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นโยบายจากผูบ้ริหาร 

เทศบาลต าบลห้วยไคร้ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเทศบาลต าบลห้วยไคร้มี
ความน่าอยู่ คนในชุมชนมีความสุข รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพสูงได้นั้น ต้องอาศัยความมุ่งมั่น
ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยต้องมีการประสานความรู้ความ เข้าใจและมีความร่วมมือกัน
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตามใน
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงานเอง 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่บุคลากรของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ทุกท่าน ต้องปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมความพร้อมในเชิงรุกและเชิงรับอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  

  ระบบบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการหน่วยงาน ที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เนื่องจากเป็น เครื่องมือที่ท าให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะ
สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายบริหารตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้ 
ก าหนดให้มีการจัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยงเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน เพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกส่วนงาน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน มีการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มี
การติดตามการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดรับเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 และ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงาน        
ของรัฐ พ.ศ. 2562  โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานของ
หน่วยงานด้วย  

คู่มือการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ฉบับนี้ ได้ถูกทบทวนและ จัดท าขึ้นตาม
แนวทางของ Committee of Sponsoring Organzation of the Treadway Commission (COSO) 
และกรอบการด าเนินงานของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมีการติดตาม ประเมินผล และ 
ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ าเสมอ  

จงึขอให้บุคลากรของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ทุกท่านได้ใช้คู่มือการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ เป็น
แนวทางใหก้ารบริหารความเสี่ยงของภารกิจ/โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม โดยท าการพิจารณาความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างท่ัวถึงมีการติดตามประเมินผลความเสี่ยงและรายงาน
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็น ลายลักษณ์อักษรเสนอผู้บังคับบัญชาขั้นต้น เพ่ือ
ผ่านให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ สรุปน าเสนอนายกเทศมนตรีเป็นประจ าทุกปี นอกจากนั้น
ยังให้มีการพิจารณาทบทวนและจัดท าคู่มือความเสี่ยงประจ าปีทุกปี เพ่ือให้มีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างถูกต้องทันสมัย อันจะท าให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้วยไคร้
ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่ตั้งไว้ทุกประการ 

นายเสถียร  กาโน 
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

กันยายน 2562 
 

 



ค าน า 

  การบริหารความเสี่ยงมีความจ าเป็นและส าคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหาร จัดการองค์กร และเป็นเรื่องท่ีทุกคนในองค์กร ควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยง
สัมพันธ์กับการก าหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร   
  องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะด าเนินงานบนพ้ืนฐานของ 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Management) ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

คู่มือการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดท าข้ึนโดยมีเจตนาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการด าเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยงเพ่ือน าไปสู่การบรรลุผลตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงที่ได้วางไว้ในแต่ละปี คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีความ
คาดหวังที่จะสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบล 
ห้วยไคร้ตามคู่มือนี้ จะถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้ ในการปฏิบัติงานให้เกิด สัมฤทธิ์ผลทั่วทั้งองค์กร ลดความเสี่ยงอันเกิดจากการทุจริต 
และเป็นการป้องกันการทุจริต ต่อไป  
 

 

คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใส 
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

  กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
บทที ่๑  
บทน า 

 
  สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ตลอดจนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ เอกชน ต้อง
เผชิญกับความไม่แน่นอนเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ท าให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องมีการปรับตัว
และเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและตลอดเวลาเพื่อที่จะท าให้องค์กรด าเนินการ
ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ท าให้องค์กรมีการวางแผน
ป้องกันและรองรับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ ซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของหน่วยงาน จึงมีนโยบายให้
ความส าคัญของการน าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้เทศบาลต าบลห้วยไคร้สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และมีภูมิต้านทานต่อ
สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพราะระบบการ
บริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ท าให้
สามารถจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงาน  การวางแผน ป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการ
บริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้ ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีขึ้น 
 
วิสัยทัศน์ 
  ห้วยไคร้น่าอยู่ คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 

       เทศบาลต าบลห้วยไคร้มียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการพัฒนาดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์การพฒันา ตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ปรากฏ  6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

เป้าประสงค ์ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

เป้าประสงค ์: เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 

เป้าประสงค ์: เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาการศกึษา 
  เป้าประสงค ์: เพ่ือพัฒนาการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาคณุภาพชวีติ 

เป้าประสงค ์: เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที ่5  การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
  เป้าประสงค ์: เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมืองการบรหิาร 
  เป้าประสงค ์: เพ่ือพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 
 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้กับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงราย  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ปรากฏดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
จงัหวัดเชยีงราย 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
ของ อปท. ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลต าบล

หว้ยไคร ้
เป้าประสงค ์

- การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน ด้านการค้า 
การลงทุนและบริการ       
โลจิสติกส์ เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS 

- การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิส- 
ติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 
และ GMS 

- การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

- เพ่ือพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

- การส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรคุณภาพ 
มาตรฐาน สากล และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

 

- การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

- เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

- การด ารงฐาน
วัฒนธรรม ล้านนา เพ่ือ
เพ่ิมมูลคา่การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ 
และเชิงสุขภาพ 

- การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และคุณภาพชีวิต
เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

- การพัฒนาการศึกษา
และสาธารณสุข 
- การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

- การพัฒนา
การศึกษา 
- การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
- การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 
 

- เพ่ือพัฒนาการศึกษา
และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
- เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
- เพ่ือพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 
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 การวเิคราะหเ์พือ่พฒันาท้องถิน่ 
  การพัฒนาตามวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยไคร้  มีจุดมุ่งหมายส าคัญท่ีจะท าให้
การพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้เติบโตอย่างมีทิศทางที่ม่ันคงเหมาะสม ดังนั้น การวิเคราะห์
สถานการณ์ ความเสี่ยง ทั้งปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก ทั้งในส่วนที่คาดว่าจะเป็นโอกาสหรือ
จุดแข็ง เพ่ือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และในส่วนที่คาดว่าจะ
เป็นความเสี่ยงหรือภัยคุกคามหรือจุดอ่อนที่ต้องพึงระวังและแก้ไขต่อไปนั้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการวางแผนเพ่ือพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้  การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นการ
จัดท าอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมีการทบทวนสภาพ
ปัจจุบัน ภารกิจงาน และสภาพความเป็นไปของชุมชน และภาพความส าเร็จที่คาดหวังที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตรว่มกัน เพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริงจากหลากหลายแหล่ง และผลการด าเนินงานของเทศบาล 
ที่สามารถน ามาสังเคราะห์เป็นภาพรวมของปัจจัยสิ่งแวดล้อมส าคัญที่มีผลต่อความเสี่ยง รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน และปัจจัยที่ส่งผลต่อการก าหนดการด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
 การประเมนิสถานการณส์ภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่กีย่วข้อง 
  พัฒนาในอนาคตของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค)  SWOT analysis การวิเคราะห์ SWOT เป็นวิธีการหรือเครื่องมือที่ส าคัญในการ
วางแผนกลยุทธ์หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ที่ช่วยให้โครงการสามารถ
ก าหนด เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินการในอนาคต ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน และ
บริหารงานให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์ SWOT ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก
ดังนี้  
  จุดแข็งหรือจุดเด่น (Strengths: S) คือ สภาวการณ์ที่องค์ประกอบหรือบริบท แวดล้อมปัจจัย
ภายในสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันหรือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินการให้สูงกว่า พ้ืนที่หรื อ
โครงการอื่นๆ โดยพื้นที่โครงการมีแนวโน้มที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ซึ่งจุด
แข็งหรือจุดเด่นเป็นปัจจัยเชิงบวกท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินการโครงการ  
  จุดอ่อนหรือจุดด้อย (Weaknesses: W) คือ สภาวการณ์ที่องค์ประกอบหรือบริบทแวดล้อม
ปัจจัยภายในได้สร้างความเสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน ท าให้ศักยภาพในการด าเนินการ   ด้อยกว่า
พ้ืนที่หรือโครงการอื่นๆ หรือท าให้พ้ืนที่โครงการมีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุถึงเป้าหมาย หรือ วัตถุประสงค์
ที่ต้องการได้ ซึ่งจุดอ่อนหรือจุดด้อยเป็นปัจจัยในเชิงลบที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการลด จุดอ่อนของ
การด าเนินการโครงการ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
จงัหวัดเชยีงราย 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ของ อปท. ในเขต

จงัหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลต าบล

หว้ยไคร ้
เป้าประสงค ์

- การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารง
ความสมบูรณ์และยั่งยืน 

- การบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหส้มบูรณ์
และยั่งยืน 

- การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- เพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- การรักษาความม่ันคง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

- การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

- การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

- เพ่ือพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
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 โอกาส (Opportunities: O) เป็นผลที่เกิดข้ึนเมื่อบริบทภายนอกพ้ืนที่เกิดการ เปลี่ยนแปลง
ไปในลักษณะที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการของพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นการได้เปรียบในเชิงการแข่งขนั 
หรอืเพ่ิมศักยภาพการด าเนินการให้สูงกว่าพ้ืนที่ หรือโครงการอ่ืนๆ ท าให้การด าเนินการของพ้ืนที่
โครงการมีแนวโน้มที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 อุปสรรค (Threats: T) เป็นผลที่เกิดข้ึนเมื่อบริบทแวดล้อมภาพนอกพื้นที่เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการของพ้ืนที่โครงการที่สร้างความเสียเปรียบ 
ในเชิงการแข่งขัน ท าให้ศักยภาพการด าเนินการด้อยกว่าพ้ืนที่หรือโครงการอื่นๆ หรือท าให้พื้นที่มี 
แนวโน้มที่จะไม่บรรลุถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ซึ่งอุปสรรคเป็นปัจจัยในเชิงลบที่จะ 
น ามาใช้ประโยชน์ในการหลีกเลี่ยง หรือลดอุปสรรคที่เกิดข้ึนในการด าเนินการ ซึ่งเป็นผลจาก
การศึกษาสภาพพ้ืนที่โครงการและบริเวณโดยรอบ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ  

 

  สามารถสรุปการวิเคราะห์ศักยภาพตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ตาม
แนวทางการวิเคราะห์ด้วยวิธี SWOT Analysis ได้ดังต่อไปนี้ 

 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

จดุแข็ง จดุอ่อน 

1. มีศักยภาพรองรับการขยายตัวของอ าเภอ          
แม่สาย เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ส า คัญใน
อนาคต 

2. เทศบาลมีความพร้อมด้านการให้บริการ
โครงสร้างพ้ืนฐานและขีดความสามารถใน
การให้บริการสาธารณะ 

3. มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน 
ระหว่างต าบลใกล้เคียงที่สะดวกสามารถใช้ 
สัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี 

4. การคมนาคมทางบกสะดวก มีรถประจ าทาง
วิ่งผ่าน  

5. ถนนที่ใช้สัญจรไปมาสะดวก พร้อมมีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่างในเวลากลางคืน 
 

1. มีปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 11 
บ่อยครั้ ง ในช่วงฤดูฝนช่วงที่ ฝนตกหนัก 
เนื่องจากท่อระบายน้ าบริเวณข้างทางหลวง
อุดตัน  และการวา งท่ อ เชื่ อมทา งของ
ประชาชนไม่ได้มาตรฐาน  

2. ปัญหาการรุกล้ าล าเหมืองสาธารณะ การทิ้ง 
สิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงล ารางสาธารณะ เป็น
สาเหตุท่อระบายน้ าอุดตัน 

3. งบประมาณในการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานขนาดใหญ่ เช่นโครงการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อการเกษตร  

4. ปัญหาภัยแล้ง ท าให้ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า
ห้วยไคร้ตื้นเขิน ไม่สามารถให้น้ าส าหรับผลิต
ระบบประปาได้ ในช่วงฤดูร้อนบางป ี

โอกาส อุปสรรค 

1. มี พ้ืนที่ติดกับเส้นทางคมนาคมสายหลัก            
(สายเชียงราย-แม่สาย) 

2. ภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณการ
ด าเนินงานของท้องถิ่นด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการผ่านทางนโยบายเร่งด่วนและ
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การสนับสนุน
โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล 
 

1. แผนงานโครงสร้างพ้ืนฐานขาดการบูรณาการ
กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ส่ งผลต่อแนว
ทางการวางแผน และออกแบบโครงการให้มี
คุณภาพ  มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เช่น 
ด้านรุกล ้าแนวถนนมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิด
ปัญหาการเปลี่ยนทิศทางของทางน ้า เป็นต้น 

2. ด้านระเบียบมีขั้นตอนการพิจารณาหลาย
ระดับ ท าให้โครงการมีความล่าช้า เช่น การ
พิจารณาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
เป็นต้น 



-5- 
 

2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 

จดุแข็ง จดุอ่อน 

1. พ้ืนดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับท า
การเกษตรทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 

2. มีผลิตภัณฑ์ที่ เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
สามารถส่งเสริมให้เป็นสินค้าโอทอปได ้

3. มีการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้แก่
ประชาชน 
 
 

1. ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนการผลิต 

2. ไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพท าให้ขาดโอกาส
เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

3. สินค้าของกลุ่มอาชีพที่ผลิตออกมาไม่มีตลาด
รองรับการจ าหน่าย 

4. เกษตรกรขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการ
ผลิตทางการเกษตรท า ให้ผลผลิตไม่ ได้  
คุณภาพตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ 

5. มีอัตราการใช้สารเคมีสูงในภาคการเกษตร 
6. ขาดแคลนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ดี 
7. ประชาชนมีภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเพ่ือ

ลงทุนทางการเกษตร 
โอกาส อุปสรรค 

1. รัฐบาลมีนโยบายประกันราคาสินค้าผลผลิต
ทางการเกษตร 

2. มีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต 

3. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับ
รากหญ้า ท าให้มีงบประมาณลงสู่ประชาชน 

4. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการผลิต
สินค้าในท้องถิ่น 

1. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการมีงาน
ท าและความม่ันคงในการท างาน 

2. มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรง 
3. ภาวะค่าครองชีพสูง 
4. กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ส่งผล

ต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน(วัตถุนิยม) 
5. ไม่มีตลาดรองรับสินค้าชุมชน 
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3. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

จดุแข็ง จดุอ่อน 

๑. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่เป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง   

๒. ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้าง
รายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นได้ เช่น การทอเสื่อ
กก    

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน
ด้านการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและ        
ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  

๔. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล  
ทีจ่ัดตั้งเอง  

 

๑. ขาดการจัดเก็บข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างเป็นระบบ (การจัดการองค์ความรู้)  

๒. ประเพณีเก่าแก่บางอย่างก าลังจะสูญสลาย 
ไม่มีการสืบทอด  

๓. ผู้ปกครองขาดความเชื่อถือในโรงเรียนใน
สังกัดของเทศบาล 

๔. เด็กนักเรียนที่เรียนดีบางราย ขาดโอกาสใน
การศึกษาต่อเนื่องจากผู้ปกครองมีรายได้ไม่ 
เพียงพอ 

โอกาส อุปสรรค 

๑. ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้เป็นจ านวนมาก  

๒. รัฐบาลมีนโยบายกู้ยืมเรียน  
๓. รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  
๔. ผู้บริหารการศึกษาให้ความร่วมมือในการ

พัฒนาท้องถิ่น  
 

๑. การสื่อสารที่ไร้พรมแดนท าให้เยาวชนลืม
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของตนเอง  

๒. วัฒนธรรมบริโภคนิยมได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง  

๓. กฎ ระเบียบบางอย่างไม่เอ้ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปส่งเสริม 
สนับสนุนด้าน การศึกษาเนื่องจากไม่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จดุแข็ง จดุอ่อน 

๑. มีกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ท า
กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นท่ี  

๒. วิถีชีวิตเรียบง่าย นับถือระบบอาวุโสและระบบเครือ
ญาติ (ทุนทางสังคม)  

๓. ประชาชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของประชาชน เช่น กลุ่มสตรี แม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่ม อสม.    

๔. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มี
ความเข้มแข็ง เป็นแกนน าที่ส าคัญ ในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในพื้นที่  

๕. ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพตนเองและ
คนในครอบครัวมากข้ึน มีความรู้ ในการดูแลตนเอง
และผู้อ่ืนได้มากข้ึน 

๖. ประชาชนมีการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข
และการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

๗. มีกองทุนหลักประกันสุขภาพประจ าต าบล ด าเนิน
กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพของ ประชาชนใน
ต าบล  

๘. เทศบาลส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายโดยจัดให้มี
สถานที่และอุปกรณ์ออกก าลังกาย  

๑. งบประมาณสนับสนุนการท างานของกลุ่ม
อาสาสมัครน้อยท าให้ขาดขวัญก าลังใจในการ
ท างาน 

๒. ผู้ยากไร้ในต าบลยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง  

๓. บุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยขาด
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  

๔. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่รักษาความปลอดภัยและการป้องกันภัย
ยังไม่เพียงพอ  

๕. ประชาชนวัยรุ่นให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นน้อยกว่าในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  

๖. มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ต าบล  

๗. ประชาชนยังลุ่มหลงในอบายมุข อาทิ เช่น 
การดื่มสุราสูบบุหรี่ เล่นการพนัน เป็นต้น  

๘. ประชาชนเป็นโรคไม่ติดต่อมากข้ึน เช่น 
โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคปวดข้อ         
โรคปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ เป็นต้น  

๙. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง  
 

โอกาส อุปสรรค 

๑. รฐับาลและจังหวัด / กลุ่มจังหวัด มีนโยบายสนับสนุน
ด้านความมั่นคง  

๒. รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
ยาเสพติดและการรักษาความสงบ เรียบร้อยในสังคม  

๓. รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา สาธารณภัย 
สร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ภายใน
ชาติ  

๔. มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของ
ประชาชนชาวไทย  

๕. มีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต 

๖. มีหน่วยงานภายนอกที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข เช่น ส านักงาน สาธารณสุขอ าเภอแม่สาย  
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่สาย 

 

๑. จากปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจท าให้
ประชาชนขาดความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพและ มีปัญหาการว่างงานมากขึ้น   

๒. มีปัญหาโรคติดต่อแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
เช่น โรคไข้เลือดออก, โรคไข้หวัด 
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5. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

จดุแข็ง จดุอ่อน 

๑. พ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยไคร้ มี 4.024 ตร.กม. ท าให้
ดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ง่าย  

๒. เทศบาลมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ
อย่างต่อเนื่อง  

๓. ประชาชนให้ความส าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม  
๔. มีการส่งเสริมให้คัดแยกขยะก่อนทิ้ง  

๑. จากจ านวนประชากรที่มีเพ่ิมขึ้นและประชากร
แฝง ท าให้มีปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เพ่ิมมากข้ึนไม่มีการลดปริมาณขยะในพ้ืนที่  

๒. ขาดการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ท า
ให้ต้องใช้งบประมาณของท้องถิ่นในการก าจัด
ขยะสูงขึ้น  สถานที่ก าจัดขยะใกล้เต็ม 

๓. ล าเหมืองตื้นเขิน มีตะกอนและวัชพืชปิดทาง
ไหลของน้ า  

๔. ปัญหามลภาวะทางอากาศท่ีเกิดจากการก าจัด
ขยะไม่ถูกวิธี การพ่นยาฆ่าแมลง ยาก าจัด
ศัตรูพืช กลิ่นไม่พึงประสงค์จากขยะและมูลสัตว์  

๕. ประชาชนไม่เปลี่ยนพฤติกรรม/มุมมองในการ
ใช้สารเคมีในภาคการเกษตร  

๖. ไม่มีอุปกรณ์ในการท าลายเศษกิ่งไม้ วัชพืช  ท า
ให้ประชาชนใช้วิธีเผา ท าให้มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  
 

โอกาส อุปสรรค 

๑. รัฐบาลให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  

๒. มีการจัดพ้ืนที่ Zoning ระหว่างองค์กรต่าง ๆ  
๓. หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยธรรมชาติที่มี

ในท้องถิ่นได้แก่ ปุย๋หมัก ปุย๋คอก ปุย๋ชีวภาพ ปุ๋ยพืช
สดทดแทนการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีเพ่ือลดต้นทุน
การผลิตและป้องกันดินเสื่อมสภาพ  

๑. ภาวะฝุ่นและหมอกควันปกคลุมจังหวัดเชียงราย 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  

๒. มีบุคคลภายนอกน าขยะมาทิ้งในพ้ืนที่ท าให้เกิด
ปัญหาส่งกลิ่นเหม็น ขาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงามและเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรค
และพาหะน าโรคต่าง ๆ 
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6. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

 
จดุแข็ง จดุอ่อน 

๑. มีการแบ่งส่วนราชการโดยก าหนดอ านาจหน้าที่
อย่างชัดเจน  

๒. ผู้บริหารมีความชัดเจนในการก าหนดนโยบายใน
การบริหาร  

๓. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท า แผนพัฒนาและ
งบประมาณของเทศบาล  

๔. ประชาชนเริ่มมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ
เทศบาลมากข้ึน  

๕. ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการ
บริหารจัดการมากขึ้น  

 
 
 

 

๑. ลักษณะการท างานมุ่งที่ผลงานของแต่ละส่วน
การงานมากกว่าการท างานในภาพรวมของ
เทศบาล 

๒. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจด้าน
หนังสือสั่งการ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

๓. การพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
สร้างจิตส านึกที่ดียังด าเนินการไม่ต่อเนื่อง  

๔. ประชาชนบางส่วนให้ความส าคัญในการจัดท า
แผนพัฒนาและงบประมาณของเทศบาลน้อย  

๕. ขาดการบูรณาการร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นกับ
ส่วนราชการอ่ืน  

๖. รายจ่ายประจ าเพ่ิมข้ึนตามสภาพเศรษฐกิจ แต่
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเท่าเดิม  

โอกาส อุปสรรค 

๑. เทศบาลมีความเป็นอิสระในการบริหารหน่วยงาน  
๒. มีหน่วยงานตรวจสอบ / ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 

อาทิเช่น ท้องถิ่นอ าเภอ ส านักงาน ท้องถิ่นจังหวัด 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น  

๓. มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงฯ เข้ามา
ช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่  

๔. มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต  

๕. รัฐบาลและจังหวัดให้การส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณในการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ 

๑. งบประมาณท่ีมีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
เต็มที่  

๒. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บางเรื่องไม่
ชัดเจนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่และ
การ ให้ความช่วยเหลือประชาชน  

๓. การเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยท าให้นโยบายไมม่ีความ
ต่อเนื่อง  

 



 
บทที ่2 

 นโยบาย วตัถุประสงค ์และโครงสร้างการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัด
ให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  
  เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 และเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณในมาตรา ๓/๑ แหง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. ๒๕53 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ อันแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและ
เพ่ือใหการบริหารราชการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ 
ศรัทธาและไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ   เพ่ือความต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอในการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรการการควบคุมภายในของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานติดตามผลการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ เทศบาลต าบลห้วยไคร้ จึงไดป้ระกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการ
ด าเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เพ่ือ
ก ากับดูแลในการเป็นองคการที่ดี ส าหรับองคกรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนถึงขอบังคับอ่ืนๆ อยางทั่วถึง ดังนี้    
   1. ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้อง
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและเทศบาลต าบลห้วยไคร้ โดยให้ความส าคัญ
ในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 

2. มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความ
เสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาลและหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการ
พัฒนาระบบการควบคุมภายในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม และก ากับให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

4. ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดและจัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม ปฏิบัติต้นไป
ตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ การมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

5. หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและ
ก าหนดกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนน าการควบคุมภายในไปปฏิบัติและปรับปรุงรวมทั้ง
ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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6. หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ อย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

7. พนักงานเทศบาลทุกคน ต้องมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงสร้างเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือค าสั่งรับผิดชอบในการแบ่งงานขององค์กร รวมถึงต้อง
ด าเนินการวางแผน บริหารความเสี่ยง ป้องกันความเสี่ยงให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ส านัก/กอง 
และหน่วยงานก าหนดไว้ จนถึงมีหน้าที่รายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาที่เหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น
ทราบเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 
   8. ให้มีการรายงานสรุปผลความส าเร็จการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยงและการ
ติดตามระบบการควบคุมภายในเสนอผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน 90 วัน เพ่ือรายงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบ หนังสือสั่งการก าหนดต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
  การจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ จัดท าเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและเพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ มีแนวทางในการ
ควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม โดยวัตถุประสงค์ในการจัดคู่มือการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 
   1. เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายบริหาร  และพนักงานในทุกระดับ  ได้ทราบถึงความหมายและ
ความส าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร 
   2. เพื่อให้ได้ทราบถึงวิธีการ/แนวทางในการระบุปัจจัยเสี่ยงในระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ 
และระดับองค์กร โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิด การจัดท าแผนและการติดตามประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในระดับ
หน่วยงานย่อยและระดับองค์กร รวมทั้งสามารถยกระดับการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญของการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือมุ่งให้เกิดการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป 
  4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
   5. เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานสามารถป้องกัน
ความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือหมดไป ลดผลกระทบต่อความส าเร็จของ
การด าเนินงาน และท าให้ภารกิจของเทศบาลต าบลห้วยไคร้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
  6. เพ่ือให้เกิดความตื่นตัวและใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในการด าเนินงาน
ทุกระดับ 
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โครงสร้างการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

  เทศบาลต าบลห้วยไคร้ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนถึงบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ไว้ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่1 แสดงโครงสร้างการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

 
 
หมายเหต ุ                            หมายถงึ เสน้ทางการสั่งการ 

   หมายถึง เสน้ทางการให้ค าแนะน า/ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตร/ีคณะผูบ้รหิาร 

ปลดัเทศบาล/รองปลดัเทศบาล 

หวัหนา้ส านกั/ผูอ้ านวยการกอง 

พนักงานเทศบาล 

หนว่ยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

  เทศบาลต าบลห้วยไคร้ มีนโยบายก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้องในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ดังนี้  
 

ผูท้ี่เกีย่วขอ้ง หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 

1. นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยง 
2. ก ากับนโยบายและให้ค าเสนอแนะการบริหารความ
เสี่ยง 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

1. จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพ่ือใช้หน่วยงาน  
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและถ่ายทอดการ
บริหารความเสี่ยงลงสู่หน่วยงาน 
3. ควบคุม ติดตาม การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง
เพ่ือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือ
หมดไป  
4. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายงาน
ต่อนายกเทศมนตรี  

3. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

1. ให้ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  
2. สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงานและรายงานให้นายกเทศมนตรี
ทราบ  
3. ติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
กระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4. ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล 1. สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของนายก 
เทศมนตรี 
3. ควบคุม ติดตามการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง  
4. ส่ ง เ ส ริ ม ให้ บุ คล ากร ในหน่ ว ย ง านตระหนั กถึ ง
ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการมีส่วนร่วม
ในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  

5. หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 

 

1. ประเมินขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของส านัก/กอง
ตามนโยบายและคู่มือของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงลงสู่การปฏิบัติ  
2. ควบคุมและประสานงานการด าเนินงาน การบริหาร
ความเสี่ยงของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด   
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ผูท้ี่เกีย่วขอ้ง หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 

5. หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง (ต่อ) 

 

3. ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเพ่ือจัดท า 
แผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและ
ประสานงาน ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง  
4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การบริหาร
ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยและระดับหน่วยงานใน
ส่วนที่เกีย่วข้อง รายงานเสนอและคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และหน่วยตรวจสอบภายใน มาวิเคราะห์ ปรับแผนและ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป 

6. พนักงานเทศบาล 1. น าโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ ที่เป็น
รูปธรรม  
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดท า
แผนความเสี่ยงระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ 
3. ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
4. จัดท าแบบประเมินความเสี่ยงเสนอหัวหน้าส านัก/
ผู้อ านวยการกองเพ่ือรวบรวมประเมินในระดับหน่วยงาน
ย่อยต่อไป 
5. น าข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบ
ภายในมาวิเคราะห์ ปรับแผนและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงในปีถัดไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่3 
ความรูแ้ละแนวทางในการบริหารจดัการความเสีย่ง 

 
ความหมายของความเสีย่งและระบบการบริหารความเสีย่ง 

 ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน 
และส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ของ
แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้ 
  การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การประเมิน การจัดการ การติดตาม 
ประเมินผล และการสื่อสารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือกระบวนการด าเนินงานของ
องค์กร ตลอดจนการประกอบกันอย่างลงตัวของวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการและโครงสร้างขององค์กร ซึ่งมี
ผลโดยตรงต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหาร  
  ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk management System) ระบบบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม ทั้ง
กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ โดยลดโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายหรือความล้มเหลว เพื่อให้ระดับของ 
ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ 
และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ของส่วนราชการเป็นส าคัญ 
 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 

  นอกจากนโยบายการบริหารความเสี่ยงข้างต้น เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้ก าหนดแนวทางการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture) ขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้การ
ด าเนินงานในทุกส่วนของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ น าหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ เพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต ช่วยในการจัดล าดับ ความส าคัญของการด าเนินงาน การวางแผนป้องกัน ตลอดจนหา
แนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ โดยแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ จะด าเนินการด้วยการผนวกหลักการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและการควบควบคุมภายในเข้าไปในกระบวนการท างานหลัก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสื่อสารให้
ความรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและน าไปสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในท่ีสุด 
 
แนวคิดและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

    ในการประชุมเพ่ือวางแผนการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 นายกเทศมนตรี 
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้พิจารณาแนวคิดและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 
Enterprise Risk Management- Integrated Framework 2004 กรอบการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ
นี้จะใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน โดยมีองค์ประกอบการบริหาร
ความเสี่ยง 8 ประการ ดังนี้ 
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   แผนภาพที ่2  แผนภาพแสดงการบรหิารความเสีย่งตามแนวทางของ COSO 
 
  COSO Enterprise Risk Management- Integrated Framework 2004 เป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความเชื่อมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยได้ก าหนดความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน ไว้          4 
หลัก ได้แก่ 
   1. วตัถปุระสงคด์้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ในระดับสูง ซ่ึง
เชื่อมโยงและสนับสนุนภารกิจขององค์กร โดยองค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์เพ่ือแสวงหาทางเลือก 
หรือวิธีการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   2. วตัถปุระสงคด์้านการปฏบิตัิงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ในระดับ
ของการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3. วตัถปุระสงคด์้านการเงนิและรายงาน (Finance & Reporting Objectives) เป็น 
วัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น สภาพคล่อง การจัดสรรงบประมาณ การรับเงิน
และการจ่ายเงิน ตลอดจนถึงการรายงานงบการเงิน รวมทั้งประสิทธิภาพของการด าเนินการอันเนื่องมาจาก
ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันเวลา ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการตัดสินใจต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
   4. วตัถปุระสงคด์้านการปฏบิตัิตามกฎระเบยีบ (Compliance Objectives) เป็น
วัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

ด้านกลยุทธ์ 

ด้านการด าเนินงาน 
ด้านการเงิน 

และรายงาน 

ด้านการปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

4 ประเภทความเสีย่ง 

สภาพแวดล้อมในองค์กร 

การก าหนดวัตถุประสงค ์

การระบคุวามเสี่ยง 

การประเมินความเสีย่ง 

การตอบสนองความเสีย่ง 

กิจกรรมควบคุม 

สารสนเทศและการสื่อสาร 

การติดตามประเมินผล 

8 องคป์ระกอบ 
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กรอบการบรหิารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
 
   COSO Enterprise Risk Management- Integrated Framework 2004 มีหลักการบริหารความ
เสี่ยงองค์กรประกอบด้วย 8 องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้องค์ประกอบเหล่านี้ได้มาจาก
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงานครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ใน
การบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ ซ่ึงองค์ประกอบทั้ง 8 ได้แก่ 
   1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  คือ สภาพแวดล้อมภายในของ
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
ครอบคลุม ถึงแนวนโยบายโดยทั่วไปขององค์กร ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการมองความเสี่ยงและการจัดการกับความ
เสี่ยงโดยบุคลากรทั้งหมดในองค์กร รวมไปถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง กับระดับความเสี่ยงที่ เป็น
องค์ประกอบที่องค์กรยอมรับได้ ความซื่อสัตย์กับคุณค่าทางจริยธรรม และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร อาทิ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร  แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร  กระบวนการ
ท างาน  ระบบสารสนเทศ  ระเบียบ  เป็นต้น 
  2) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) คือ การก าหนดสิ่งที่ต้องการท าให้ส าเร็จ 
หรือผลลัพธ์ของการด าเนินการ เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ที่เลือกจะ
เป็นสิ่งสนับสนุนและไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาขององค์กรและความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน และเหมาะสมต่อไป 
  3) การบง่ชีเ้หตุการณ ์(Event Identification) คือ การรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนกับ
หน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร 
การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้เพ่ือท าความเข้าใจต่อ
เหตุการณ์และสถานการณ์นั้น  

การระบุความเสี่ยงหรือการบ่งชี้เหตุการณ์ จะเป็นการระบุปัจจัยที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อ
เป้าหมายขององค์กรหรือการปฏิบัติงานทั้งในและระดับองค์กรและระดับหน่วยงานย่อย โดยประเภทความ
เสี่ยง  ก าหนดตาม COSO Enterprise Risk Management- Integrated Framework 2004  
   4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือ การประเมินความเสี่ยงเป็นการจ าแนก
และพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงได้ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความ
เสี่ยงภายในองคก์ร 
  การประเมินความเสี่ยงจะประเมินทั้งความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ (Inherent risk) และ
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual risk) เพ่ือให้การพิจารณา ระบุและประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานมีทิศทาง
ที่ถูกต้องจึงก าหนดรูปแบบแบบค าถามการประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรตามภารกิจงานได้      
ท าการพิจารณาความเสี่ยงของตนเอง ตามภารกิจงาน/กิจกรรมที่ท าภายในหน่วยงาน เพ่ือประเมินและส่งให้
หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง ทราบและท าการพิจารณา และรวบรวมน าเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร รายละเอียดมีดังนี้ 
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แบบสอบถามการประเมนิความเสีย่ง 
........................(1)............................ 

................(2)................... 
  เป็นแบบสอบถามเพ่ือประเมินความเสี่ยง การสรุปผลการประเมินและการควบคุมตนเอง ของภารกิจ
งานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบความเสี่ยง
ทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและใช้ประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 

(3) 

ค าถาม 

(4) (5) 

ค าอธบิาย/ค าตอบ ม/ีใช ่ ไมม่/ีไมใ่ช ่

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

สรปุ : ....................(6)..................................  

            ผลสรุป .........................................................7)........................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................... 

 

ลายมือชื่อ........................(8)................................... 

     ต าแหน่ง……………………….(9)…………………………….. 

      วันที่.........................(10)....................................... 
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ค าอธบิายแบบสอบถามการประเมนิความเสีย่ง 

(1)  ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ
ของหน่วยงาน 

(2) ระบุส านัก/กองของหน่วยงานที่ท าการประเมินความเสี่ยง 
(3) ระบุค าถามเพ่ือประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการใน (1) 
(4) ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ตอบแบบสอบถามถ้ามีการปฏิบัติตามค าถามให้กรอกช่อง มี/ใช่ ถ้าไม่มีการปฏิบัติ

ตามท่ีถามให้กรอกช่องไม่มี/ไม่ใช่  
(5) เป็นการอธิบายถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละด้านของค าถามที่ตั้งไว้ 
(6) ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ

ของหน่วยงาน 
(7) สรุปผลการวิเคราะห์/การประเมินและการควบคุมตนเอง ของภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือ

ภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

(8) ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน 
(9) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 
(10) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
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ตวัอยา่ง 
แบบสอบถามประเมนิความเสีย่ง 
ดา้นการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
ส านกัปลดัเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 

  เพ่ือประเมินความเสี่ยง การสรุปผลการประเมินและการควบคุมตนเอง ของภารกิจงานตามแผนการ
ด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในและใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ค าถาม ม/ีใช ่
ไมม่/ี
ไมใ่ช ่

ค าอธบิาย/ค าตอบ 

 1. การวางแผนและขบัเคลือ่นการจดัท าประชาคมแผน
ทอ้งถิน่ 
 - หน่วยงานพิจารณาจัดตั้งงบประมาณในการสนับสนนุ 
ให้เกิดกระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นประจ าทุกป ี
 - ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน / คณะกรรมการ
ชุมชน เป็นกลไกหลักในการด าเนินงานจัดท าแผนพฒันา
ท้องถิ่น  

 

 

  

 

หน่วยงานมีนโยบายในการสง่เสริม สนับสนุน ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไดต้ั้งงบประมาณในเทศ
บัญญัติเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพฒันา
ท้องถิ่นเป็นประจ าทุกป ี

2. ความรูค้วามสามารถของบคุลากรในหนว่ยงาน    

  - มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานและจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรง 

  การจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับงานและมีการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

 - เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ ปฏบิัตงิานตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

  

3. แตง่ตัง้องค์กรจดัท าแผนพฒันา 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 - คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ ได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจากอ านาจหนา้ที่ ภารกิจ
ถ่ายโอน ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ จังหวัด กรอบ
นโยบายแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น นโยบาย
ผู้บริหาร ในการจัดท าแผนพัฒนา 
 - คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่จัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อน าข้อมูลมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จัดท าร่างพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพฒันาที่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ก าหนด 
- คณะกรรการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
จัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่
จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ด าเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

   

 - มีค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ ตามค าสัง่ที่ ......................... ลงวันที่ 
............................ และคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัตติาม
อ านาจหนา้ที่แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 10 

 

 - มีค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสนับสนนุการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ตามค าสั่งที่ 
................................. ลงวันที่ 
............................................ และคณะ 
กรรมการฯ ได้ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2548 ข้อ 11 ข้อ 19 (1) 
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ค าถาม ม/ีใช ่
ไมม่/ี
ไมใ่ช ่

ค าอธบิาย/ค าตอบ 

4. การมสีว่นรว่มของประชาชนในการวางแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

- หน่วยงานได้เชิญประชุมประชาคมเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้หลักประชารัฐ  

   

เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ไดจ้ัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมี
ส่วนร่วม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548   และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ที่ มท 
0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559  

5. การบรรจโุครงการพฒันาไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

 - ได้มีการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
ส าหรับปีงบประมาณแตล่ะปี ซึง่มีความต่อเนื่องและเปน็
แผนก้าวหนา้ ไว้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

 

 

หน่วยงานภายในเทศบาลต าบลหว้ยไครไ้ดม้ีการเสนอ
โครงการเพื่อจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ยังไม่ครบถ้วน 

สรปุ : กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

            ผลสรุป ข้อ 1-5 พบว่าความเสี่ยงการจัดท าประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังพบความเสี่ยงเดิมคือหน่วยงานภายใน
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ได้มีการเสนอโครงการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ยังไม่ครบถ้วน การปฏิบัติการดา้นอ่ืน ๆ มีการ
ปฏิบัติเปน็ไปตามระเบยีบกฎหมายที่ก าหนด แสดงวา่มีความควบคุมภายในที่เพียงพอ แต่ยังคงต้องติดตามและจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในส าหรับกิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อลดความเสี่ยงให้เป็นศูนย์ (0) ต่อไป 

ชื่อผู้ประเมิน.......................................... 
                                                              (............................................) 

                        วันที่  ……………………... ...........  
 

 
  เมื่อประเมินความเสี่ยงเสร็จสิ้น คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของ
หน่วยงาน น าข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลการด าเนินงานในปีงบประมาณปัจจุบัน น ามาวิเคราะห์ระดับความ
เสี่ยง (Level of Risk) หรือจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ
ให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ โดยจัดท าเรียงล าดับจากระดับสูงมาก สูง 
ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก ในรูปแบบของ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ทั้งนี้ ได้ก าหนดค่าเป้าหมายที่ยอมรับ
ได้ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แสดงได้ดังนี้ 
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แผนภูมคิวามเสีย่ง (Risk Profile) 

 

 

 

 

 

 

  ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ 
 
เกณฑก์ารประเมนิระดบัความรนุแรงของความเสีย่ง 
 

ระดบัความเสีย่ง ค่าความเสีย่ง 
(โอกาส & ผลกระทบ) 

เกณฑ์การประเมนิ 

สงูมาก 20 - 25 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งรัดจัดการความ
เสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สงู 15 - 16 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

ปานกลาง   5 - 12 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถด าเนินการควบคุมโดย
กระบวนการควบคุมภายใน 

ต่ า 3 - 4 อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสี่ยง 

ต่ ามาก 1 - 2 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
 

 

   5) การตอบสนองความเสีย่ง (Risk Response) คือ การด าเนินการหลังจากท่ีองค์กรสามารถ
บ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กร และประเมินความส าคัญของความเสี่ยงแล้ว วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงท าได้
หลายวิธ ีเช่น หลีกเลี่ยง ยอมรับ ลด หรือหาผู้ร่วมรับความเสี่ยงโดยการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง
ให้มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ Risk appetite) และระดับความเบี่ยงเบนจาก
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk tolerance)   
  เมื่อท าการประเมินระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้
ก าหนดการตอบสนอง และยอมรับความเสี่ยงเพ่ือเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร หลักการของ
ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง หรือ การเป็นเจ้าของความเสี่ยง คือ เจ้าของความเสี่ยงจะต้อง
รับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยง/แผนการปรับปรุงที่เหมาะสมส าหรับความเสี่ยงที่
ไม่สามารถยอมรับได้ เมื่อแผนได้ถูกอนุมัติและเห็นชอบแล้ว เจ้าของความเสี่ยงจะต้องรับผิดชอบต่อการน า
แผนไปปฏิบัติ และติดตามผลการด าเนินงานของแผนนั้น 
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  การตอบสนองความเสี่ยง คือ การก าหนดแนวทางวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดข้ึนตามผลการประเมินความเสี่ยง อย่างเหมาะสม ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดข้ึนกับระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ และคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ แนวทางการจัดการความเสี่ยง มี 4 วิธี ดังนี้  
    1. การยอมรบัความเสีย่ง (Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหลังจาก
วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากความคุ้มค่าในการ
จัดการ ควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุมสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ 
จึงต้องยอมรับความเสี่ยงนั้น แต่อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานเลือกท่ีจะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ก็จะต้องมี
มาตรการ ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพ่ือป้องกันความเสี่ยหายที่อาจจะเกิดข้ึน 

2. การลดความเสีย่ง (Treat) เป็นการพยายามปรับปรุงระบบการท างานหรือ
ออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
   3. การหลกีเลีย่งความเสีย่ง (Terminate) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความ
เสี่ยงนั้นไป อาทิเช่น การก่อสร้างเตาเผาขยะอาจส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมชุมชน จึงต้องหยุดหรือยกเลิก
โครงการนี้ไป เป็นต้น 
   4. การกระจายหรอืโอนยา้ยความเสีย่ง (Transfer) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอน
ความเสี่ยงให้ผู้อื่นผ่อนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป อาทิเช่น การท าประกัน หรือจ้างให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ
แทน เพื่อเป็นการประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายองค์กรจะได้รับการชดใช้จากหน่วยงานอื่น 
    6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่
กระท าเพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การ
ก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร  เพ่ือเป็นการ
สร้างความม่ันใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
   ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0805/ว 
3395 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ได้แจ้งแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้หน่วยรับตรวจรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบ (ข้อ6) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ เทศบาลต าบลห้วยไคร้ได้
มีคู่มือการจัดวางและควบคุมภายในเพื่อให้มีการประเมินในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กรโดยการ
ประเมินการควบคุมภายในประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 
    1. สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงานที่ส่งผลให้มีการ
น าการควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ เป็นพ้ืนฐานส าคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในอื่น ๆ ประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้ 

(1) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ 
จริยธรรม 

(2) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่าย 
บริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน 
 
 



-24- 
 

(3) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจ 
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของ
ผู้ก ากับดูแล 

(4) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและ 
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

(5) หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการ 
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

2. การประเมนิความเสีย่ง เป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็น
ประจ า เพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึง
ก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี้ 

  (1) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 

  (2) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม 
ภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

  (3) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดความทุจริต เพื่อประกอบการ 
ประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

  (4) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมี 
นัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
    3. กจิกรรมการควบคมุ เป็นการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการน าไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ใน
กระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน กิจกรรม
การควบคุมประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 
       (1)  หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงใน 
การบรรจุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
       (2)  หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี  
เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
       (3)  หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย  
ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
    4. สารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐที่
จะช่วยให้มีการด าเนินการตามการควบคุมภายในที่ก าหนด เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอก และเป็นช่องทางเพ่ือให้ทราบให้ทราบถึงสารสนเทศท่ี
ส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความ
เข้าใจถึงความรับผิดชอบและความส าคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ สารสนเทศและ
การสื่อสารประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 

(1) หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมี  
คุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
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(2) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์ 
และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด 
        (3) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
     5. กจิกรรมการตดิตามผล กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการ
ปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมิน
การควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้ก ากับดูแล 
อย่างทันเวลา  กิจกรรมการติดตามผลประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้ 
                                    (1) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผลระหว่างการ 
ปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
                                    (2) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการ 
ควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม 
      องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยมีสภาพแวดล้อมของ
การควบคุมเป็นรากฐานที่ส าคัญขององค์ประกอบอ่ืน ๆ องค์ประกอบทั้ง 5 นี้ เป็นสิ่งจ าเป็นที่มีอยู่ในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 3 
ประการคือ 
     1. วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations) เป็นการมุ่งหมายให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการก ากับการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งรวมถึง การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต 
     2. วัตถุประสงค์ด้านรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) เกี่ยวข้องกับการ
จัดท ารายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา 
     3. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ และนโยบาย (Compliance 
with Applicable Laws and Regulations) เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสอดคล้องหรือเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย 
และวิธีการปฏิบัติงานที่เทศบาลต าบลห้วยไคร้ได้ก าหนดขึ้น 
   เพ่ือให้หน่วยงานได้มีกิจกรรมการควบคุมที่เป็นมาตรฐานคณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยงจึงได้ก าหนด แนวทางในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเป็นไปตามการ
ควบคุมภายใน เทศบาลต าบลห้วยไคร้ได้ก าหนดรูปแบบให้บุคลากรทุกภารกิจงาน ด าเนินการประเมินงาน/
โครงการ/กิจรรมของตนเองตามรูปแบบดังนี้ 
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แบบ ปค. ๔ 

.....................................(1).......................................  

รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

ระดบัหนว่ยงานย่อย 

ส าหรับระยะเวลาด าเนนิงานสิน้สดุ...........................(2)................................................  

(3) 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

(4) 

ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
2. การประเมินความเสี่ยง 
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
3. กิจกรรมการควบคุม 
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………..  

              
…………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

ผลการประเมินโดยรวม (5) 

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….........................................................................  

ลายมือชื่อ........................(6)................................... 

     ต าแหน่ง……………………….(7)…………………………….. 

      วันที่..........................(8)....................................... 
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ค าอธบิาย แบบ ปค.4 

(1) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
(2) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 
(3) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 
(4) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/

จุดอ่อน 
(5) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ 
(6) ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานย่อย 
(7) ระบุต าแหน่งหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 
(8) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 



แบบ ปค. ๕ 

...................................................(1)..........................................................  
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

ระดบัหนว่ยงานย่อย 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิน้สุด..................................(2)............................. 

 

 
ลายมือชื่อ........................(10)................................... 

     ต าแหน่ง……………………….(11)…………………………….. 
      วันที่..........................(12)....................................... 

(3) 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้งหนว่ยงาน
ภาครฐัหรอืภารกจิตามแผนการ

ด าเนนิการหรือภารกจิอื่น ๆ ทีส่ าคัญ
ของหนว่ยงานของรฐั/วตัถปุระสงค์ 

(4) 
 

ความเสีย่ง 

 

 

(5) 

การควบคมุภายใน
ที่มีอยู ่

(6) 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 

 

(7) 

ความเสีย่ง 

ที่ยงัมีอยู่ 

 

(8) 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุ

ภายใน 

(9) 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 
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ค าอธบิาย แบบ ปค. 5 

(1) ชื่อส านัก/กอง 
(2) งวดรายงาน ระวันปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25xx  
(3) ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่

ส าคัญของหน่วยงาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติให้ระบุขั้นตอน
ที่ส าคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น หนึ่งกิจกรรมอาจมีหลายวัตถุประสงค์ 

(4) สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ 
(5) การประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
       - การก าหนด/สั่งการเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่ 
       - มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่ 
       - ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมช่วยให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดหรือไม่ 
       - ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่ 
(6) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลต่อกระทบต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใด

ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน (ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับ) 

(7) เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (6) 
(8) ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่คาดว่าจะด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ 
(9) ระบุข้อมูลอ่ืนที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีด าเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
(10) ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน 
(11) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 

     (12) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
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แบบ ปค. ๔ 

ตวัอยา่ง 
ส านักปลดัเทศบาลต าบลหว้ยไคร ้อ าเภอแมส่าย จังหวดัเชยีงราย 

รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 
ระดบัหนว่ยงายย่อย 

ส าหรับระยะเวลาด าเนนิการสิน้สดุวนัที่ ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
        หัวหน้าส านักปลัดได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือให้
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน  โดยให้ความส าคัญกับความ
ซื่อสัตย์  จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  มีการ
บริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมมาภิบาลมีการก าหนด
แนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องรวมทั้ง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  บุคลากรเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่
รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 
2. การประเมนิความเสีย่ง 
       มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้ส าเร็จด้วย
งบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้  หัวหน้าส านักปลัดมีการ
ระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของส านักปลัดเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม  นอกจากนี้  ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น  การเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของค่าสาธารณูปโภค  และ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น 
 
3. กจิกรรมการควบคมุ 
       มีนโยบายและวิธีปฏิบัตงิานที่ท าให้มั่นใจว่าเมื่อน าไปปฏิบัติ
แล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้  กิจกรรมเพ่ือ 
การควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน  เห็นความเสี่ยงที่อาจให้เกิดความ
ระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

              
     สภาพแวดล้อมการควบคุมของส านักปลัดเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนท าให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล  อย่างไรก็ตาม  โครงสร้าง
องค์กรของเทศบาลต าบลห้วยไคร้อยู่ระหว่างการปรับ
อัตราก าลัง ให้มีความ สัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายใน
อย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถรองรับการด าเนินงานใน
อนาคตได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 
       
      ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้  มีการประเมิน
ความเสี่ยงโดยน าระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากล
มาใช้  และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ  จากผลการ
ประเมิน รวมทั้งยังสามารถก าหนดแนวทางการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่น ามาใช้ 
 
 
 
 
  
 
 
 
      ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม  เพียงพอ
และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
สมควร  โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่ งของการ
ปฏิบัติงานตามปกติโดยหัวหน้างานก ากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด    
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องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
        มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน  
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่าย
บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูล
สารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
 
5. กจิกรรมการตดิตามผล 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและประคุณภาพการปฏิบัติงาน
โดยก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของ ผู้ปฏิบัติงานทีม่ีหน้าที่เก่ียวข้องตาม
การประเมินผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังก าหนด   

      
     ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม  คือ   
มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่าง
หน่วยงานในสังกัด  ในชุมชนหมู่บ้าน รวมทั้งจัดหารูปแบบการ
สื่อสารที่ชัดเจน  ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ ใช้ ผ่านระบบ
เครือข่ายรวมทั้งได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
เผยแพร่ทั้ งภายในและภายนอกองค์กร   พัฒนาเวปไซต์
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
 
     ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยหัวหน้า
ส านักปลัด มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง  และสร้างความน่าเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผล  ร่วมกันระหว่างหัวหน้าและพนักงาน    เพื่อสั่ง
การแก้ไขและก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ  มี
ประสิทธิผลและ  เพียงพอ  ที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์  อย่างไรก็ตามยังมี
บางกจิกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึง
ได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว  

                   

 

                                               ชือ่ผูร้ายงาน 
                                                                (นายดล  วงค์สุรินทร์) 
                                                 ต าแหน่ง   หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาลฯ 
                                                 วนัที ่   10  เดือน   ตลุาคม   พ.ศ.    ๒๕๖๑ 

 

 

 

 



แบบ ปค. ๕ 

ส านักเทศบาลต าบลหว้ยไคร ้อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย 
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

ระดบัหนว่ยงานย่อย 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้งหนว่ยงาน
ภาครฐัหรอืภารกจิตามแผนการ

ด าเนนิการหรือภารกจิอื่น ๆ ทีส่ าคัญ
ของหนว่ยงานของรฐั/วตัถปุระสงค์ 

ความเสีย่ง 

 

การควบคมุภายในที่
มีอยู ่

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 

ที่ยงัมีอยู่ 

การปรบัปรงุ 

การควบคมุภายใน 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 

กิจกรรม 

การจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ 
วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีด าเนินการเป็นตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ 

 

การน าเสนอโครงการ
เพื่อจัดท าแผนเปน็การ
น าเสนอเพียงชื่อและ
ยอดเงิน ไม่ได้จดัท า
งบประมาณเปน็ราย
โครงการหรือจัดท า
เป็นร่างโครงการเพื่อ
บรรจุในแผนพฒันา
ท้องถิ่นสี่ป ี

 

- ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้
แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคม 2559 
- มีการก าหนดตาราง
วันเวลาเพื่อจัดประชุม
ประชาคมการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน 

 

- การด าเนินการ
เป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว ้

- การก าหนดตาราง
การออกประชุมท าให้
ประชาชนได้รู้วนัเวลา
ในการเข้าร่วมอย่าง
ชัดเจน 

 

- ระเบียบ หนังสือสั่งการ
มีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง 
ท าให้มีระยะเวลาในการ
ด าเนินการที่กระชั้นชิด 
- การน าเสนอโครงการ
เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นยังไม่ครบถ้วนท า
ใ ห้กา ร รายง านแผนมี
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ยั ง ไ ม่
สมบูรณ์ 100 % 

 

- ผู้บริหารควรมี
มาตรการในการจัดท า
โครงการก่อนบรรจุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- แจ้งทุกส านัก/กองถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 
2561๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒ 

 

ส านักปลัด 

เทศบาล 

(งานวิเคราะห์ฯ) 

 

 

 

ตวัอยา่ง 

(ลงช่ือ)  
(นายดล  วงค์สุรินทร์) 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
วันท่ี 10 เดือน ตลุาคม พ.ศ 2561 

ถี
ย
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   7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) คือ องค์กรจะต้องมี
ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะน าไปพิจารณา
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรก าหนดและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิผลต้องท าให้ได้รับรู้กันในวงกว้างมีการสื่อสารสู่ระดับล่าง ระดับบน ทั่วทั้งองค์กร 
  ปัจจุบันเทศบาลต าบลห้วยไคร้ได้ก าหนดให้หน่วยงาน จัดเก็บสารสนเทศที่มีนัยส าคัญที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน บันทึกเก็บไว้ใน Google Drive เมล์กลางของหน่วยงาน โดยจัดเก็บและสามารถ
น ามาสื่อสารในรูปแบบและในเวลาที่ก าหนดได้ ช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ของตนให้ลุล่วงไปได้  
   8) การติดตามประเมินผล (Monitoring) องค์กรจะต้องมีการติดตามผล  เพ่ือให้ทราบถึงผล
การด าเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
  การบริหารความเสี่ยงขององค์กรต้องได้รับการติดตาม ประเมินผล และได้รับการปรับเปลี่ยน
ตามความจ าเป็น การติดตามประเมินผลอาจจะกระท าได้โดยการดูแลอย่างต่อเนื่องของฝ่ายบริหาร หรือการ
ประเมินแยกต่างหาก หรือท าทั้งสองวิธี การติดตามและทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องจะส่งผล
ท าให้ความเสี่ยงของหน่วยงานน าไปสู่ความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือหมดไป โดยน าเสนอเป็นรูปภาพได้ดังนี้ 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเส่ียง 
ก่อนจัดการ 

ความเส่ียง 
ที่เหลือ 

ความเส่ียง 
ที่ยอมรับได้ 

ระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได ้

ความเส่ียง 
ที่ถูกจัดการ 

ความเส่ียง 
ที่ถูกจัดการ 

การจัดการ 
หลังทบทวน 

ขั้นตอบสนอง
ความเสีย่ง 

ขั้นตอบติดตาม
ทบทวน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 
แผนภาพแสดงยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดักบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
โครงสร้างความเชือ่มโยงการบรหิารความเสี่ยงภายใต้แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาเทศบาลต าบลห้วยไคร ้ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรช์าต ิ
๒๐ ป ี

ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพฒันา
เศรษฐกจิฯ 
ฉบบัที ่๑๒ 

ยทุธศาสตรท์ี ่๑ 
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์

ยทุธศาสตรท์ี ่๒ 
การสร้างความ
เป็นธรรมลด
ความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

ยทุธศาสตรท์ี ่๓ 
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

ยทุธศาสตรท์ี ่๔ 
การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่๕ 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศ สู่
ความมั่งค่ัง 
และยั่งยืน 
 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่๖ 
การบริหาร
จัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติ  
มิชอบและธรรมา 
ภิบาลในสังคม 
ไทย 
 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่๗ 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์
 

ยทุธศาสตรท์ี ่๘ 
การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัย 
และนวัตกรรม 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่๙ 
การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่๑๐ 
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 
 
 

ยุทธศาสตร ์
กลุม่จงัหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
พัฒนาการค้า การลงทุน และ     
โลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ 

การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ 
ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ์และการจัดการ 



 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ
องคก์รปกครองสว่น
ท้องถิน่ในเขตจงัหวดั

เชยีงราย 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+๖ และ GMS 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
การพัฒนาการศึกษาและ
การสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการปอ้งกันบรรเทา  
สาธารณภยั 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ 
การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 

เทศบาลต าบล 
หว้ยไคร ้

ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
การพัฒนาการศึกษา  

 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันา

จงัหวัดเชยีงราย 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
การพัฒนาขีดความ 
สามารถในการแข่งขัน 
ด้านการค้า การลงทุน 
และบริการโลจิสติกส์ 
เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มอาเซียน+๖ และ 
GMS 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ 
การส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรคุณภาพมาตรฐาน 
สากล และเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
การด ารงฐานวัฒนธรรม
ล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และคุณภาพชีวิต 
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ 
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้ด ารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ 
การรักษาความมั่นคง 
ความปลอดภยัในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
พัฒนาการค้า การลงทุน และ     
โลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ 

การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ 
ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ์และการจัดการ 

ยุทธศาสตร ์
กลุม่จงัหวัด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เป้าประสงค ์
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

 

เป้าประสงค ์
เพื่อพัฒนาการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

 
กลยทุธ ์

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. พัฒนาระบบไฟฟา้และแสงสว่าง 
3. พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบรหิารจัดการน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภค 

กลยทุธ ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 

 

กลยทุธ ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
2. ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานการพาณิชย ์

- แผนงานสร้างเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

1. โครงการก่อสร้างถนน 
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น 
4. ขยายเขตระบบประปา 
5. ขยายเขตระบบไฟฟา้ 

ฯลฯ 

1. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 
2. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ฯลฯ 

1. สนับสนุนด้านการศึกษา 
2. โครงการอนุรักษ์ประเพณ ี

ฯลฯ 

แผนงาน 

ผลผลติ/โครงการ 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 

เทศบาลต าบล 
หว้ยไคร ้

ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
การพัฒนาการศึกษา 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

เป้าประสงค ์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภยั 

 

เป้าประสงค ์
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าประสงค ์
เพื่อพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 
กลยทุธ ์

1. การรักษาความสงบเรียบร้อยเพือ่ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
2. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
3. การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้าน
อิเลคทรอนกิส ์
4. การพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และ
ผู้ด้อยโอกาส 
5. ส่งเสรมิและพฒันาสขุภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
6. ส่งเสรมิและสนับสนนุการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
 

กลยทุธ ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ปอ้งกัน แก้ไขปญัหาขยะ 
น้ าเสีย และมลภาวะ 

กลยทุธ ์
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
2. พัฒนาประสิทธภิาพในการบริหารจดัการตามหลัก         
ธรรมาภิบาล 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุก     
ภาคส่วน 
4. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลย ี

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานสาธารณสุข     - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานการพาณิชย ์   - แผนงานงบกลาง 
 

 
 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

 

1.  โครงการให้บริการประชาชนชว่งเทศกาล 
2. โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันภยั 
3. โครงการป้องกันยาเสพติด 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต 
5. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ รวมไปถึง
ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที ่

ฯลฯ 

1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต ิ
2. โครงการบริหารจัดการขยะ 

ฯลฯ 

1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร 
2. โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนทีใ่นเขตเทศบาล 
3. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 

ฯลฯ 

แผนงาน 

ผลผลติ/โครงการ 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 

เทศบาลต าบล 
หว้ยไคร ้

ยุทธศาสตร์ที ่๔ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ 
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 



แผนทียุ่ทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.ประชาชนได้รับบริการ 
น้ า ไฟฟ้า ถนน อยา่ง
เพียงพอกับความต้องการ 
ร้อยละ 90 
2. ในเขตเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้มีระเบียบร้อย 
สะดวก สะอาด ปลอดภยั
มากยิ่งขึ้น 
 

1.ร้อยละการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 
2.จ านวนครั้งในการ
ฝึกอบรมอาชพี 
3.มีการสร้างเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวชุมชนในและ
นอกเขตเทศบาล 
4.มีกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  
 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 
2.มีการเสริมสร้างอัตลักษณ์
ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
 

1.มีการจัดระบบสังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการส าหรับ
ทุกช่วงวัย 
2.มีการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
3.มีระบบรักษาความปลอดภัย
ชุมชน 
4.มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
5.ประชาชนมีสุขภาพดีตาม
ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข 
 

1.มีระบบการจัดการขยะ
ของเสียในชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ ชุมชนมี
ความสวยงาม สะอาด เป็น
ระเบียบ มากยิ่งขึ้น 
2.ร้อยละของปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เก็บขนจาก
ครัวเรือนลดลงและมีการ
น าขยะซึ่งน ากลับมาใช้
ประโยชน ์
 

1. ประชาชนที่มาใช้
บริการได้รับความพึงพอใจ  
ร้อยละ 90 
2.กิจกรรมการพัฒนาของ
เทศบาลได้รับความร่วมมือ
จากประชารัฐ อยา่งน้อย
ร้อยละ 60  
 

วสิยัทัศน ์ “หว้ยไครน้า่อยู ่ คนมสีุข  สิง่แวดล้อมยัง่ยนื  บนพืน้ฐานหลักเศรษฐกจิพอเพยีง” 

ค่าเปา้หมาย 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 
การพัฒนาการศึกษา  

ยทุธศาสตรท์ี ่4 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตรท์ี ่6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์
เพื่อพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 
 

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 
 

เพื่อพัฒนาการศึกษาและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
และการปอ้งกันบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
2. พัฒนาระบบไฟฟ้า
และแสงสว่าง 
3. พัฒนาแหล่งน้ าและ
ระบบบรหิารจดัการน้ า
เพื่ออุปโภคบรโิภค 
 

1. ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพและการตลาด
เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา 
2. ส่งเสริม อนุรักษ์ 
และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
 

1. การรักษาความสงบ
เรียบร้อยเพือ่ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
2. การป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย 
3. การป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อบายมุข 
สื่อด้านอิเลคทรอนกิส ์
4. การพฒันาคุณภาพชีวิต
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส 
5. ส่งเสรมิและพฒันาสขุ
ภาวะที่ดขีองประชาชนใน
ท้องถิ่น 
6. ส่งเสรมิและสนับสนนุการ
พัฒนาระบบการบรกิาร
สาธารณสขุ 
 
 

1. ส่งเสริมและ
พัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมและ
พัฒนาการควบคุม 
ป้องกัน แก้ไขปัญหา
ขยะ น้ าเสยี และ
มลภาวะ 
 

1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิ่น 
2. พัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
3. ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ทุกภาคส่วน 
4. พัฒนาปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช้และ
เทคโนโลย ี
 

กลยทุธ ์

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานการพาณิชย ์

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

- แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานการพาณิชย ์
- แผนงานงบกลาง 
 

- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

- แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน 



 

 

 

ส าเนาคู่ฉบับ 

ค าสัง่เทศบาลต าบลหว้ยไคร ้
ที่ 686/ 2562 

เรือ่ง   แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และเสรมิสรา้งความโปรง่ใสของหนว่ยงาน 

  ตามที่เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้มีค าสั่งที่ 504/2560 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน นั้น 

    เพ่ือให้การด าเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เสริมสร้างความมั่นว่าการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกส่วนงาน การปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี มีการติดตามการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดรับเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 จึงขอ
ยกเลิกค าสั่งเทศบาลต าบลห้วยไคร้ที่ 504/2560 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน และขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

1. ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์  ชาญชัย     ปลัดเทศบาล           เป็น  ประธานกรรมการ 
2. นายดล                วงค์สุรินทร์ หัวหน้าส านักปลัด     เป็น  กรรมการ 
3. นางสายรุ้ง            สุวรรณ์ ผอ.กองคลัง            เป็น  กรรมการ 
4. นายฤทธิรงค์          โพธิขันธ์        ผอ.กองช่าง       เป็น  กรรมการ 
5. นายบุญเชิด           ธนัญชัย        ผอ.กองการศึกษา     เป็น  กรรมการ 
6. นางสุภมาศ           จันทาพูน       ผอ.กองสาธารณสุขฯ เป็น กรรมการ 
7. นางศุภาพิชฐ์          กุลทรสุริวงค์ รองปลัดฯ              เป็น  กรรมการ/เลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

   1. พิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก (SWOT) เพ่ือกลั่นกรองประเด็นความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และน าเสนอนโยบาย/กรอบ/คู่มือ/แผนการบริหารความเสี่ยง ให้เชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร เสนอนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

     2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ
น าเสนอให้ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานได้รับทราบ 

    3. ก ากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบาย/กรอบ/คู่มือ/แผนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เทศบาลต าบลห้วยไคร้ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร
และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 
   4. ให้ค าปรึกษาในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยงานมีการ
จัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

 

 



 

-2- 

 

   5. ประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายใน ในฐานะผู้สอบทาน เพ่ือประสาน ขอค าปรึกษา/
ค าแนะน า เพ่ือให้มั่นใจว่าเทศบาลต าบลห้วยไคร้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง 
รวมทั้งการน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร 

   6. ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้มอบหมาย 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 

 

(ลงชื่อ)....................................................... 

(นายเสถียร  กาโน) 

นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 

 

 


