คำนำ
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึง
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗* บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกาหนด
เทศบาลตาบลภูผาแดง ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้จัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด เทศบาลตาบลภู ผาแดงใช้เป็นแนว
ทางการดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนการบาบัดทุกข์บารุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม ภายใต้หลักการทางาน " ยึดมั่น
ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหาร บุคลากรเห็นถึงความสาคัญของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และได้รับความร่วมมือ
จากทุกส่วนราชการ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานของเทศบาลตาบลภูผาแดงต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตาบลภูผาแดง

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

บทที่ 1 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเทศบาลตาบลภูผาแดง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๑.๑ บทนา
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๓ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลภูผาแดง
๑.๕ กลไกของโครงสร้างระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
บทที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง
๒.๑ ความหมายของการบริหารความเสี่ยง
๒.๒ องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง
บทที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตาบลภูผาแดง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๓.๑ แผนดาเนินงานของโครงการที่นามาวิเคราะห์ความเสี่ยง (RM-๑)
๓.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง (RM-๒)
๓.๓ แนวทางตอบสนองความเสี่ยง (RM-๓)
บทที่ ๔ การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
๔.๑ การติดตามและรายงานผล
๔.๒ การจัดทารายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจาปี
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข

หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ กค ๑๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ 677/๒๕๖4 ลงวันที่ 4 ตุลาคม ๒๕๖4
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23
24
24
26
35
35
42
49
56
56
56

บทที่ ๑
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำนในสังกัด
เทศบำลตำบลภูผำแดง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5
๑.๑ บทนำ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการ
ตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกาหนดซึ่งการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้
หน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลังจึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ เพื่อให้
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เทศบาลตาบลภูผาแดง จึงได้จัดทาแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตาบลภูผาแดง ให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตาบลภูผาแดงวางแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
และกาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ไม่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา และปัจจัยความจาเป็น
ที่แตกต่างกันไป ทาให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการนาการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดาเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร แนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตาบลภูผาแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ที่เทศบาล
ตาบลภูผาแดง ได้จัดทาขึ้นฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตาบลภูผาแดง ใช้เป็นแนว
ทางการดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนการบาบัดทุกข์บารุงสุ ขให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม ภายใต้หลักการทางาน "ยึดมั่น
ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

5

๑.๒ วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้ ร ะบบงานของเทศบาลต าบลภู ผ าแดงสอดคล้ อ งและรองรั บตามบทบัญญั ติข องกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
(๒) เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด เทศบาลนครต าบลภู ผ าแดงใช้ ร ะบบการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
เป็นเครื่องมือในการลดหรือป้องกันความเสียหาย หรือความล้มเหลว จากกระบวนการดาเนินงานที่จะส่งผลกระทบ
ที่เสียหายทั้งระดับบุคคลและองค์กร ทาให้ไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
(๓) เพื่อเป็ น การลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยงที่จ ะเกิด ขึ้น กับเทศบาลตาบลภู ผ าแดงและ
เป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง
(๔) เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตาบลภูผาแดง

๑.๓ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินการตามระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตาบลภู ผ าแดง
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการและกรอบแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐
มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้า นเมืองที่ดี เพื่อให้
การบริหารราชการแผ่ นดิน การจัดทาบริ การสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
3. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๖ กาหนดเป้าหมายของการบริหารราชการ ได้แก่ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่ าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
4. หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
สำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ ส มควรให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จัด ให้ มี ก ารบริห ารจั ด การความเสี่ ยง เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกาหนดอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้
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ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้รียกว่า "หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒"
ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีทีกระทรวงการคลัง
ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้
ข้อ 4 กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกาหนด โดยไม่มีเหตุผลอันควร
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามอานาจและหน้าที่ต่อไป
5. พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔ ) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๕0 วรรคสองการปฏิ บั ติ ง านตามอ านาจหน้ า ที่ ข องเทศบาล ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒ นาเทศบาล การจั ดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
6. แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖0 มาตรา ๒๕๓ ในการดาเนินงานให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ
รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

๑.4 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้ำนกำยภำพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรือตำบล
ที่ตั้งของหมู่บ้ำนในเขตเทศบำลตำบลภูผำแดง
ตำบลหนองอ้อ ประกอบด้วย
๑. บ้านหนองอ้อใต้
หมู่ที่ ๑
๒. บ้านหนองอ้อ
หมู่ที่ ๒
๓. บ้านศรีชมชื่น
หมู่ที่ ๓
๔. บ้านหนองสวรรค์
หมู่ที่ ๗
ตำบลโนนหวำย ประกอบด้วย
1. บ้านโนนหวาย
หมู่ที่ 1
2. บ้านพังคี
หมู่ที่ 2
3. บ้านโนนหวายใต้
หมู่ที่ 5
4. บ้านศรีสว่างอารมณ์
หมู่ที่ 8
5. บ้านโนนนาคา
หมู่ที่ 9
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สำนักงำนเทศบำลตำบลภูผำแดง
เทศบาลตาบลภูผาแดง อยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอาเภอหนองวัวซอ อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อาเภอหนองวัวซอ ประมาณ 500 เมตร ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ
จ.อุดรธานี ระยะทางจากเทศบาล - จังหวัดอุดรธานี ประมาณ 39 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข
2315 สายหนองวัวซอ – อูบมุง ตัดผ่านเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก
- โทรศัพท์ ๐ 4229 8668 โทรสาร 0 4229 8669
- www.Phuphadang.go.th
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ภู มิ ป ระเทศของพื้ น ที่ ใ นเขตเทศบาลมี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ที่ ร าบลุ่ ม สลั บ ที่ ด อน
โดยมีภูเขาล้อมรอบ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประกอบการเกษตร มี ๓ ฤดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)
๑.๓ ลักษณะภูมิอำกำศ
สภาพภูมิอากาศเป็นไปตามฤดูกาล ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ในฤดูร้อนอากาศร้อนจัด เนื่องจาก
อยู่ใกล้ภูเขา และในฤดูฝนจะได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต้ ทาให้ฝนตกชุกหนาแน่นพอสมควร
อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
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ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง
แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส
ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง
ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว
๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่าสุด ประมาณ ๑2 องศา
๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะ
พื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %
๒. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง
2.1 เขตกำรปกครอง
เทศบาลตาบลภูผาแดง เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลหนองอ้อโนนหวาย ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 197 หมู่ที่ 2
ต าบลโนนหวาย อ าเภอหนองวั ว ซอ จั ง หวั ด อุ ด รธานี จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่ อ วั น ที่
26 สิงหาคม 2509 และ ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตาบลหนองอ้อโนนหวาย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116
ตอน 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 25 พฤษภาคม 2542) เป็นเทศบาลขนาดเล็ก
ได้สร้างสานักงานขึ้นใหม่เป็นอาคารสองชั้น ตั้งอยู่ถนนสายหนองวัวซอ – อูบมุง ห่างจากที่ตั้งจังหวัดอุดรธานี
ประมาณ 39 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอาเภอหนองวัวซอ ประมาณ 500 เมตร
เทศบาลตาบลภูผาแดง ได้เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตาบลหนองอ้อ -โนนหวาย เป็นเทศบาลตาบล
ภู ผ าแดง เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่ อ ความเหมาะสมกั บ สภาพภู มิ ศ าสตร์แ ละสอดคล้ อ งตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาล
เทศบาลตาบลภูผาแดง มีพื้นที่ทั้งหมด 7.92 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,950 ไร่ ประกอบด้วย
9 หมู่บ้าน
ตำบลหนองอ้อ ประกอบด้วย
๑. บ้านหนองอ้อใต้
หมู่ที่ ๑
๒. บ้านหนองอ้อ
หมู่ที่ ๒
๓. บ้านศรีชมชื่น
หมู่ที่ ๓
๔. บ้านหนองสวรรค์
หมู่ที่ ๗
ตำบลโนนหวำย ประกอบด้วย
1. บ้านโนนหวาย
หมู่ที่ 1
2. บ้านพังคี
หมู่ที่ 2
3. บ้านโนนหวายใต้
หมู่ที่ 5
4. บ้านศรีสว่างอารมณ์
หมู่ที่ 8
5. บ้านโนนนาคา
หมู่ที่ 9
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ทิศเหนือ
ทิศใต้

ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
ติดต่อกับ เทศบาลตาบลโนนหวาย หมู่บ้านโคกหนองแซงและ
หมู่บ้านเสาเล้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอ้อและติดเขตป่าสงวน
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตาบลโนนหวาย หมู่บ้านหนองเม็กและ
หมู่บ้านโนนสาราญ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
2.2 กำรเลือกตั้ง
เทศบาลตาบลภูผาแดง ได้แบ่งเขตการเลือกตั้ง เป็น 2 เขต คือ เขตเลือกตั้งที่ 1 ตาบลหนองอ้อ
และเขตเลือกตั้งที่ 2 ตาบลโนนหวาย เทศบาลได้มีการเผยแพร่ข่าวสารโดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้เข้าใจในเรื่องการเมือง และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมการเมืองต่าง ๆ เช่น การเลือกตั้งทุกระดับ ในส่วนของ
การบริหารก็ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล เช่น การร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล การจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เป็นต้น
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบำลตำบลภูผำแดง (พ.ศ. 2564)
หน่วยที่

ตำบล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หนองอ้อ
หนองอ้อ
หนองอ้อ
หนองอ้อ
หนองอ้อ
โนนหวาย
โนนหวาย
โนนหวาย
โนนหวาย
โนนหวาย

หมู่ที่
1
2
3
3
7
1
2
5
8
9
รวมทั้งสิ้น

ชำย
464
261
272
263
347
335
478
261
263
263
3,207

จำนวนผู้มีสิทธิ์
หญิง
474
248
272
276
384
354
499
295
307
317
3,426

รวม
932
509
544
539
731
689
977
556
570
580
6,633
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จำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบำลตำบลภูผำแดง ครั้งล่ำสุด (พ.ศ. ๒๕64)
หน่วยที่

ตำบล

หมู่ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หนองอ้อ
หนองอ้อ
หนองอ้อ
หนองอ้อ
หนองอ้อ
โนนหวาย
โนนหวาย
โนนหวาย
โนนหวาย
โนนหวาย

1
2
3
3
7
1
2
5
8
9
รวมทั้งสิ้น

ชำย
291
158
174
171
200
216
326
175
174
154
2,039

จำนวนผู้มำใช้สิทธิ์
หญิง
303
166
175
188
242
236
350
188
185
188
๒,๒๒๑

รวม
594
324
349
359
442
452
676
363
359
342
4,260

๓. ประชำกร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชำกร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และคำดกำรณ์ในอนำคต)
ประชำกร
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)

2560
4,159
4,299
8,458

2561
4,100
4,280
8,380

ปี พ.ศ.
2562
4,093
4,271
8,364

2563
3,974
4,169
8,143

2564
3,969
4,149
8,118
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จานวนหมู่บ้าน และจานวนประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลภูผาแดง
(ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตาบลภูผาแดง ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2564)
จำนวนประชำกร
ครัวเรือน
ลำดับ ชื่อหมู่บ้ำน
หมู่ที่
ตำบล
(หลัง)
ชำย
หญิง
รวม
1
หนองอ้อใต้
1
หนองอ้อ
197
209
406
105
2
หนองอ้อใต้
1
หนองอ้อ
256
260
516
156
3
หนองอ้อ
2
หนองอ้อ
257
254
511
158
4
ศรีชมชื่น
3
หนองอ้อ
200
214
414
116
5
ศรีชมชื่น
3
หนองอ้อ
320
335
655
205
6
หนองสวรรค์
7
หนองอ้อ
328
376
704
218
7
โนนหวาย
1
โนนหวาย
326
358
684
199
8
พังคี
2
โนนหวาย
203
207
410
111
9
พังคี
2
โนนหวาย
266
303
569
197
10
โนนหวายใต้
5
โนนหวาย
259
291
550
266
11 ศรีสว่างอารมณ์ 8
โนนหวาย
249
299
548
152
12
โนนนาคา
9
โนนหวาย
255
319
574
173
รวม
3,116
3,425
6,541
1,946
๓.๒ ช่วงอำยุและจำนวนประชำกร
ช่วงอำยุ
จานวนประชากรเยาวชน
(อายุต่ากว่า 18 ปี)
จานวนประชากร
(อายุ 18 – 60 ปี)
จานวนประชากรผู้สูงอายุ
(อายุมากกว่า 60 ปี)
รวม

ชำย

หญิง

รวม

737

700

1,437

2,560

2,642

5,202

672

812

1,484

3,969

4,154

8,123

๔. สภำพทำงสังคม
๔.๑ กำรศึกษำ
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน เขียนภาษาไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมือง
ใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของเทศบาล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม
อาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตพื้นที่และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆกับทางโรงเรียน
กำรศึกษำ ข้อมูล ณ ปัจจุบัน
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
จานวน
1
แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา
จานวน
3
แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน
3
แห่ง
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ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

จำนวนนักเรียน (คน)
ชำย
หญิง

รวม

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในโรงเรียนบ้านหนองอ้อ

11

13

24

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดรัตนาราม

21

28

49

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านโนนหวาย

48

44

92

80

85

165

รวม

ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้รับผิดชอบ
นางยี่สุ่น
นางสาวยุวธิดา
นางวีรยา
นางสาวรุ่งทิวา
นางสอน
นางสาวอัมพร
นางดรุณี
นางประนอม
นางมุฑิตา
นางพัชราภรณ์
นางสิริวิมล
นางสาวสิริรัตน์
นางสาวชลดา
นางสาวสาวิตรี

พิลาวัลย์
ทองน้อย
สาระกุล
เมยมงคล
อุ้มบุญ
พิมพ์สุด
ดวงตา
พวงทวี
โมรา
ชินคา
หมอยา
บุตตะโยธี
ทุมโคตร
บัวใหญ่รักษา

๔.๒ สำธำรณสุข
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้ กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดกับประชาชน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคไข้เลือดออก มือ-เท้า-ปาก
ในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือ
ตรวจสุขภาพประจาปี การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรม
ร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสาคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
แต่ต้องเป็นการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี สาหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดู
ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบาบัด
อาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกาลังกายยังไม่สม่าเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหา
หน่วยงานด้านสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล
1
แห่ง
- ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลภูผาแดง
1
แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน
4
แห่ง
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๔.๓ อำชญำกรรม
เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน ซึ่งเทศบาลก็ได้ดาเนินการ
ป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูก
วิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่
และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด คือ การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ และกระจกโค้งทางร่วมทางแยก จัดตั้ง
ป้อมยาม อปพร. เพื่อให้บริการประชาชน และตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน
เพื่ออานวยความสะดวกให้ กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจาคือ การรวมกลุ่มของวัยรุ่นตอนกลางคืน
การทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบ
เป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ผลกระทบ ผลเสี ย หาย และโทษที่ ไ ด้ รั บ จากการเกิ ด เหตุ ท ะเลาะวิ ว าท การขอความร่ ว มมื อ ไปยั ง ผู้ น า
การขอกาลังจาก ตารวจ ผู้นา อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง
๔.๔ ยำเสพติด
ปัญหายาเสพติดในพื้นทีข่ องเทศบาล จากการที่ทางสถานีตารวจภูธรอาเภอหนองวัวซอได้แจ้งให้กับ
เทศบาลทราบนั้น พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติด และพบผู้ค้า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทาได้
เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้
ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือตารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือ มา
โดยตลอด
๔.๕ กำรสังคมสังเครำะห์
เทศบาลได้ดาเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้
๑. ดาเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และเบี้ยความพิการ
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทาบัตรผู้พิการ
4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
๕. ระบบบริกำรพื้นฐำนในเขตเทศบำลมีระบบบริกำรพื้นฐำน ดังนี้
5.1 กำรคมนำคมขนส่ง
เทศบาลตาบลภูผาแดงมีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2315 สายหนองวัวซอ – อูบมุง ตัดผ่าน
เป็ น เส้ น ทางคมนาคมสายหลั ก เส้ น ทางนี้ ส ามารถใช้ เป็ นทางลั ด ไปยั ง อ าเภอโนนสั ง จั ง หวั ด หนองบัว ล าภู
และอาเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไปยังจังหวัดขอนแก่นได้
สาหรับการคมนาคมในเขตเทศบาล ดังนี้
ถนนคอนกรีต จานวน 132 สาย
ถนนลาดยาง
จานวน 39 สาย
ถนนลูกรัง
จานวน 5 สาย
ถนนหินคลุก
จานวน
2 สาย
รางระบายน้า จานวน 34 สาย

ระยะทาง
ระยะทาง
ระยะทาง
ระยะทาง
ระยะทาง

38,626
21,570
1,710
930
879

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
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๕.๒ กำรไฟฟ้ำ
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ปัญหาคือ
ไฟฟ้าส่องสว่างหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการ
ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบางจุดนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ และข้อจากัดด้านงบประมาณ เทศบาลจึงยังไม่สามารถ
ดาเนิ น การได้ ทั้ง หมด การแก้ปั ญหาคื อ ประสานความร่ว มมื อ กัน ในหลายๆ ฝ่ าย เพื่อที่จะทาความเข้ า ใจ
กับประชาชนในพื้นที่ สาหรับในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน
๕.๓ กำรประปำ
การประปา ในเขตเทศบาลใช้น้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลาภู แหล่งน้า
ที่ใช้ผ ลิ ตน้ าประปา คือ หนองสาธารณะหนองอ้อ และยังมีประปาหมู่บ้าน 4 แห่ ง สามารถให้ บริการได้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ และมีน้าใช้ตลอดทั้งปี
๕.๔ โทรศัพท์
(1) โทรศัพท์ส่วนบุคคลทุกครัวเรือน
(2) จานวนชุมสายโทรศัพท์

จานวน

๑

ชุมสาย

๕.๕ ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
- ในเขตเทศบาลมีไปรษณีย์ จานวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์
- หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่เทศบาล
๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ กำรเกษตร
ประชากรในเขตเทศบาลตาบลภูผาแดง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในทางเกษตรกรรม เช่น ทานา
เป็นหลัก รองลงมาทาสวน เช่น สวนยางพารา ไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง มะพร้าว ยูคาลิปตัส พืชผักสวนครัว
และทาไร่ เช่น ปลูกอ้อย มันสาปะหลัง เป็นต้น
- เกษตรกรรม
ประมาณ 60%
- รับจ้าง
ประมาณ 20%
- เลี้ยงสัตว์
ประมาณ 10%
- ธุรกิจ ค้าขายและอื่น ๆ
ประมาณ 10%
๖.๒ กำรประมง
(ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)
๖.๓ กำรปศุสตั ว์
การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยงปริมาณไม่มากนัก ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้สาหรับใช้งาน บริโภคเอง
และจาหน่ายบางส่วน เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด และไก่ เป็นต้น
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๖.๔ กำรบริกำร
- ธนาคาร (ธกส.สาขาย่อยโนนหวาย)
- โรงแรม / รีสอร์ท
- ปั๊มน้ามัน (ปั๊มน้ามันสหกรณ์ฯ, ปั๊มน้ามันสหธรรม)
- ตลาดสด
- ร้านค้าทั่วไป
- ร้านอาหาร
- อู่ซ่อมรถ
- ร้านเสริมสวย
- ร้านอินเตอร์เน็ต
- ร้านนวด
- คาร์แคร์
- ร้านถ่ายรูป,ถ่ายเอกสาร
- คลินิก
- บ้านเช่า

1
3
2
2
82
28
14
17
1
2
4
3
5
25

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

๖.๕ กำรท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น
การจัดงานประเพณีต่างๆ
๖.๖ อุตสำหกรรม
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงน้าแข็งหลอด)
- โรงสี
- โรงน้าดื่ม
- โรงกลึง
๖.๗ กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ
กำรพำณิชย์
ธนาคาร
๑
บริษัท
3
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ร้านค้าต่างๆ
119
ซุปเปอร์มาเก็ต
1
กลุ่มอำชีพ
กลุ่มออมทรัพย์ (วันละบาท)
กองทุนพัฒนาสตรี
กลุ่ม SML
ธนาคารข้าว/ยุ้งฉาง

1
1
4
1

1
10
3
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

สถานีบริการน้ามัน
2
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด
2
โรงฆ่าสัตว์
1
โรงแรม/รีสอร์ท
3

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
แห่ง

กลุ่มเงินทุน 1 ล้านบาท 9
กลุ่มอาชีพ
8
ร้านค้าชุมชน
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 1

กลุ่ม
กลุ่ม
แห่ง
แห่ง
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๖.๘ แรงงำน
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกาลังแรงงาน ร้อยละ
64.46 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจังหวัด ร้อยละ 60.47 แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ากว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทางานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงาน
ที่ไปทางานต่างประเทศ ปั ญหาที่พบคือ ประชากรต้ องไปทางานนอกพื้น ที่ในเมื องที่ มีโ รงงานอุ ตสาหกรรม
บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมาก
เป็นที่อยู่อาศัย
7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม
7.๑ กำรนับถือศำสนำ
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 และนับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 2 โดยมีวัด
ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. วัดรัตนาราม
(บ้านหนองอ้อ)
2. วัดป่าธรรมคุณวรจิตร (บ้านหนองอ้อ)
3. วัดบ้านโนนหวาย
(บ้านโนนหวาย)
4. วัดป่าพัฒนาธรรม
(บ้านโนนหวาย)
7.๒ ประเพณีและงำนประจำปี
ประเพณีประจาท้องถิ่น ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ที่นิยมปฏิบัติกันทุกปี เริ่มตั้งแต่ 13 – 15
เมษายนของทุกปี ประเพณีบุญเบิกบ้าน ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา ประเพณี
แข่งเรือยาว ฯลฯ
7.๓ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทาเครื่อง
จักสานใช้สาหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม การทอผ้าหมี่ขิด วิธีการทอเสื่อจากต้นกก
และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
ภำษำถิ่น ส่วนมากร้อยละ ๙9 พูดภาษาอีสาน
7.๔ สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จาหน่วยบ้าง ได้แก่
ผ้าหมี่ขิด เสื่อที่ทอจากต้นกก เครื่องจักรสานที่ทาจากไม้ไผ่
8. ทรัพยำกรธรรมชำติ
8.1 น้ำ
เทศบาลมีแหล่งน้าที่ใช้สาหรับ อุปโภค-บริโภค จานวน 22 แห่ง แหล่งน้าทั้ง 22 แห่งเคยเป็น
แหล่งน้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ดาเนินการปรับปรุง ก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภค
และบริโภคของประชาชน ดังนี้
- ลาห้วย
4 แห่ง (ลาห้วยหลวง ลาห้วยช้าง ลาห้วยแคน และลาห้วยโพนเพ็ก)
- หนองน้า
3 แห่ง (หนองแวงอึมครึม หนองแซง หนองอ้อ)
- บ่อบาดาล 1 แห่ง
- ฝาย
14 แห่ง (ฝาย 2 แห่ง, ฝาย มข. 12 แห่ง)
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8.2 ป่ำไม้
เทศบาลไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืน
ต้น ผลัดใบ
8.3 ภูเขำ
เทศบาลมีพื้นที่เพียง 7.92 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน โดยมีภูเขาล้อมรอบ แต่เป็น
ภูเขานอกเขตรับผิดชอบ
8.4 ทรัพยำกรธรรมชำติที่สำคัญ
เทศบาลมีทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ คือ แหล่งน้า จานวน 22 แห่ง ซึ่งประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งในการอุปโภค – บริโภค เกษตรกรรม และปศุสัตว์
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลตำบลภูผำแดง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลภูผาแดง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ. 2561- 2565) ซึ่งเป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลภูผาแดง ที่กาหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลภูผาแดง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด อาเภอ และแผนชุมชนตาบลภูผาแดง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลภูผาแดง มีรายละเอียด ดังนี้
1) ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ
2) วิสัยทัศน์
“เป็นอยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญา สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมร่วมพิทักษ์ อนุรักษ์
วัฒนธรรม ก้าวล้าหน้าการศึกษา เทศบาลเน้นพัฒนา ชาวประชาล้วนร่วมใจ”
3) เป้ำประสงค์
1. การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว ประชาชนมีน้าสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค เพียงพอ
ทุกหลั งคาเรื อน เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี ประชาชนมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ
ในที่สาธารณะ มีการวางผังเมืองที่ดี
2. ประชาชนมีอาชีพ มีงานทาตามที่ถนัด และมีรายได้เพียงพอจุนเจือครอบครัว ผลผลิต
การเกษตร และผลิ ตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สามารถขายได้ราคา ลดต้นทุนการผลิ ต ฝึ กทักษะฝี มือแรงงาน
ให้ได้มาตรฐานของตลาดแรงงาน
3. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ประชาชนและเยาวชนได้เล่นกีฬาและนันทนาการ
ตามที่ต้องการ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นได้รับการสืบสานอย่างถูกต้อง สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือตามสมควรแก่กรณี
4. ไม่มีโรคติดต่อในชุมชน ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ ประชาชนได้รับบริการ
การรักษาพยาบาลได้ตามความต้องการ
5. ถนนหนทาง ที่สาธารณะ สถานที่ มีความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปริมาณ
ขยะมูลฝอยลดลง สิ่งแวดล้อมดี ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทาลาย มีสวนสาธารณะ หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
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6. ชุมชนสงบเรียบร้อย ประชาชนอยู่เย็น เป็นสุข การบรรเทาสาธารณภัยรวดเร็ว ปลอดภัย
และเสี ย หายน้ อ ยที่ สุ ด ไม่ มี ย าเสพติ ด ไม่ มี ผู้ ค้ า ไม่ มี ผู้ เ สพยาเสพติด ในชุม ชน ประชาชนเคารพกฎหมาย
มีคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมอันดี มีความเสมอภาคในสังคม
7. ประชาชนได้ รั บ บริ ก ารรวดเร็ ว ทั น ใจ ถู ก ต้ อ ง ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า
ร่วมรับผิดชอบต่อส่วนรวม การจัดการโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทันสถานการณ์
และมีคุณธรรมจริยธรรมอันดี
4) เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
1. เทศบาลมีการบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้กับประชาชน ร้อยละ 80
2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
3. ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดียังคงอยู่
4. ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐
6. ประชาชนที่รู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ร้อยละ 60
7. ชุมชนในเขตเทศบาลมีความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน ร้อยละ 80
8. การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐
5) กลยุทธ์
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริกำรพื้นฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหนทาง ทางระบายน้า
แนวทางที่ 2 ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางที่ 3 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้า
แนวทางที่ 4 จัดหาน้าสะอาดสาหรับอุปโภค บริโภค
แนวทางที่ 5 การวางผังเมือง
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 การสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
แนวทางที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
แนวทางที่ 3 การผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุน
แนวทางที่ 4 การส่งเสริมสินค้า OTOP
แนวทางที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์
แนวทางที่ 6 การส่งเสริมการลงทุน
แนวทางที่ 7 การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ 5 การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สตรี เด็ก คนชรา
แนวทางที่ 6 การส่งเสริมสถาบันครอบครัวไทยอยู่อย่างอบอุ่น
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4. ยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพอนำมัย และกำรป้องกันโรค
แนวทางที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน
แนวทางที่ 2 การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
แนวทางที่ 3 การจัดสุขาภิบาลบ้านเรือน ชุมชน สถานที่
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 การจัดระบบระบายน้าทิ้งจากชุมชน
แนวทางที่ 2 การรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยของบ้านเมือง
แนวทางที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
แนวทางที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 5 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะ
แนวทางที่ 6 การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรจัดระเบียบสังคม ควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
แนวทางที่ 1 การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อขจัดสิ้นยาเสพติด
แนวทางที่ 2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
แนวทางที่ 4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง กำรบริหำรจัดกำร
แนวทางที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
แนวทางที่ 2 การปรับปรุงขั้นตอนการทางาน และการบริการประชาชน
แนวทางที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
แนวทางที่ 4 การพัฒนารายได้
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่ข่าวสารราชการ
6) จุดยืนทำงยุทธศำสตร์
1. จัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และที่สาธารณะ พัฒนาแหล่งกักเก็บน้าให้มีน้าไว้ใช้
เพียงพอตลอดปี จัดให้มีแสงสว่างและไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง การวางผังเมือง
2. ประชาชนมีอาชีพ มีงานทา มีรายได้เพียงพอ ส่งเสริมการผลิตเพื่อการค้า ส่งเสริมให้
ผู้ผลิตมีกาไรมากขึ้น พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
3. จัดการศึกษา อบรม ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ บารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น สงเคราะห์สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ด้อยโอกาส
4. ป้ องกัน และระงั บ โรคติด ต่ อ ส่ งเสริมให้ ประชาชนดู แลรั ก ษาสุ ขภาพตนเองได้ จัดให้ มี
ศูนย์บริการทางสาธารณสุขอย่างเพียงพอ
5. รักษาความสะอาดที่สาธารณะ คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนาไปทิ้ง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
6. รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สร้างชุมชนเข้มแข็ง ขจัดสิ้นยาเสพติด ป้องกันการเอาเปรียบทางสังคม การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน
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7. การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาครัฐ พัฒนาบุคลากรทุกส่วนให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา

กำรบริหำรรำชกำร
เทศบาลตาบลภู ผ าแดงเป็ นเทศบาลประเภทพิเศษ แบ่งเป็น 7 ส่ ว นราชการ ได้แก่ ส านัก
ปลั ดเทศบาล กองคลั ง กองช่าง กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม กองวิช าการและแผนงาน กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อานวยการสานัก/กอง
ต่างๆ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
๑. สำนักปลัดเทศบำล
ดาเนินกิจการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน งานสารบรรณของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบ งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัว
ประชาชน ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒. กองคลัง
ดาเนินการเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาและเอกสารทางการตรวจสอบ
ใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จบานาญ เงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย
๓. กองช่ำง
ดาเนินงานเกี่ยวกับงานโยธา งานวิ ศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ
งานสถานที่ ไฟฟ้าสาธารณะ งานควบคุมอาคารและผังเมือง ควบคุมตรวจสอบคุณภาพน้า งานศูนย์เครื่องจักรกล
ซ่อมบารุง งานจัดการระบบระบายน้า งานแบบแผนและสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการเกี่ยวกับการวางแผนด้านสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานกาจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล งานป้องกันและควบคุมโรค งานรักษาพยาบาลตลอดจนงานสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

22

๕. กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ
ดาเนินการบริหารด้านการจั ดทาแผนพัฒนาของเทศบาล งานจัดทางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการต่างๆ งานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ งานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. กองกำรศึกษำ
ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการศึกษาของเทศบาล ประกอบด้วยฝ่ายแผนงานและโครงการ
ฝ่ายบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยงานศึกษานิ เทศก์และสถานศึ ก ษา
ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7. กองสวัสดิกำรสังคม
ดาเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนา งานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน งานประชาคมเมือง งานเศรษฐกิจชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บั ญชีและพัสดุ รวมทั้ง
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้เป็นไปโดยประหยัด
และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวข้อง
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๑.๕ กลไกของโครงสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ผู้กับดูแล/ประธำนคณะทำงำน
(นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

(ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

สานัก
ปลัดเทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการ
สังคม
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บทที่ 2
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๒.๑ ควำมหมำยของกำรบริหำรควำมเสี่ยง
แนวคิดกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Concept of Risk Management)
หมายถึง การดาเนิ น งานภายใต้ยุ ทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่กาหนดไว้อาจต้องเผชิญ กับ ปั ญ หา
อุ ป สรรคในการด าเนิ น งาน ซึ่ ง การที่ จ ะบรรลุ เ ป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย ทั้ ง ภายใน
และภายนอกซึ่งถือเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรง
ของปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเผชิญอยู่ดังนั้น แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในจึงได้ถูกนามาใช้ในการเตรียมการเพื่อป้องกัน "ปัญหา" จาก "ปัจจัยเสียง" ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดย
กำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)
หมายถึ ง การบริ ห ารความเสี่ ย งโดยประสานโครงสร้า งองค์ ก ร กระบวนการ/กิ จ กรรม ตามภารกิจ
และวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่สาคัญ ได้แก่
๑. การผสมผสานและเป็ น ส่ ว นหนึ่งขององค์ กร โดยการบริห ารความเสี่ ยงควรสอดคล้ องกับภารกิ จ
และพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสิ นใจ และสามารถนาไปใช้กับองค์กรอื่น ๆ
ในการบริหารองค์กร
2. การพิ จ ารณาความเสี่ ย งทั้งหมด โดยครอบคลุ มความเสี่ ยงทั่ว ทั้ง องค์ กร ทั้งระดับโครงการระดั บ
หน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์ การดาเนินงานการเงิน
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทาให้เกิด ความเสีย หาย ความไม่แน่นอนและโอกาส
รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและหากเกิดขึ้นจริง
จะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง
และบุ ค ลากรทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งพื้ น ฐานของการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ยงที่ดี
ขององค์กรควรมีองค์ประกอบของการบริหารจัดการองค์กรจัดการความเสี่ยงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการ
ที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและควรถูกปลูกฝังรวมกับกิจกรรมปกติขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดาเนินการ
ตามกลยุทธ์ที่กาหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้
ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่ อ
การบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น องค์กรจึงควรดาเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณ์
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย แต่สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่เป็ นโอกาสในการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร สิ่งที่ผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องให้ความสาคัญ คือ การบริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขณะเดียวกัน
หากองค์กรพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เกิดการบูรณาการกับทุกกิจกรรมดาเนินงานของ
องค์กรได้ ก็จะสามารถใช้โอกาสของความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย

25

ปั จ จั ย เสี่ ย ง (Risk Factor) หมายถึ ง ต้ น เหตุ หรื อ สาเหตุ ที่ ม าของความเสี่ ย งที่ จะท าให้ ไ ม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทาไม ทั้งนี้
สาเหตุของความเสี่ ย งที่ร ะบุ ควรเป็ น สาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์ และกาหนดมาตรการลดความเสี่ ย ง
ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
กระบวนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง (Risk Management Process) เป็ น กระบวนการที่ ใ ช้ใ นการระบุ
วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทางานของ
หน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกาหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงให้อยู่ ในระดั บ ที่ย อมรับ ได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่ าวนี้จะส าเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้ คนในองค์ กร
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทาระบบสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง
กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง
และจัดลาดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)โอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) หมายถึ ง ความถี่ ห รื อ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย งผลกระทบ (Impact) หมายถึ ง ขนาดของ
ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่า และต่ามากการบริหารความ
เสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้
(๑) การยอมรับความเสี่ยง (Retain Risk) เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ระดับ
ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือใช้วิธี
ควบคุมปกติ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนด ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจเนื่องมาจากความเสียงนั้นอยู่ใน
ระดับต่ามาก หรือวิธีการที่จะนามาใช้ควบคุมความเสี่ยงมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความเสี่ยงนั้นไม่คุ้มค่าต่อการดาเนินการ
(๒) การลด / การควบคุมความเสี่ยง (Reduction Risk) เป็นการดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาส
ที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ กาหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้
ประกอบด้วย
- กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อป้องกันอันตรายจากการทางาน
หรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การจัดทาแผนฉุกเฉิน เป็นต้น
- กิจ กรรมเพื่อลดโอกาสการเกิด ขึ้นของความเสี่ ยง เช่น การปรับปรุง แก้ไขกระบวนงานการจั ด ท า
มาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น
(๓) การโอนความเสี่ยง หรือกระจายความเสี่ยง (Transfer Risk) เป็นวิธีการร่วมหรืแบ่งความรับผิดชอบ
ให้กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ ยง เช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความชานาญในเรื่องต่าง ๆ
เหล่านั้นดาเนินการแทน (Outsource) เป็นต้น
(๔) การยกเลิ ก / หลี กเลี่ ย งความเสี่ ยง (Avoid Risk) เป็นการจัดการความเสี่ ยงที่อยู่ในระดับสู งมาก
และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป
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กำรควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆซึ่งกระทาเพื่อลดความเสี่ยง
และทาให้การดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ
(๑) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้น
การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ
(๒) การควบคุ ม เพื่ อ ให้ ต รวจพบ (Detective Control) เป็ น วิ ธี ก ารควบคุ ม ที่ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ค้ น พบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ
(๓) การควบคุมโดยการชี้ แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่ งเสริ มหรื อ กระตุ้นให้ เ กิ ด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี ฯลฯ
(๔) การควบคุ ม เพื่ อ การแก้ ไ ข (Corrective Control) เป็ น วิ ธี ก ารควบคุ ม ที่ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ แก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้าอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียม
เครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้

๒.๒ องค์ประกอบของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง ประกอบด้ ว ย ๘ องค์ ป ระกอบที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งซึ่ ง กั น และกั น ทั้ ง นี้
องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุนครอบคลุม
ทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับจาก
ระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายดาเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กรองค์ประกอบ
การบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่
สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร
การติดตามและประเมินผล

การกาหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย

สารสนเทศและการสื่อสาร

การระบุเหตุการณ์

กิจกรรมควบคุม

การประเมินความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง
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1. สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment)
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการกาหนดทิศทางกรอบการบริหาร จัดการความเสี่ยง
ขององค์กร สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกาหนดกิจกรรม การบ่งชี้
ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร
นโยบายของผู้บริหาร แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทางาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นจะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่มีความ
ขัดเจน กาหนดเป็นมาตรฐานและมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์ กรเกิดความเข้าใจที่ตรงกันในขั้นตอนการพิจารณา
เพื่อให้องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหาร จัดการความเสี่ยงผู้บริหารควร
พิจารณาในรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑.๑) การกาหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้เพื่อช่วย
ให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยมิควรกาหนดในระดับ
ที่ต่ากว่าเป้าหมายที่องค์กรกาหนดไว้
(๑.๒) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)
องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความสอดคล้องกัน เพื่อให้
ทุกคนในองค์กรนาไปปฏิบัติได้ และควรจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจอยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารความ
เสี่ยงก็ได้
(๑.๓) วัฒนธรรมองค์กร และการกากับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร
องค์กรควรให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสาคัญของ
การบริ ห ารจั ดการความเสี่ ย ง รวมทั้งให้ มีการกาหนดเจ้า ของความเสี่ ยง (Risk Owner) ที่จะต้องดาเนิ น การ
รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ นอกจากนี้ ควรมีการกาหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ
และติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
๒. กำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย (Objective Setting)
การกาหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรจะต้องมี
ความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดาเนินงานขององค์กรและวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจ/หน้าที่/เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานย่อยเพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ทราบขอบเขตการดาเนินงานในแต่ละระดับและ
สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ตังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง "ผลลัพธ์" ที่องค์กร
ต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่กล่าวถึง "กระบวนการ" ในการปฏิบัติงาน
การกาหนดนโยบายในเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนช่วยให้การ
ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อ ย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์องค์กรสามารถกาหนดได้ด้วยตัวชี้วัด
และเป้ าหมายขององค์กร แผนพัฒ นาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการของหน่ว ยงานและอาจมี
วัตถุประสงค์อื่นๆ เพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน
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๓. กำรระบุเหตุกำรณ์ (Event Identification)
การระบุ เหตุการณ์ที่มี ความเสี่ ย งเป็น การค้นหาความเสี่ ยงและสาเหตุห รื อปัจจัย ของความเสี่ ย งโดย
พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกาหนด
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
(๑) พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
(๒) พิจารณาประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์และแผนดาเนินงาน ที่นาไปปฏิบัติไม่เหมาะสม
หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ
หรือสถานะขององค์กร แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ สามารถจาแนกได้ ๒ ประเภท
ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถส่งผลกระทบหรือเป็น
อุ ป สรรคต่ อ การด าเนิ น การตามแผนกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย ได้ แ ก่ โครงสร้ า งองค์ ก รสภาพการเงิ น
กระบวนการ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน ความเพี ย งพอของข้ อ มู ล และเทคโนโลยี ส าหรั บ การให้ บ ริ ก ารกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เป็นต้น
ปั จ จั ย ภายนอกองค์ ก ร เช่ น นโยบายรั ฐ บาล หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สภาวะการแข่ ง ขั น สภาพสั ง คม
เหตุการณ์ธรรมชาติ กฎระเบียบภายนอกองค์กร ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง เป็นต้น
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : O)
หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการกากับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาล
ในองค์กรและขาดการควบคุมที่ ดีโดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือเหตุการณ์
ภายนอก
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้การจัดสรร
ไม่พอเพียง
4. ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
หมายถึงความเสี่ ย งที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ
กฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการค้นหาความเสี่ยงสามารถศึกษาจาก
ข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น การสารวจในปัจจุบันหรือคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การรวบรวมข้อมูล
เพื่อบ่งชี้เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจะเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งแบบ Top-down คือ การระดมความคิดเห็นผู้บริหาร
ของหน่วยงานเพื่อระบุความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ขององค์กรและแบบ Bottom-up คือ การระดมความคิดเห็นของ
บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน/การรายงาน ความเสี่ยง
ด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บจากนั้ น น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ทั้ ง จากผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากร ทบทวนโดยผู้ บ ริ ห าร
และคณะทางานฯ รวบรวมเป็นรายการความเสี่ยงองค์กร (Risk register) และประเมินความเสี่ยงนั้น 1 ในขั้นตอน
ต่อไป
การบ่งชี้ความเสี่ยงจะต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งและควรระให้ครบทุกสาเหตุที่ทาให้ยง
ดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกาหนดแผ่นบริหารจัดการความเสี่ยงให้บริหารจัดการสาเหตุที่ทาให้เกิดความ
เสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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(๓) นาหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๑ ประการ มาร่วมพิจารณาหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประกอบไปด้วย ๑๐ องค์ประกอบไว้ดังนี้
๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
๓) หลั ก การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึ ง การให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ
รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอน
ในการดาเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้
๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การกระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่
สาคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนา
๗) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอานาจ การตัดสินใจทรัพยากร
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น)และภาคประชาชน
ดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการ
ดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การปรับปรุง กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๙) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่
มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่น ๆ
๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์
และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญโดย
ฉันทามติ ไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
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(๔) พิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร
(๕) พิจารณาแต่ละวัตถุประสงค์ แล้วหาความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
4. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
เพื่อจัดระดับโอกาสหรือความถี่ที่ จะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ โดยใน
ขั้นตอนนี้เป็นการนาเหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาทาการวัดหรือประเมินระดับ
ความรุนแรงกับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้เพื่อระบุระดับความสาคัญของความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง
คือ การประเมินระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาจากโอกาส (Likelihood)
ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)และประเมินระดับของความเสี่ยงโดยการ
ประมวลผลค่าระดับ ของโอกาสและระดับ ความรุน แรงของผลกระทบตามเกณฑ์ การให้ ค ะแนนที่ กาหนดไว้
ทั้ง ๒ ด้าน (Impact & Likelihood)
ระบบกำรให้คะแนน กำหนดเป็นระบบคะแนน ๑ - ๕
ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)
น้อยมาก

สูงมาก
1

2

3

4

5

โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)
น้อยมาก

สูงมาก
1

2

3

4

5

การกาหนดนิยามของระดับคะแนน จาเป็นต้องกาหนดให้มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้ (Risk appetite) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ ในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึงควรมีการทบทวน
นิยามดังกล่าวในแต่ละปี สาหรับในเบื้องต้นสามารถกาหนดนิยามเป็นแนวทางในการพิจารณาใช้ประเมินความ
เสี่ยงเบื้องตัน ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น จากนั้นจึงคานวณ
ให้ระดับความเสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนทั้ง ๒ ด้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง A

โอกำสหรือควำม
เป็นไปได้ที่เกิดขึ้น
(Likelihood)
3

ปัจจัยเสี่ยง B

ผลกระทบของ
ควำมเสี่ยง (Impact)

ระดับควำมเสี่ยง
(Level of Risk)

1

๓ X ๑ =๓

3

3

๓ X๓ = ๙

ปัจจัยเสี่ยง C

4

3

๔X๔ = ๑๖

ปัจจัยเสี่ยง D

4

5

๔X๕ =๒0
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เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดทาแผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile)

ผลกระทบของ
ความเสี่ยง
(Impact)

5 (สูงมาก)
4
3
2
1 (น้อยมาก)

1 (น้อยมาก)
5
4
3
2
1

โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)
2
3
4
5 (สูงมาก)
10
15
ควำมเสี่ยง D
25
8
12
ควำมเสี่ยง C
20
6
ความเสี่ยง B
12
15
4
6
8
10
2
ความเสี่ยง A
4
5

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยงซึ่ง
แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ)
ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสาคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับ
ควำมเสี่ยง
สูงมาก

ระดับ
คะแนน
17-25

สูง

10-16

ปานกลาง

5-9

น้อย

3-4

น้อยมาก

1-2

ควำมหมำย
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง D ระดับ คะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๒๐)
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง C ระดับคะแนน ความเสี่ยงเท่ากับ
ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
ไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนน ความเสี่ยงเท่ากับ 9)
ระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่กาหนด (ตัวอย่างความเสี่ยง 8 ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๓)
ที่ ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต้องเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ โดยคานึงถึงค่าใช้จ่ายและ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากดาเนินการตามกิจกรรม/มาตรการควบคุมที่กาหนดไว้ในแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงแล้วเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงการประเมินความเสี่ยงจาเป็นต้องมีการประเมินอย่างน้อย ๒ ครั้ง
ในแต่ละรอบของการบริหารความเสี่ยง คือ ก่อนจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและหลังจากสิ้นสุดการ
ดาเนินการกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินการ
กิจกรรม การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆโดยอาจเพิ่มความถี่การประเมินระหว่างรอบได้ ทั้งนี้เพื่อใช้ผลการประเมิ น
เปรียบเทียบ และปรับปรุงกลยุทธ์/มาตรการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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๕. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response)
หมายถึง การดาเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีจัดการที่สอดคล้องกับ
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินไว้และต้นทุนค่ าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามแผนการตัดสินใจทางกลยุทธ์การบริหาร จัดการ
ความเสี่ยง ดังนี้
๕.๑) ความเสี่ยงที่ต้องควบคุม
(๕.๑.๑) กลยุทธ์ M: Mitigate Risk (การควบคุมความเสี่ยง)
เป็นการดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจาก
ความเสี่ยงให้อยู่ในระตับที่กาหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย
- กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การทางานหรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การจัดทาแผนฉุกเฉิน เป็นต้น
- กิจกรรมเพื่อลดโอกาสการเกิดขึ้นของความเสี่ยง เช่น การปรับปรุง แก้ไขกระบวนงาน
การจัดทามาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น
(๕.๑.๒) กลยุทธ์ T: Transfer Risk (การถ่ายโอนความเสี่ยง)เป็นวิธีการร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบ
ให้กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยงเช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความชานาญในเรื่องต่าง ๆ
เหล่านั้นดาเนินการแทน(Outsource) เป็นต้น
๕.๒) ควำมเสี่ยงที่ต้องยกเลิก
กลยุทธ์ A: Avoid Risk (ยกเลิกความเสี่ยง)กรณีที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ อาจใช้วิธีการเปลี่ยน
วัตถุประสงค์ ยกเลิก หรือไม่ดาเนินการกิจกรรมนั้น ๆ เลย เช่น การระงับ/การหยุดดาเนินกิจการ การลงทุน
ในโครงการขนาดใหญ่มีงบประมาณสูง อาจมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูง
ต่อการเกิดปัญหาตามมาทั้งด้านการเงินและด้านอื่น ๆ ก็จะไม่ดาเนินการ เป็นต้น
๕.๓) ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้
(๕.๓.๑) กลยุทธ์ R: Retain Risk (การยอมรับความเสี่ยง)เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้
ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
หรือใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนด ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจเนื่องมาจากความเสี่ยงนั้น
อยู่ในระดับต่ามากหรือวิธีการที่จะนามาใช้ควบคุมความเสี่ยงมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงนั้นไม่คุ้มค่าต่อการดาเนินการ
(๕.๓.๒) กลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง/และการถ่ายโอนความเสี่ยง
กรณีต้องการจัดการกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ลดลงไปอีก ทั้งนี้การเลือกกลยุทธ์ต้อง
คานึงถึงต้นทุนการบริหาร จัดการทั้งด้านบุคลากร เวลา งบประมาณที่ ใช้หากสามารถกาหนดการตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงหลายความเสี่ยงด้วยวิธีการจัดการความเสี่ยงแบบเดียวกันจะช่วยลดต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงได้
กำรจัดทำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
เพื่อให้การบริหารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระดับหน่วยงานย่อยและ
ระดับองค์กร แผนบริหารจัดการความเสี่ยงควรมีองค์ประกอบในลักษณะเดียวกับแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
คือ มาตรการ/กิจกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง กาหนดระยะเวลาดาเนินการของกิจกรรม และผู้รับผิดชอบ
เมื่อดาเนินการจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว จาเป็นที่จะต้องมีการสื่ อสารแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์กรให้บุคลากรทั้งหมดทราบและเข้าใจสอดคล้องกันในหลักการของการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กร รวมทั้งสนับสนุนร่วมดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสาเร็จตามที่
ต้องการ
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กำรกำหนดแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ จะต้องกำหนดให้ครอบคลุมทุกสำเหตุของควำมเสี่ยง
องค์กรมีการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งมีวัตถุประสงค์/เป้าหมายร่วมกัน คือ ควบคุม
และลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ได้รับการออกแบบให้
สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ เมื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้แล้ว ความเสี่ยงนั้นจะถูก
ส่ งต่อไปยั งกระบวนการดาเนิ น งานปกติ ในทางกลั บกัน ความเสี่ ยงที่ ไ ม่ส ามารถควบคุม ได้ด้ว ยกระบวนการ
ดาเนิ น งานปกติความเสี่ ย งนั้ น จะถูกส่ งต่อไปสู่ กระบวนการบริห ารจัดการความเสี่ ยงเมื่อองค์กรมีการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
กาหนดไว้ กิจกรรมการควบคุมสามารถจัดประเภทได้ตามลั กษณะของความสั มพันธ์กับวัตถุประสงค์
ของการกาหนดกิจกรรมควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการดาเนินการตามแนวทางการตอบสนองความเสี่ ยง
ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์ การดาเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย สะท้อนผ่านทางนโยบายและ
ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและทันกาล ผู้บริหารองค์กรสามารถพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่
หลากหลาย เช่น การควบคุมเชิงป้องกัน การควบคุมด้านการบริหาร เป็นตัน ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม เช่น
๑. การกาหนดระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ
2. การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. การกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
๔. การควบคุมทางกายภาพ
๕. การกาหนดดัชนีวัดผลการดาเนินงาน
ฯลฯ
๗. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication)
องค์กรควรกาหนดให้ มีส ารสนเทศและการสื่ อสารที่ส นั บสนุ นการบริห าร จัดการความเสี่ ยง ข้อมู ล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กรควรต้องได้รับการบันทึกและ
สื่อสารอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความสาคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมิน และการ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเนื่องจาก
ความตระหนักในความเสี่ยงและการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งของความสาเร็จในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร การสื่อสารที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิผลจะทาให้เกิดความล้มเหลวในการ
สร้างการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารจึงควรมีการวางแนวทางการสร้างความ
ตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กร เช่น อาจมีการจัดแถลงการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์กร และการมอบหมายอานาจหน้าที่ที่ ชัดเจน การสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการการ
ปฏิบัติงานที่ควรจะสอดคล้ องและเสริมสร้ างวัฒ นธรรมที่พึงประสงค์ในกระบวนการสื่ อสารควรจะสื่ อถึง เรื่ อง
ดังต่อไปนี้
1. ความสาคัญและความจาเป็นของการบริหารจัดการความเยงขององค์กรที่มีประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค์ขององค์กร
3. ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
4. การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและนาองค์ประกอบต่างๆ ของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์กรมาใช้
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8. กำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring)
เมื่อมีการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดาเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็น
การประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการ
ดาเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่โดยผู้รับผิดชอบด้านบริหาร
จัดการความเสี่ยงหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่ มีประสิทธิภาพควรดาเนินการต่อเนื่อง
และวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนาผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะทางานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบรับทราบ สามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑. การติดตามเป็นรายไตรมาส เป็นการติดตามตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดรายไตรมาส
๒. การติดตามผลในระหว่า งปฏิบั ติง าน เป็นการติด ตามที่รวมอยู่ ในการดาเนินงานต่ างๆ ตามปกติ
ของหน่วยงาน

นโยบำยกำรยอมรับควำมเสี่ยงระดับองค์กรของเทศบำลตำบลภูผำแดง
นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กรเป็นการให้นโยบายเพื่อให้ทิศทางในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงภายในเทศบาลตาบลภูผาแดง โดยนายกเทศมนตรีตาบลภูผาแดง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตาบลภูผาแดง ประกอบด้วยดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน
ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง ในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กร และยอมรับ
ความเสี่ยงระดับน้อยในการปฏิบัติงาน มีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของประชาชน
2. ด้ำนกำรทุจริต
ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการ
ควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นในในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร
3. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้ บ ริ ห ารปฏิเสธที่จ ะยอมรั บ ความเสี่ ย งในเรื่ องของความปลอดภัย ของระบบสารสนเทศที่เ กี่ ย วข้ อ ง
กับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และยอมรับความเสี่ยง
ระดับปานกลาง สาหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็น หรือการเก็บสถิติทั่วไป
หน่วยงานยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย สาหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน
4. ด้ำนภำพลักษณ์ขององค์กร
ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สาคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับ
ของประชาชนผู้เสียภาษี ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยเกี่ยวกับความ
เชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามผู้บริหารให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือเกิดจากการ
ปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้

บทที่ 3
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตาบลภูผาแดง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยแยกเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ของแต่ละสานัก/กอง
3.1 แผนดาเนินการของโครงการ (RM-1)
3.1.1 สานักปลัดเทศบาล
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนัก
ปลัดเทศบำล

ยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ
ยุทธศำสตร์ดำ้ น
กำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อย
กำรจัดระเบียบ
สังคม ควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กระบวนการ/
กิจกรรมที่
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
โครงกำร
ช่วยเหลือ
ประชำชนกรณี
เกิดสำธำรณภัย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนกรณี
ได้รับควำม
เดือดร้อนจำกสำ
ธำรณภัยฯ ต่ำงๆ
ตำมควำม
เหมำะสม

ผู้ประสบภัย
ได้รับกำร
ช่วยเหลือ
มำกกว่ำร้อย
ละ 90

เป้าหมาย

ดำเนินกำร
ช่วยเหลือ
ประชำชนกรณี
ได้รับควำม
เดือดร้อนจำก
สำธำรณภัยฯ
ต่ำงๆ

ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ระเบียบกฎหมาย
ข้อบังคับ

1. แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ช่วยเหลือประชำชน
2. ดำเนินกำรจัดกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
พิจำรณำให้ควำม
ช่วยเหลือประชำชน
3. รำยงำนต่อผู้บริหำร
อนุมัติให้ควำม
ช่วยเหลือ
4.ประเมินผลและ
สรุปผลโครงกำร

300,000

ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำร
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อ
ช่วยเหลือ
ประชำชนตำม
อำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560 และแก้ไข
เพิม่ เติม
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3.1.2 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ

กองยุทธศำสตร์
และงบประมำณ

ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรเมือง กำร
ปกครอง กำร
บริหำรจัดกำร

กระบวนการ/
กิจกรรมที่
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
โครงกำรจัดทำ
เวทีประชำคม
หมู่บ้ำนและตำบล
เพื่อกำรจัดทำ
แผนพัฒนำ
เทศบำล

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่อให้กระบวนกำร
แก้ไข/เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น เป็นไปตำม
ระเบียบกำหนด
2. เพื่อสร้ำงกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมให้กับประชำชนใน
ท้องถิ่นในกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เสนอแนะปัญหำ
ควำมเดือดร้อน ควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น
3. เพื่อบรูณำกำรกำร
ทำงำนกับภำคส่วนต่ำงๆ
ในกำรแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อน ของพี่น้อง
ประชำชนท้องถิ่น

จำนวน
ประชำคมที่
เข้ำร่วม
ประชุมไม่
น้อยกว่ำที่
ระเบียบ
กำหนด

เป้าหมาย

จัดกำร
ประชุม
ประชำคม
อย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง

ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ระเบียบกฎหมาย
ข้อบังคับ

1. เขียนโครงกำร
ขออนุมัติ
งบประมำณ
2. จัดเวทีกำร
ประชุมประชำคม
3. ประเมินผลและ
สรุปผลโครงกำร

10,000

1. ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำ
กำรจัดทำแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไข
เพิ่มเติม
2. ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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3.1.3 กองคลัง
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ
ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรเมือง กำร
ปกครอง กำร
บริหำรจัดกำร

กระบวนการ/
วัตถุประสงค์
กิจกรรมที่
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
โครงกำรจัดทำ
เพื่อปรับปรุง
แผนที่ภำษีและ ข้อมูลที่ดินและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สินให้
ครบถ้วน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ระเบียบกฎหมาย
ข้อบังคับ

สำมำรถจัดเก็บ
ภำษีได้ มำกกว่ำ
ร้อยละ 90

ดำเนินกำรจัดทำ
ระบบแผนทีภ่ ำษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินของ
เทศบำล

1. จัดฝึกอบรมให้
ควำมรู้กำรใช้แผน
ทีภ่ ำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
2. สำรวจข้อมูล
ภำคสนำมในเขต
เทศบำล
3. ประเมินผล
และสรุปผล
โครงกำร

10,000

1. พระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้ำง พ.ศ.
2562
2. ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำร
ดำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้ำง พ.ศ.
2562
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3.1.4 กองการศึกษา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองกำรศึกษำ

ยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ
ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำสังคม
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น

กระบวนการ/
กิจกรรมที่
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
กำรจัดทำระบบ
บัญชีสถำนศึกษำ

วัตถุประสงค์

เพื่อปิดบัญชี
สถำนศึกษำเพื่อ
สรุปรำยรับ –
รำยจ่ำยใน
ปีงบประมำณที่
ผ่ำนมำ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

ระเบียบกฎหมาย
ข้อบังคับ

100% กำร
จัดทำบัญชี
สถำนศึกษำ
เป็นไปตำม
ระเบียบและ
หนังสือสั่ง
กำร

กำรปิดบัญชีศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเป็นไป
ตำมกำหนดเวลำและ
ยังถูกต้องตำมระบบ

1. จัดประชุมชี้แจงสร้ำง
ควำมเข้ำใจให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับวิธีกำร
ปฏิบัติงำน
2. จัดส่งเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำรับกำร
ฝึกอบเพิ่มองค์ควำมรู้
และพัฒนำทักษะให้เกิด
ควำมชำนำญ

ไม่ใช้
1. หนังสือกรม
งบประมำณ ส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.4/ว
2608 ลงวันที่ 28
สิงหำคม 2563
2. หนังสือกรม
ส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.4/ว
3020 ลงวันที่ 29
กันยำยน 2563
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3.1.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ

กระบวนการ/
กิจกรรมที่
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
กองสำธำรณสุข ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงกำรป้องกัน
และสิ่งแวดล้อม สุขภำพอนำมัย และควบคุม
และกำรป้องกัน โรคติดต่อ
โรค

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. เพื่อ
ป้องกันและ
ควบคุมกำร
แพร่ระบำด
ของโรคติดต่อ
2. เพื่อลด
จำนวนผูป้ ่วย
หรือผู้เสียชีวิต
ที่มีสำเหตุมำ
จำกโรคติดต่อ

- สำมำรถ
ป้องกันกำร
แพร่ระบำด
ของโรค
ได้มำกกว่ำ
ร้อยละ 95

จัดกิจกรรม
ป้องกันกำร
แพร่ระบำด
ของ
โรคติดต่อ
ภำยในเขต
เทศบำล

1. อบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันตนเองจำกโรค COVID-19
แก่ผู้นำชุมชน,อสม.
1.1 ฝึกกำรตัดเย็บหน้ำกำกผ้ำใช้เองในครัวเรือน
1.2 สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ
2. อบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันตนเองจำกโรค COVID-19 ใน
สถำนศึกษำ
2.1 สนับสนุนหน้ำกำกอนำมัย,หน้ำกำกผ้ำ
2.2 สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิ,เจลแอลกอฮอล์,ที่ล้ำงมือ
แบบเท้ำเหยียบ
3. เฝ้ำระวังป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ในชุมชน
3.1 ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ/ให้ควำมรู้เรื่องกำร
ป้องกันโรค/กวดขันกำรสวมหน้ำกำกอนำมัยป้องกันโรค/กำรเว้น
ระยะห่ำงทำงสังคม
1) หน่วยงำน,สถำนศึกษำ,ร้ำนค้ำ,ตลำดสด,ตลำดนัด
3.2 ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน
โรค
4. ดำเนินกำรตำมมำตรกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมป้องกันกำร
แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ2019 ของจังหวัดอุดรธำนี
4.1 ปรับปรุง/จัดหำสถำนที่พกั ,อำหำรแก่ผู้มีคำสั่งให้กักตัว
ตำมประกำศฯจังหวัด
4.2 ฉีดพ่นน้ำยำฆ่ำเชื้อสถำนที่ตำมTime lineผู้ติดเชื้อ และผู้
สัมผัสเสี่ยงสูง
4.3 ช่วยเหลือด้ำนสังคมแก่ประชำชนผู้เดือดร้อนจำก
สถำนกำรณ์โควิด19
1) มอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวผูท้ ี่อยู่ระหว่ำงกำรกักตัว
ตำมมำตรกำรฯจังหวัด

งบประมาณ ระเบียบกฎหมาย
ข้อบังคับ
50,000

1. ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรมและ
กำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
2. ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำ และ
กำรส่งนักกีฬำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.
2559
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3.1.6 กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสวัสดิกำร
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ
ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ

กระบวนการ/
กิจกรรมที่
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
โครงกำรส่งเสริม
กลุ่มอำชีพ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ระเบียบกฎหมาย
ข้อบังคับ

เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพในกำร
บริหำรจัดกำรของ
กลุ่มอำชีพให้มี
ควำมเข้มแข็งและ
มีรำยได้เพิ่มมำก
ขึ้น

กลุ่มอำชีพที่
เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมี
ควำม
เข้มแข็งและ
มีรำยได้เพิ่ม
มำกขึ้น
มำกกว่ำร้อย
ละ 85

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
อำชีพให้กับกลุ่ม
อำชีพที่สนใจ จำนวน
30 คน

1. สำรวจควำม
ต้องกำรของ
ประชำชนในพื้นที่
2. เขียนโครงกำร
เสนอผู้บริหำรเพื่อ
ขออนุมัติ
3. จัดฝึกอรมกลุ่ม
อำชีพที่สนใจ
4. ประเมินผลและ
สรุปผลโครงกำร

30,000

1. ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำ
รับกำรฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557
2. ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
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3.1.7 กองช่าง
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

ยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ
ยุทธศำสตร์กำร
บริกำรพื้นฐำน
สำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำร

กระบวนการ/
กิจกรรมที่
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
กิจกรรมด้ำนงำน
ซ่อมแซมไฟฟ้ำ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิด
ควำมปลอดภัยต่อ
เจ้ำหน้ำที่ ที่ได้รับ
มอบหมำย
2. เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของ
งำนและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

ตัวชี้วัด

- ประชำชนมี
ควำมพึงพอใจ
มำกกว่ำร้อยละ
80

เป้าหมาย

ขัน้ ตอนการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ระเบียบกฎหมาย
ข้อบังคับ

ติดตั้ง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้ำสำธำรณะให้
ครบถ้วนสมบูรณ์
และเพียงพอ
สำหรับอุปกรณ์
ไฟฟ้ำที่ทันสมัย มี
อำยุกำรใช้งำนได้
นำนยิ่งขึ้น

มีกำรตั้ง
งบประมำณใน
ข้อบัญญัติ
งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
สำหรับกำรจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
เพื่อติดตั้ง/
ซ่อมแซมไฟฟ้ำ
สำธำรณะ

200,000

1. ระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.
2560
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3.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง ( RM-2)
3.2.1 สานักปลัดเทศบาล
กระบวนการ/
กิจกรรมที่
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
โครงกำร
ช่วยเหลือ
ประชำชน
กรณีเกิดสำ
ธำรณภัย

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ความเสี่ยง

ประเภทความ
เสี่ยง
( S-O-F-C)

ปัจจัยเสี่ยง
ภายใน
ภายนอก

ให้ควำม
ช่วยเหลือ
ประชำชน
กรณีได้รับ
ควำม
เดือดร้อนจำก
สำธำรณภัยฯ
ต่ำงๆ
ทันท่วงที

เกิดเหตุ
สำธำรณภัย
ไม่สำมำรถให้
ควำม
ช่วยเหลือ
ล่ำช้ำ/ไม่
ทันท่วงที

ควำมเสี่ยง
ด้ำนกำร
ดำเนินงำน
(Operational
Risk : O )

ขำด
เกิดเหตุสำ
อัตรำกำลังใน ธำรณภัยในวง
กำรให้ควำม กว้ำง
ช่วยเหลือ
ทันท่วงที

ผลกระทบ
ทางตรง
ทางอ้อม
ประชำชน
ได้รับควำม
ช่วยเหลือ
ล่ำช้ำ

เกิดควำม
เสียหำยต่อ
ภำพลักษณ์
องค์กร

โอกาส
(L)

ผลกระทบ
(I)

ระดับความ
เสี่ยง
(L X I)

3

3

3x3=9
ปำนกลำง
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3.2.2 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กระบวนการ/
กิจกรรมที่
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
โครงกำร
จัดทำเวที
ประชำคม
หมู่บ้ำนและ
ตำบลเพื่อกำร
จัดทำ
แผนพัฒนำ
เทศบำล

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เพื่อให้มี
ผู้เข้ำร่วม
ประชุม
ประชำคมตำม
สัดส่วน
ประชำคม
ระดับดับ
ตำบลไม่น้อย
กว่ำที่ระเบียบ
กำหนด

ความเสี่ยง

จำนวน
ผู้เข้ำร่วม
ประชุม
ประชำคม

ประเภทความ
เสี่ยง
( S-O-F-C)
ควำมเสี่ยง
ด้ำนกำร
ดำเนินงำน
(Operational
Risk : O )

ปัจจัยเสี่ยง
ภายใน
ภายนอก
ไม่สำมำรถนำ
โครงกำรที่
บรรจุใน
แผนพัฒนำ
ท้องถิ่นมำ
ดำเนินกำรได้
ทั้งหมด

กำรกำหนด
สัดส่วน
ประชำคม
มำจำกบุคคล
หลำกหลำย
กลุ่ม/องค์กร/
อำชีพ

ผลกระทบ
ทางตรง
ทางอ้อม
ประชำชน
ไม่ได้รับ
ประโยชน์จำก
โครงกำร
ทั้งหมด

เกิดควำม
เสียหำย คือ
กำร
ดำเนินกำร
โครงกำรล่ำช้ำ

โอกาส
(L)

ผลกระทบ
(I)

ระดับความ
เสี่ยง
(L X I)

3

3

3x3=9
ปำนกลำง
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3.2.3 กองคลัง
กระบวนการ/
กิจกรรมที่
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
โครงกำร
จัดทำแผนที่
ภำษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ความเสี่ยง

ประเภทความ
เสี่ยง
( S-O-F-C)

เพื่อให้ได้ที่ดิน
และสิ่งปลูก
สร้ำงครบถ้วน
ตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนดไว้

กำรสำรวจ
ข้อมูล
ภำคสนำมได้
ข้อมูลที่ดิน
และสิ่งปลูก
สร้ำงไม่
ครบถ้วนตำม
เป้ำหมำยที่
กำหนดไว้

ควำมเสี่ยง
ด้ำนกำร
ดำเนินงำน
(Operational
Risk : O )

ปัจจัยเสี่ยง
ภายใน
ภายนอก
ปริมำณงำน
สำรวจข้อมูล
ภำคสนำมมี
จำนวนมำก

ประชำชน
ไม่ให้ควำม
ร่วมมือ

ผลกระทบ
ทางตรง
ทางอ้อม
ประชำชน
ไม่ได้รับ
ประโยชน์กำร
สำรวจข้อมูล
ภำคสนำม
เท่ำที่ควร

เกิดควำม
เสียหำยต่อ
ภำพลักษณ์
องค์กร

โอกาส
(L)

ผลกระทบ
(I)

ระดับความ
เสี่ยง
(L X I)

3

4

3 x 4 = 12
สูง
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3.2.4 กองการศึกษา
กระบวนการ/
กิจกรรมที่
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
กำรจัดทำ
ระบบบัญชี
สถำนศึกษำ

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ความเสี่ยง

ประเภทความ
เสี่ยง
( S-O-F-C)

เพื่อปิดบัญชี
สถำนศึกษำ
เพื่อสรุป
รำยรับ –
รำยจ่ำยใน
ปีงบประมำณ
ที่ผ่ำนมำ

กำรปิดบัญชี
ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กไม่
เป็นไปตำม
กำหนดเวลำ
และยังไม่
ถูกต้องตำม
ระบบ

ควำมเสี่ยง
ด้ำนกำร
ดำเนินงำน
(Operational
Risk : O )

ปัจจัยเสี่ยง
ภายใน
ภายนอก
ผู้ปฏิบัติงำนไม่
มีควำม
ชำนำญในกำร
ปฏิบัติงำน

ระเบียบ
วิธีกำร
ปฏิบัติงำน
กำรปิดบัญชีมี
กำร
เปลี่ยนแปลง
ในแต่ละปี

ผลกระทบ
ทางตรง
ทางอ้อม
กำรปิดบัญชี
เกิดควำม
ล่ำช้ำมี
ผลกระทบใน
กำรสรุปฐำนะ
ทำงกำรเงิน
ของสถำน
ศึกษำ

ทำให้กำรวำง
แผนกำรจัดทำ
งบประมำณใน
ปีถัดไปเกิด
ควำมล่ำช้ำ

โอกาส
(L)

ผลกระทบ
(I)

ระดับความ
เสี่ยง
(L X I)

3

3

3x3=9
ปำนกลำง
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3.2.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กระบวนการ/
กิจกรรมที่
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
โครงกำร
ป้องกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อ

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ความเสี่ยง

ประเภทความ
เสี่ยง
( S-O-F-C)

1. เพื่อป้องกัน
และควบคุม
กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดต่อ
2. เพื่อลด
จำนวนผูป้ ่วย
หรือผู้เสียชีวิต
ที่มีสำเหตุมำ
จำกโรคติดต่อ

กลุ่มเป้ำหมำย
ไม่ได้รับ
ประโยชน์
อย่ำงทั่วถึง

ควำมเสี่ยง
ด้ำนกำร
ดำเนินงำน
(Operational
Risk : O )

ปัจจัยเสี่ยง
ภายใน
ภายนอก
กำร
ประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำรและ
สิ่งของอำจไม่
เพียงพอ

ประชำชน
ไม่ให้ควำม
ร่วมมือ
เท่ำที่ควร

ผลกระทบ
ทางตรง
ทางอ้อม

โอกาส
(L)

ผลกระทบ
(I)

ระดับความ
เสี่ยง
(L X I)

ประชำชน
ส่งผลกระทบ
ไม่ได้ใช้
ต่อภำพลักษณ์
ประโยชน์จำก องค์กร
โครงกำร
ตำมที่กำหนด
ไว้

3

3

3x3=9
ปำนกลำง
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3.2.6 กองสวัสดิการสังคม
กระบวนการ/
กิจกรรมที่
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
โครงกำร
ส่งเสริมกลุ่ม
อำชีพ

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ความเสี่ยง

ประเภทความ
เสี่ยง
( S-O-F-C)

เพื่อให้ผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมมี
กลุ่มที่มีควำม
เข้มแข็งและมี
รำยได้เพิ่ม
มำกขึ้น

ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมไม่นำ
ควำมรู้ที่ได้
จำกกำร
ฝึกอบรมไป
ต่อยอด เพื่อ
สร้ำงอำชีพ
สร้ำงรำยได้

ควำมเสี่ยง
ด้ำนกำร
ดำเนินงำน
(Operational
Risk : O )

ปัจจัยเสี่ยง
ภายใน
ภายนอก
ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมไม่นำ
ควำมรู้ที่ได้ไป
สร้ำงอำชีพ
สร้ำงรำยได้
ตำม
วัตถุประสงค์
ของโครงกำร

ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมไม่มี
กำรรวมกลุ่ม
เพื่อสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง

ผลกระทบ
ทางตรง
ทางอ้อม

โอกาส
(L)

ผลกระทบ
(I)

ระดับความ
เสี่ยง
(L X I)

ผู้เข้ำรับกำร ส่งผลกระทบ
ฝึกอบรมไม่ได้ ต่อภำพลักษณ์
รับประโยชน์ องค์กร
จำกโครงกำร
ตำม
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้

3

3

3x3=9
ปำนกลำง

48

3.2.7 กองช่าง
กระบวนการ/
กิจกรรมที่
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
กิจกรรมด้ำน
งำนซ่อมแซม
ไฟฟ้ำ

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ความเสี่ยง

ประเภทความ
เสี่ยง
( S-O-F-C)

1. เพื่อให้เกิด
อุปกรณ์ที่ใช้
ควำมปลอดภัย ในกำรติดตั้ง/
ต่อเจ้ำหน้ำที่ ที่ ซ่อมแซม
ได้รับมอบหมำย

ควำมเสี่ยง
ด้ำนกำร
ดำเนินงำน
(Operational
Risk : O )

ไฟฟ้ำยังไม่

2. เพื่อให้เกิด
ครบสมบูรณ์
ประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล
ของงำนและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

ปัจจัยเสี่ยง
ภายใน
ภายนอก
กำรตั้ง
งบประมำณใน
ข้อบัญญัติ
งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
สำหรับกำร
จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ
เพื่อติดตั้ง/
ซ่อมแซมไฟฟ้ำ
สำธำรณะไม่
เพียงพอ

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
กำรติดตั้ง/
ซ่อมแซมไฟฟ้ำ
ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งนี้
เพื่อควำม
ปลอดภัยสะดวก
รวดเร็วในกำร
ปฏิบัติงำน

ผลกระทบ
ทางตรง
ทางอ้อม

โอกาส
(L)

ผลกระทบ
(I)

ระดับความ
เสี่ยง
(L X I)

กำรจัดซื้อวัสดุ ส่งผลกระทบ
อุปกรณ์ในกำร ต่อภำพลักษณ์
ติดตั้ง/ซ่อมแซม องค์กร
ไฟฟ้ำไม่ครบ
ตำมต้องกำร ทำ
ให้ไม่สำมำรถ
ติดตั้ง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้ำได้ทันตำม
ควำมต้องกำร
ของประชำชน

3

3

3x3=9
ปำนกลำง
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3.3 แนวทางตอบสนองความเสี่ยง (RM-3)
3.3.1 สานักปลัดเทศบาล
ประเภทความเสี่ยง
(S – O – F – C )
ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ดำเนินงำน
(Operational Risk
:O)

ความเสี่ยง
เกิดเหตุสำธำรณภัย
ไม่สำมำรถให้ควำม
ช่วยเหลือล่ำช้ำ/ไม่
ทันท่วงที

ปัจจัยเสี่ยง

แนวทางตอบสนอง
ความเสี่ยง
ขำดอัตรำกำลังในกำรให้ กำรควบคุมควำมเสี่ยง
ควำมช่วยเหลือทันท่วงที (Mitigate Risk)

แผนงาน/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
การจัดการความเสี่ยง
1. แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่
งำนป้องกันและบรรเทำ
ป้องกันรับแจ้งเหตุตลอด สำธำรณภัย
24 ชั่วโมง
2. รวบรวมข้อมูล
วิเครำะห์ระดับกำร
ประสบภัย เสนอขอ
อนุมัติผู้บริหำร /
คณะกรรมกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่ำง
เร่งด่วน
3. ศึกษำระเบียบ
กฎหมำย หลักเกณฑ์
แนวทำงกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 64 – ก.ย. 65
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3.3.2 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประเภทความเสี่ยง
(S – O – F – C )
ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ดำเนินงำน
(Operational Risk
:O)

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

แนวทางตอบสนอง
ความเสี่ยง
จำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม กำรกำหนดสัดส่วน
กำรควบคุมควำมเสี่ยง
ประชำคมฯ ไม่เป็นไป ประชำคม มำจำกบุคคล (Mitigate Risk)
ตำมระเบียบกำหนด
หลำกหลำยกลุ่ม/องค์กร
อำชีพ

แผนงาน/กิจกรรม
การจัดการความเสี่ยง
1. จัดประชุมชี้แจงสร้ำง
ควำมเข้ำใจให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับวิธีกำร
ปฏิบัติงำน กำรกำหนด
รูปแบบวิธีกำรประชุม
ประชำคม
2. ประชำสัมพันธ์กำร
จัดกิจกรรมและ
ประโยชน์ของกำรเข้ำ
ร่วมประชุมประชำคมให้
ประชำชนทรำบอย่ำง
ทั่วถึง และเป็นไปอย่ำง
ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ

กองยุทธศำสตร์และ
งบประมำณ

ต.ค. 64 – ก.ย. 65
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3.3.3 กองคลัง
ประเภทความเสี่ยง
(S – O – F – C )
ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ดำเนินงำน
(Operational Risk
:O)

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

กำรสำรวจข้อมูล
ภำคสนำมได้ข้อมูลที่ดนิ
และสิ่งปลูกสร้ำงไม่
ครบถ้วนตำมเป้ำหมำยที่
กำหนดไว้

- ปริมำณงำนสำรวจ
ข้อมูลภำคสนำมมี
จำนวนมำก
- ประชำชนไม่ให้ควำม
ร่วมมือ

แนวทางตอบสนอง
ความเสี่ยง
กำรควบคุมควำมเสี่ยง
(Mitigate Risk)

แผนงาน/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
การจัดการความเสี่ยง
1. จัดประชุมชี้แจงให้ งำนจัดเก็บรำยได้
ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
ภำษี หน้ำที่กำรชำระ
ภำษีกับผู้ประกอบกำร
ร้ำนค้ำ
2. ประชำสัมพันธ์
แนวทำงขั้นตอน
ระยะเวลำในกำรจัดเก็บ
และรับชำระภำษี

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 64 – ก.ย. 65
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3.3.4 กองการศึกษา
ประเภทความเสี่ยง
(S – O – F – C )
ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ดำเนินงำน
(Operational Risk
:O)

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

แนวทางตอบสนอง
ความเสี่ยง
กำรปิดบัญชีศูนย์พัฒนำ - ผู้ปฏิบัติงำนไม่มีควำม กำรยอมรับควำมเสี่ยง
เด็กเล็กไม่เป็นไปตำม
ชำนำญในกำร
( Retain Risk)
กำหนดเวลำและยังไม่ ปฏิบัติงำน
ถูกต้องตำมระบบ
- ระเบียบวิธีกำร
ปฏิบัติงำน
มีกำรเปลี่ยนแปลง

แผนงาน/กิจกรรม
การจัดการความเสี่ยง
1. จัดประชุมชี้แจงสร้ำง
ควำมเข้ำใจให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับวิธีกำร
ปฏิบัติงำน
2. จัดส่งเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำรับกำร
ฝึกอบเพิ่มองค์ควำมรู้
และพัฒนำทักษะให้เกิด
ควำมชำนำญ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ

กองกำรศึกษำ

ต.ค. 64 – ก.ย. 65
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3.3.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประเภทความเสี่ยง
(S – O – F – C )
ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ดำเนินงำน
(Operational Risk
:O)

ความเสี่ยง
กลุ่มเป้ำหมำยไม่ได้รับ
ประโยชน์อย่ำงทั่วถึง

ปัจจัยเสี่ยง

แนวทางตอบสนอง
ความเสี่ยง
- กำรประชำสัมพันธ์ กำรยอมรับควำมเสี่ยง
ข่ำวสำรและสิ่งของ ( Retain Risk)
อำจไม่เพียงพอ
- ประชำชนไม่ให้
ควำมร่วมมือ
เท่ำที่ควร

แผนงาน/กิจกรรม
การจัดการความเสี่ยง
1. จัดประชุมชี้แจงสร้ำงควำม
เข้ำใจให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบัติงำน
2. ประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรม
ให้ทั่วถึงทุกชุมชนและเป็นไปอย่ำง
ต่อเนื่อง
3. ตรวจสอบควำมพร้อมด้ำนวัสดุ
อุปกรณ์สถำนที่ ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน
4. ติดตำม ตรวจสอบ และรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำน พร้อมทั้ง
เสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ
ต่ำงๆต่อผู้บริหำร

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ

กองสำธำรสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ต.ค. 64 – ก.ย. 65
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3.3.6 กองสวัสดิการสังคม
ประเภทความเสี่ยง
(S – O – F – C )
ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ดำเนินงำน
(Operational Risk
:O)

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

แนวทางตอบสนอง
ความเสี่ยง
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมไม่ - ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรยอมรับควำมเสี่ยง
นำควำมรู้ที่ได้จำกกำร ไม่นำควำมรู้ที่ได้ไปสร้ำง ( Retain Risk)
ฝึกอบรมไปต่อยอด เพื่อ อำชีพ สร้ำงรำยได้ตำม
สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ วัตถุประสงค์ของ
โครงกำร
- ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ไม่มีกำรรวมกลุ่มเพื่อ
สร้ำงควำมเข้มแข็ง

แผนงาน/กิจกรรม
การจัดการความเสี่ยง
1. จัดประชุมชี้แจงสร้ำง
ควำมเข้ำใจให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับวิธีกำร
ปฏิบัติงำน
2. ประชำสัมพันธ์กำร
จัดฝึกอบรมให้ผู้ที่สนใจ
เข้ำร่วมกิจกรรม
3. จัดฝึกอบรมอำชีพที่มี
ผู้สนใจ และสำมำรถ
สร้ำงรำยได้ให้เพิ่มมำก
ขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ

กองสวัสดิกำรสังคม

ต.ค. 64 – ก.ย. 65
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3.3.7 กองช่าง
ประเภทความเสี่ยง
(S – O – F – C )
ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ดำเนินงำน
(Operational Risk
:O)

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

แนวทางตอบสนอง
ความเสี่ยง
- อุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
กำรยอมรับควำมเสี่ยง
ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ำยัง ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ำยัง ( Retain Risk)
ไม่ครบสมบูรณ์
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัย
สะดวก รวดเร็วในกำร
ปฏิบัติงำน

แผนงาน/กิจกรรม
การจัดการความเสี่ยง
- ตั้งงบประมำณจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์สำหรับ
ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ำ
สำธำรณะให้ครบถ้วน
สมบูรณ์และเพียงพอ
สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่
ทันสมัย มีอำยุกำรใช้
งำนได้นำนยิ่งขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ

กองช่ำง

ต.ค. 64 – ก.ย. 65
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บทที่ 4
การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
4.1 การติดตามและรายงาน
ภายหลังจากที่ได้จัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดาเนินการตามแผน จาเป็นต้องมีการ
รายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการดาเนินงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็ นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดาเนินการแล้วว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
หรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานว่าวีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน
และจัดทารายงานสรุปผลติดตามเสนอคณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงทราบการติดตามผล มี ๒ ลักษณะ คือ
๑. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
จึงได้จัดให้มีการติดตามประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติ (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามผลการดาเนินงาน
ตามปกติข องหน่ วยงาน หากพบว่าปั จ จั ย เสี่ ยงดังกล่ าวอยู่ในระดับ ที่ ไม่ ส ามารถยอมรับ ได้ ให้ ห น่ ว ยงานก าหนด
มาตรการ/ กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไ ม่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป หน่วยงานนั้น
สามารถดาเนินการได้ทันที หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจานวนมากเกินกว่าหน่วยงานจะบริหารจัดการได้
ให้รายงานต่อฝ่ายเลขานุการคณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแจ้งให้คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยง
พิจารณาหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป

4.2 การจัดทารายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจาปี
โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทารายงานสรุปผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงประจาปี โดยประมวลผลการดาเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ สานัก/กอง รับผิดชอบในการ
ดาเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และนาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กาหนด
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ภาคผนวก ก
หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ กค ๑๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
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ภาคผนวก ข
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ 677/๒๕๖4 ลงวันที่ 4 ตุลาคม ๒๕๖4
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการบริหารจัดการความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ 678/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

