของรั ฐ พ.ศ. 2562 ขึ้ น เพื่ อให
หนวยงานของรัฐจัดใหมรการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใหการดํา เนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรที่
หนวยงานของรัฐกําหนดไว
การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธที่สําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ทีจ่ ะชวย
ใหการบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ เพราะภายใตสภาวะการดําเนินงานทุกหนว ยงาน ลวนมีความเสี่ยง
ซึ่งเปนความไมแนน อนที่ อ าจจะส งผลกระทบตอการดํา เนินงานหรื อเป า หมายของหนวยงาน จึ ง จํา เป นต องมี
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงวามีปจจัยใดบางที่กระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายของ
หน ว ยงาน วิ เ คราะห ค วามเสี่ ย งจากโอกาสและผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของความเสี่ ย ง
กําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกหนวยงาน
ดังนั้น เทศบาลตํา บลยางฮอม จึงไดจัดทํา แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ขึ้นสํา หรับ ใชเปน
แนวทางในการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทําใหเกิด
ความเสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ส ามารถยอมรับ ควบคุม
และตรวจสอบได
2. วัตถุประสงคของแผนการบริหารจัดการความเสีย่ ง
1.เพื่อให ผู บ ริ ห ารและพนักงานเทศบาล เข า ใจหลั กการและกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ของเทศบาลตําบลยางฮอม
2.เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรบั ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
3.เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลยางฮอม อยางเปน
ระบบและตอเนื่อง
4.เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลยางฮอม
5.เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดขึ้นกับเทศบาลตําบลยางฮอม
3. เปาหมาย
1.ผูบริหารและพนักงานเทศบาล มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนําไปใชใน
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานประจําป ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ าํ หนดไว
2.ผูปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ
เสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
3.สามารถนําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใชในการปฏิบัติงานได
4.การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกําหนดขึ้นอยางเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจ กรรมในเทศบาล
ตําบลยางฮอม

-24. นิยามความเสี่ยง
“ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสหรือเหตุไมพึงประสงคอาจทํา ใหอนาคตสงผลกระทบใหเกิดความ
เสียหาย ทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายที่องคกรกําหนดไวเบี่ยงเบนไปหรือไมประสบผลสําเร็จ ทั้งในดานกลยุทธ
การเงิน การดําเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
“การบริห ารความเสี่ ยง” หมายถึ ง กระบวนการที่ ใช ในการบริ หารจัดการปจ จัย และควบคุ ม
กิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อใหโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ
ความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่องคกรยอมรับได
“การตอบสนองความเสี่ยง” หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทําเพื่อจัดการกับความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมิน ความเสี่ยง ซึ่งตองพิจารณาโอกาสที่จ ะเกิดและผลกระทบที่จ ะเกิดขึ้ น
โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ ได และความคุมคาในการบริหารความเสี่ยง
ที่เหลืออยูวิธีการที่ใชในปจจุบัน คือ
1.การหลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย งคื อ การหลี ก เลี่ ย งหรื อ หยุ ด การกระทํ า ที่ ก อ ให เ กิ ด ความเสี่ ย ง
เชน งานสวนใดที่องคกรไมถนัด อาจหลีกเลี่ยง หรือหยุดการทํางานในสวนนั้น และอาจใชการจางงานภายนอกแทน
2.การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสทีจ่ ะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองสวน โดยการจัดให
มีระบบการควบคุมตางๆ เพื่อปองกัน หรือคนพบความเสี่ยงอยางเหมาะสมทันเวลา
3.การแบงความเสี่ยงคือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองสวน โดยการหา
ผูรว มรับผิดชอบความเสี่ยง เชน การทําประกันตางๆ เปนตน
4.การยอมรับความเสี่ยงคือการไมตอ งทําสิ่งใดเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นวาความเสี่ยงมีโอกาส
ที่จะเกิดขึ้นนอย และผลกระทบจากการเกิดก็นอยดวย
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บทที่ 2
1.สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศของเทศบาลตําบลยางฮอมมีลักษณะเปนภูเขาสูงชัน และที่ล าบลุม เปนพื้นที่สํา หรับ
เปนที่อยูอาศัย และเปนพื้นที่สําหรับการเกษตรตําบลยางฮอม โดยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 134.8 ตารางกิโลเมตร
และไดมีการแบงเขตการปกครองออกเปน 21 หมูบาน ตําบลยางฮอมไดรับการจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบล
ยางฮอม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ปจจุบันไดมีการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลยางฮอมขนาดกลาง ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงรายเปนเทศบาลตําบล
ยางฮอม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม จํานวน 12 คน และคณะผูบริหาร
เทศมนตรีตําบลยางออม โดยมีการแบงเขตการเลือกตั้งเปน 2 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
เขตเลือกตัง้ ที่ 1 ประกอบดวย หมูที่ 1,2,3,4,5,6,11,14,16,19,20,21
เขตเลือกตัง้ ที่ 2 ประกอบดวย หมูที่ 7,8,9,10,12,13,15,17,18
อาณาเขตของเทศบาลตําบลยางฮอม
ทิศเหนือติดกับ
ตําบลบุญเรือง และตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ
ทิศใตติดกับ
ตําบลปาตาล อําเภอขุนตาล
ทิศตะวันออกติดกับ
ตําบลปอ อําเภอเวียงแกน และตําบลตับเตา อําเภอเทิง
ทิศตะวันตกติดกับ
ตําบลตาดควัน และตําบลแมตา๋ํ อําเภอพญาเม็งราย
สํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม
ตั้งอยูเลขที่ 1 หมู 7 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
- โทรศัพท 053 – 606223
- โทรสาร 053 – 606292
2.วิสยั ทัศน
“ชุมชนสะอาด อาหารปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิต เกษตรทฤษฎีใหม การศึกษากาวไกล
สูประชาคมอาเซียน”
3.ภารกิจ
1.สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมคี วามสะดวกและทั่วถึง
2.สงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สงเสริมอาชีพประชาชนตําบลยางฮอมใหดขี ึ้น
3.สงเสริมการทองเที่ยวทางธรรมชาติและประวัตศิ าสตรบรูณาการกับแหลงทองเที่ยวใกลเคียง
4.อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีเสริมสรางโครงสรางทางสังคมใหเขมแข็ง
5.สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมคี ุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยมีคุณธรรม
6.สงเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
7.สงเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
8.สงเสริมอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมทางดานกายภาพใหมั่นคงและยั่งยืน

-45.ยุทธศาสตร
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจสูช ุมชนที่เขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การทองเที่ยว
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการสาธารณสุข
5.ยุทธศาสตรการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดลอมธรรมชาติอยางยั่งยืน
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
5.โครงสรางสวนราชการภายใน
โครงสรางสวนราชการเทศบาลตําบลยางฮอม
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

ตรวจสอบภายใน

สํานักปลัด

กองคลัง

1.งานบริหารงานทั่วไป
2.งานธุรการ
3.งานวิเคราะหนโยบาย
และแผน
4.งานการเจาหนาที่
5.งานนิติการ
6.งานพัฒนาชุมชน
7.งานสวัสดิการสั งคม
8.งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
9.งานประชาสัมพันธ
10.งานทะเบียนราษฎร
11.งานรักษาความสงบ
เรียบรอย

1.ฝายบริหารงานคลัง
1.1.งานการเงินและ
บัญชี
1.2.งานพัสดุและ
ทรัพยสิน
2.งานจัดเก็บและพัฒนา
รายได
3.งานผลประโยชนและ
กิจการพาณิชย
4.งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
5.งานธุรการ

กองชาง
1.ฝายแบบแผนและ
กอสราง
1.1.งานแบบแผน
และกอสราง
2.ฝายการโยธา
2.1.งาน
สาธารณูปโภค
2.2.งานจัดสถานที่
และการไฟฟาสาธารณะ
2.3.งานธุรการ
สาธารณะ

กองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

1.ฝายสงเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
1.1.งานสงเสริม
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
2.งานบริหารการศึกษา3.
งานพัสดุ
4.งานธุรการ

1.งานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดลอม
2.งานธุรการ
3.ฝายบริหารงานสาธารณสุข
3.1.งานสงเสริ มสุ ขภาพ
3.2.งานปองกันและควบคุม
โรคติดตอ

-5อํานาจหนาที่ของสวนราชการตางๆ มีดังนี้
สวนราชการ
สํานักงานปลัด

อํานาจหนาที่
-มีหนาที่รบั ผิดชอบในการปฏิบัติงานบริหารดานบริหารทัว่ ไป
งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน ในฐานะหัวหนาหนวยงาน
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและควบคุมงานดานการ
บริหารทัว่ ไปและงานเลขานุการ เชน ติดตอนัดหมาย จัดงาน รับรอง
และงานพิธีตา งๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม จดบันทึก
และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอืน่ ๆ การศึกษา
วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ
เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการติดตาม
ประเมินผล การดําเนินงานตามแผน โครงการตางๆ ติดตอกับหนวยงาน
และบุคคลตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งหัวหนาสวนราชการ
หรือมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลาย
ดานดวยกัน เชน งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานนิติการ งาน
ประชาสัมพันธ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบ
เรียบรอย งานจัดระบบงาน งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ
และแจกเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานสัญญา
เปนตน และปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของรวมทั้งงานราชการที่มิไดกําหนดใหเปน
หนาทีข่ องกองหรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ เชน งานจัดทํา
งบประมาณ งานขอมูลขาวสาร งานพัฒนาชุมชน งานสวัสดิการสังคม
งานสังคมสงเคราะห งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภา
เทศบาล งานเลือกตั้ง งานบริหารอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ งานรักษา
ความสะอาด งานสงเสริมการทองเที่ยว งานศูนยชว ยเหลือประชาชน
เปนตน และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

-6สวนราชการ
กองคลัง

กองชาง

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

อํานาจหนาที่
-มีหนาที่รบั ผิดชอบในการปฏิบัติงานทางดานบริหารงานคลังของเทศบาล
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม
มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ทางดานการบริหารงานคลังหลายดาน เชน งานการคลัง งานการเงินและ
บัญชี งานการจัดเก็บรายได งานรวบรวมขอมูลสถิตแิ ละวิเคราะหงบประมาณ
งานพัสดุ งานธุรการ งานการจัดการ เงินกู งานจัดระบบงาน งานบริหารงาน
บุคคล งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจาย ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการ
เสนอแนะและใหคาํ ปรึกษาแนะนํา การทําความเห็นและสรุปรายงาน
ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตที่เปนอํานาจหนาทีข่ องหนวยงานการคลัง
เก็บรักษาทรัพยสินที่มคี า ของเทศบาล งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย
งานแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพยสิน และปฏิบัตหิ นาที่อื่นทีเ่ กี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย โดยใหมีสว นราชการภายในเปนงานตาง ๆ
-มีหนาที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านทางดานบริหารงานชาง
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึง่ มีลักษณะทีป่ ฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
ควบคุมใหคาํ ปรึกษาและตรวจสอบงานดานชางตางๆ เชน งานชางโยธา
งานดานไฟฟาและแสงสวางสาธารณะ งานสวนสาธารณะ งานชางกอสราง
งานชางสํารวจ งานชางรังวัด งานชางเขียนแบบ งานชางเทคนิค เปนตน
วางแผน ออกแบบและควบคุมงานสถาปตยกรรม งานวิศวกรรม
และงานกอสรางตางๆ ซึ่งตําแหนงตางๆ เหลานี้ มีลักษณะงานทีจ่ าํ เปน
ตองใชผูมคี วามรูค วามชํานาญในวิชาชาง วิชาการทางวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรม และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกี่ยวของและงานอื่นทีไ่ ดรับ
มอบหมาย โดยมีสวนราชการภายในเปนงานตาง ๆ
-มีลักษณะงานทีป่ ฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษา
การพัฒนางานวิชาการและระบบสารสนเทศ การประกันสุขภาพการศึกษา
การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและงบประมาณ การประสานงาน
การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนการพัฒนากิจกรรม
เด็กและเยาวชน การสงเสริมทํานุบาํ รุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น รวมถึงเปนผูปกครองบังคับบัญชาใน
ฐานะหัวหนาสวนราชการทางการศึกษาของเทศบาลในตําแหนง
ผูอาํ นวยการกองการศึกษา และหัวหนาสถานศึกษา รวมถึงงานบริหาร
การศึกษา งานพัสดุ งานธุรการ รวมตลอดถึงการเผยแพร ประชาสัมพันธ
ตางๆ ตลอดจนงานที่เกี่ยวกับการใหการศึกษา งานการเงินและการบัญชี
และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกี่ยวของและงานอื่นที่ไดรบั มอบหมาย

-7สวนราชการ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

อํานาจหนาที่
-มีหนาทีร่ ับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีลักษณะทีป่ ฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
วางแผนงาน การประมวลและวิเคราะหขอมูลสถิติเกี่ยวกับการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม การวางแผนการใหบริการในดานตางๆ เชน การเฝาระวังโรค
การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและฟนฟูสขุ ภาพ
การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม การควบคุมโรคสัตวสคู น การควบคุม
สถานประกอบการ การระงับเหตุราํ คาญ การคุมครองผูบริโภค การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครอง
คุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน การจัดการภาวะมลพิษ
ที่มีผลตอสุขภาพอนามัยของประชาชน เชน การจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย
การจัดการคุณภาพน้าํ คุณภาพอากาศ ฯลฯ การฝกอบรม การสุขศึกษา
การประสานงานและสนับสนุนการวางแผนทุกระดับ การวางแผน นิเทศงาน
ติดตามและประเมินผลงาน การจัดรูปปรับปรุงองคการ วางแผนกําลังคน
การจัดทํางบประมาณในการดําเนินงานและการบริหารทรัพยากรที่ใช
ในการดําเนินงาน การรวบรวมแผนหนวยงานยอย และการกระจายสําหรับ
หนวยงานปฏิบัติตา งๆ การติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหแผนงานบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว การจัดใหมแี ละสนับสนุนการ
กําหนดนโยบายและปฏิบัตหิ นาที่ที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ซึ่งตําแหนงตางๆ เหลานี้ มีลักษณะทีจ่ าํ เปนตองใชผปู ฏิบัติงานทีม่ ี
ความชํานาญและประสบการณในดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
อยางสูง รวมถึงการอาชีวอนามัย การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดลอม จัดใหบริการเผยแพรความรูทางดานการสงเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค การควบคุมสิ่งแวดลอม การคุมครองผูบริโภค
จัดบริการรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย การประสานงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ตาํ บลยางฮอม (สปสช.)
ตลอดจนงานที่เกี่ยวกับการใหบริการตางๆ งานธุรการ งานพัสดุ งานบริหาร
อาคารสถานที่ งานยานพาหนะ ในกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของและงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

-8บทที่ 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
แนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลยางฮอม แบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การเริ่มตนและพัฒนา ประกอบดวย
1) กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลยางฮอม
2) ระบุปจ จัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง
3) วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
4) จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงทีอ่ ยูในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปจจัยเสี่ยง
ที่อยูในระดับปานกลาง
5) สื่อสารทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงใหผปู ฏิบัติงานของเทศบาลตําบลยางฮอม
ทราบ และสามารถนําไปปฏิบัติได
6) รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
7) รายงานสรุปการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ระยะที่ 2 การพัฒนาสูค วามยั่งยืน
1) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปที่ผา นมา
2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงแตละประเภท
3) ผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยงทัว่ ทั้งองคกร
4) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานสวนตําบลในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง
2. คณะทํางานบริหารความเสีย่ ง
เทศบาลตําบลยางฮอม แตงตัง้ คณะทํางานบริหารความเสี่ยง และใหผทู ี่ไดรับแตงตั้งมีหนาทีค่ วาม
รับผิดชอบตามหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ ดังนี้
1) จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อยางนอยปละ 2 ครั้ง
3) จัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานขององคกร รวมทั้งการจัดทําแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยกํา หนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งเทศบาล
ตําบลยางฮอม มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1.การระบุความเสี่ยง เปนการระบุเหตุการณใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียตอการบรรลุวัตถุประสงค
โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร
2.ประเมินความเสี่ยง เปนการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลํา ดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่ จ ะเกิ ดความเสี่ ยง และความรุ นแรงของผลกระทบจากเหตุการณค วามเสี่ ยง โดยอาศัย เกณฑ
มาตรฐานที่ไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม
3.จัดการความเสี่ยง เปนการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบตั ิในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง
ที่สูง และสูงมาก ใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และควรตองพิจารณาถึงความคุมคาในดาน
คาใชจา ยและตนทุนที่ตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชนทจี่ ะไดรบั ดวย
4.รายงานและติดตามผล เปนการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ไดดําเนินการทัง้ หมดใหฝา ยบริหารรับทราบ
5.ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําป เพือ่ ใหมนั่ ใจวา
องคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความ
เสี่ ย งที่ ดํา เนิ นการสามารถลดและควบคุ มความเสี่ ยงที่เกิดขึ้ น จริ ง และอยูใ นระดั บที่ ยอมรั บได หรื อตองจั ดหา
มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อใหความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูมีการจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับ ได และให
องคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้น
1. การระบุความเสี่ยง
เปนกระบวนการที่ผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสีย่ ง โดยตองคํานึงถึง
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุป ระสงคแ ละเปาหมาย
ขององคกร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ในการระบุปจจัยเสี่ยงจะตองพิจารณาวามี
เหตุการณใดหรื อกิจ กรรมใดของกระบวนการปฏิ บัติงานที่อ าจเกิดความผิ ดพลาด ความเสียหาย และไมบ รรลุ
วั ตถุ ป ระสงค ที่ กํา หนด รวมทั้ งมี ท รั พย สิ นใดที่ จํ า เปน ตอ งไดรั บ การดูแ ลป องกั นรั ก ษา ดังนั้น จึ งตองเข า ใจใน
ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปจ จัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” กอนที่จะดํา เนินการระบุความเสี่ยงได
อยางเหมาะสม
1.1 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตส ถานการณที่ไม
แนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน หรือกอใหเกิดความลมเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจขององคกร และเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงาน
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กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นไดอยางไร และทําไม ทั้งนี้ สาเหตุของ
ความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหแ ละกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังไดอยาง
ถูกตอง โดยปจจัยเสี่ยงแบงได 2 ดาน คือ
1) ปจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน นโยบายรัฐบาล กฎ
ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ
2) ปจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบียบขอบังคั บ
ภายในองค กร วั ฒนธรรมองค กร นโยบายการบริ ห ารจั ดการ บุ คลากร กระบวนการปฏิ บั ติง าน ข อมู ล ระบบ
สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ
1.3 ประเภทความเสี่ยง แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก
1) ความเสี่ ยงเชิงยุทธศาสตร (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ย งที่เกี่ยวข องกับ กลยุท ธ
เปาหมาย พันธกิจ ขององคกร ที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุผลตามเปาหมายในแตละประเด็น
ยุทธศาสตร
2) ความเสี่ ยงดา นการปฏิ บั ติ ง าน (Operational Risk) หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เกี่ยวข อง
กับประเด็นปญหาการปฏิบัติงานประจําวัน หรือการดําเนินงานปกติที่องคกรตองเผชิญ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ เชน การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไมมีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไมมีการมอบหมาย
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เปนตน
3) ความเสี่ ย งด า นการเงิ น (Financial Risk) เป นความเสี่ ยงที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห าร
และควบคุ ม ทางการเงิ นและการงบประมาณขององค ก รให เป นไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ทั้ งจากป จ จั ยภายใน
เชน การเบิ กจ า ยงบประมาณไมถู กตอง เบิกจ า ยไมเป นไปตามแผน จั ดสรรงบประมาณไมเหมาะสมสอดคลอง
กับการดําเนินงาน การทุจริตในการเบิกจาย และจากผลกระทบของปจจัยภายนอก เชน การโอนจัดสรรงบประมาณ
การจั ดเก็บรายได ขอบัง คับ เกี่ยวกั บ การรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบี ยบ กฎหมาย ที่ ไ มชั ดเจน
อันนําไปสูการตรวจสอบทักท ว งจากหนว ยงานที่เกี่ยวของ เชน สํา นักงานตรวจเงินแผนดิน ป.ป.ช. คลังจังหวั ด
กรมบัญชีกลาง
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk) เปนความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ เชน ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมส ามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หรือกฎหมาย หนังสือสั่ งการที่เกี่ยวของได หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู ไมเหมาะสม หรือเปนอุป สรรคตอการ
ปฏิบัติงาน เปนตน
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เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ความเสี่ยง
1. การใชดุลพินิจของผูมีอํานาจใน
การอนุญาต อนุมัติ ตางๆ

2. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากขาดรูความเขาใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่นําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน

3. การทุจริตในการเบิกจายตางๆ

4. วางแผนการพัฒนาไมถูกตอง
เหมาะสม สอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของประชาชน

ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น
หากผูมีอํานาจไมยึดหลัก
ความถูกตอง ยอมเกิดความ
ไมเปนธรรมตอพนักงานสวน
ตําบล

ปจจัย/สาเหตุ

ปจจัยภายใน
- การนําระบบอุปถัมภมาใช
ในการปฏิบัติราชการ
- การแบงพรรคแบงพวกของ
พนักงานสวนตําบล
- ความไมยุติธรรมของผูมี
อํานาจในการตัดสินใจ สั่งการ
ปฏิบัติงานผิดพลาด ไมเปนไป ปจจัยภายนอก
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา
ตามระเบียบ กฎหมาย อัน
ไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
นําไปสูปญหากับหนวย
- หนวยงานที่ออกกฎหมาย
ตรวจสอบ
ระเบียบ ไมมีการใหความรู
กอนการบังคับใช
ปจจัยภายใน
- พนักงานสวนตําบลไมสนใจ
อานระเบียบ กฎหมาย
- ไมมีการจัดทําหรือรวบรวม
องคความรูในหนวยงาน
ราชการไดรับความเสียหาย
ปจจัยภายใน
จากเงินที่ถูกทุจริต
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อยางเขมงวด
- ระบบตรวจสอบไมรัดกุม
พอที่จะปดชองวางการทุจริต
ปญหาความเดือดรอนไมไดรับ ปจจัยภายใน
- ผูบริหารวางแผนพัฒนาโดย
การแกไข มีการประทวง
ยึดจากความตองการของ
รองเรียน
ตนเอง พรรคพวก ฐานเสีย ง
และผลประโยชนที่ตนเองจะ
ไดรับ

ประเภทความเสี่ยง
ความเสี่ย งดานการ
ปฏิบัติงาน (O)

ความเสี่ย งดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ (C)

ความเสี่ย งดาน
การเงิน (F)

ความเสี่ย งเชิง
ยุทธศาสตร (S)
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ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น
5. การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร - จัดซือ้ ผิดระเบียบ
พัสดุ เปนไปอยางไมถูกตอง
- ไดวัสดุครุภัณฑที่ไมมี
คุณภาพ ไมตรงตามความ
ตองการใชงาน
- มีการทุจ ริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย

ปจจัย/สาเหตุ

ปจจัยภายนอก
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม
ออกมาบังคับใชจํานวนมาก
- มีการปรับ เปลี่ยนระเบียบ
กฎหมายตลอดเวลา
ปจจัยภายใน
- การขาดความรูความเขาใจ
ของผูปฏิบัติ
- พนักงานผูมีหนาที่จัดซื้อจัด
จางทุจริต รับผลประโยชน
จากผูขาย ผูรับจาง
6. การนําทรัพยสินของทางราชการ เกิดการทุจริต เกิดความ
ปจจัยภายใน
ไปใชประโยชนสวนตัว
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไมได - ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
รับประโยชน
อยางเครงครัด
- ผูปฏิบัติทุจริต
7. การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือ - ราชการไดรับความเสียหาย ปจจัยภายใน
ละเวนการปฏิบัติหนาที่
จากการปฏิบัติหรือละเวนการ - ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
ปฏิบัติ
อยางเขมงวด
- ประชาชนไดรับความ
- ระบบตรวจสอบไมรัดกุม
เดือดรอน เสียหาย
พอที่จะปดชองวางการทุจริต
- ผูปฏิบัติขาดจิตสํานึกในการ
เปนขาราชการที่ดี
8. โครงการกอสรางพื้นฐานไมมี
สิ้นเปลืองและสูญ เสีย
ปจจัยภายใน
คุณภาพ ไมไดใชประโยชน
งบประมาณในการกอสราง
- ผูปฏิบัติงานไมคํานึงถึง
การซอมแซมบํารุงรักษา
ประโยชนของทางราชการ
- ผูปฏิบัติงานมีผลประโยชน
ในงานที่ทํา
9. การจายเบี้ยยังชีพไมถูกตองตาม งบประมาณที่ตองจายไป
ปจจัยภายใน
ระเบียบ กฎหมาย
ใหกับผูที่ไมมีสิทธิ์ไดรับ
- ผูปฏิบัติงานบกพรอง ไม
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู
ขอรับเบี้ยยังชีพใหเปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
10. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่
บานเรือนประชาชนไดรับ
ปจจัยภายนอก
ความเสียหาย เกิดการสูญเสีย - สภาพดิน ฟา อากาศ
ทรัพยสินและชีวิตของ
ปจจัยภายใน
- อุบกรณ เครื่องมือเครื่องใช
ประชาชน
กระแสไฟฟา

ประเภทความเสี่ยง
ความเสี่ย งดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ (C)

ความเสี่ย งดาน
การเงิน (F)
ความเสี่ย งดานการ
ปฏิบัติงาน (O)

ความเสี่ย งดานการ
ปฏิบัติงาน (O)

ความเสี่ย งดาน
การเงิน (F)

ความเสี่ย งดานการ
ปฏิบัติงาน (O)

- 13 2.การประเมินความเสีย่ ง
การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ประกอบดวยการวิเคราะห การประเมินและการจัดระดับ
ความเสี่ ย ง ที่ มี ผ ลกระทบต อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข องกระบวนการทํ า งานของเทศบาลตํ า บลยางฮอม
ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การกํา หนดเกณฑ การประเมิน เป นการกํา หนดเกณฑที่จ ะใช ในการประเมินความเสี่ ยง
ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทํา งาน
บริห ารความเสี่ยงไดกํา หนดเกณฑการให คะแนน ระดับ โอกาสที่จ ะเกิดความเสี่ ยง และระดั บความรุนแรงของ
ผลกระทบ ไว 5 ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้
ประเด็นที่พิจารณา
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ความถี่ในการเกิดเหตุก ารณ
ห รื อข อ ผิ ดพ ลาดใ นก าร
ปฏิบัติงาน(ครั้ง)
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ
ความรุนแรงและผลกระทบ
มูลคาความเสียหาย
อันตรายตอชีวิต
ผลกระทบต อ ภาพลั ก ษณ
ขององคกร

1 = นอยที่สุด

2 = นอย

ระดับคะแนน
3 = ปานกลาง

5 ป/ครั้ง

2-3 ป/ครั้ง

1 ป/ครั้ง

นอยที่สุด

นอย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

นอยกวา
10,000 บาท
เดือดรอน
รําคาญ
นอยที่สุด

10,000-50,000
บาท
บาดเจ็บ
เล็กนอย
นอย

50,000 –
100,000 บาท
บาดเจ็บ
ตองรักษา
ปานกลาง

100,000 –
500,000 บาท
บาดเจ็บสาหัส

มากกวา 500,000
บาท
เสียชีวิต

สูง

สูงมาก

4 = สูง

5 = สูงมาก

1-6 เดือน/ครั้ง 1 เดือน/ครั้ง
ไมเกิน 5 ครั้ง/ป
หรือมากกวา

ส ว นระดับ ของความเสี่ ยง จะพิจ ารณาจากความสั มพันธ ร ะหว า งโอกาสที่ จ ะเกิ ดความเสี่ ย ง
และผลกระทบตอความเสี่ ยงขององค กร ว า จะกอให เกิ ดความเสี่ ยงในระดับ ใด โดยกํา หนดเกณฑไ ว 4 ระดับ
ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ํา
2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เปนการนําความเสี่ยงและปจ จัยเสี่ยงแต
ละป จ จั ยที่ ร ะบุ ไ ว มาประเมินโอกาสที่จ ะเกิ ดเหตุการณค วามเสี่ ยงตา ง ๆ และประเมินระดั บ ความรุ น แรงของ
ผลกระทบหรื อมู ล ค า ความเสี ยหายจากความเสี่ ยง เพื่อให เห็ นระดั บ ความเสี่ ยงที่ แ ตกต า งกัน ทํ า ให ส ามารถ
กําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยา งถูกตองภายใต
งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวขางตน ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการ
ดังนี้
1) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณตา ง ๆ วามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากนอย
เพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลตอหนวยงานวามีระดับความรุนแรง หรือ
มีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

- 14 2.3 การวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย ง เมื่ อ พิจ ารณาโอกาส/ความถี่ที่ จ ะเกิด เหตุ การณ ค วามเสี่ ย ง
และความรุนแรงของผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
ระดับ ความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตา ง ๆ x ความรุ นแรงของเหตุการณตาง ๆ
ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปนแผนภูมิความเสี่ยง แบงพื้นที่เปน 4 สวน ซึ่งใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ

5

5

10

15

20

25
สูงมาก

4
3
2
1
1

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

สูง

2

4

6

8

10

ปานกลาง

1

2

3

4

5

ต่ํา

2

3
4
5
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

1) ระดับความเสี่ยงต่าํ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให
ถือวาเปนความเสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมที่
มีอยูในปจจุบัน ซึง่ ไมตองดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-10 คะแนน เปนความเสี่ยงที่ยอมรับได
แตตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับได แตตองมีการจัดการเพิ่มเติม
3) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ตองมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให
ความเสี่ยงนั้นลดลงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ตองมีแผนลดความเสี่ยงและ
ประเมินซ้าํ หรืออาจตองถายโอนความเสี่ยง

- 15 การประเมินความเสี่ยง (ปงบประมาณ 2563)
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ความเสี่ยง
1. การใชดุลพินิจ ของผูมีอํานาจใน
การอนุญาต อนุมัติ ตางๆ

ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น
หากผูมีอํานาจไมยึดหลัก
ความถูกตอง ยอมเกิด
ความไมเปนธรรมตอ
พนักงานสวนตําบล

ปจจัย/สาเหตุ

ปจจัยภายใน
- การนําระบบอุปถัมภมาใชใน
การปฏิบัติราชการ
- การแบงพรรคแบงพวกของ
พนักงานสวนตําบล
- ความไมยุติธรรมของผูมี
อํานาจในการตัดสินใจ สั่งการ
2. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม
ปจจัยภายนอก
เนื่องจากขาดรูความเขาใจใน
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา
เปนไปตามระเบียบ
ระเบียบ กฎหมายที่นําไปใชในการ กฎหมาย อันนําไปสูปญหา ไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
ปฏิบัติงาน
- หนวยงานที่ออกกฎหมาย
กับหนวยตรวจสอบ
ระเบียบ ไมมีการใหความรูกอน
การบังคับใช
ปจจัยภายใน
- พนักงานสวนตําบลไมสนใจ
อานระเบียบ กฎหมาย
- ไมมีการจัดทําหรือรวบรวม
องคความรูในหนวยงาน
3. การทุจริตในการเบิกจายตางๆ ราชการไดรับความเสียหาย ปจจัยภายใน
จากเงินที่ถูกทุจริต
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อยางเขมงวด
- ระบบตรวจสอบไมรัดกุม
พอที่จะปดชองวางการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง
ความเสี่ย งดานการ
ปฏิบัติงาน (O)

ความเสี่ย งดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ
(C)

ความเสี่ย งดาน
การเงิน (F)

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ
ความรุนแรง

คะแนน
ระดับ
ผู
ความเสี่ยง ความเสี่ย ง รับผิดชอบ

- 16 ความเสี่ยง

ผลกระทบ/ความเสียหายที่
ปจจัย/สาเหตุ
จะเกิดขึ้น
4. วางแผนการพัฒนาไมถูกตอง
ปญหาความเดือดรอนไมได ปจจัยภายใน
เหมาะสม สอดคลองกับปญหาและ รับการแกไข มีการประทวง - ผูบ ริหารวางแผนพัฒนาโดย
ความตองการของประชาชน
รองเรียน
ยึดจากความตองการของ
ตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง
และผลประโยชนที่ตนเองจะ
ไดรับ
5. การจัดซื้อจัดจางและการ
- จัดซือ้ ผิดระเบียบ
ปจจัยภายนอก
บริหารพัสดุ เปนไปอยางไมถูกตอง - ไดวัสดุครุภัณฑที่ไมมี
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม
คุณภาพ ไมตรงตามความ
ออกมาบังคับใชจํานวนมาก
ตองการใชงาน
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ
- มีการทุจริต งบประมาณ กฎหมายตลอดเวลา
ของทางราชการเสียหาย
ปจจัยภายใน
- การขาดความรูความเขาใจ
ของผูปฏิบัติ
- พนักงานผูมีหนาที่จัดซื้อจัด
จางทุจริต รับผลประโยชน
จากผูขาย ผูรับจาง
6. การนําทรัพยสินของทาง
เกิดการทุจริต เกิดความ
ปจจัยภายใน
ราชการไปใชประโยชนสวนตัว
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไมได - ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
รับประโยชน
อยางเครงครัด
- ผูปฏิบัติทุจริต
7. การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือ - ราชการไดรับความ
ปจจัยภายใน
ละเวนการปฏิบัติหนาที่
เสียหายจากการปฏิบัติหรือ - ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
ละเวนการปฏิบัติ
อยางเขมงวด
- ประชาชนไดรับความ
- ระบบตรวจสอบไมรัดกุม
พอที่จะปดชองวางการทุจริต
เดือดรอน เสียหาย
- ผูปฏิบัติขาดจิตสํานึกในการ
เปนขาราชการที่ดี

ประเภทความเสี่ยง
ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร (S)

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ (C)

ความเสี่ยงดาน
การเงิน (F)
ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน (O)

โอกาส/ ผลกระทบ คะแนน
ระดับ
ความถี่ ความรุนแรง ความเสี่ยง ความเสี่ย ง

ผู
รับผิดชอบ

- 17 ความเสี่ยง

ผลกระทบ/ความเสียหายที่
ปจจัย/สาเหตุ
จะเกิดขึ้น
8. โครงการกอสรางพื้นฐานไมมี
สิ้นเปลืองและสูญเสีย
ปจจัยภายใน
คุณภาพ ไมไดใชประโยชน
งบประมาณในการกอสราง - ผูป ฏิบัติงานไมคํานึงถึง
การซอมแซมบํารุงรักษา
ประโยชนของทางราชการ
- ผูปฏิบัติงานมีผลประโยชน
ในงานที่ทํา
9. การจายเบี้ยยังชีพไมถูกตองตาม งบประมาณที่ตอ งจายไป
ปจจัยภายใน
ระเบียบ กฎหมาย
ใหกับผูที่ไมมีสิทธิ์ไดรับ
- ผูปฏิบัติงานบกพรอง ไม
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู
ขอรับเบี้ยยังชีพใหเปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
10. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่
บานเรือนประชาชนไดรับ
ปจจัยภายนอก
ความเสียหาย เกิดการ
- สภาพดิน ฟา อากาศ
สูญเสียทรัพยสินและชีวิต
ปจจัยภายใน
- อุปกรณ เครื่อ งมือเครื่องใช
ของประชาชน
กระแสไฟฟา

ประเภทความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน (O)

ความเสี่ยงดาน
การเงิน (F)

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน (O)

โอกาส/ ผลกระทบ คะแนน
ระดับ
ความถี่ ความรุนแรง ความเสี่ยง ความเสี่ย ง

ผู
รับผิดชอบ

- 18 3.การจัดการความเสี่ยง
เปนการกําหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม
กับสถานการณ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูรับผิดชอบ แตวิธีการจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลดระดับผลกระทบ
ที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบดวย 4 แนวทางหลัก คือ
1) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมที่ทีอยู ซึ่งไมตอง
ดําเนินการใด ๆ เชน กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาที่จะดําเนินการใด ๆ ใหขออนุมัติหลักการรับ
ความเสี่ยงไวและไมดําเนินการใด ๆ แตควรมีมาตรการติดตามอยางใกลชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
2) การลดหรื อควบคุ มความเสี่ ย ง หมายถึ ง การลดโอกาสที่ จ ะเกิดขึ้ น หรือลดความเสีย หาย
โดยการจัดระบบการควบคุ ม หรื อเปลี่ ยนแปลงขั้ นตอนบางส วนของกิจ กรรมหรื อโครงการที่ นํา ไปสูเหตุ การณ
ที่ เป น ความเสี่ ย ง เพื่อ ให มี ก ารควบคุ มที่ เพีย งพอและเหมาะสม เช น การปรั บ ปรุ ง กระบวนการดํ า เนิ น งาน
การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทํางาน และการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน
3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับและตองจัดการให
ความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเหนือจากเงื่อนไขการดําเนินงาน โดยมีวธิ ีการจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้ เชน การหยุดหรือ
ยกเลิกการดําเนินงานหรือกิจกรรมที่กอ ใหเกิดความเสี่ยงนั้น
4) การถายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปใหผูอื่นได เชน การทําประกันภัย
ประกั น ทรั พ ย สิ น กั บ บริ ษั ท ประกั น การจ า งบุ ค คลภายนอกหรื อ การจ า งบริ ษั ท ภายนอกมาจั ด การในงาน
บางอยางแทน เชน งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสรางตางๆ
4.การรายงานและติดตามผล
หลังจากจัดทํ าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแล ว จะตองมีการรายงาน
และติดตามผลเปนระยะ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมีเปาหมาย
ในการติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผล
การจั ด การความเสี่ ย งที่ ไ ดมี ก ารดํ า เนิ น การไปแล ว ว า บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการบริ ห ารความเสี่ ย งหรื อ ไม
โดยหนวยงานตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ใหดําเนินการตอไป หรือวิธกี าร
บริหารจัดการความเสี่ยงดึควรปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามไปรายงานใหฝา ยบริหารทราบตามแบบรายงานทีไ่ ด
กลา วไวข างตน ทั้ งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกํา หนดข อมูล ที่ ตองติดตาม พร อมทั้งความถี่ในการติดตามผล
โดยสามารถติดตามผลไดใน 2 ลักษณะ คือ
1) การติดตามผลเปนรายครัง้ เปนการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กาํ หนด เชน ทุก 3 เดือน
ทุก 6 เดือน ทุก 9 เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน
2) การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน เปนการติดตามที่รวมอยูในการดําเนินงานตางๆ
ตามปกติของหนวยงาน

- 19 5.การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
คณะทํางานบริห ารความเสี่ยง จะตองทําสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจําปตอนายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม เพื่อใหมั่นใจวาเทศบาลตํา บลยางฮอมมีการบริหารความเสี่ยงเปนไป
อยา งเหมาะสม เพียงพอ ถู กต อง และมีป ระสิ ท ธิ ผ ล มาตรการหรื อ กลไกการควบคุ มความเสี่ ยงที่ ดํา เนิน การ
สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดจริงและอยูในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุม
อื่นเพิ่มเติม เพื่อใหค วามเสี่ยงที่ยังเหลืออยูห ลังมีการจัดการ อยูในระดับที่ยอมรับได และใหองคกรมีการบริหาร
ความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน
6.การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเปนประจําทุกป

- 20 บทที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ในป งบประมาณ 2563 เทศบาลตําบลยางฮอม ไดดํา เนินการวิ เคราะหแ ละจั ดทํา แผนบริ หาร
ความเสี่ย งเพื่อเตรี ย มการรองรั บ สภาวะการเปลี่ ยนแปลงที่ จ ะเกิดขึ้ น โดยพิจ ารณาจากภารกิจ อํา นาจหนา ที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกํา หนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค กรปกครองสวนท องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบ กฎหมายตา ง ๆ ที่กํา หนดใหเปนภารกิจ ของ
องค กรปกครองส ว นทอ งถิ่ น ประกอบกับ พิจ ารณาจากผลการปฏิ บัติ งานที่ ผ า นมา นํา มาคั ดเลื อ กความเสี่ ย ง
เพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง และเพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบ
ตอเปาหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลยางฮอม โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจําป 2563 ของเทศบาล
ตําบลยางฮอม มีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้
1.ความเสี่ยง
2.ระดับความเสี่ยง
3.กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง
4.วัตถุประสงค
5.ระยะเวลาดําเนินการ
6.ผลสําเร็จที่คาดหวัง
7.งบประมาณ
8.ผูรับผิดชอบ
9.ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง

- 21 แผนการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2563
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ความเสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ย ง

กิจกรรมการ
ควบคุม/
จัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
1. การใชดุลพินิจ ของผูมี
10
การพิจารณาอนุญาต
อํานาจในการอนุญาต อนุมัติ
อนุมัติ ยึดหลัก
ตางๆ
กฎหมาย ระเบียบ
อยางเครงครัด
2. การปฏิบัติหนาที่โดยมิ
10
กํากับดูแล ควบคุม
ชอบหรือละเวนการปฏิบัติ
การปฏิบัติงาน ให
หนาที่
ถูกตองตามกฎหมาย
3. โครงการกอสรางพื้นฐาน
ไมมีคุณภาพ ไมไดใช
ประโยชน

10

ตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจาง

4. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่

10

- จัดทําแผนปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย
- จัดตั้งศูนย
ชวยเหลือประชาชน

วัตถุประสงค

เพื่อใหเกิดความเปน
ธรรม และความถูก
ตอง
- เพื่อใหองคกรปลอด
การทุจริต
- เพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการที่ดี
เพื่อใหโครงการ
กอสรางทุกโครงการ
ใชประโยชนอยาง
คุมคา
เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนไดทันที

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลสําเร็จที่
คาดหวัง

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง
ภายหลังดําเนินการจัดการความ
งบประมาณ
เสี่ย ง
ผูรับผิดชอบ
(บาท)
โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน
ความถี่ ความรุนแรง รวม

ม.ค.-ก.ย. การพิจารณา
2563 อนุญาต อนุมัติ มี
ความรวดเร็ว
ถูกตอง
ม.ค.-ก.ย. การปฏิบัติงาน
2563 โปรงใส ตรวจสอบ
ได

-

ทุกกอง

1

5

5

-

ทุกกอง

1

5

5

ม.ค.-ก.ย. โครงการกอสราง
2563 ทุกโครงการไดใช
ประโยชน และ
แกไขปญหาของ
ประชาชนได
ม.ค.-ก.ย. ประชาชนที่
2563 ประสบเหตุไดรับ
ความชวยเหลือ

-

กองชาง

1

5

5

งบกลาง

สป.

2

4

8

- 22 ความเสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ย ง

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสี่ย ง

วัตถุประสงค

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk)
5. ความผิดพลาดในการ
15
สงพนักงานเขารับ
เพื่อให
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู
การอบรม
ปฏิบัติงานได
ความเขาใจในระเบียบ
ถูกตอง
กฎหมายที่นําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน
6. การจัดซื้อจัดจางและการ
15
สงพนักงานเขารับ
เพื่อให
บริหารพัสดุ เปนไปอยางไม
การอบรม
ปฏิบัติงานได
ถูกตอง
ถูกตอง

ความเสี่ยง

ระดับ กิจกรรมการควบคุม/
ความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)
7. การทุจริตในการเบิกจาย
15
มีการตรวจสอบโดย
ตางๆ
หนวยงานตรวจสอบ
ภายใน
8. การนําทรัพยสินของทาง
15
มีการตรวจสอบโดย
ราชการไปใชประโยชน
งานพัสดุ
สวนตัว
9. การจายเบี้ยยังชีพไม
ถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย

16

ตรวจสอบขอมูลกับ
ฐานขอมูล
กรมบัญชีกลาง

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลสําเร็จที่
คาดหวัง

ระดับความเสี่ย งที่คาดหวัง
ภายหลังดําเนินการจัดการความเสี่ย ง
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
(บาท)
โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน
ความถี่ ความรุนแรง
รวม

ม.ค.-ก.ย. ไมเกิดความ
2563 ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน

-

ทุกกอง

1

5

5

ม.ค.-ก.ย. ไมเกิดความ
2563 ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน

-

ทุกกอง

1

5

5

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลสําเร็จที่
คาดหวัง

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง
ภายหลังดําเนินการจัดการความเสี่ยง
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
(บาท)
โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน
ความถี่ ความรุนแรง
รวม

เพื่อไมใหเกิด
การทุจริต

ม.ค.-ก.ย. ไมมีการทุจริตใน
2563 หนวยงาน

-

กองคลัง

1

5

5

เพื่อไมให
ราชการเสีย
ประโยชน

ม.ค.-ก.ย. ไมมีการนํา
2563 ทรัพยสินราชการ
ไปใชประโยชน
สวนตัว
ม.ค.-ก.ย. การจายเบี้ยยังชีพ
2563 เปนไปอยางถูกตอง

-

ทุกกอง

1

5

5

-

สป.

1

5

5

เพื่อไมให
ราชการเสียหาย

- 23 ความเสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ย ง

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสี่ย ง

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร (Strategic Risk)
10. วางแผนการพัฒนาไม
15
มีการติดตาม
ถูกตอง เหมาะสม สอดคลอ ง
ประเมินผล
กับปญหาและความตองการ
แผนพัฒนาทองถิ่น
ของประชาชน
ทุกป

วัตถุประสงค

- เพื่อให
แผนพัฒนาเปน
กรอบในการทํา
งบประมาณ
รายจายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อใหระดับ
ความสําเร็จของ
แผนสูงกวารอย
ละ 60

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลสําเร็จที่
คาดหวัง

ม.ค.-ก.ย. - แผนพัฒนา
2563 สามารถใชเปน
กรอบในการทํา
งบประมาณ
รายจายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ระดับ
ความสําเร็จของ
แผนสูงกวารอยละ
60

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

-

สป.

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง
ภายหลังดําเนินการจัดการความเสี่ยง
โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน
ความถี่ ความรุนแรง
รวม
1

5

5

- 24 -

ภาคผนวก

- 25 แบบประเมินความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2563
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
*******************************
คําชีแ้ จง : จงใหคะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (1) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (2) ตามระดับ
ดังนี้ 1 = นอยที่สุด 2 = นอย 3 = ปานกลาง 1 = สูง 1 = สูงที่สุด
ความเสี่ยง
1. การใชดุลพินิจของผูมีอํานาจใน
การอนุญาต อนุมัติ ตางๆ

2. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากขาดรูความเขาใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่นําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน

3. การทุจริตในการเบิกจายตางๆ

4. วางแผนการพัฒนาไมถูกตอง
เหมาะสม สอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของประชาชน
5. การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุ เปนไปอยางไมถูกตอง

ปจจัย/สาเหตุ
ปจจัยภายใน
- การนําระบบอุปถัมภมาใชในการ
ปฏิบัติราชการ
- การแบงพรรคแบงพวกของพนักงาน
สวนตําบล
- ความไมยุติธรรมของผูมีอํานาจใน
การตัดสินใจ สั่งการ
ปจจัยภายนอก
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไมมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติ
- หนวยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ
ไมมีการใหความรูกอนการบังคับใช
ปจจัยภายใน
- พนักงานสวนตําบลไมสนใจอาน
ระเบียบ กฎหมาย
- ไมมีการจัดทําหรือ รวบรวมองค
ความรูในหนวยงาน
ปจจัยภายใน
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยาง
เขมงวด
- ระบบตรวจสอบไมรัดกุมพอที่จะปด
ชองวางการทุจริต
ปจจัยภายใน
- ผูบริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจาก
ความตองการของตนเอง พรรคพวก
ฐานเสียง และผลประโยชนที่ตนเองจะ
ไดรับ
ปจจัยภายนอก
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหมออกมา
บังคับใชจํานวนมาก
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมาย
ตลอดเวลา

โอกาส
(1)

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง
(2)
(1)x(2) =(3)

- 26 ความเสี่ยง
5. การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุ เปนไปอยางไมถูกตอง (ตอ)

ปจจัย/สาเหตุ

ปจจัยภายใน
- การขาดความรูความเขาใจของผู
ปฏิบัติ
- พนักงานผูมีหนาที่จัดซื้อจัดจาง
ทุจริต รับผลประโยชนจากผูขาย
ผูรับจาง
6. การนําทรัพยสินของทางราชการ ปจจัยภายใน
ไปใชประโยชนสวนตัว
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยาง
เครงครัด
- ผูปฏิบัติทุจริต
7. การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือ ปจจัยภายใน
ละเวนการปฏิบัติหนาที่
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยาง
เขมงวด
- ระบบตรวจสอบไมรัดกุมพอที่จะ
ปดชองวางการทุจริต
- ผูปฏิบัติขาดจิตสํานึกในการเปน
ขาราชการที่ดี
8. โครงการกอสรางพื้นฐานไมมี
ปจจัยภายใน
คุณภาพ ไมไดใชประโยชน
- ผูปฏิบัติงานไมคํานึงถึงประโยชน
ของทางราชการ
- ผูปฏิบัติงานมีผลประโยชนในงานที่
ทํา
9. การจายเบี้ยยังชีพไมถูกตองตาม ปจจัยภายใน
ระเบียบ กฎหมาย
- ผูปฏิบัติงานบกพรอง ไมตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูขอรับเบี้ยยังชีพให
เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
10. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่
ปจจัยภายนอก
- สภาพดิน ฟา อากาศ
ปจจัยภายใน
- อุบกรณ เครื่องมือเครื่อ งใช
กระแสไฟฟา

โอกาส
(1)

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง
(2)
(1)x(2) =(3)

