แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตาบลห้วยไคร้
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและความโปร่งใสของหน่วยงาน
เทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

คานา
การบริหารความเสี่ยงมีความจาเป็นและสาคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหาร จัดการองค์กร และเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กร ควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยง
สัมพันธ์กับการกาหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร
องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะดาเนินงานบนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่สาคัญ คือ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือสาคัญต่อการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้องค์กรมีผลการดาเนินงานที่เป็นเลิศ และเป็นกระบวนการที่สาคัญและ
จาเป็น ต่อการดาเนิ นงานขององค์กร โดยจะชี้ให้เห็ นถึงความเสี่ ยงที่จะส่ งผลกระทบต่อกิจกรรมที่
องค์กรต้องการดาเนินงาน และลดโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวในการดาเนินงานโดยรวมขององค์กร
อัน จะช่ว ยให้ องค์กรสามารถบรรลุ จุ ดมุ่งหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ พันธกิจและ
วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ได้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของเทศบาลตาบลห้ว ยไคร้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ให้สามารถนาไปเป็นกรอบแนวทางการดาเนินงาน
บริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ของ
องค์กรต่อไป
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตาบลห้วยไคร้
ตุลาคม 2562
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บทที่ ๑
บทนา
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ตลอดจนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ เอกชน ต้อง
เผชิญกับความไม่แน่นอนเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทาให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องมีการปรับตัว
และเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและตลอดเวลาเพื่อที่จะทาให้ องค์กรดาเนินการ
ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ทาให้องค์กรมีการวางแผน
ป้ อ งกั น และรองรั บ ผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ น ในอนาคต เพื่ อ ลดความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้ น นายก
เทศมนตรี ต าบลห้ ว ยไคร้ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน จึ ง มี น โยบายให้
ความสาคัญของการนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
เพื่อให้เทศบาลตาบลห้วยไคร้สามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และมีภูมิต้านทานต่อ
สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพราะระบบการ
บริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทาให้
สามารถจัดลาดับความสาคัญของการดาเนินงาน การวางแผน ป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการ
บริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้ ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีขึ้น

วิสัยทัศน์
ห้วยไคร้น่าอยู่ คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบาลตาบลห้วยไคร้มียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการพัฒนาดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ปรากฏ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ ประกอบด้วย
1. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม
1.2 แนวทางพัฒนาด้านระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง

1.3 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้าและระบบบริหารจัดการน้าเพื่ออุปโภค
บริโภค
-22 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
3. เพื่อพัฒนาการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่
3.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
3.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ท้องถิ่น
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4.1 แนวทางพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4.2 แนวทางพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.3 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ทุกช่วงวัย
4.4 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการ
บริการสาธารณสุข
5. เพื่อพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาขยะ น้าเสีย และมลภาวะ
6. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
6.3 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
6.4 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ทุกภาคส่วน
6.5 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และ
เทคโนโลยี

-3ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ความเชื่อมโยงยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลตาบลห้ วยไคร้กับยุทธศาสตร์การพัฒ นา
จังหวัดเชียงราย และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ปรากฏดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงราย
- การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน ด้านการค้า
การลงทุนและบริการ
โลจิสติกส์ เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ตาบลห้วยไคร้

- การพัฒนาโครงสร้าง - การพัฒนา
พื้นฐานและระบบโลจิส- โครงสร้างพื้นฐาน
ติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และ GMS

- การส่งเสริมการผลิต - การพัฒนาด้าน
สินค้าเกษตรคุณภาพ เศรษฐกิจและการ
มาตรฐาน สากล และ ท่องเที่ยว
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
- เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

- การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

- เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว

- การพัฒนาการศึกษา
- การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
- การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร

- เพื่อพัฒนาการศึกษาและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย
- เพื่อพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร

- การดารงฐาน
วัฒนธรรม ล้านนา เพื่อ
เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพ
- การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข

- การพัฒนาการศึกษา
และสาธารณสุข
- การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัด

- การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ดารง
ความสมบูรณ์และยั่งยืน

- การบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ และสิง่ แวดล้อม
และยั่งยืน

- การรักษาความมั่นคง - การพัฒนาคุณภาพ
ความปลอดภัยในชีวิต ชีวิตและการป้องกัน
และทรัพย์สิน
บรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ตาบลห้วยไคร้

เป้าประสงค์
- เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

- การพัฒนาคุณภาพ - เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

-4การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การพัฒนาตามวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ มีจุดมุ่งหมายสาคัญที่จะทาให้
การพัฒ นาเทศบาลต าบลห้ ว ยไคร้ เติ บ โตอย่ า งมี ทิ ศทางที่มั่ น คงเหมาะสม ดั ง นั้น การวิ เ คราะห์
สถานการณ์ ความเสี่ยง ทั้งปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก ทั้งในส่วนที่คาดว่าจะเป็นโอกาสหรือ
จุดแข็ง เพื่อสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในส่วนที่คาดว่าจะ
เป็นความเสี่ยงหรือภัยคุกคามหรือจุดอ่อนที่ต้องพึงระวังและแก้ไขต่อไปนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาเทศบาลตาบลห้วยไคร้ การจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงจึงเป็น การ
จัดทาอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมีการทบทวนสภาพ
ปัจจุบัน ภารกิจงาน และสภาพความเป็นไปของชุมชน และภาพความสาเร็จที่คาดหวัง ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริงจากหลากหลายแหล่ง และผลการดาเนินงานของเทศบาล
ที่สามารถนามาสังเคราะห์เป็นภาพรวมของปัจจัยสิ่งแวดล้อมสาคัญที่มีผลต่อ ความเสี่ยง รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการกาหนดการดาเนินงานของเทศบาลตาบลห้วยไคร้
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาในอนาคตของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรค) SWOT analysis การวิเคราะห์ SWOT เป็นวิธีการหรือเครื่องมือที่สาคัญในการ
วางแผนกลยุทธ์หรือการบริ หารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ที่ช่วยให้โครงการสามารถ
กาหนด เป้าหมาย และทิศทางการดาเนินการในอนาคต ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและบริหารงาน
ให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์ SWOT ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักดังนี้

-5จุดแข็งหรือจุด เด่น (Strengths: S) คือ สภาวการณ์ที่องค์ประกอบหรือบริบท แวดล้อม
ปัจจัยภายในสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันหรือเพิ่มศักยภาพการดาเนินการให้สูงกว่า พื้นที่
หรือโครงการอื่นๆ โดยพื้นที่โครงการมีแนวโน้มที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้
ซึ่งจุดแข็งหรือจุดเด่นเป็นปัจจัยเชิงบวกที่จะนามาใช้ประโยชน์ในการดาเนินการโครงการ
จุดอ่อนหรือจุดด้อย (Weaknesses: W) คือ สภาวการณ์ที่องค์ประกอบหรือบริบทแวดล้อม
ปัจจัยภายในได้สร้างความเสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน ทาให้ศักยภาพในการดาเนินการ ด้อยกว่า
พื้นที่หรือโครงการอื่นๆ หรือทาให้พื้นที่โครงการมีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุถึงเป้าหมาย หรือ วัตถุประสงค์
ที่ต้องการได้ ซึ่งจุดอ่อนหรือจุดด้อยเป็นปัจจัยในเชิงลบที่จะนามาใช้ประโยชน์ในการลด จุดอ่อนของ
การดาเนินการโครงการ
โอกาส (Opportunities: O) เป็นผลที่เกิดขึ้นเมื่อบริบทภายนอกพื้นที่เกิดการ เปลี่ยนแปลง
ไปในลักษณะที่เอื้ออานวยต่อการดาเนินการของพื้ นที่โครงการ ซึ่งเป็นการได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
หรือเพิ่มศักยภาพการดาเนินการให้สูงกว่าพื้นที่ หรือโครงการอื่นๆ ทาให้การดาเนินการของพื้นที่
โครงการมีแนวโน้มที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ
อุ ป สรรค (Threats:T) เป็ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ บริ บ ทแวดล้ อ มภาพนอกพื้ น ที่ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ไม่เอื้ออานวยต่อการดาเนินการของพื้นที่โครงการที่สร้างความเสียเปรียบ
ในเชิงการแข่งขัน ทาให้ศักยภาพการดาเนินการด้อยกว่าพื้นที่หรือโครงการอื่นๆ หรือทาให้พื้นที่มี
แนวโน้มที่จะไม่บรรลุถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ที่ต้องการได้ ซึ่งอุปสรรคเป็นปัจจัยในเชิงลบที่จะ
น ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการหลี ก เลี่ ย ง หรื อ ลดอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการด าเนิ น การ ซึ่ ง เป็ น ผลจาก
การศึกษาสภาพพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่างๆ
สามารถสรุปการวิเคราะห์ศักยภาพตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ตาม
แนวทางการวิเคราะห์ด้วยวิธี SWOT Analysis ได้ดังต่อไปนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง

จุดอ่อน

1. มีศั ก ยภาพรองรั บ การขยายตั ว ของอ าเภอ 1. มีปัญหาน้าท่วมพื้นที่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 11
แม่ ส าย เป็ น แหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ ส าคั ญ ใน
บ่ อ ยครั้ ง ในช่ ว งฤดู ฝ นช่ ว งที่ ฝ นตกหนั ก
อนาคต
เนื่องจากท่อระบายน้าบริเวณข้างทางหลวง
2. เทศบาลมี ค วามพร้ อ มด้ า นการให้ บ ริ ก าร
อุ ด ตั น และการวางท่ อ เชื่ อ มทางของ
โครงสร้ างพื้น ฐานและขีดความสามารถใน
ประชาชนไม่ได้มาตรฐาน
การให้บริการสาธารณะ
2. ปัญหาการรุกล้าลาเหมืองสาธารณะ การทิ้ง
3. มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน
สิ่ ง ปฏิ กู ล มู ล ฝอยลงล ารางสาธารณะ เป็ น
ระหว่างตาบลใกล้เคียงที่สะดวกสามารถใช้
สาเหตุทอ่ ระบายน้าอุดตัน
สัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี
3. งบประมาณในการพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า ง
4. การคมนาคมทางบกสะดวก มีรถประจาทาง พื้ น ฐานขนาดใหญ่ เ ช่ น โครงการบริ ห าร
วิ่งผ่าน
จัดการน้าเพื่อการเกษตร

5. ถนนที่ใช้สัญจรไปมาสะดวก พร้อมมีไฟฟ้า 4. ปัญหาภัยแล้ง ทาให้ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้า
สาธารณะส่องสว่างในเวลากลางคืน
ห้วยไคร้ตื้นเขิน ไม่สามารถให้น้าสาหรับผลิต
ระบบประปาได้ ในช่วงฤดูร้อนบางปี
-6โอกาส

อุปสรรค

1. มี พื้ น ที่ ติ ด กั บ เส้ น ทางคมนาคมสายหลั ก 1. แผนงานโครงสร้างพื้นฐานขาดการบูรณาการ
(สายเชียงราย-แม่สาย)
กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ส่ ง ผลต่ อ แนว
2. ภาครั ฐ ให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณการ
ทางการวางแผน และออกแบบโครงการให้มี
ดาเนิ น งานของท้อ งถิ่น ด้า นสาธารณูป โภค
คุณภาพ มีอ ายุก ารใช้ งานที่ย าวนาน เช่ น
สาธารณูปการผ่านทางนโยบายเร่งด่วนและ
ด้ า นรุ ก ล้ า แนวถนนมากยิ่ ง ขึ้ น ท าให้ เ กิ ด
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ปัญหาการเปลี่ยนทิศทางของทางน้า เป็นต้น
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การสนับสนุน 2. ด้ า นระเบี ย บมี ขั้ น ตอนการพิ จ ารณาหลาย
โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล
ระดับ ทาให้โครงการมีความล่าช้า เช่น การ
พิจารณาการมีส่ ว นร่ว มของภาคประชาชน
เป็นต้น
2. ด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง

จุดอ่อน

1. พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสาหรับทา 1. ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทาบัญชี
การเกษตรทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนการผลิต
2. มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด จากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น 2. ไม่ มี ก ารรวมกลุ่ ม อาชี พ ท าให้ ข าดโอกาส
สามารถส่งเสริมให้เป็นสินค้าโอทอปได้
เข้าถึงแหล่งเงินทุน
3. มี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กลุ่ ม อาชี พ ให้ แ ก่ 3. สินค้าของกลุ่มอาชีพที่ผลิตออกมาไม่มีตลาด
ประชาชน
รองรับการจาหน่าย
4. เกษตรกรขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการ
ผลิ ต ทางการเกษตรท าให้ ผ ลผลิ ต ไม่ ไ ด้
คุณภาพตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ
5. มีอัตราการใช้สารเคมีสูงในภาคการเกษตร
6. ขาดแคลนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ดี
7. ประชาชนมี ภ าระหนี้ สิ น จากการกู้ ยื ม เพื่ อ
ลงทุนทางการเกษตร
โอกาส
อุปสรรค
1. รัฐบาลมีนโยบายประกันราคาสินค้าผลผลิต
ทางการเกษตร
2. มี แ นวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น
แนวทางในการดาเนินชีวิต
3. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับ
รากหญ้า ทาให้มีงบประมาณลงสู่ประชาชน

1. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการมีงาน
ทาและความมั่นคงในการทางาน
2. มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรง
3. ภาวะค่าครองชีพสูง
4. กระแสโลกาภิวัฒ น์ (Globalization) ส่ งผล
ต่อการดาเนินชีวิตของประชาชน(วัตถุนิยม)

4. รั ฐ บาลมี น โยบายในการส่ ง เสริ ม การผลิ ต 5. ไม่มีตลาดรองรับสินค้าชุมชน
สินค้าในท้องถิ่น
-73. ด้านการศึกษา
จุดแข็ง

จุดอ่อน

๑. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่เป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง
๒. ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้าง
รายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นได้ เช่น การทอเสื่อ
กก
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน
ด้านการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
๔. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล
ที่จัดตั้งเอง

๑. ขาดการจัดเก็บข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างเป็นระบบ (การจัดการองค์ความรู้)
๒. ประเพณีเก่าแก่บางอย่างกาลังจะสูญสลาย
ไม่มีการสืบทอด
๓. ผู้ปกครองขาดความเชื่อถือในโรงเรียนใน
สังกัดของเทศบาล
๔. เด็กนักเรียนที่เรียนดีบางราย ขาดโอกาสใน
การศึกษาต่อเนื่องจากผู้ปกครองมีรายได้ ไม่
เพียงพอ

โอกาส

อุปสรรค

๑. ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้เป็นจานวนมาก
๒. รัฐบาลมีนโยบายกู้ยืมเรียน
๓. รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
๔. ผู้บริหารการศึกษาให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาท้องถิ่น

๑. การสื่อสารที่ไร้พรมแดนทาให้เยาวชนลืม
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของตนเอง
๒. วัฒนธรรมบริโภคนิยมได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง
๓. กฎ ระเบียบบางอย่างไม่เอื้อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปส่งเสริม
สนับสนุนด้าน การศึกษาเนื่องจากไม่อยู่ใน
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-84. ด้านคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง

จุดอ่อน

๑. มีกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ทา
กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นที่
๒. วิถีชีวิตเรียบง่าย นับถือระบบอาวุโสและระบบเครือ
ญาติ (ทุนทางสังคม)
๓. ประชาชนมีการรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของประชาชน เช่น กลุ่มสตรี แม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่ม อสม.
๔. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) มี
ความเข้มแข็ง เป็นแกนนาที่สาคัญ ในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในพื้นที่
๕. ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพตนเองและ
คนในครอบครัวมากขึ้น มีความรู้ ในการดูแลตนเอง
และผู้อื่นได้มากขึ้น
๖. ประชาชนมีการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข
และการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
๗. มีกองทุนหลักประกันสุขภาพประจาตาบล ดาเนิน
กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพของ ประชาชนใน
ตาบล
๘. เทศบาลส่งเสริมให้มีการออกกาลังกายโดยจัดให้มี
สถานที่และอุปกรณ์ออกกาลังกาย
โอกาส

๑. งบประมาณสนับสนุนการทางานของกลุ่ม
อาสาสมัครน้อยทาให้ขาดขวัญกาลังใจในการ
ทางาน
๒. ผู้ยากไร้ในตาบลยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง
๓. บุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยขาด
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
๔. วัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่รักษาความปลอดภัยและการป้องกันภัย
ยังไม่เพียงพอ
๕. ประชาชนวัยรุ่นให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นน้อยกว่าในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
๖. มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ตาบล
๗. ประชาชนยังลุ่มหลงในอบายมุข อาทิ เช่น
การดื่มสุราสูบบุหรี่ เล่นการพนัน เป็นต้น
๘. ประชาชนเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น เช่น
โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคปวดข้อ
โรคปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ เป็นต้น
๙. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง
อุปสรรค

๑. รัฐบาลและจังหวัด / กลุ่มจังหวัด มีนโยบายสนับสนุน ๑. จากปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจทาให้
ด้านความมั่นคง
ประชาชนขาดความมั่นคงในการประกอบ
๒. รัฐบาลให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
อาชีพและ มีปัญหาการว่างงานมากขึ้น
ยาเสพติดและการรักษาความสงบ เรียบร้อยในสังคม ๒. มีปัญหาโรคติดต่อแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
๓. รัฐบาลให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหา สาธารณภัย
เช่น โรคไข้เลือดออก, โรคไข้หวัด
สร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ภายใน
ชาติ
๔. มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของ
ประชาชนชาวไทย
๕. มีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางใน
การดาเนินชีวิต

๖. มีหน่วยงานภายนอกที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข เช่น สานักงาน สาธารณสุขอาเภอแม่สาย
สานักงานปศุสัตว์อาเภอแม่สาย
-95. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง

จุดอ่อน

๑. พื้นที่เทศบาลตาบลห้วยไคร้ มี 4.024 ตร.กม. ทาให้ ๑. จากจานวนประชากรที่มีเพิ่มขึ้นและประชากร
ดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ง่าย
แฝง ทาให้มีปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒. เทศบาลมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ
เพิ่มมากขึ้นไม่มีการลดปริมาณขยะในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง
๒. ขาดการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ทา
๓. ประชาชนให้ความสาคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้ตอ้ งใช้งบประมาณของท้องถิ่นในการกาจัด
๔. มีการส่งเสริมให้คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ขยะสูงขึ้น สถานที่กาจัดขยะใกล้เต็ม
๓. ลาเหมืองตื้นเขิน มีตะกอนและวัชพืชปิดทาง
ไหลของน้า
๔. ปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการกาจัด
ขยะไม่ถูกวิธี การพ่นยาฆ่าแมลง ยากาจัด
ศัตรูพืช กลิ่นไม่พึงประสงค์จากขยะและมูลสัตว์
๕. ประชาชนไม่เปลี่ยนพฤติกรรม/มุมมองในการ
ใช้สารเคมีในภาคการเกษตร
๖. ไม่มีอุปกรณ์ในการทาลายเศษกิ่งไม้ วัชพืช ทา
ให้ประชาชนใช้วิธีเผา ทาให้มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
โอกาส

อุปสรรค

๑. รัฐบาลให้ความสาคัญในการป้องกันและแก้ไข
๑. ภาวะฝุ่นและหมอกควันปกคลุมจังหวัดเชียงราย
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
๒. มีการจัดพื้นที่ Zoning ระหว่างองค์กรต่าง ๆ
๒. มีบุคคลภายนอกนาขยะมาทิ้งในพื้นที่ทาให้เกิด
๓. หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยธรรมชาติที่มี ปัญหาส่งกลิ่นเหม็น ขาดความเป็นระเบียบ
ในท้องถิ่นได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยพืช เรียบร้อย สวยงามและเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรค
สดทดแทนการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุน
และพาหะนาโรคต่าง ๆ
การผลิตและป้องกันดินเสื่อมสภาพ

-106. ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดแข็ง

จุดอ่อน

๑. มีก ารแบ่ ง ส่ ว นราชการโดยก าหนดอานาจหน้ า ที่
อย่างชัดเจน
๒. ผู้บ ริ ห ารมีความชัดเจนในการกาหนดนโยบายใน
การบริหาร
๓. ผู้ บ ริ ห ารให้ ความส าคัญในการส่ งเสริมการมีส่ ว น
ร่ ว มของประชาชนในการจั ด ทา แผนพัฒ นาและ
งบประมาณของเทศบาล
๔. ประชาชนเริ่มมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ
เทศบาลมากขึ้น
๕. ประชาชนเข้ า มามี บ ทบาทในการตรวจสอบการ
บริหารจัดการมากขึ้น

๑. ลักษณะการทางานมุ่งที่ผลงานของแต่ละส่วน
การงานมากกว่ าการท างานในภาพรวมของ
เทศบาล
๒. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจด้าน
หนังสือสั่งการ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
๓. การพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
สร้างจิตสานึกที่ดียังดาเนินการไม่ต่อเนื่อง
๔. ประชาชนบางส่วนให้ความสาคัญในการจัดทา
แผนพัฒนาและงบประมาณของเทศบาลน้อย
๕. ขาดการบูรณาการร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นกับ
ส่วนราชการอื่น
๖. รายจ่ายประจาเพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ แต่
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเท่าเดิม

โอกาส

อุปสรรค

๑. เทศบาลมีความเป็นอิสระในการบริหารหน่วยงาน
๒. มีหน่วยงานตรวจสอบ / กากับดูแลอย่างใกล้ชิด
อาทิเช่น ท้องถิ่นอาเภอ สานักงาน ท้องถิ่นจังหวัด
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
๓. มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงฯ เข้ามา
ช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
๔. มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิต
๕. รัฐบาลและจังหวัดให้การส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณในการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ

๑. งบประมาณที่มีจากัด ทาให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
เต็มที่
๒. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บางเรื่องไม่
ชัดเจนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่และ
การ ให้ความช่วยเหลือประชาชน
๓. การเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยทาให้นโยบายไม่มีความ
ต่อเนื่อง

บทที่ 2
นโยบาย วัตถุประสงค์ และโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัด
ให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การของเทศบาลต าบลห้ ว ยไคร้ อ าเภอแม่ ส าย จั ง หวั ด เชี ย งราย เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561 และเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณในมาตรา ๓/๑ แหง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. ๒๕53 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ อันแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและ
เพื่อใหการบริหารราชการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธาและไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ เพื่อความต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอในการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรการการควบคุมภายในของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานติดตามผลการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามแผนการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ เทศบาลต าบลห้ ว ยไคร้ จึ ง ได้ ป ระกาศนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งและการ
ดาเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อ
กากับดูแลในการเป็นองคการที่ดี สาหรับองคกรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ
ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนถึงขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึง ดังนี้
1. กาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้อง
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและเทศบาลตาบลห้วยไคร้ โดยให้ความสาคั ญ
ในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2. มีการกาหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
ห้วยไคร้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงอย่ างสม่าเสมอ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลตาบลห้วยไคร้ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความ
เสี่ ย งอย่ างทั่ว ถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริห ารความเสี่ ยงให้ ผู้บริห าร ปลั ดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาลและหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริห าร มีหน้าที่กากับดูแลการบริห ารความเสี่ยงและการ
พัฒ นาระบบการควบคุมภายในภาพรวม โดยยึดหลั กคุณธรรม และจริยธรรม และกากับให้ มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
4. ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดและจัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภ าพ สร้ างบรรยากาศเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้ อมของการควบคุม ปฏิบัติต้น ไป
ตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ การมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
5. หัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและ
กาหนดกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนนาการควบคุมภายในไปปฏิบัติและปรับปรุงรวมทั้ง
ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

-126. หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดเทศบาล
ตาบลห้วยไคร้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
7. พนักงานเทศบาลทุกคน ต้องมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงสร้างเทศบาล
ตาบลห้ วยไคร้ และมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง หรือคาสั่งรับผิดชอบในการแบ่งงานขององค์กร รวมถึงต้อง
ดาเนินการวางแผน บริหารความเสี่ยง ป้องกันความเสี่ยงให้ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่สานัก/กอง
และหน่วยงานกาหนดไว้ จนถึงมีหน้าที่รายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น
ทราบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
8. ให้มีการรายงานสรุปผลความสาเร็จการดาเนินการในการบริหารความเสี่ยง และการ
ติดตามระบบการควบคุมภายในเสนอผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน 90 วัน เพื่อรายงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดตามระเบียบ หนังสือสั่งการกาหนดต่อไป

วัตถุประสงค์
การจั ดทาแผนการบริ ห ารความเสี่ ยงของเทศบาลตาบลห้ ว ยไคร้ จัดทาเพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและเพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ มีแนวทางในการ
ควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม โดยวัตถุประสงค์ในการจัดแผนการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้
1. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความ
เทศบาลตาบลห้วยไคร้
2. เพื่อให้ได้ทราบถึงวิธีการ/แนวทางในการระบุปัจจัยเสี่ยงในระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ
และระดับองค์กร โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิด การจัดทาแผนและการติดตามประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงประจาปี เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานย่อยและ
ระดับองค์กร รวมทั้งสามารถยกระดับการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลห้วยไคร้
4. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานสาคัญของการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งให้เกิดการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป
5. เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานสามารถป้องกัน
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือหมดไป ลดผลกระทบต่อ
ความสาเร็จของการดาเนินงาน และทาให้ภารกิจของเทศบาลตาบลห้วยไคร้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้
6. เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน เพื่อนาไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในการดาเนินงาน
ทุกระดับ

-13-

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตาบลห้วยไคร้ได้กาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนถึงบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ ไว้ดังนี้
นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล

หัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง

พนักงานเทศบาล

แผนภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง
หมายเหตุ

หมายถึง เส้นทางการสั่งการ
หมายถึง เส้นทางการให้คาแนะนา/ปรึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

-14-

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตาบลห้วยไคร้ มีนโยบายกาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ ดังนี้
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. หน่วยตรวจสอบภายใน

4. ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล

5. หัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยง
2. กากับนโยบายและให้คาเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง
1. จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้หน่วยงาน
2. กาหนดแนวทางการดาเนินงานและถ่ายทอดการบริหารความ
เสี่ยงลงสู่หน่วยงาน
3. ควบคุม ติดตาม การดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อลด
ระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือหมดไป
4. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อ
นายกเทศมนตรี
1. ให้คาปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล
ตาบลห้วยไคร้
2. สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงานและรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ
3. ติ ด ตามการบริ ห ารความเสี่ ย งของหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
กระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
1. สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
2. กาหนดแนวทางการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของนายก เทศมนตรี
3. ควบคุม ติดตามการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง
4. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความสาคัญของ
การบริหารความเสี่ยงและการมีส่วนร่ว มในการบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน
1. ประเมินขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของสานัก/กองตาม
นโยบายและคู่มือของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลงสู่การ
ปฏิบัติ
2. ควบคุมและประสานงานการดาเนินงาน การบริหารความเสี่ยง
ของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
3. ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเพื่อจัดทา
แผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและประสานงาน
ดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง

-15ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. หัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง
(ต่อ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
4. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน การบริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงานย่อยและระดับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
รายงานเสนอและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
หน่วยตรวจสอบภายใน มาวิเคราะห์ ปรับแผนและ แนวทางการ
บริหารความเสี่ยงในปีถัดไป

6. พนักงานเทศบาล

1. นาโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทาแผนความ
เสี่ยงระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ
3. ดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
4. จัดทาแบบประเมินความเสี่ยงเสนอหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการ
กองเพื่อรวบรวมประเมินในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป
5. นาข้อเสนอแนะจากหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบภายในมา
วิเคราะห์ ปรับแผนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยให้
ผู้ บ ริ ห ารตระหนั ก ถึง ความเสี่ ย งหลั ก ที่ส าคัญ และสามารถก ากั บดู แ ลองค์ กรได้อ ย่า งมี ประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความ
เสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่ง
ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้
3. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทาให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมี
ความเข้าใจยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการดาเนินงาน เป้าประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่าง
ชัดเจน
4. ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงระดับความ
เสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสาหรับ
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่า และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ล ะ
ประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น
5. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร

บทที่ 3
ความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความหมายของความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
และส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ของ
แผนงาน/โครงการที่สาคัญ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้
การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การประเมิน การจัดการ การติดตาม
ประเมินผล และการสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือกระบวนการดาเนินงานของ
องค์กร ตลอดจนการประกอบกันอย่างลงตัวของวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการและโครงสร้างขององค์กร ซึ่งมี
ผลโดยตรงต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหาร
ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk management System) ระบบบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม ทั้ง
กระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ โดยลดโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายหรือความล้มเหลว เพื่อให้ระดับของ
ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้
และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ของส่วนราชการเป็นสาคัญ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
นอกจากนโยบายการบริหารความเสี่ยงข้างต้น เทศบาลตาบลห้วยไคร้ ได้กาหนดแนวทางการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture) ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้การ
ดาเนินงานในทุกส่วนของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ นาหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ เพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ช่วยในการจัดลาดับ ความสาคัญของการดาเนินงาน การวางแผนป้องกัน ตลอดจนหา
แนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ โดยแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ จะดาเนินการด้วยการผนวกหลักการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและการควบควบคุมภายในเข้าไปในกระบวนการทางานหลัก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสื่อสารให้
ความรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและนาไปสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด

แนวคิดและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ในการประชุมเพื่อวางแผนการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 นายกเทศมนตรี
เทศบาลตาบลห้วยไคร้ ได้พิจารณาแนวคิดและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO
Enterprise Risk Management- Integrated Framework 2004 กรอบการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ
นี้จะใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน โดยมีองค์ประกอบการบริหาร
ความเสี่ยง 8 ประการ ดังนี้
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ด้านการดาเนินงาน
ด้านการเงิน ระเบียบ กฎหมาย
ด้านกลยุทธ์
และรายงาน
4 ประเภทความเสี่ยง
8 องค์ประกอบ
สภาพแวดล้อมในองค์กร
การกาหนดวัตถุประสงค์
การระบุความเสี่ยง
การประเมินความเสีย่ ง
การตอบสนองความเสีย่ ง
กิจกรรมควบคุม
สารสนเทศและการสื่อสาร
การติดตามประเมินผล

แผนภาพที่ 2 แผนภาพแสดงการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO
COSO Enterprise Risk Management- Integrated Framework 2004 เป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความเชื่อมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยได้กาหนดความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน ไว้ 4 หลัก
ได้แก่
1. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ในระดับสูง ซึง่
เชื่อมโยงและสนับสนุนภารกิจขององค์กร โดยองค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์เพื่อแสวงหาทางเลือก
หรือวิธีการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ใน
ระดับของการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์ด้านการเงินและรายงาน (Finance & Reporting Objectives) เป็น
วัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น สภาพคล่อง การจัดสรรงบประมาณ การรับเงิน
และการจ่ายเงิน ตลอดจนถึงการรายงานงบการเงิน รวมทั้งประสิทธิภาพของการดาเนินการอันเนื่องมาจาก
ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันเวลา ซึ่งจาเป็นต้องใช้ในการตัดสินใจต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
4. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives) เป็น
วัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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กรอบการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตาบลห้วยไคร้
COSO Enterprise Risk Management- Integrated Framework 2004 มีหลักการบริหารความ
เสี่ยงองค์กรประกอบด้วย 8 องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้องค์ประกอบเหล่านี้ได้มาจาก
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงานครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ใน
การบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 8 ได้แก่
1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) คือ สภาพแวดล้อมภายใน
ของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ ที่เป็น พื้นฐานสาคัญในการกาหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร ครอบคลุม ถึงแนวนโยบายโดยทั่วไปขององค์กร ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมองความเสี่ยงและการจัดการ
กับความเสี่ยงโดยบุคลากรทั้งหมดในองค์กร รวมไปถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง กับระดับความเสี่ยงที่เป็น
องค์ประกอบที่องค์กรยอมรับได้ ความซื่อสัตย์กับคุณค่าทางจริยธรรม และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร อาทิ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการ
ทางาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น
2) การกาหนดวั ต ถุป ระสงค์ (Objective Setting) คื อ การกาหนดสิ่ งที่ ต้อ งการท าให้
สาเร็จ หรือผลลัพธ์ของการดาเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ที่
เลือกจะเป็นสิ่งสนับสนุนและไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาขององค์กรและความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน และเหมาะสมต่อไป
3) การบ่ ง ชี้ เ หตุ ก ารณ์ (Event Identification) คื อ การรวบรวมเหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจเกิ ด
ขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน
บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้เพื่อทาความ
เข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น
การระบุความเสี่ยงหรือการบ่งชี้เหตุการณ์ จะเป็นการระบุปัจจัยที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อ
เป้าหมายขององค์กรหรือการปฏิบัติงานทั้งในและระดับองค์กรและระดับหน่วยงานย่อย โดยประเภทความ
เสี่ยง กาหนดตาม COSO Enterprise Risk Management- Integrated Framework 2004
4) การประเมิ น ความเสี่ ย ง (Risk Assessment) คื อ การประเมิ น ความเสี่ ย งเป็ น การ
จ าแนกและพิ จ ารณาจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของความเสี่ ย งที่ มี อ ยู่ โดยการประเมิ น จากโอกาสที่ จ ะเกิ ด
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงได้ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอก
และปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร
เมื่ อ ประเมิ น ความเสี่ ย งเสร็ จ สิ้ น ให้ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน นามาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หรือจัดลาดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ /แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และพิจารณากาหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิด
จากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact) ที่
ประเมินได้ โดยจัดทาเรียงลาดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่า ต่ามาก ในรูปแบบของ แผนภูมิความเสี่ยง
(Risk Profile) ทั้งนี้ ได้กาหนดค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แสดงได้ดังนี้
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ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
สูงมาก

ค่าความเสี่ยง
(โอกาส &
ผลกระทบ)
20 - 25

สูง

15 - 16

ปานกลาง

5 - 12

ต่า

3-4

ต่ามาก

1-2

เกณฑ์การประเมิน
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จาเป็นต้องเร่งรัดจัดการความ
เสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดาเนินการควบคุมโดย
กระบวนการควบคุมภายใน
อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

5) การตอบสนองความเสี่ ย ง (Risk Response) คื อ การด าเนิ น การหลั ง จากที่ องค์ ก ร
สามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กร และประเมินความสาคัญของความเสี่ยงแล้ว วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ทาได้หลายวิธี เช่น หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม/ลด หรือหาผู้ร่วมรับความเสี่ยงโดยการพัฒนากระบวนการ
บริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ Risk appetite) และระดับความ
เบี่ยงเบนจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk tolerance)
เมื่อทาการประเมินระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น คณะกรรมการจะกาหนดการตอบสนอง
และยอมรับความเสี่ยงเพื่อเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร หลักการของความรับผิดชอบในการ
บริหารความเสี่ยง คือ เจ้าของความเสี่ยงจะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยง/

แผนการปรับปรุงที่เหมาะสมสาหรับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ เมื่อแผนได้ถูกอนุมัติและเห็นชอบแล้ว
เจ้าของความเสี่ยงจะต้องรับผิดชอบต่อการนาแผนไปปฏิบัติ และติดตามผลการดาเนินงานของแผนนั้น
-20การตอบสนองความเสี่ยง คือ การกาหนดแนวทางวิธีการที่ควรกระทาเพื่อจัดการความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง อย่างเหมาะสม ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ และคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ แนวทางการจัดการความเสี่ยง มี 4 วิธี ดังนี้
1. การยอมรับความเสี่ยง (Take) เป็นการยอมรับความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นหลังจาก
วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากความคุ้มค่าในการ
จัดการ ควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุมสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ
จึงต้องยอมรับความเสี่ยงนั้น แต่อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ก็จะต้องมี
มาตรการ ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสี่ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น
2. การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) เป็นการพยายามปรับปรุงระบบการทางาน
หรือออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
3. การกระจายหรือโอนย้ายความเสี่ยง (Transfer) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอน
ความเสี่ยงให้ผู้อื่นผ่อนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป อาทิเช่น การทาประกัน หรือจ้างให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ
แทน เพื่อเป็นการประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายองค์กรจะได้รับการชดใช้จากหน่วยงานอื่น
4. การหลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย ง (Terminate) เป็ น การจัด การความเสี่ ยงที่ อยู่ ใ น
ระดับสูง และหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมที่จะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงนั้นไป อาทิเช่น การก่อสร้างเตาเผาขยะอาจส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมชุมชน จึงต้องหยุดหรือ
ยกเลิกโครงการนี้ไป เป็นต้น
6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) การกาหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่
กระทาเพื่อลดความเสี่ยง และทาให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การ
กาหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการ
สร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
7) สารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and Communication) คื อ องค์ ก ร
จะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะนาไปพิจารณา
ดาเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกาหนดและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิผลต้องทาให้ได้รับรู้กันในวงกว้างมีการสื่อสารสู่ระดับล่าง ระดับบน ทั่วทั้งองค์กร
ปัจจุบันเทศบาลตาบลห้วยไคร้ได้กาหนดให้หน่วยงาน จัดเก็บสารสนเทศที่มีนัยสาคัญที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน บันทึกเก็บไว้ใน Google Drive เมล์กลางของหน่วยงาน โดยจัดเก็บและสามารถ
นามาสื่อสารในรูปแบบและในเวลาที่กาหนดได้ ช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ของตนให้ลุล่วงไปได้
8) การติดตามประเมินผล (Monitoring) องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึง
ผลการดาเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรต้องได้รับการติดตาม ประเมินผล และได้รับการปรับเปลี่ยน
ตามความจาเป็น การติดตามประเมินผลอาจจะกระทาได้โดยการดูแลอย่างต่อเนื่องของฝ่ายบริหาร หรือการ

ประเมินแยกต่างหาก หรือทาทั้งสองวิธี การติดตามและทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องจะส่งผล
ทาให้ความเสี่ยงของหน่วยงานนาไปสู่ความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือหมดไป โดยนาเสนอเป็นรูปภาพได้ดังนี้
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ความเสี่ยง
ที่ถูกจัดการ
ความเสี่ยง
ก่อนจัดการ

ความเสี่ยง
ที่เหลือ

ความเสี่ยง
ที่ถูกจัดการ

การจัดการ
หลังทบทวน
ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

ขั้นตอบสนอง
ความเสีย่ ง

ขั้นตอบติดตาม
ทบทวน

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

บทที่ 4
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตาบลห้วยไคร้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กระบวนการจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์
ประเมิน และจัดลาดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานขององค์กร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเทศบาลตาบลห้วยไคร้ได้วิเคราะห์และจัดทาแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงโดยพิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2562 และระบบความเสี่ยง
เพิ่มเติม เพื่อกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและ
สูง ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีขั้นตอนในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้
1. การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยง
และปัจจัยเสี่ยง โดยคานึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกปัจจัยเหล่านี้มี ผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและในระดับกิจกรรมโดยใน
การระบุปัจจัยเสี่ยงต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กาหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จาเป็นต้องได้รับการดูแล
ป้องกันรักษา
การระบุ ป ระเภทความเสี่ ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ ค วามส าคัญสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงกาหนดให้พิจารณาประเภทความเสี่ ยงตาม COSO Enterprise Risk
Management- Integrated Framework 2004 อยู่ 3 ด้ า น คื อ ค วามเสี่ ย งด้ า น การด าเนิ น งาน
(Operation Risk : O) , ความเสี่ยงด้านการเงินและรายงาน (Financial Risk : F) หรือความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk : C)
2. พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากสถิติเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการ
คาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ

โอกาสที่จะเกิด

5

สูงมาก

4

สูง

3

ปานกลาง

2
1

คาอธิบาย
โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง

โอกาสเกิดเชิงปริมาณ
1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า

มีโอกาสในการเกิดเกือบค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง

1 ปี ต่อครั้ง

ต่า

มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง

2-3 ปี ต่อครั้ง

ต่ามาก

มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

5 ปี ต่อครั้ง

-233. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่าความเสี่ยง จาก
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ

ระดับ ผลกระทบ
5

สูงมาก

4

สูง

3

คาอธิบาย
ส่งผลกระทบในระดับสูงมาก (มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ประชาชน
ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอก

ปานกลาง ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน

2

ต่า

ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายในอื่น

1

ต่ามาก

ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของตนเอง

4. การประเมิน ผลการควบคุมที่มีอยู่ เป็นการพิจารณาความเสี่ยงคงเหลือที่ได้จากการ
วิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้

สานักเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ความเสี่ยง

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในพื้นที่มีความรวดเร็วเป็นไปตาม
ขั้นตอนของระเบียบกฎหมายทีก่ าหนด
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหาร
จัดการ
๒. เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่
เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการช่วย
เหลืออย่างทันท่วงที

1. สภาพพื้นที่โดยส่วนใหญ่มกี าร
ขยายบ้านเรือน ปลูกติดชิดกัน
เจ้าของอาคารเก่าไม่ตรวจสอบ
สายไฟฟ้าภายในมีความเสี่ยงการลด
วงจร
2. อยู่เวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่มี
จุดอ่อนช่วงพลัดเปลี่ยนเวร
3. ภาวะภัยแล้งคาดการว่ารุนแรง
มากขึ้น
4.ขาดบุคลากรปฏิบัติประจา
รถดับเพลิง 1 อัตรา

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน

1. จัดประชุมเพื่อหาแนวทาง มีการควบคุมที่เพียงพอแต่ไม่
ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว
สามารถลดความเสี่ยงได้
2. มีการจัดซักซ้อมแผนปฏิบัติ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยประจาปี
3. ประสานหน่วยงาน ชุมชน
เพื่อจัดทาแผนบริหารจัดการน้า
4. ดูแลการจัดเตรียมและ
อานวยความสะดวกในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆในพื้นที่

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

1. สภาพพื้นที่โดยส่วนใหญ่มีการ ๑. สารวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเพื่อวางแผน
ขยายบ้านเรือน ปลูกติดชิดกัน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าของอาคารเก่าไม่ตรวจสอบ
๒.ทาทะเบียนคุมอุปกรณ์พร้อม
สายไฟฟ้าภายในมีความเสี่ยงการ สารวจเครื่องมือเพื่อใช้ในการ
ลดวงจร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. อยู่เวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่ม3.
ี ฝึกซ้อมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
จุดอ่อนช่วงพลัดเปลี่ยนเวร
ป้องกันรายเดือน รายงานผู้บริหาร
3. ภาวะภัยแล้งคาดการว่ารุนแรง ทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข
มากขึ้น
4.ขออนุมัติเปิดกรอบอัตราบุคลากร
4. ขาดบุคลากรปฏิบัติประจา
พนักงานจ้างตาแหน่งพนักงานดับเพลิง
รถดับเพลิง 1 อัตรา
เพิ่ม 1 อัตรา
5. มี การประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่สรุป
ภารกิจประจาเดือนทุกเดือน มอบหมาย
งานติดตามงานสม่าเสมอ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งานป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย/
สานักปลัด
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สาคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

สานักเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กิจกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑. มีการเสนอโครงการเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ยังไม่ครบถ้วน
ในทุกประเด็น
2. มีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
บ่อยครั้ง
3. การบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ E-plan ไม่เป็นปัจจุบัน
ผู้รับผิดชอบไม่ได้บันทึกข้อมูลระบุ
พิกัดของโครงการก่อสร้าง การ
บันทึกข้อมูลการลงนามในสัญญา
และการเบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบัน

1. มีการส่งเสริมสนับสนุนใน มีการควบคุมที่เพียงพอแต่ไม่
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถลดความเสี่ยงได้
แบบมีส่วนร่วมโดยประชาคม
ท้องถิ่น
2. การดาเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบกาหนดมี
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการสนับสนุน
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทาแผน
และประชาคมเทศบาลให้
ความเห็นชอบ
3. ได้มีการกาหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนา สาหรับปีงบประมาณ
แต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้า ไว้ในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. ประชาชนไม่แสดงความคิดเห็น
ในการเสนอโครงการเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ครบถ้วนในทุก
ประเด็น
2. ไม่มีการจัดลาดับความสาคัญ
ของโครงการจึงทาให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง
3. การบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ E-plan ไม่เป็น
ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบไม่ได้บันทึก
ข้อมูลระบุพิกัดของโครงการ
ก่อสร้าง การบันทึกข้อมูลการลง
นามในสัญญาและการเบิกจ่ายไม่
เป็นปัจจุบัน

1. วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่
งานวิเคราะห์
ประชาชนไม่แสดงความคิดเห็น นโยบายและแผน /
หาเหตุ เพื่อนาไปปรับปรุง แก้ไข สานักปลัด
2.จัดประชุมเพื่อสร้างความ
เข้าใจระหว่างผู้บริหาร ผู้นา
ชุมชน คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. จัดลาดับความสาคัญ
ก่อนหลัง ของปัญหาในการ
บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น
4.จัดอบรมให้ความรู้ ประชาชน
เรื่องความสาคัญการจัดทาแผน
กระบวนการมีส่วนร่วม
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วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

สานักเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆที่สาคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กิจกรรมการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

การควบคุมภายในที่มีอยู่

1. งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ต่อการบริหาร
ทาให้ส่วนราชการโอนและแก้ไขการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง
2. การดาเนินการด้านงบประมาณ
ต้องทาให้เป็นปัจจุบันในระบบ
สารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
3. ปริมาณงานมากเมื่อเทียบกับ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบคนเดียวมีความ
เสี่ยงงานปฏิบัติงานไม่ทันระยะเวลา
กาหนด

1. แจ้งแนวทางการปฏิบัติ
ตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการ ในที่ประชุมเจ้าหน้าที่
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ทราบ ในส่วนที่เกีย่ วกับ
อานาจของผู้โอนหรือการ
ดาเนินการในส่วนที่ เกีย่ วข้อง
เช่นการรายงานผู้กากับดูแล
2. ตรวจสอบแผนการ
ดาเนินการเป็นประจาทุก
เดือน และดาเนินการให้
เป็นไปตามแผนเว้นแต่มี
เหตุผลจาเป็น เร่งด่วนที่ต้องมี
การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย
ของหน่วยงาน
3. กาหนดการโอนและ แก้ไข
การเปลี่ยนแปลง งบประมาณ
เป็นรายไตรมาสเว้นแต่มีเรื่อง
เร่งด่วน

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

มีการควบคุมที่เพียงพอแต่ไม่ 1. การโอนและแก้ไขการ
สามารถลดความเสี่ยงได้
เปลีย่ นแปลงงบประมาณ
บ่อยครั้งยังคงมีมากกว่า 5 ครั้ง
ต่อปี
2. การปฏิบัติงานปัจจุบันมีการ
ปรับเปลี่ยนกฎหมายและระบบ
สารสนเทศในการทางานอยู่
บ่อยครั้ง ทาให้ปฏิบัติงานไม่ทัน
ต่อห้วงระยะเวลาที่กาหนด

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.ชี้แจงระเบียบข้อสั่งการในการ งานวิเคราะห์
ดาเนินการงบประมาณกับ
นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ถอื ปฏิบัติ
/สานักปลัด
2. กาหนดการปรับแผนการ
ดาเนินงาน รวมทั้ง การโอน
งบประมาณ การเปลี่ยนแปลงและ
แก้ไขให้อยู่ ในระยะเวลาที่กาหนด
3. ขออนุมัติเปิดกรอบอัตรา
บุคลากรพนักงานจ้าง เพิ่ม 1
อัตรา
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้การวางแผนและกาหนดวงเงิน
งบประมาณประจาปีและการทาแผน
งบประมาณล่วงหน้าสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาของหน่วยงาน บรรลุ
วัตถุประสงค์และให้การใช้จา่ ยเงิน
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบวิธกี าร
งบประมาณฯ ของ อปท. พ.ศ.2541

ความเสี่ยง

สานักเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
งานการเจ้าหน้าที่
กิจกรรมการบริหารงานบุคคล

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. เทศบาลมีแนวโนมดานภาระ ค่า
ใช้จายเงินเดือนประโยชนตอบแทน
อื่นและเงินคาจ้างของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นและ.
ลูกจาง ใกลเคียงรอยละ ๔๐ ของ
เงินงบประมาณรายจายประจาป
2. การวิเคราะห์อัตรากาลัง
ปริมาณงาน ไม่เพียงพอหรือ
เหมาะสม
3. พนักงานบางคนขาดความรู้ใน
การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทางานและไม่สนใจเข้ารับการ
ฝึกอบรมพัฒนา

1. ศึกษาแนวทางการปรับ
มีการควบคุมที่เพียงพอ
ลดคาใชจาย ดานบุคลากร
แต่ไม่สามารถลดความ
ใหเปนไปตาม ม.๓๕ แหง
เสี่ยงได้
พ.ร.บ ระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
2.จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานเพื่อเพิ่มทักษะ
ความรู้
3. กากับดูแลการปฏิบัติงาน
โดยผู้บริหาร และจัดทา
ข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้ปฏิบัติงาน

1. เทศบาลมีแนวโนมด้านภาระ
ค่าใช้จายเงินเดือนประโยชนตอบแทนอืน่
และเงินคาจ้างของข้าราชการ หรือ
พนักงาน สวนทองถิ่นและลูกจ้าง ใกล
เคียงรอยละ ๔๐ ของเงินงบประมาณ
รายจายประจาป
2. การวิเคราะห์อัตรากาลัง ปริมาณงาน ไม่
เพียงพอหรือเหมาะสม
3. พนักงานบางคนขาดความรู้ในการ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน
และไม่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา

1. ศึกษาแนวทางการปรับลด
คาใชจาย ดานบุคลากร ใหเปน
ไปตาม ม.๓๕แหง พ.ร.บ
ระเบียบบริหารงาน บุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการทางาน
3. กากับดูแลการปฏิบัติโดย
ผู้บริหาร และจัดทาข้อตกลง
ร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้ปฏิบัติงาน
4. มีการจ้างเหมาบริการช่วย
ปฏิบัติงานในตาแหน่งที่สามารถ
ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่

งานการเจ้า
หน้าหน้าที่/
สานักปลัด
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-เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวย
ความเรียบรอย และถูกตองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

ความเสี่ยง

สานักเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
งานพัฒนาชุมชน
กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนและงานสังคม
สงเคราะห์

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การรับผิดชอบกิจกรรมงานพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน
ชุมชนตามภารกิจของรัฐ มี
กาหนดตาแหน่ง คาสั่ง
บุคลากรเพียง 1 คน ซึ่งไม่
มอบหมายหน้าที่
เพียงพอต่อปริมาณงาน
ตามภารกิจ งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
และงานอื่นๆที่กฎหมายกาหนด
ทาการให้บริการประชาชนรวมถึง
การบริหารจัดการ เอกสารภายใน
ที่มีจานวนมาก
ไม่สามารถดาเนินการได้ทันตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

มีการควบคุมที่เพียงพอแต่ไม่ การเบิกจ่ายงบประมาณ
สามารถลดความเสี่ยงได้
จ่ายเบีย้ ยังชีพ โครงการในแผน
ดาเนินงานมีจานวนมาก
ทาการให้จัดทาเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
กาหนด

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

1.จัดทาแผนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
2. เมื่อมีกิจกรรม หรืองานที่
ต้องใช้บุคลากรจานวนมาก
ควรจัดทาหนังสือขอความ
ร่วมมือส่วนราชการอื่นเพื่อ
บูรณาการงานร่วมกัน
3. เสนอขอการปรับปรุงแผน
อัตรากาลังเพิ่มเติม ตาแหน่ง
นักพัฒนาชุม 1 ตาแหน่ง
หรือเสนอจ้างเหมาบริการ
แรงงาน 1 ตาแหน่ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งานพัฒนาชุมชน/
สานักปลัด
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ให้บริการเกี่ยวกับ
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริม
อาชีพและพัฒนาสตรี และงาน
อื่นๆที่กฎหมายกาหนด
การช่วยเหลือประชาชน

ความเสี่ยง

สานักเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
กิจกรรมการสารวจข้อมูลภาคสนาม

- เพื่อให้การจัดเก็บภาษีครบถ้วนเป็นธรรม
ตรวจสอบได้และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติงานแผนที่
ภาษีและทรัพย์สินได้อย่างเต็มที่

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน มีการควบคุมภายในแต่ยัง
ทรัพย์สินโดยการจัดทาแผนที่ ไม่เพียงพอจึงไม่สามารถลด
แม่บท จัดทา
ความเสี่ยงได้
Zone,Block,Lot จัดทาแผน
ที่ภาษี ในโปรแกรมประยุกต์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Ltaxgis) เพื่อเก็บข้อมูลที่ดิน
ในพื้นที่เทศบาลตาบลห้วยไคร้

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การจัดเก็บภาษีมกี ารปรับเปลี่ยน
กฎหมาย ปัจจุบันขาดบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านงานแผนทีภ่ าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยตรงจึงทาให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและ
ทรัพย์สินได้อย่างเต็มที่

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

1. เร่งรัดให้นาข้อมูลจากการ
สารวจข้อมูลภาคสนาม
บันทึกลงในโปรแกรมแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อใช้เป็นระบบสารสนเทศ
ในการออกเก็บภาษี
2. จัดทาแผนปฏิบัติการแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตามแผนงานอย่าง
เคร่งครัด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองคลัง
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ความเสี่ยง

สานักเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
กิจกรรมการสารวจข้อมูลภาคสนาม ตาม
พระราช บัญญัตภิ าษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ.2562

1. ขาดบุคลากรและงบประมาณ
ในการออกสารวจพื้นที่ ทาให้
งานล่าช้า ไม่สามารถสารวจ
ข้อมูลได้อย่าง 100 %

-เพื่อให้การสารวจข้อมูลภาคสนาม เป็นไป
และถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติภาษีทดี่ ิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

สารวจและยืนยันข้อมูลเดิมเพื่อ มี ก ารควบคุ ม ภายในแต่ ยั ง ไม่ 1. ขาดบุคลากรปฏิบัติงานด้านงาน
ใช้ ใ นก า รจั ดเก็ บ ภ า ษี ตา ม เพียงพอจึงไม่สามารถลดความ แผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน
พระราชบั ญ ญั ติภ าษี ที่ดินและ เสี่ยงได้
2. เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ จึง
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ต้องทาการศึกษารายละเอียดอย่าง
รอบคอบทาให้การปฏิบัติงานด้าน
การสารวจข้อมูลมีความ งานล่าช้า
ไม่สามารถสารวจข้อมูลได้อย่าง
100 %
3. ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทาให้
ข้อมูลที่จัดทาแผนทีภ่ าษี ไม่เป็น
ปัจจุบัน

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมโปรแกรมที่ใช้ใ นการ
จั ดทาแผนที่ภ าษี เ พื่อ นามา
ประยุก ต์ในการช่ว ยสารวจ
และเก็บข้อมูลในการจัดเก็บ
ภาษี เนื่ อ งจากโปรแกรมมี
การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
บุคลากรไม่มีองค์ความรู้เป็น
ปัจจุบัน

กองคลัง

2. รอการจั ด สรรต าแหน่ ง
เ จ้ า พ นั ก ง า น จั ด เ ก็ บ ฯ
จานวน 1 ตาแหน่ง จากกรม
ส่งเสริมฯ
3. เสนอจ้ า งเหมาบริ ก าร
แรงงาน 1 ตาแหน่ง ระหว่าง
รอการจัดสรรตาแหน่ง
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2.ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทาให้
ข้อมูลที่จัดทาแผนทีภ่ าษี ไม่เป็น
ปัจจุบัน

การควบคุมภายในที่มีอยู่

สานักเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้
กิจกรรมการจัดเก็บรายได้

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

4. ยังมีลูกหนี้ภาษีคงค้าง
5. ขาดบุ ค ลากรรั บ ผิ ด ชอบงาน
จัดเก็บรายได้โดยตรง

1. ประชาชนผู้เสียภาษียังไม่ยื่น
แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
ภายในตามระยะเวลาที่กาหนด

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

1. เร่งรัดสารวจข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สิน เพือ่
สร้างความเข้าใจกับประชาชนและ
เพื่อให้ทราบการทาประโยชน์และ
2. เจ้ า ของที่ ดิ น ไม่ ไ ด้ อ าศั ย อยู่ ใ น
สามารถ จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน
พื้ น ที่ /เจ้ า ของที่ ดิ น ไม่ ท ราบว่ า
ตนเองเป็ น ผู้ ที่ ต้ อ งยื่ น แบบแสดง 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
รา ย ก า รที่ ดิ น แ ล ะ ช า ร ะ ภ า ษี ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ประจาปี ครบทุกจานวนแปลง
ชาระภาษีทุกประเภทอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดทาแผ่นพับและขึ้น
3. เจ้าของที่ดินเปลี่ยนแปลงการทา
ป้ายคัทเอาท์
ประโยชน์ที่ดินโดยที่ไม่ได้แ จ้ งการ
เปลี่ยนแปลงทาให้การประเมินภาษี 3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ไม่ถูกต้องตามอัตราภาษี
ภายในหมูบ่ ้านในช่วงระยะเวลา
การรับชาระภาษี
4. ลู ก หนี้ ภ าษี เ ดิ ม ยั ง ไม่ ยื่ น ช าระ
ภาษีค้างทาให้ยังมีลูกหนี้ภาษีคงค้าง 4.ออกหน่วยรับชาระภาษี
ดาเนินการขอความร่วมมือ
5. ขาดบุ ค ลากรรั บ ผิ ด ชอบงาน
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายจาก
จัดเก็บรายได้โดยตรง
กานัน ผู้ใหญ่บา้ นล่วงหน้า

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองคลัง
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1. ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ยื่นแบบ 1. จัดการประชาสัมพันธ์อย่าง มีการควบคุมภายในที่
แสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายใน ต่อเนื่อง
เพียงพอแต่ยังไม่สามารถลด
ระยะเวลาที่กาหนด
ความเสี่ยงได้
2. อ อ ก พื้ น ที่ เ พื่ อ เป็ นก า ร
2. เจ้ าของที่ดินไม่ได้อ าศัย อยู่ใน ให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนผู้ เ สี ย
วัตถุประสงค์
พื้ น ที่ / เจ้ า ของที่ ดิ น ไม่ ท ราบว่ า ภาษี
เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมี ตนเองเป็ นผู้ ที่ต้ อ งยื่ นแบบแสดง
3. เปิดโอกาสสร้างความเข้าใจ
ประสิทธิภ าพ จั ดเก็บ ได้ครบถ้ ว นถู ก ต้อ ง รายการที่ ดิ น และช าระภาษี
อันดีกับประชาชนผู้เสียภาษี
ไม่มีลูกหนี้คงค้าง และดาเนินการให้เป็นไป ประจาปี
ตามระเบียบ
3. เจ้ าของที่ดินเปลี่ยนแปลงการ
ทาประโยชน์ที่ดินโดยที่ไม่ได้แ จ้ ง
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ใ ห้ ก า ร
ประเมินภาษี ไม่ถูกต้องตามอั ตรา
ภาษี

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

สานักเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
งานการเงินและบัญชี
กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ ePayment

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ ePayment เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน

การเบิกอนุมัติเบิกจ่ายเงินระบบ
e-Payment ธนาคารกาหนด
ผู้ใช้งานได้เพียงรายเดียว ทาให้
ขาดกระบวนการตรวจสอบ อาจ
ทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได้

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตรวจทานข้อมูลก่อนการอนุมัติ
กับข้อมูลที่ได้ทาการบันทึก
บัญชี และ
งบการเงิน
ประจาเดือน

มีการควบคุมภายในที่
เพียงพอแต่ยังไม่สามารถลด
ความเสี่ยงได้

การเบิกอนุมัติเบิกจ่ายเงินระบบ ePayment ธนาคารกาหนดผู้ใช้งาน
ได้เพียงรายเดียว ปัจจุบันมอบให้
นักวิชาการเงินและบัญชีเป็น
ผู้ดาเนินการ ทาให้ขาดกระบวนการ
ตรวจสอบ อาจทาให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้

1. ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน
โดยผู้อานวยการกองคลัง

กองคลัง

2.กาชับให้ผู้ปฏิบัติงานมีการ
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
และจานวนเงินที่จ่าย ผ่านระบบePayment ให้ระเอียด ก่อน
ดาเนินการเบิกจ่าย.
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วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

สานักเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิก
ดาเนินการวางฎีกาเบิกเงินโดยเร็ว
อย่างช้าไม่เกินห้าวันนับจากวันที่
ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับ
งานถูกต้อง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การวางเบิกฎีกาของหน่วยงานผู้เบิกยัง
พบว่ามีการจัดวางฎีกา เกินห้วง
ระยะเวลาการวางเบิกตามระเบียบ
กาหนด (อย่างช้าไม่เกิน 5 วันนับจาก
วันตรวจรับ) ทาให้การเบิกจ่ายเงินแก่
ผู้รับจ้างมีความล่าช้าออกไป

จัดทาสมุดคุมการส่งมอบ
เอกสารระหว่างงานอื่นกับ
งานการเงินและระหว่างส่วน
งานอื่นกับกองคลัง

มีการควบคุมภายในที่
เพียงพอแต่ยังไม่สามารถ
ลดความเสี่ยงได้

ฎีกาที่งานการเงินได้รับจากหน่วยงานผู้
เบิกกรณีการซื้อหรือจ้างทาของ ยัง
พบว่ามีการจัดวางฎีกา เกินห้วง
ระยะเวลาการวางเบิกตามระเบียบ
กาหนด (อย่างช้าไม่เกิน 5 นับจากวัน
ตรวจรับ) ทาให้การเบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับ
จ้างมีความล่าช้าออกไป การปฏิบัติ
หน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. หัวหน้าสานัก และ
ผู้อานวยการกอง ควรควบคุม
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบกาหนด

ทุกสานัก/กอง

2. จัดทาบันทึกภายในเพื่อแจ้ง
ขอความร่วมมือในการวางฎีกา
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
กาหนด
3. จัดทาสมุดคุมการส่งมอบ
เอกสารระหว่างงานอื่นกับงาน
การเงินและระหว่างส่วนงานอื่น
กับกองคลัง
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งานการเงินและบัญชี
กิจกรรมการวางฎีกาเพื่อเบิก
จ่ายเงิน

ความเสี่ยง

สานักเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

หน่วยงานผู้เบิกจัดทาเอกสารประกอบ
ฎีกายังไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ทาให้
การเบิกจ่ายล่าช้า

1. บันทึกข้อความแจ้งให้
หน่วยงานผู้เบิกทราบถึง
รายละเอียดของเอกสาร
ประกอบฎีกาที่มีสาระสาคัญ
ประกอบด้วยอะไรบ้าง

มีการควบคุมภายในที่
เพียงพอแต่ยังไม่สามารถ
ลดความเสี่ยงได้

และไม่ถูกต้อง ตามระเบียบฯ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน
การเบิกจ่ายถูกต้องและครบถ้วน
ตามระเบียบฯ
2. เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วทันต่อเวลา

2. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กอง
คลังตรวจสอบฎีกาที่
หน่วยงานผู้เบิกมาวางเบิก
พบว่า ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน
กองคลังได้ทาการส่งคืน
เอกสารให้กับหน่วยงานผู้เบิก
รับเอกสารกลับไปแก้ไข

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

หน่วยงานผู้เบิกไม่มีความเข้าใจใน
ระเบียบหรือรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย
การแก้ไขยังคงเป็นการแก้ไขตามที่กอง
คลังแจ้ง ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจอย่าง
แท้จริง ทาให้การเบิกจ่ายมีความล่าช้า

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ควรให้งานการเจ้าหน้าที่เพิ่ม
เนื้อหาในการจัดฝึกอบรมภายใน
หน่วยงานในหัวข้อการเบิกจ่าย
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ เกี่ยวกับ
การเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ
รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน เพื่อให้ทราบถึง
สาระสาคัญในเอกสารประกอบ
ฎีกาเบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้อง
ตรงกัน

ทุกสานัก/กอง
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งานการเงินและบัญชี
การจัดทาเอกสารประกอบฎีกา
ของหน่วยงานผู้เบิก

ความเสี่ยง

สานักเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ด้านพัสดุและทรัพย์สิน
การปฏิบัติงานพัสดุ

เพื่อให้การบริหารงานเกีย่ วกับการ
พัสดุเป็นไปพระราช บัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

1.บุคลากรที่รับผิดชอบในด้าน
พัสดุยังไม่มีความชานาญเนื่องจาก
ต้องศึกษาระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และต้องศึกษาขั้นตอน
ในการปฏิบัติบนระบบปฏิบัติการ
อาทิระบบ e-gp และระบบ
e-LAAS ไปด้วย
2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัด
จ้างมีการปรับเปลี่ยนแนวทางอยู่
ตลอดทาให้บุคลากรไม่สามารถ
ปฏิบัติได้เป็นปัจจุบัน

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

บุคลากรด้านพัสดุเข้ารับการ มีการควบคุมภายในที่
อบรมแนวทางปฏิบัติตาม
เพียงพอแต่ยังไม่สามารถ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด ลดความเสี่ยงได้
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐโดยกรมบัญชีกลาง
และท้องถิ่นจังหวัดจัดการ
ฝึกอบรม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.บุคลากรที่รับผิดชอบในด้านพัสดุยัง
ไม่มีความชานาญเนื่องจากต้องศึกษา
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้อง
ศึกษาขั้นตอนในการปฏิบัติบน
ระบบปฏิบัตกิ าร อาทิระบบ e-gp และ
ระบบ
e-LAAS ไปด้วย

1. จั ด ส่ ง บุ ค ลากรที่ มี ห น้ า ที่
รับ ผิดชอบงานพัสดุเข้ า รับ การ
อบรมอย่างสม่าเสมอเพื่อศึกษา
เรียนรู้ให้ เข้ าใจในระเบีย บและ
วิ ธี ป ฏิ บั ติ เพื่ อ จะได้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้
ถู ก ต้ อ ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ทาง
ราชการ

ทุกสานัก/กอง

2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างมี
การปรับเปลี่ยนแนวทางอยู่ตลอดทาให้
บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติได้เป็น
ปัจจุบัน

2. บุคลากรด้านพัสดุควรศึกษา
ระบบ e-gp และระบบ eLAAS อยู่เสมอและควร
ดาเนินการตามขั้นตอนของ
ระบบให้เป็นไปตามระเบียบ
หนังสือสั่งการและคาวินจิ ฉัย
3. หัวหน้าสานัก และ
ผู้อานวยการกอง ควรควบคุม
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบกาหนด
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วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

สานักเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

งานวิศวกรรม
กิจกรรมการออกแบบและรับรองการ
ออกแบบงานก่อสร้าง

1.ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีทกั ษะ
เฉพาะในการปฏิบัติงานด้าน
สารวจ ออกแบบ ประมาณการ
โดยเฉพาะ
2.ผู้ที่ทาหน้าที่สารวจออกแบบ
ประมาณการ และผู้ตรวจสอบ
เป็นบุคคลเดียวกัน

หนังสือด่วนที่สุด ที่กค(กวพ)
0421.3/ว471 ลว. 27 ธ.ค.
56 และอ้างถึงมติครม.ให้จ้าง
เอกชนหรือหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้ออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ
ออกแบบและรับรองการออกแบบงาน
ก่อสร้างเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือ
ระเบียบกาหนด

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

มีการควบคุมที่เพียงพอแต่ 1.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ทาง
ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ วิศวกรรมไม่เพียงพอ
2.โครงการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติมี
ปริมาณงานมาก ส่งผลให้การ
ควบคุมงานเกิดความเสี่ยง

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)
0421.3/ว471 ลว. 27 ธ.ค.
56

กองช่าง

2. กรณีมีปริมาณงานมากควร
ตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินการ
จ้างเอกชนหรือหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องเป็น
ผู้ออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง
3. สรรหาบุคลากรในตาแหน่ง
วิศวกร เพื่อให้มีบุคลากรที่มี
ทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงาน
ด้านสารวจ ออกแบบ ประมาณ
การโดยตรงมาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

4. ผู้อานวยการกองช่างควบคุม
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายกาหนด

สานักเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งานวิศวกรรม
กิจกรรมการกาหนดราคากลางในระบบ
e-GP (กรณีเกิน 2,0000,000 บาท)

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจ
ขั้นตอนในการจัดทาราคากลาง
ผ่านระบบ e-GP ส่งผลให้การ
กาหนดราคากลางล่าช้าและไม่
ถูกต้อง

1. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท
0808.2/ว1736 ลว. 30
ส.ค. 60

มีการควบคุมที่เพียงพอแต่
ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้

เจ้าหน้าที่กองช่างขาดความรู้
ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทา
ราคากลางในระบบ e-GP ส่งผล
ให้การกาหนดราคากลางเป็นไป
ด้วยความล่าช้าและอาจไม่
ถูกต้อง

1. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท
0808.2/ว1736 ลว. 30 ส.ค.
60

กองช่าง

วัตถุประสงค์

2. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค
0405.4/ว322 ลว. 24 ส.ค.
60
3. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าร่วม
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารบันทึก
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ eGP
4. ผู้อานวยการกองช่างควบคุม
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายกาหนด
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- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ
กาหนดราคากลางในระบบ e-GP (กรณี
เกิน2,0000,000 บาท) ถูกต้อง เป็นไป
ตามระเบียบกาหนด

2. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค
0405.4/ว322 ลว. 24 ส.ค.
60

สานักเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-38-

งานไฟฟ้าสาธารณะ
กิจกรรมการสารวจซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ งานควบคุมในการ
ติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ และงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย
รวดเร็ว

1. การบริการในด้านการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไม่
สามารถสนองตอบความต้องการ
ของประชาชนได้รวดเร็ว
2 เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะยังไม่
เพียงพอและไม่ครอบคลุมต่อการ
ให้บริการ

1. ควบคุม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยหัวหน้าฝ่าย/
ผู้อานวยการกอง

มีการควบคุมที่เพียงพอแต่ 1. การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไม่มี
ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ตาแหน่งช่างไฟฟ้าโดยตรง รวมทั้งขาด
เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ปฏิบัติงาน

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อ
สั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2. การดาเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะตามคาร้องยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ทันท่วงที

1. สารวจและปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สาธารณะและจัดหาอุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซมควบคุมใหม่ทั้งหมด

กองช่าง

2. จัดซื้อเครื่องมีเครื่องจักรที่
ทันสมัยในการปฏิบัติงาน

สานักเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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งานสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมความเสี่ยงในงานบริหาร
จัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การแก้ไขปัญหาขยะเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล และสามารถบรรเทาปัญหา
ภาวะโลกร้อน และปัญหาสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างยั่งยืน

1. ขยะนอกพื้นทีแ่ ละขยะไม่ได้
คัดแยกส่งผลต่อภาระ หน้าที่ใน
การฝังกลบและพื้นทีบ่ ่อขยะจน
ทาให้บ่อฝังกลบเต็มในเวลาอัน
ใกล้
2.บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมายทีอ่ อกมาใหม่
เรื่อยๆ
3.บุคลากรในสังกัดไม่เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
4.การปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ได้รับมอบหมายงานอื่นๆ
มากกว่างานหลักหรืองานใน
หน้าที่

1. รถบริการเก็บขนขยะในพื้นที่ มีการควบคุมที่เพียงพอแต่ 1. ขยะนอกพื้นทีแ่ ละขยะไม่ได้คัดแยก
ของหน่วยงานพร้อมบุคลากร
ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ส่งผลต่อภาระ หน้าที่ในการฝังกลบและ
พื้นที่บ่อขยะจนทาให้บ่อฝังกลบเต็มใน
2. การสร้างจิตสานึกให้แก่
เวลาอันใกล้
ประชาชนในการมีส่วนร่วมใน
การจัดเก็บขยะ และคัดแยกขยะ
2.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายที่ออกมาใหม่เรื่อยๆ
3. การมอบหมายหน้าที่ พร้อม
คาแนะนาในการปฏิบัติงาน
3.บุคลากรในสังกัดไม่เข้าใจบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.การปฏิบัติงานในปัจจุบันได้รับ
มอบหมายงานอื่นๆมากกว่างานหลัก
หรืองานในหน้าที่

สานักเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สานักเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

1. วางแผนจัดทาโครงการเพื่อสร้าง
จิตสานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การคัดแยกและร่วมกันแก้ปญ
ั หา
ขยะ ร่วมกันสองส่องดูแลคนลักลอบ
ทิ้งขยะ
2. ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานเข้า
รับการฝึกอบรมศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องสม่าเสมอ
3. ออกคาสั่งในการแบ่งงานและ
มอบหมายหน้าทีภ่ ายในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้
ชัดเจนเพื่อกากับติดตามการ
ปฏิบัติงานบุคลากรในสังกัด

กองสาธารณสุขฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
งานสัตวแพทย์
กิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อจากสุกรใน
โรงฆ่าสัตว์

วัตถุประสงค์
- เพื่อ ป้ อ งกันมิ ให้ มีเชื้ อ โรคจากสุก รที่
นามาฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ไปสู่ผู้บริโภค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

การบ่งชี้หรือตรวจสอบเชื้อ 1. ให้มีการนาสุกรเข้ามาไว้คอกพัก 6 การควบคุมที่เพีย งพอแต่
โรคในสุกรที่นาเข้ามาฆ่าใน ชั่วโมงก่อนฆ่า
ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้
โรงฆ่าสัตว์ว่าเป็นโรคติดต่อ
2. ตรวจใบอนุ ญ าตให้ ย้ า ยสั ต ว์ ที่
ได้หรือไม่ในขณะที่ทาการฆ่า
รับรองจากปศุสัตว์ จากสัตว์ทุกตัวที่
นามาฆ่า

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ปัจจุบันการแพร่ระบาดเชื้อโรคใน
สุกรยังมีแพร่ระบาด การบ่งชี้หรือ
ตรวจสอบเชื้อโรคในสุกรที่นาเข้า
มาฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ว่าเป็น
โรคติดต่ออย่างทันทียังไม่สามารถ
ทาได้

3. ทาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์หลังฆ่า
เสร็จเป็นประจาทุกวัน และ ทาความ
สะอาดครั้งใหญ่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
4. มีการนาชิ้นเนื้อตัวอย่างสุกรที่
นามาฆ่า ส่งห้องปฏิบัตกิ าร สัปดาห์
ละ 1 ครั้ง

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

1. ดาเนินการตามพระราช
บัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อ
การจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.
2559
2. ให้มีการนาสุกรเข้ามาไว้คอก
พัก 6 ชั่วโมงก่อนฆ่า
3. ตรวจใบอนุญาตให้ย้ายสัตว์ที่
รับรองจากปศุสัตว์ จากสัตว์ทุก
ตัวที่นามาฆ่า
4. ท าความสะอาดโรงฆ่ า สั ต ว์
หลั ง ฆ่ า เสร็ จ เป็ น ประจ าทุ ก วั น
และ ท าความสะอาดครั้ ง ใหญ่
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
5. มีการนาชิ้นเนื้อตัวอย่างสุกรที่
นามาฆ่า ส่งห้องปฏิบัตกิ าร
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
ห้วยไคร้
กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการเงินและ
บัญชีเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการนาเงินรายได้ของสถาน ศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2551 และกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้องในการ
ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผล

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน

1. การเบิกจ่ายเงินและการ
บันทึกบัญชีไม่เป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติที่กาหนดไว้

1. คาสั่ง/มาตรการควบคุมดูแล
การควบคุมที่มีอยูยังไม่มี
เจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบต่องาน ความเพียงพอ พบความ
ที่ได้รับมอบหมายหากละเลยการ
ผิดพลาดทีม่ ีระดับสูง
ปฏิบัติจนก่อให้เกิดความเสียหายควร
2. บุคลากรที่รับผิดชอบด้าน
มีบทลงโทษ
งบประมาณ การเงิน การ
บัญชี ไม่มีความรู้ความเข้าใจ 2. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
อย่างชัดเจน ทาให้การ
ในตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาด เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. การเบิกจ่ายเงินและการบันทึก 1. คาสั่ง/มาตรการในการ
บัญชีไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้มีความ
ที่กาหนดไว้
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
หากละเลยการปฏิบัติจนก่อให้เกิด
2. บุ ค ลาก รที่ รั บ ผิ ด ชอบ ด้ า น
ความเสียหายควรมีบทลงโทษ
งบประมาณ การเงิน การบัญชี ไม่
มีความรู้ความเข้ าใจอย่า งชัดเจน 2. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
ท า ใ ห้ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เ กิ ด ในตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ข้อผิดพลาด
เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

กองการศึกษา

3. ผู้อานวยการกองการศึกษา
ตรวจทานการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแนวทางของกฎหมายกาหนด
อย่างเคร่งครัด

สานักเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
ห้วยไคร้

1. การดาเนินการจัดหาพัสดุยัง
ไม่ได้เข้าระบบ e-GP

กิจกรรมด้านการพัสดุ

2. บุคลากรที่รับผิดชอบด้าน
พัสดุ ไม่มีความรู้ความเข้าใจ
อย่างชัดเจน ทาให้การ
ปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาด

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการจัดซือ้ จัด
จ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. คาสั่ง/มาตรการควบคุมดูแล
เจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมายหาก
ละเลยการปฏิบัติจนก่อให้เกิด
ความเสียหายควรมีบทลงโทษ
2. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมในตาแหน่งงานที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

การควบคุมที่มีอยูย่ ังไม่มี
ความเพียงพอ พบความ
ผิดพลาดที่มีระดับสูง

1. การด าเนิ น การจั ด หาพั ส ดุ ยั ง 1. คาสั่ง/มาตรการในการ
ไม่ได้เข้าระบบ e-GP
ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้มีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
2. บุคลากรที่รับผิดชอบด้านพัสดุ
มอบหมายหากละเลยการปฏิบัติ
ไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน
จนก่อให้เกิดความเสียหายควรมี
ทาให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาด
บทลงโทษ
2. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมในตาแหน่งงานที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
3. ผู้อานวยการกองการศึกษา
ตรวจทานการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแนวทางของกฎหมาย
กาหนดอย่างเคร่งครัด

สานักเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

กองการศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
งานโรงเรียนเทศบาลตาบลห้วยไคร้
กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหาร
การศึกษาเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านการจัดการ
จัดการศึกษาโดยตรง
2. บุคลากรที่รับผิดชอบด้าน
การจัดทาแผนการศึกษา การ
จัดทางบประมาณ ไม่มีความรู้
ความเข้าใจอย่างชัดเจน ทาให้
การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาด
และการพัฒนาการเรียนการ
สอนยังไม่มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

1. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
ในตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
2. เร่งรัดให้มีการจัดสรรบุคลากร
เพิ่มตามกรอบอัตรากาลังโดยด่วน
3. ปรับปรุงแผนอัตรา กาลัง
เพิ่มเติม เพื่อสรรหาตาแหน่งนัก
สันทนาการ

การควบคุมที่มีอยูยังไม่มี
ความเพียงพอ พบความ
ผิดพลาดที่มีระดับสูง

1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านการจัดการจัด
การศึกษาโดยตรง
2. บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการ
จัดทาแผนการศึกษา การจัดทา
งบประมาณ ไม่มีความรู้ความ
เข้าใจอย่างชัดเจน ทาให้การ
ปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาด และ
การพัฒนาการเรียนการสอนยังไม่
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

1. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
ในตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
2. เร่งรัดให้มีการจัดสรรบุคลากร
เพิ่มตามกรอบอัตรากาลังโดยด่วน
3. ปรับปรุงแผนอัตรา กาลัง
เพิ่มเติม เพื่อสรรหาตาแหน่งนัก
สันทนาการ
4. ออกคาสั่ง/มาตรการในการ
ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้มีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
หากละเลยการปฏิบัติจนก่อให้เกิด
ความเสียหายควรมีบทลงโทษ
5. ผู้อานวยการกองการศึกษา
ตรวจทานการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแนวทางของกฎหมายกาหนด
อย่างเคร่งครัด

กองการศึกษา

สานักเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

งานโรงเรียนเทศบาลตาบลห้วยไคร้
กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

1. การเบิกจ่ายเงินและการ
บันทึกบัญชีไม่เป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติที่กาหนดไว้

2. บุคลากรที่รับผิดชอบด้าน
งบประมาณ การเงิน การ
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการเงินและ
บัญชีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า บัญชี ไม่มีความรู้ความเข้าใจ
อย่างชัดเจน ทาให้การ
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาด
การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 และกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงาน

1. กาหนดมาตรการควบคุมดูแล
เจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมายหาก
ละเลยการปฏิบัติจนก่อให้เกิด
ความเสียหายควรมีบทลงโทษ
2. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมในตาแหน่งงานที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

การควบคุมที่มีอยูยังไม่มี
ความเพียงพอ พบความ
ผิดพลาดที่มีระดับสูง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. การเบิกจ่ายเงินและการบันทึก
บัญชีไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กาหนดไว้

1. ออกคาสั่ง/มาตรการควบคุมดูแล
เจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายหากละเลย
การปฏิบัตจิ นก่อให้เกิดความ
เสียหายควรมีบทลงโทษ

กองการศึกษา

2. บุคลากรที่รับผิดชอบด้าน
งบประมาณ การเงิน การบัญชี ไม่
มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน
ทาให้การปฏิบัติงานเกิด
ข้อผิดพลาด

สานักเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

2. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
ในตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
3. ผู้อานวยการกองการศึกษา
ตรวจทานการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแนวทางของกฎหมายกาหนด
อย่างเคร่งครัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

การประเมินผล

ความเสี่ยง

การปรับปรุง

หน่วยงาน

ที่มีอยู่

การควบคุมภายใน

ที่ยังมีอยู่

การควบคุมภายใน

ที่รับผิดชอบ

1. การดาเนินการจั ดหาพัสดุยัง 1. กาหนดมาตรการ
การควบคุมที่มีอยูยังไม่มี
ไม่ได้เข้าระบบ e-GP
ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้มีความ ความเพียงพอ พบความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
ผิดพลาดทีม่ ีระดับสูง
2. บุคลากรที่รับผิดชอบด้าน
มอบหมายหากละเลยการ
พัสดุ ไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบัติจนก่อให้เกิดความ
วัตถุประสงค์
อย่างชัดเจน ทาให้การ
เสียหายควรมีบทลงโทษ
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการจัดซือ้ จัด ปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาด
จ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง
2. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
ฝึกอบรมในตาแหน่งงานที่ได้รับ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ ที่
มอบหมายเพื่อให้เกิดความ
เกี่ยวข้อง
เข้าใจต่อการปฏิบัติงานอย่าง
แท้จริง
งานโรงเรียนเทศบาลตาบลห้วยไคร้
กิจกรรม
ด้านการพัสดุ

1. การด าเนิ น การจั ด หาพั ส ดุ ยั ง 1. ออกคาสั่ง/มาตรการควบคุมดูแล
ไม่ได้เข้าระบบ e-GP
เจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายหากละเลย
2. บุคลากรที่รับผิดชอบด้านพัสดุ
การปฏิบัตจิ นก่อให้เกิดความ
ไม่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจอย่ า ง
เสียหายควรมีบทลงโทษ
ชัดเจน ท าให้ ก ารปฏิบั ติงานเกิ ด
ข้อผิดพลาด
2. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
ในตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
3. ผู้อานวยการกองการศึกษา
ตรวจทานการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแนวทางของกฎหมายกาหนด
อย่างเคร่งครัด

กองการศึกษา

-465. การจัดลาดับความเสี่ยง
หลังจากที่ดาเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ นามาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of
Risk) หรือจัดลาดับความรุนแรงที่ผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการและพิจารณาจากระดับ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบความเสี่ยงที่ประเมินได้ โดย
จัดเรียงเป็นลาดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่า ต่ามาก ในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)
ที่ได้กาหนดไว้
6. การจัดการความเสี่ยง
โดยใช้แนวทางในการจัดการความเสี่ยง 4 วิธี คือ การยอมรับความเสี่ยง (Take) การควบคุม
หรือการลดความเสี่ยง (Treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) และ การกระจายหรือโอนย้ายความ
เสี่ยง (Transfer) ตามรายงานการประชุมคณะกรรมกรรมการบริหารความเสี่ยงแนบท้ายภาคผนวกนี้
7. การติดตามประเมินผลและจัดทารายงาน
หลั ง จากที่ มี ก ารจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ได้ ก าหนดการด าเนิ น การติ ด ตามผลการ
ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้ ตามระยะเวลาที่กาหนด เพื่อพิจารณาทบทวนถึงเครื่องมือที่ได้
กาหนดมีความเหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงนั้นหรือไม่

ภาคผนวก

แบบ HK/RM 01
ตัวอย่าง แบบประเมินความเสี่ยง
เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรมและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมการจัดเก็บรายได้

ความเสี่ยง

1. ประชาชนผู้เสียภาษียังไม่ยื่นแบบ
แสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในตาม
วัตถุประสงค์
ระยะเวลาทีก่ าหนด
เพื่อ ให้ การจั ดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมี 2. เจ้าของที่ดินไม่ได้อ าศัยอยู่ในพื้นที่ /
ประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มี เจ้ า ของที่ดินไม่ทราบว่า ตนเองเป็ นผู้ที่
ลูกหนี้คงค้าง และดาเนินการให้เป็นไปตาม ต้ อ งยื่ น แบบแสดงรายการที่ ดิ น และ
ระเบียบ
ชาระภาษีประจาปี ครบทุกจานวนแปลง
3. เจ้ า ของที่ ดิ น เปลี่ ย นแปลงการท า
ประโยชน์ ที่ ดิ น โดยที่ ไ ม่ ไ ด้ แ จ้ ง การ
เปลี่ยนแปลงทาให้ การประเมินภาษีไม่
ถูกต้องตามอัตราภาษี
4. ลูกหนี้ภาษีเดิมยังไม่ยื่นชาระภาษีค้าง
ทาให้ยังมีลูกหนี้ภาษีคงค้าง
5. ขาดบุ คลากรรับ ผิดชอบงานจั ดเก็บ
รายได้โดยตรง

โอกาส ผลกระทบ
4

4

ระดับความ
เสี่ยง

แนวทางแก่ไข/ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

16

1. เร่งรัดสารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ทดี่ ินและ
ทรัพย์สิน เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนและ
เพื่อให้ทราบการทาประโยชน์และสามารถ จัดเก็บได้
อย่างครบถ้วน
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการชาระภาษีทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง โดย
จัดทาแผ่นพับและขึ้นป้ายคัทเอาท์
3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้านในช่วง
ระยะเวลาการรับชาระภาษี
4.ออกหน่วยรับชาระภาษีดาเนินการขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายจากกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ล่วงหน้า

กองคลัง

แบบ HK/RM 02
ตัวอย่าง แบบวิเคราะห์และตอบสนองความเสี่ยง
เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามวิสัยทัศน์ “ห้วยไคร้น่าอยู่ คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ : แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ลาดับ

1

โครงการ/กิจกรรมและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมการจัดเก็บรายได้

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง
ภายใน

1. ประชาชนผู้เสียภาษียังไม่
ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสีย
ภาษีภายในตามระยะเวลาที่
กาหนด
2. เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัยอยู่
ในพื้นที่/เจ้าของที่ดินไม่ทราบ
ว่า ตนเองเป็ น ผู้ที่ต้อ งยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดิน และชาระ
ภาษี ประจาปี ครบทุก จานวน
แปลง
3. เจ้ า ของที่ ดินเปลี่ย นแปลง
การท าประโยชน์ ที่ ดิ น โดยที่
ไม่ได้แจ้ งการเปลี่ย นแปลงทา
ให้การประเมินภาษี ไม่ถูกต้อ ง
ตามอัตราภาษี
4. ลู ก หนี้ ภ าษี เ ดิ ม ยั ง ไม่ ยื่ น
ชาระภาษีค้างทาให้ยังมีลูกหนี้
ภาษีคงค้าง
5. ขาดบุคลากรรับผิดชอบงาน
จัดเก็บรายได้โดยตรง

การควบคุมที่มีอยู่

โอกาส ผลกระทบ

ภายนอก
/

/

/

1. จัดการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง
2. ออกพื้นที่เพื่อเป็น
การให้บริการแก่
ประชาชนผู้เสียภาษี
3. เปิดโอกาสสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับ
ประชาชนผู้เสียภาษี

4

4

ระดับ
ความเสี่ยง
16

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง
การควบคุม
ความเสี่ยง

แนวทางแก่ไข/ประเมินผล

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

1. เร่งรัดสารวจข้อมูลการใช้
30 กันยายน
ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สิน
2563 /กองคลัง
เพื่อสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนและเพื่อให้ทราบการ
ทาประโยชน์และสามารถ
จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน
2. เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนการชาระภาษี
ทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง โดย
จัดทาแผ่นพับและขึ้นป้ายคัท
เอาท์
3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ภายในหมูบ่ ้านในช่วงระยะเวลา
การรับชาระภาษี
4.ออกหน่วยรับชาระภาษี
ดาเนินการขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
จากกานัน ผู้ใหญ่บ้านล่วงหน้า

-48-

วัตถุประสงค์
เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร จั ด เ ก็ บ
ร า ย ไ ด้ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ จั ด เก็ บ ได้
ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้
คงค้ า ง และดาเนิ นการให้
เป็นไปตามระเบียบ

ประเภท
ความ
เสี่ยง
F

ตัวอย่าง แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงความเสี่ยง

แบบ HK/RM 03

ของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)
ชื่อความเสี่ยง

แนวทางการควบคุมที่วางไว้

ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ

กองคลัง

กิจกรรมการจัดเก็บรายได้

1. เร่งรัดสารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ทดี่ ิน
และทรัพย์สิน เพือ่ สร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนและเพื่อให้ทราบการทาประโยชน์
และสามารถ จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนการชาระภาษีทกุ ประเภทอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดทาแผ่นพับและขึ้นป้ายคัทเอาท์
3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
ในช่วงระยะเวลาการรับชาระภาษี
4.ออกหน่วยรับชาระภาษีดาเนินการขอความ
ร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสายจากกานัน
ผู้ใหญ่บ้านล่วงหน้า

30 กันยายน 2563

ผลการประเมิน
* = ดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนด
/ = ดาเนินการแล้วเสร็จล่าช้าตามกาหนด
X = ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ
O = อยู่ระหว่างดาเนินการ

วิธีการจัดการความเสี่ยง/โครงการหรือกิจกรรมที่ได้
จัดทา

ผลการ
ประเมิน

- การควบคุมความเสี่ยง
โดยตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2563 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ จานวนเงิน
10,000.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) หน้า 206
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