แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk management) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

คํานํา
การบริห ารความเสี่ย งเปนหน าที่ข องทุก คนในองค กรตั้งแต ผู บริห ารทอ งถิ่น จนถึง เจา หนา ที่
ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตองเริ่มตั้งแตการกําหนดกลยุทธดวยการมองภาพรวม
ทั้งหมดขององคกร โดยคํานึงถึงเหตุการณหรือปจจัยเสี่ยงที่สามารถสงผลกระทบตอมูลคารวมขององคกรแลว
กําหนดแผนการจัดความเสี่ยง เพื่อใหความเสี่ยงองคกรอยูในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได เพื่อสราง
หลักประกันที่องคกรจะสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ย ง เทศบาลเมือ งสุไหงโก-ลกไดจัดทํา แผนบริห ารจัดการ
ความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นและผูปฏิบัติงานการทุกกอง/ฝาย
มีความเขาใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่ไดกําหนดไวในแผน ซึ่งเปนการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ใหระดับความ
เสี่ ย งและขนาดของความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น อยู ใ นระดั บ ที่ ส ามารถยอมรั บ ได ประเมิ น ได ควบคุ ม ได
และตรวจสอบไดอยางมีระบบ
แผนบริห ารความเสี่ย งนี้ จะบรรลุวัตถุป ระสงคตามคาดหวังไดก็ตอเมื่อ ไดมีการนํา แผนไปสู
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธที่สําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จะชวยใหการบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ อาทิ การางแผน การกําหนดกลยุทธ การติดตามควบคุม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใชทรัพยากรตางๆ อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลด
การสูญเสียและโอกาสที่ทําใหเกิดความเสียหายแกองคกร
ภายใตสภาวะการดําเนินงานของทุกๆ องคกรลวนแตมีความเสี่ยง ซึ่งเปนความไมแนน อน
ที่ อาจจะสงผลกระทบตอการดํ า เนินงานหรือ เปา หมายขององคก ร จึงจํ าเป นตอ งมีการจัด การความเสี่ย ง
เหลานั้นอยางเปนระบบ โดยการระบุความเสี่ยงวามีปจจัยเสี่ยงใดบางที่กระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมาย
ขององคกร วิเคราะหคามเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงอยาง
เหมาะสม
นอกจากนี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ พ.ศ.2561 มาตรา 76
“ไดกําหนดใหหนวยงานรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและหนังสือการบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด” และหนังสือกระทรวงการคลังที่
กค 0409/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562
ดังนั้นคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจึงไดจัดทําแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 สําหรับใชเปนแนวทางในการบริหารปจจัยและควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินการตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย
ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุมและ
ตรวจสอบไดอยางมีระบบ
1.2 วัตถุประสงคของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
1) เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นและผูปฏิบัติงานเขาใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
2) เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
3) เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง
4) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
5) เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงกับกลยุทธ
6) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองคกร
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1.3 เปาหมาย
1) ผู บ ริห ารทอ งถิ่น และผูป ฏิบั ติงานมีความรู ความเขา ใจเรื่อ งการบริห ารจัด การความเสี่ ย ง
เพื่ อนําไปใชในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติง านประจําปใหบ รรลุตามวัตถุป ระสงคและ
เปาหมายที่กําหนดไว
2) ผูบริหารทองถิ่นและผูปฏิบัติงานสามารถ ระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความ
เสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่อยูในระดับที่ยอมรับได
3) สามารถนําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใชในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
4) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานภายในองคกรอยางตอเนื่อง
5) ความรับผิดชอบตอความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกําหนดขึ้นอยางเหมาะสม
ทั่วทั้งองคกร
6) การบริหารความเสี่ยงไดรับการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร
1.4 ประโยชนของการบริหารจัดการความเสี่ยง
การดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง จะชวยใหผูบริหารทองถิ่นมีขอมูลที่ใชในการตัดสินใจไดดี
ยิ่งขึ้นและทําใหองคกรสามารถจัดการกับปญหาและอุปสรรคและอยูรอดไดในสถานการณที่ไมคาดคิดหรือ
สถานการณที่อาจทําใหองคกรเกิดความเสียหาย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้
1) เปนสวนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะชวย
ใหคณะทํางานและผูบริหารทองถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สําคัญ และสามารถทําหนาที่ในการ
กํากับ ดูแล องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2) สรางฐานขอมูลที่มีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะเปนแหลงขอมูลสําหรับผูบริหารทองถิ่นในการตัดสินใจดานตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงซึ่งตั้งอยูบนสมมุติฐานในการตอบสนองตอเปาหมายและภารกิจหลักขององคกรรวมถึงระดับความ
เสี่ยงทีย่ อมรับได
3) ชวยสะทอนใหเ ห็นภาพรวมของความเสี่ยงตางๆ ที่สําคัญไดทั้งหมด การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะทําใหบุคลากรภายในองคกรมีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร และตระหนัก
ถึงความเสี่ยงที่สงผลกระทบในเชิงลบตอองคกรไดอยางครบถวนซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล
4) เปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง เปนเครื่องมือที่ใชให
ผูบริหารทองถิ่นสามารถมั่นใจไดวาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเปนเครื่องมือ
ที่สําคัญของผูบริหารทองถิ่นในการบริหารงานและตัดสินใจในดานตาง ๆ เชน การวางแผนการกําหนดกลยุทธ
การติดตามการควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานซึ่งสงผลใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดและสามารถปกปองผลประโยชน และสามารถเพิ่มมูลคาแกองคกร
5) ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศ ทางเดียวกัน การบริห ารจัดการความเสี่ย งทํา ให
รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององคกรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เชน การตัดสินใจ
โดยที่ผูบริหารทองถิ่นมีความเขาใจในกลยุทธ วัตถุประสงคขององคกร และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน
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6) ชว ยให ก ารพั ฒนาการบริ ห ารและจั ด สรรทรั พ ยากรเปน ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
การจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละกิจกรรม
และการเลือกใชมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เชน การใชทรัพยากรสําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
ตางๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงยอมแตกตางกัน หรือการเลือกใชมาตรการแตละประเภทยอมใชทรัพยากร
แตกตางกัน เปนตน
1.5 นิยามความเสี่ยง
1. ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ ย ง หมายถึ ง เหตุ ก ารณ ห รือ การกระทํ า ใด ๆ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ภายในสถานการณ
ที่ไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิด
ความล มเหลวหรื อ ลดโอกาสที่จ ะไม บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค และเป า หมายขององคก รทั้ง ในด า นยุ ทธศาสตร
การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเปนผลกระทบทางบวกดวยก็ได โดยวัดจากผลกระทบที่ไดรับ
(Impact) และผลกระทบที่จะเกิดของเหตุการณ (Likelihood) ของเหตุการณ
ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบงออกไดเปน 3 สวน ดังนี้
1) ปจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทําใหเกิดความเสี่ยง
2) เหตุการณเสี่ยง คือ เหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือนโยบาย
3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่นาจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ
เสี่ยง
2. การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management)
การบริหารความเสี่ยงองคกร คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดย คณะกรรมการ ผูบริหารและบุคลากร
ทุกคนในองคกร เพื่อชวยในการกําหนดกลยุทธและดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไดรับการ
ออกแบบเพื่อใหสามารถบงชี้เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอองคกร และสามารถจัดการความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับ เพื่อใหไดรับความมั่นใจอยาง สมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงคที่องคกร
กําหนดไว
3. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)
ระบบบริหารความเสี่ยง คือ ระบบการบริหารปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ
ดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหายใหระดับของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยาง
มีระบบโดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมาย ทั้งในดานกลยุทธการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงของ
องคกรเปนสําคัญโดยไดรับการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับ
ทั่วทั้งองคกร
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บทที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
2.1 ประวัติความเปนมา
สุไหงโก-ลก (Sungai
Kolok) เปนภาษามาลายู มาจากคําวา (Sungai) แปลวาแมน้ํา
ลํา คลองและคํา วา โก-ลก (kolok) แปลวา คดเคี้ ย ว ถ า เปน คํ า นามหมายถึ ง มีดพร า ที่ คนพื้ นเมื อ งนิย มใช
เมื่ อ นํ า คํ า ว า สุ ไ หง รวมกั บ โก-ลก หมายถึ ง แม น้ํ า ที่ ค ดเคี้ ย ว คงเรี ย กชื่ อ เมื อ งตามแม น้ํ า ที่ ไ หลผ า นพื้ น ที่
ปจจุบันแมน้ําสายนี้ เปนเสนแบงเขตแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียเดิมบริเวณตําบลสุไหงโก-ลก
เปนพื้นที่ของตําบลปูโยะขึ้นกับอําเภอสุไหงปาดี ตอมาเมื่อมีความเจริญมากขึ้นมีประชากรมากขึ้น จึงไดแยกออก
จากตําบลปูโยะ จัดตั้งเปนตําบลสุไหงโก-ลก
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดรับการจัดตั้งในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลยสงคราม เดินทางมาตรวจราชการ
ที่ตําบลสุไหงโก-ลก นายวงศ ไชยสุวรรณ กํานันตําบลสุไหงโก-ลกในขณะนั้นไดรองขอตอจอมพล ป.พิบูลย
สงคราม เพื่อขอจัดตั้งตําบลสุไหงโก-ลก ขึ้นเปนเทศบาล ตอมาเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๓ จึงไดมีพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก โดยมีนายวงศไชยสุวรรณ เปนนายกเทศมนตรีคนแรกหลังจากจัดตั้ง
เทศบาลตํา บลสุไ หงโก-ลกได ๘ ป ตํา บลสุไหงโก-ลก ก็ ได รับ การยกฐานะขึ้ นเป นกิ่ งอํ าเภอขึ้ นกับ อํ า เภอ
สุไหงปาดี มีเขตปกครอง ๔ ตําบล คือตําบลสุไหงโก-ลก ตําบลปูโยะ ตําบลปาเสมัสและตําบลมูโนะ จนกระทั่ง
วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๖ จึงไดรับการยกฐานะเปนอํา เภอสุไหงโก-ลก เทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก ในสมั ย
แรกเริ่มการจัดตั้งมีพื้นที่ ๒๒ ตารางกิโลเมตร ตอมาไดมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ ๘๓ ตอนที่ ๒๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๐๙ ขยายเขตเทศบาลออกไปทาง
ทิศเหนืออีก ๐.๕ ตารางกิโลเมตรเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก จึงมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๒๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร
ตอมาเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล
ตําบลสุไหงโก-ลก ขึ้นเปนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก ที่ ว า การอํ า เภอสุ ไ หงโก-ลก ถนนทรายทอง ๒ ตํ า บลสุ ไ หงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๒๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูทางตอนใตของแหลม
มาลายู มีอาณาเขตติดตอดังนี้
- ทิศเหนือ
ติดตอตําบลปาเสมัส อําเภอสุไหงโก-ลก ความยาวประมาณ ๖.๔ กม.
- ทิศใต
ติดตอตําบลกายูคละ อําเภอแวง ความยาวประมาณ ๔.๓ กม.
- ทิศตะวันออก ติดตอแมน้ําโก-ลก (พรหมแดนไทย-มาเลเซีย) ความยาวประมาณ ๘.๖ กม.
- ทิศตะวันตก ติดตอตําบลริโกและตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี ความยาวประมาณ ๔.๑ กม.
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2.2 วิสัยทัศน
“สุไหงโก-ลก เมืองแหงการศึกษา กีฬาและทองเที่ยว คุณภาพชีวิตประชาชนดี
มีโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐาน”
2.3 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2.4 เปาประสงค (target)
๑.ระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร และผังเมืองไดมาตรฐาน
๒.ประชาชนมีอาชีพ รายไดที่มั่นคงและยั่งยืน บริการดานสวัสดิการสังคม กีฬานันทนาการ การศึกษา
และการสาธารณสุ ข อย า งทั่ ว ถึ ง ตลอดทั้ งการปฏิ บั ติง านของศูน ย ป ฏิ บั ติก ารต อ สู เ พื่อ เอาชนะยาเสพติ ด
มีประสิทธิภาพ
๓.ประชาชนมี ส ว นร ว มตามระบอบประชาธิ ป ไตย มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น
การปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔.สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน เมืองชายแดน การทองเที่ยว ผลิตภัณฑชุมชนในทองถิ่นอยาง
มั่นคงและยั่งยืนสูประชาคมอาเซียน
๕.มีระบบการกําจัด น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการใชพลังงานอยาง
ยั่งยืน
๖. ทํ า นุ บํ า รุ ง ศาสนา อนุรั ก ษ โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ สื บ สานประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น ใหคงอยูสืบไป
๗. การบริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล
2.5 ตัวชี้วัด (KPI)
๑.ความสําเร็จของโครงการการจัดระบบโครงการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค ระบบจราจร
เพิ่มขึ้น
2.ความสําเร็จของโครงการการสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได การบริการดานสวัสดิการสังคม การกีฬา
นันทนาการ สงเสริมดานการศึกษา และสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีการแกไขและปองกันปญหายาเสพติด
เพิ่มขึ้น
3.ความสําเร็จของโครงการใหความรูความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย การสงเสริมการมีสวนรวม
ในการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น
4.ความสําเร็จของโครงการการสงเสริมการตลาด การคา การลงทุนเมืองชายแดน การทองเที่ยว
ผลิตภัณฑชุมชนในทองถิ่นเพิ่มขึ้น
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5.ความสํา เร็จ ของโครงการการจัดระบบการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและมีการสง เสริมการอนุรัก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสงเสริมการใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
6.ความสําเร็จของโครงการการทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มขึ้น
7.ความสําเร็จของโครงการดานการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
2.6 คาเปาหมาย (Goal)
1.จํานวนโครงการการจัดระบบโครงการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค ระบบจราจร เพิ่มขึ้น
2.จํ า นวนโครงการการส ง เสริ มอาชี พ เพื่ อ เพิ่ ม รายได การบริ ก ารด า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คม การกี ฬ า
นันทนาการ สงเสริมดานการศึกษา และสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีการแกไขและปองกันปญหายาเสพติด
เพิ่มขึ้น
3.ประชาชน เยาวชนมีความรูและความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย การสงเสริมการมีสวนรวมใน
การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น
4.จํานวนโครงการการสงเสริมการตลาด การคา การลงทุนเมืองชายแดน การทองเที่ยว ผลิตภัณฑ
ชุมชนในทองถิ่นเพิ่มขึ้น
5.จํ า นวนโครงการการจั ด ระบบการจั ด การขยะ สิ่ ง ปฏิ กู ล และมี ก ารส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสงเสริมการใชพลังงานทดแทน เพิ่มขึ้น
6.ความสําเร็จของโครงการการทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มขึ้น
7.จํานวนโครงการที่มีการพัฒนาดานความรูการบริหารจัดการองคกรตาม หลักธรรมาภิบาลให กับ
บุคลากรภายในองคกร และการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชใหทันสมัยและจัดระบบการประชาสัมพันธที่
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2.7 กลยุทธ (Strategies)
1. บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
2. สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค
3. จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
5. จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง
6.สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
7.สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
8.สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
9.สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
10.สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
11.สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
12.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
13.สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
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14.พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถิ่น
15.เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
16.สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง
17.สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
18.สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิ่น
19.สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
20.พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
21.สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ
22.อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
23.สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
24.ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง
25.จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
26.สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน
27.สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
28.สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และปูชนียบุคคล
29.เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
30.สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น
31.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
32.พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
33.พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
34.พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
35.ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
36.สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
37.พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกรเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
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2.8 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)
จุดยืน ทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกการกําหนดจุดยืน ทาง
ยุท ธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลเมื องสุไ หงโก-ลกํา หนดการพั ฒนาที่ ครอบคลุม กิจ กรรมต า งๆ
ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน ๗ ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
5. ยุทธศาสตรการพัฒ นาดานการบริหารจัดการและการอนุรัก ษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
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2.9 โครงสรางหนวยงาน
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง)
24-2-00-1101-001

หนวยงานตรวจสอบภายใน

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง)
24-2-00-1101-002

สํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
24-2-01-2101-001

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
24-2- 2102-001

กองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับกลาง)
24-2-05-2103-001

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิน่ ระดับกลาง)
24-2-00-1101-003
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง)
24-2-06-2104-001

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
)24-2-07-2101-004

 งานนิตกิ าร

 งานธุรการ

 งานธุรการ

 งานธุรการ

 งานธุรการ

 ฝายบริหารงาน
ทั่วไป
- งานธุรการ
- งานกิจการสภา
- งานสงเสริมการ
ทองเที่ยว
-งานกิจการสถานี
ขนสง

 ฝายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานสถิตกิ ารคลัง

 ฝายควบคุมการ
กอสราง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปตยกรรม

 ฝายบริหารงาน
สาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลและ
อนามัย
สิ่งแวดลอม
- งานรักษาความสะอาด
- งานเผยแพรและ
ฝกอบรม

 ฝายแผนงานและ
งบประมาณ
- งานวิเคราะหนโยบาย
และแผน
- งานจัดทํา
งบประมาณ

 ฝายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
และบัตร
- งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ

 ฝายพัฒนารายได
- งานผลประโยชน
- งานพัฒนารายได

 ฝายพัสดุและ
ทรัพยสิน
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนพัสดุ

 ฝายแผนทีภ่ าษีและ
ทะเบียน
ทรัพยสนิ
- งานแผนที่ภาษี
- งานทะเบียนทรัพยสิน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

 ฝายควบคุมอาคาร
- งานควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
 ฝายสาธารณูปโภค
- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่และ
การไฟฟา
สาธารณะ
- งานสวนสาธารณะ

 ฝายบริการ
สาธารณสุข
- งานสงเสริมสุขภาพ
- งานปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ
- งานสัตวแพทย
- งานศูนยบริการ
สาธารณสุข

 ฝายบริการและ
เผยแพร
วิชาการ
- งานประชาสัมพันธ
- งานสารสนเทศและ
การสือ่ สาร

สํานักการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง)
24-2-08-2107-001

 หนวยศึกษานิเทศก
 โรงเรียน/ศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็ก
สวนบริหารการศึกษา
 ฝายบริหารการศึกษา
- งานโรงเรียน
- งานกิจการโรงเรียน
 ฝายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานแผนงานและ
โครงการ
- งานงบประมาณ
สวนสงเสริมการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
 ฝายสงเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
- งานหองสมุด
- งานการกีฬาและ
นันทนาการ
- งานสงเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม

กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
24-2-11-2105-001

 งานธุรการ
 ฝายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานแผนงานและ
โครงการ
- งานสงเสริมและพัฒนา
อาชีพ
 ฝายสังคมสงเคราะห
- งานสังคมสงเคราะห
- งานสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน

กองการเจาหนาที่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

24-2-๒๙-210๑-001

 ฝายบรรจุแตงตั้งและ
อัตรากําลัง
- งานสรรหาและบรรจุ
แตงตั้ง
- งานสงเสริมและพัฒนา
บุคลากร
 ฝายบุคลากรทาง
การศึกษา
- งานวางแผนบุคลากร
ทางการศึกษา
- งานสิทธิและสวัสดิการ
บุคลากรทางการศึกษา
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อํานาจหนาที่ของกอง/ฝายตางๆ มีดังนี้
1.สํานักปลัด

มีหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เปนผูบังคับบัญชา
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ ป รึ ก ษานายกเทศมนตรี และเลขานุ ก าร
นายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล งานกิจการขนสง งานสงเสริมการทองเที่ยว
งานการพาณิชย งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบ
เรียบรอย งานจราจร งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานทะเบียนราษฎรและบัตร และ
งานราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง สํานัก หรือสวนราชการใดในเทศบาล
เปนเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลให
เปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการ
ขอมูล สถิติ ชว ยเหลือ ใหคํา แนะนํ าทางวิช าการ งานอื่นๆ ที่เ กี่ย วของและที่ ได รับ
มอบหมาย โดยแบงเปน
- งานนิติการ
- ฝายบริหารงานทั่วไป มีหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับตน) เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานธุรการ งานกิจการสภา งานสงเสริม
การทองเที่ยว และงานกิจการสถานีขนสง
- ฝายปกครอง มีหัวหนาฝายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานทะเบียนราษฎรและบัตร งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย และงานรักษาความสงบ

2.กองคลัง

มี ผู อํ า นวยการกองคลั ง (นั ก บริห ารงานการคลั ง ระดับ กลาง) เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานการจ า ยเงิ น การรั บ เงิ น การจั ด เก็ บ ภาษี
คาธรรมเนียม และการพัฒนารายได งานสรุปผลสถิติจากจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม
งานนําสงเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสําคัญ
ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทําบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ ยวกั บ
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นๆ งานจัดทําหรือชวย
จัด ทํ า งบประมาณและเงิ น นอกงบประมาณ งานเกี่ ย วกั บ สถานะการเงิน การคลั ง
งานการจัดสรรเงินตางๆ งานทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ งานควบคุมการ
เบิ ก จ า ยเงิน งานทํา งบทดลองประจํ า เดื อ นและประจํ า ป งานเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ
จัดจาง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจําหนาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆ
งานเกี่ ย วกั บ เงิ น ประกั น สั ญ ญาทุ ก ประเภท งานบริ ก ารข อ มู ล สถิ ติ ช ว ยเหลื อ ให
คําแนะนําทางวิชาการดานเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพยสิน งานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย โดยแบงเปน
- งานธุรการ
- ฝายบริหารงานคลัง มีหัวหนาฝายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานการเงินและบัญชี และงานสถิติการคลัง
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- ฝายพัสดุแ ละทรัพยสิน มีหัว หนาฝา ยพัสดุและทรัพยสิน (นักบริหารงานการคลั ง
ระดับตน) ประกอบดวย งานพัสดุ และงานทะเบียนพัสดุ
- ฝายพัฒ นารายได มีหัว หนาฝายพัฒนารายได (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ตน )
เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานผลประโยชน และงานพัฒนารายได
- ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีหัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานแผนที่ภาษี
และงานทะเบียนทรัพยสิน
- ฝายพัฒนารายได มีหัวหนาฝายพัฒนารายได (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานผลประโยชน และงานพัฒนารายได
- ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีหัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานแผนที่ภาษี
และงานทะเบียนทรัพยสิน
3.กองชาง

มีผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับกลาง) เปนผูบังคับบัญชา มีห นาที่
ความรับ ผิดชอบเกี่ย วกั บ งานสํารวจ ออกแบบและเขีย นแบบ งานประมาณราคา
งานจัดทําราคากลาง การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรมตางๆ การจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ งานจัดทําเบียนประวัติโครงสรางพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหลงน้ํา
งานติดตั้งซอมบํารุงระบบไฟสองสวางและไฟสัญ ญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน
งานผั งเมื องตามพระราชบัญ ญั ติก ารผัง เมือ ง งานควบคุ ม การอาคารตามระเบี ย บ
กฎหมาย การตรวจสอบการกอสราง งานจัดทําแผนปฏิบัติงานกอสรางและซอมบํารุง
ประจําป งานการควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานจัดทําประวัติ ติดตาม ควบคุม
การปฏิบั ติ ง านเครื่อ งจั กรกล งานจั ดทํ า ทะเบี ย นประวัติ ก ารใช เครื่ อ งจั ก รกลและ
ยานพาหนะ งานแผนการบํารุงรักษาเครื่องจัก รกลและยานพาหนะ งานชวยเหลื อ
สนับสนุนเครื่องจักรกล งานชวยเหลือสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานจัดทําทะเบียนควบคุมการซื้อ เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหลน้ํามัน
เชื้อเพลิง งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดานวิศวกรรม
ตางๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย โดยแบงเปน
- งานธุรการ
- ฝายควบคุมกอสราง มีหัวหนาฝายควบคุมการกอสราง (นักบริหารงานชาง ระดับตน
เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานวิศวกรรมและงานสถาปตยกรรม
- ฝ า ยควบคุมอาคาร มี หัว หน าฝา ยควบคุม อาคาร (นั กบริห ารงานช า ง ระดั บ ต น )
เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานควบคุมอาคารและงานผังเมือง
- ฝายสาธารณูปโภค มีหัวหนาฝายสาธารณูปโภค (นักบริหารงานชาง ระดับตน)
เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟา
สาธารณะ และงานสวนสาธารณะ
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4.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

มีผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)
เปนผูบังคับบัญชา มีหนาที่เกี่ยวความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา คนควา วิจัย
วิเคราะหและจัดทําแผนงานดานสาธารณสุข งานสงเสริมสุขภาพ งานปองกันเฝาระวัง
และควบคุ ม โรคติ ด ต อ และโรคไม ติ ด ต อ งานสุ ข าภิ บ าลในสถานประกอบการ
งานสุขาภิบ าลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดลอ ม งานคุมครองผูบริโภค งานใหบ ริการ
ด า นสาธารณสุ ข งานเภสั ช กรรม งานวิ ช าการทางการแพทย งานศู น ย บ ริ ก าร
สาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุข งานสงเสริมปองกันควบคุมโรค งานหลักประกัน
สุขภาพ งานยุทธศาสตรสาธารสุข งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด
งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานสงเสริม
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี ผู สู ง อายุ ผู พิ ก าร และผู ด อ ยโอกาส
งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานสัตวแ พทย งานสงเสริมสนับสนุนดา นสิ่ง แวดล อม
งานรณรงคและการฝกอบรมสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม งานบริการขอมูล สถิติ
ช ว ยเหลื อ ให คํ า แนะนํ า ทางวิ ช าการ งานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งและที่ ไ ดรับ มอบหมาย
โดยแบงเปน
- งานธุรการ
- ฝายบริหารงานสาธารณสุข มีหัวหนาฝายบริห ารงานสาธารณสุข (นักบริหารงาน
สาธารณสุข ระดับตน) เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดลอม งานรักษาความสะอาดและงานเผยแพรและฝกอบรม
- ฝายบริการสาธารสุข มีหัวหนาฝายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข
ระดับตน) เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานสงเสริมสุขภาพ
งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ งานสัตวแพทยและงานศูนยบริการสาธารสุข

5.กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

มีผูอํา นวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ (นักบริห ารงานทั่วไป ระดับกลาง)
เปนผูบังคับบัญชา มีห นาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะหนโยบายและแผน
งานยุทธศาสตรของเทศบาล งานจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล งานสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพั ฒ นาท อ งถิ่ น งานประสานการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
งานคณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาล งานคณะกรรมการจั ดทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาล
งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทํา
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปและฉบับเพิ่มเติม (ถามี) งานตรวจติดตาม
และประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ งานบริการและเผยแพร
วิชาการ งานสถิติขอมูล งานสารสนเทศ งานจัดทําและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ของเทศบาล งานบริก ารขอ มูล สถิติ ชว ยเหลือใหคําแนะนํา ทางวิช าการงานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย โดยแบงเปน
- งานธุรการ
- ฝายแผนงานและงบประมาณ มีหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
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(นั ก บริห ารงานทั่ว ไป ระดั บ ตน ) เป น ผู บั ง คับ บั ญ ชา ประกอบด ว ย งานวิเ คราะห
นโยบายและแผน งานจัดทํางบประมาณ
- ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ มีหัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย
งานประชาสัมพันธ งานสารสนเทศและการสื่อสาร
6.สํานักการศึกษา

- มีผูอํานวยการสํานักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง)
เปนผูบังคับบัญชา มีหนาที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา
งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา
และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา และอาชี ว ศึ ก ษา งานบริ ห ารวิ ช าการด า นการศึ ก ษา งานโรงเรี ย น
งานกิ จ การนั ก เรี ย น งานการศึ ก ษาปฐมวั ย งานขยายโอกาสทางการศึ ก ษา
งานฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุด งานพิพิธภัณฑ งานเครือขายทางการศึกษา
งานศึกษานิเทศก งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และนวั ต กรรมทางการศึ ก ษา งานการศาสนา งานบํ า รุ ง ศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี
ภูมิป ญ ญาท อ งถิ่ น และวัฒ นธรรมอั นดี ข องท องถิ่ น งานการกี ฬาและนั นทนาการ
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูน ยพัฒ นาเด็กเล็ ก
งานสงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริการขอมูล สถิติ
ช ว ยเหลื อ ให คํ า แนะนํ า ทางวิ ช าการ งานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งและที่ ไ ดรับ มอบหมาย
โดยแบงเปน
- สวนบริหารการศึกษา มีผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา
ระดับ กลาง) เปนผูบังคับบัญ ชา ประกอบดว ย ฝายบริหารการศึกษา มีหัวหนาฝ าย
บริ ห ารการศึ ก ษา (นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษา ระดั บ ต น ) เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ประกอบดวย งานโรงเรียน และงานกิจการโรงเรียน
- สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีผูอํ านวยการสงเสริม การศึ กษา
ศาสนา และวัฒนธรรม (นัก บริห ารงานการศึกษา ระดับกลาง) เปนผูบังคับบั ญ ชา
ประกอบดวย ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีหัวหนาฝายสงเสริมศาสนา
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม (นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษา ระดั บ ต น ) เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ประกอบด ว ย งานห อ งสมุ ด งานกี ฬ าและนัน ทนาการ และงานส ง เสริม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
- ฝายบริหารงานทั่วไป มีหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชา ประกอบด ว ย งานธุ ร การ งานแผนงานและโครงการและ
งานงบประมาณ
- หนวยศึกษานิเทศก
- โรงเรียนเทศบาล 4 โรง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย
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กองสวัสดิการฯ

- มีผูอํา นวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริห ารงานสวัส ดิการสังคม ระดับ กลาง)
เปนผูบังคับบัญชา มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทําแผนงานดานการพัฒนา
สั ง คม ด า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คม และด า นการสั ง คมสงเคราะห งานพั ฒ นาระบบ
รูป แบบมาตรการ และวิธีก ารพัฒ นาสังคม การจัดสวัส ดิการสังคม และการสั งคม
สงเคราะหที่สอดคลองกับ สภาพปญหาและความตองการของประชาชน งานพัฒนา
ชุมชน งานสํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสงเสริม
และสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห สตรี
ผู สู ง อายุ ผู พิ ก าร ทุ พ พลภาพ ผู ด อ ยโอกาส ผู ไ ร ที่ พึ่ ง ผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ต า งๆ
งานสงเคราะหเด็กและเยาวชน ผูพิการทางรางการและสมอง งานสงเคราะหเด็กและ
เยาวชนผูถูกทอดทิ้ง เรรอน ไรที่พึ่ง ถูกทํารายรางกาย งานสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชนที่ประพฤติต นไมเหมาะสมแกวัย งานสงเคราะหครอบครัวที่ประสบป ญหา
ความเดื อ ดร อ นและเผยแพร ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ในครอบครั ว
งานดานจิตวิทยา งานจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฯลฯ งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
และที่ไดรับมอบหมาย โดยแบงเปน
- งานธุรการ
- ฝ า ยพั ฒ นาชุ ม ชน มี หั ว หน า ฝ า ยพั ฒ นาชุ ม ชน (นั ก บริ ห ารงานสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ระดั บ ตน ) เป น ผู บั ง คับ บั ญ ชา ประกอบดว ย งานพั ฒ นาชุม ชน งานแผนงานและ
โครงการ งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
- ฝายสังคมสงเคราะห มีหัวหนาฝายสังคมสงเคราะห (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ระดับตน) เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการเด็ก
และเยาวชน

กองการเจาหนาที่

- มีผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
เปนผูบังคับบัญชา มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
เทศบาล ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ของเทศบาล งานวิเคราะหการวางแผนอัตรากําลัง งานจัดตั้งสวนราชการและการ
ปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ งานการกําหนดตําแหนงและการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงงานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแขงขันสอบคัดเลือก การคัดเลือก การยาย
การโอน การรับโอน การคัดเลือก เพื่อรับโอน งานบรรจุและแตงตั้ง งานจัดทํา ควบคุม
ตรวจสอบ แกไข บันทึกขอมูลทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศขอมูลบุคลการ
ทองถิ่นแหงชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง
และค าตอบแทน งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้ง พนัก งานเทศบาลให ดํ า รง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะขาราชครู งานการลาทุก
ประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท งานสงเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพใน
การปฏิ บั ติ ง าน งานแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร งานฝ ก อบรม งานการรั ก ษาวิ นั ย
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การดํ า เนิน การทางวิ นั ย การอุ ท ธรณ และการร อ งทุ ก ข งานสนั บ สนุ น คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ งานการให พ น จากราชการ งานเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานบริการขอมูล
สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่ไดรับมอบหมาย โดย
แบงเปน
- ฝ า ยบรรจุ แ ต ง ตั้ ง และอั ต รากํ า ลั ง มี หั ว หน า ฝ า ยบรรจุ แ ต ง ตั้ ง และอั ต รากํ า ลั ง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานสรรหาและบรรจุ
แตงตั้ง งานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
- ฝายบุคลากรทางการศึกษา มีหัวหนาฝายบุคลากรทางการศึกษา (นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับตน) เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา
งานสิทธิและสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษา
หนวยงานตรวจสอบ - มีห น า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานจั ด ทํ า แผนการตรวจสอบภายในประจํ า ป
ภายใน
งานการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสาร
การั บ จ า ยเงิ น ทุ ก ประเภท ตรวจสอบการเก็ บ รั ก ษาหลั ก ฐานการเงิ น การบั ญ ชี
งานตรวจสอบการสรรหาพั ส ดุ แ ละทรั พ ย สิ น การเก็ บ รั ก ษาพั ส ดุ แ ละทรั พ ย สิ น
งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและ
การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนงาน โครงการให เ ป น ไปตามนโยบาย
วัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
งานวิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา ในการใชทรัพยากร
ของสวนราชการตางๆ งานประเมินควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ งานรายงานผล
การตรวจสอบภายใน งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําแนวทางการแกไข
ปรับ ปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและผูเกี่ยวของ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและ
ที่ไดรับมอบหมาย มีนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เปนผูรับผิดชอบ
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
โครงสรางตามแผนอัตราปจจุบัน
1. สํานักปลัดเทศบาล
๑.๑ งานธุรการ
1.2 ฝายบริหารงานทั่วไป
- งานสงเสริมการทองเที่ยว
- งานกิจการสถานีขนสง
1.3 ฝายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎรและบัตร
- งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
2. กองคลัง
2.1 งานธุรการ
2.2 ฝายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานสถิติการคลัง
2.3 ฝายพัสดุและทรัพยสิน
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนพัสดุ
2.4 ฝายพัฒนารายได
- งานผลประโยชน
- งานพัฒนารายได

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
1. สํานักปลัดเทศบาล
๑.๑ งานนิติการ
1.2 ฝายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานกิจการสภา
- งานสงเสริมการทองเที่ยว
- งานกิจการสถานีขนสง
1.3 ฝายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎรและบัตร
- งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
2. กองคลัง
2.1 งานธุรการ
2.2 ฝายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานสถิติการคลัง
2.3 ฝายพัสดุและทรัพยสิน
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนพัสดุ
2.4 ฝายพัฒนารายได
- งานผลประโยชน
- งานพัฒนารายได
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2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
-

โครงสรางตามแผนอัตราปจจุบัน
ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
งานแผนที่ภาษี
งานทะเบียนทรัพยสิน
กองชาง
งานธุรการ
ฝายควบคุมการกอสราง
งานวิศวกรรม
งานสถาปตยกรรม
ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
งานควบคุมอาคาร
งานผังเมือง
ฝายสาธารณูปโภค
งานสาธารณูปโภค
งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ
งานสวนสาธารณะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
งานธุรการ
ฝายบริหารงานสาธารณสุข
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
งานรักษาความสะอาด
งานเผยแพรและฝกอบรม
ฝายบริการสาธารณสุข
งานสงเสริมสุขภาพ
งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
งานสัตวแพทย
งานศูนยบริการสาธารณสุข
กองวิชาการและแผนงาน
งานธุรการ
ฝายแผนงานและงบประมาณ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
งานจัดทํางบประมาณ
งานนิติการ
ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
งานประชาสัมพันธ
งานสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
-

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
งานแผนที่ภาษี
งานทะเบียนทรัพยสิน
กองชาง
งานธุรการ
ฝายควบคุมการกอสราง
งานวิศวกรรม
งานสถาปตยกรรม
ฝายควบคุมอาคาร
งานควบคุมอาคาร
งานผังเมือง
ฝายสาธารณูปโภค
งานสาธารณูปโภค
งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ
งานสวนสาธารณะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
งานธุรการ
ฝายบริหารงานสาธารณสุข
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
งานรักษาความสะอาด
งานเผยแพรและฝกอบรม
ฝายบริการสาธารณสุข
งานสงเสริมสุขภาพ
งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
งานสัตวแพทย
งานศูนยบริการสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
งานธุรการ
ฝายแผนงานและงบประมาณ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
งานจัดทํางบประมาณ

หมายเหตุ

5.3 ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
- งานประชาสัมพันธ
- งานสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงสรางตามแผนอัตราปจจุบัน
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
6. สํานักการศึกษา
6. สํานักการศึกษา
6.1 สวนบริหารการศึกษา
6.1 สวนบริหารการศึกษา
6.1.1 ฝายบริหารการศึกษา
6.1.1 ฝายบริหารการศึกษา
- งานโรงเรียน
- งานโรงเรียน
- งานกิจการโรงเรียน
- งานกิจการโรงเรียน
6.2 สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
6.2 สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
6.2.1 ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
6.2.1 ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
- งานหองสมุด
- งานหองสมุด
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานสงเสริมประเพณีศลิ ปวัฒนธรรม
- งานสงเสริมประเพณีศลิ ปวัฒนธรรม
6.3 ฝายบริหารงานทั่วไป
6.3 ฝายบริหารงานทัว่ ไป
- งานธุรการ
- งานธุรการ
- งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
- งานแผนงานและโครงการ
- งานแผนงานและโครงการ
- งานงบประมาณ
- งานงบประมาณ
6.4 หนวยศึกษานิเทศก
6.4 หนวยศึกษานิเทศก
6.5 โรงเรียนสังกัดเทศบาล 4 โรงเรียน
6.5 โรงเรียนสังกัดเทศบาล 4 โรงเรียน
- โรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฎรบํารุง)
- โรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฎรบํารุง)
- โรงเรียนเทศบาล 2 (บานตันหยงมะลิ)
- โรงเรียนเทศบาล 2 (บานตันหยงมะลิ)
- โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)
- โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมกุ ตายนวิทยา)
- โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง)
- โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง)
6.6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย
6.6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลอามีน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลอามีน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอะหมาดียะห
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอะหมาดียะห
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโก-ลกเทพวิมล
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโก-ลกเทพวิมล
7. กองสวัสดิการสังคม
7. กองสวัสดิการสังคม
7.1 งานธุรการ
7.1 งานธุรการ
7.2 ฝายพัฒนาชุมชน
7.2 ฝายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานแผนงานและโครงการ
- งานแผนงานและโครงการ
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โครงสรางตามแผนอัตราปจจุบัน
- งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
7.3 ฝายสังคมสงเคราะห
- งานสังคมสงเคราะห
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

8. หนวยตรวจสอบภายใน
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
- งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
7.3 ฝายสังคมสงเคราะห
- งานสังคมสงเคราะห
- งานสวัสดิการและเยาวชน
8. กองการเจาหนาที่
8.1 ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
- งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
- งานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
8.2 ฝายบุคลากรทางการศึกษา
- งานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา
- งานสิทธิและสวัสดิการบุคลากร
ทางการศึกษา
9. หนวยงานตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ
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บทที่ 3
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
3.1 แนวทางดําเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง
3.1.1 แนวทางดําเนินงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
แบงเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การเริ่มตนและพัฒนา
1) กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
2) ระบุปจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง
3) วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงจากการดําเนินงาน
4) จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงที่อยูในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปจจัย
เสี่ยงที่อยูในระดับปานกลางที่มีนัยสําคัญ
5) สื่อสารทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหผูปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลกรับทราบและนําไปปฏิบัติได
6) รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
7) รายงานสรุปการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง
ระยะที่ 2 การพัฒนาสูความยั่งยืน
1) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปที่ผานมา
2) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงแตละประเภท
3) ผลักดันใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
3.1.2 กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบดวย
1) ผูบริ หารทองถิ่น มีหน าที่ แตงตั้ง คณะทํา งานบริห ารจัดการความเสี่ยง สงเสริม ให มี ก าร
บริหารจัดการความเสี่ย งอยา งมีป ระสิทธิภ าพและเหมาะสม รวมทั้งพิจ ารณาใหความเห็น ชอบหรืออนุมัติ
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนําไปปฏิบัติตอไป
2) คณะทํางานบริห ารจัดการความเสี่ยง มีหนาที่ ดํา เนินการใหมีระบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานตอไปในอนาคต
3) ผูปฏิบัติงาน หรือเจาหนาที่ กอง/ฝาย ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีหนาที่สนับสนุนขอมูล
ที่เกี่ยวของใหกับคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง และใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง
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3.2 โครงสรางการบริหารความเสี่ยง
โครงสร า งการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง ประกอบไปด ว ย การกํ า กั บ ดู แ ล การตั ด สิ น ใจ
การจัดทําแผนการติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแตละองคประกอบมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
3.2.1 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
1) สงเสริมใหมีการดําเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
2) ใหความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะตอระบบและแผนการบริหารความเสี่ยง
3) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
3.2.2 ผูบริหารทองถิ่น
1) แตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง
2) สงเสริมและติดตามใหมีการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
3) พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
4) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
3.2.3 หนวยตรวจสอบภายใน
1) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง
2) นําเสนอผลการบริหารความเสี่ยงใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบและให
ขอเสนอแนะ
3.2.4 คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง
1) จัดใหมีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร
2) ดําเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ
ควบคุมความเสี่ยง
3) รายงานและติ ดตามผลการดํ า เนิ นงานตามแผนการบริ ห ารความเสี่ย งที่สํ าคั ญ เสนอต อ
ผูบริหารทองถิ่นเพื่อพิจารณา
3.2.5 เจาหนาที่กอง/ฝาย
1) สนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของใหกับคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง
2) ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
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คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลกได มีก ารแตง ตั้ ง คณะกรรมการดา นการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
ประกอบดวย
1. ปลัดเทศบาล
ประธานกรรมการ
2. รองปลัดเทศบาล
กรรมการ
3. ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
กรรมการ
4. หัวหนาสํานักปลัด
กรรมการ
5. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
6. ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
7. ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
8. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กรรมการ
9. ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
กรรมการ
10. นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการ
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก ซึ่งครอบคลุม ถึง ความเสี่ย งประเภทตา งๆ ที่สํ าคั ญ เชน ความเสี่ยงดา นทรัพ ยากร (การเงิ น
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงดานบุคลากร
และความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอกอื่นๆ
ตามบริบทของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
1.ใหความเห็นชอบกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแล
ปริมาณความเสี่ยงของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกใหอยูในระดับที่เหมาะสม
2.ดูแลติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใตแนวทางและนโยบาย
ที่ไดรับอนุมัติจากนายกเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
3.กําหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจะยอมรับได
4.จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงตามความจําเปน
5.สนั บ สนุ นคณะทํ า งานบริห ารความเสี่ ย งให ด านบุ คลากร งบประมาณ และทรั พ ยากรอื่ น
ที่จําเปน ใหสอดคลองกับขอบเขตความรับผิดชอบ
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บทที่ 4
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และ
จัดลํา ดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุป ระสงคในการดํา เนินงานขององคกรรวมทั้งการจัดทํ า
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับ
ที่ปองกันได ซึ่งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก
ดังนี้
1. ระบุความเสี่ยง เปนการระบุเหตุการณใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียตอการบรรลุวัตถุประสงค
โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร
2. ประเมินความเสี่ยง เปนการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยงโดยอาศัย
เกณฑมาตรฐานที่ไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม
3. จัดการความเสี่ยง เปนการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม
ความเสี่ยงที่สูงและสูงมากนั้นใหลดลงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดสามารถปฏิบัติไดจริงและควรตองพิจารณาถึง
ความคุม ค า ในด า นค า ใช จ า ยและต น ทุ น ที่ ต อ งใช ล งทุ น ในการกํ า หนดมาตรการหรื อ แผนปฏิ บั ติ ก ารนั้ น
กับประโยชนที่จะไดรับดวย
4. รายงานและติดตามผล เปนการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ไดดําเนินการทั้งหมดตามลําดับใหฝายบริหารรับทราบและใหความเห็นชอบดําเนินการตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจําปเพื่อใหมั่นใจวาองคกรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมี
ประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดําเนินการสามารถลดและ
ควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดจริงและอยูในระดับ ที่ย อมรับได หรือ ตองจัดหามาตรการหรือตัว ควบคุม อื่ น
เพิ่มเติมเพื่อ ใหความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูหลังมีการจัดการอยูในระดับที่ย อมรับไดและใหองคกรมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
6. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบใหดีขึ้น
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4.1 การระบุความเสี่ยง
เปน กระบวนการที่ผูบ ริห ารและผูป ฏิบัติง านร ว มกั นระบุค วามเสี่ยงและปจ จัย เสี่ ย งโดยต อ ง
คํานึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปจจัยทั้งภายนอกและภายใน ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคกร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรมโดยการระบุปจจัยเสี่ยงจะตอง
พิจารณาวามีเหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหาย
และไมบรรลุวัตถุป ระสงคที่กําหนด รวมทั้งมีทรัพยสินใดที่จํา เปนตองไดรับการดูแล ปอ งกัน รักษา ดังนั้ น
จึงจําเปนตองเขาใจความหมายของคําวา “ความเสี่ยง” (Risk) ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) และประเภทความ
เสี่ยง กอนที่จะสามารถระบุความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
4.1.1 ความเสี่ ย ง (Risk) หมายถึ ง เหตุ ก ารณ ห รื อ การกระทํา ใด ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ภายใต
สถานการณที่ไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัว เงินและไมเ ปนตัว เงิน) หรือ
กอใหเกิดความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจ หลักขององคก รและเปา หมายตาม
แผนปฏิบัติงาน
4.1.2 ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําให
ไม บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร และเกิดขึ้นได
อยางไรและทําไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนความเสี่ยงที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนด
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง โดยปจจัยเสี่ยงแบงไดเปน 2 ดาน ดังนี้
1) ปจจัยเสี่ยงภายใน เปนความเสี่ยงที่สามารถควบคุมการเกิดไดโดยองคกร เชน นโยบายของ
ผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของ
ระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่ การควบคุมไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน วัฒนธรรมองคกร ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ เปนตน
2) ป จ จั ย เสี่ ย งภายนอก เป น ความเสี่ ย งที่ ไ ม ส ามารถควบคุ ม การเกิ ด ได โ ดยองค ก ร
เช น ภั ย ธรรมชาติ คูแ ข ง กฎหมาย ระเบี ย บ ข อบั งคั บ ของทางราชการ การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน
4.1.3 ประเภทของความเสี่ยง แบงเปน 4 ประเภท ดังนี้
1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการ
ดําเนินงานขององคกร การกําหนดกลยุทธ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน ที่อาจกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุตามเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตรขององคกร
2) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไมพรอมในเรื่อง
งบประมาณการเงินที่ใชในการดําเนินโครงการนั้น ๆ เกี่ยวของกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและ
งบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน ขอบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหนวยงาน
ที่ เกี่ย วขอ ง ไดแก กรมบัญ ชี กลาง สํา นัก งานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงบประมาณ รวมทั้ง การจั ดสรร
งบประมาณไมเหมาะสม เปนตน
3) ความเสี่ยงดา นการดํา เนิน งาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการ อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และบุคลากรในการปฏิบัติงาน เชน การปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน ไมมีแผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไมมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
เปนตน
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4) ความเสี่ยงดานกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ (Compliance Risk) หรือ (Event
Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของได หรือกฎหมาย
ที่มีอยูไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานเปน ความเสี่ย งที่เกี่ย วขอ งกับ ประเด็นขอกฎหมาย
ระเบียบ การปกปองคุมครองผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสีย
การระบุความเสี่ยงควรเริ่มดวยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวแลว จึงระบุปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทําใหเกิดความผิดพลาด
ความเสียหาย และเสียโอกาส ปจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเปนตนเหตุที่แทจริงเพื่อที่จะสามารถนําไปใชประโยชน
ในการหามาตรการลดความเสี่ ย งในภายหลัง ได ทั้ง นี้ก ารระบุ ค วามเสี่ ย งสามารถดํ า เนิ น การได ห ลายวิ ธี
เชน จากการวิเคราะหกระบวนการทํางาน การวิเคราะหทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผานมา การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองคกรอื่น การสัมภาษณ แบบสอบถาม เปนตน
4.2 การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ประกอบดวย การวิเคราะห การประเมินและการจัด
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของหนวยงาน
4.2.1 การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน
1) การวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย ง ประกอบด ว ย การประเมิ น โอกาสที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ารณ
(Likelihood) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปจจัยเสี่ยง และประเมิน
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ เพื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดเหตุการณและผลกระทบ
ของความเสี่ยงที่เหลืออยูภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ไดมีการดําเนินงานผานมาแลว โอกาส
ที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) หมายถึง ความเปนไปไดหรือความถี่ที่จะเกิด ความเสี่ยงโดยโอกาสแบง
ออกเปน 5 ระดับ ไดแก นอยมาก นอย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขต ของผลกระทบ ดังนี้
เกณฑการประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ
หลักเกณฑในการใหคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ
1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง
ซึ่งจําแนกเปน 5 ระดับ คือ
ความนาจะเปนในการ
ความถี่ในการเกิด
ความนาจะเปนในการ
ระดับ โอกาสที่จะเกิด
เกิดผลประโยชนทับซอน
เหตุการณ
เกิดเหตุการณ
การใหหรือรับสินบน
ไมมีโอกาสเกิดขึ้นเลย
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
1
นอยมาก
5 ปตอครั้ง
(0 – 20%)
มีโอกาสในการเกิดขึ้น
มีโอกาสในการเกิดขึ้น
2
นอย
2-3 ปตอครั้ง
นอยมาก
นอยครั้ง
(มากกวา 20 – 40%)
มีโอกาสในการเกิดขึ้น
มีโอกาสในการเกิดขึ้น
3
ปานกลาง
1 ปตอครั้ง
ปานกลาง
บางครั้ง
(มากกวา 40 – 60%)
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โอกาสที่จะเกิด

ความถี่ในการเกิด
เหตุการณ

4

สูง

1-6 เดือนตอครั้งแต
ไมเกิน 5 ครั้ง

5

สูงมาก

1 เดือนตอครั้งหรือ
มากกวา

ระดับ

ความนาจะเปนในการ
เกิดเหตุการณ
มีโอกาสในการเกิดขึ้น
มาก
(มากกวา 60 – 80%)
มีโอกาสในการเกิดขึ้น
สูงมาก
(มากกวา 80 – 100%)

ความนาจะเปนในการ
เกิดผลประโยชนทับซอน
การใหหรือรับสินบน
มีโอกาสในการเกิดขึ้น
บอยครั้ง
มีโอกาสในการเกิดขึ้น
ประจํา

2. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ
ความเสี่ยง จําแนกเปน 5 ระดับ คือ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่สงผลกระทบ ตอเปาหมาย
ตามภารกิจ เปนการพิจ ารณาระดับความรุนแรงและมูลคา ความเสีย หายจากความเสี่ยงที่คาดวาจะไดรับ
ซึ่งแบงระดับ ของผลกระทบออกเปน 5 ระดับ ได แก นอ ยมาก น อ ย ปานกลาง สูง สูง มาก โดยประเมิ น
จากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4
5

ผลกระทบ
นอยมาก
นอย
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

มูลคาความเสียหาย
ไมเกิน 5 ลานบาท
> 5 ลานบาท – 10 ลานบาท
> 10 ลานบาท – 50 ลานบาท
> 50 ลานบาท – 100 ลานบาท
> 100 ลานบาท

เกณฑการประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ไมเปนตัวเงิน)
ผลกระทบตอ
ระดับ ผลกระทบ
ทรัพยสิน
องคกร
ไมสงผลเลย หรือสงผล
1
นอยมาก
ไมมีการสูญเสีย
กระทบระดับบุคคล
สงผลกระทบในระดับ
2
นอย
สูญเสียเล็กนอย หนวยงานภายใต กอง/
สถาบัน/ศูนย/กลุม
สงผลกระทบระดับ
3
ปานกลาง สูญเสียปานกลาง
หนวยงาน (กอง/
สถาบัน/ศูนย/กลุม)
สูญเสีย
4
สูง
คอนขางมาก
สงผลกระทบระดับกรม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ผลกระทบดานผลประโยชนทับ
ซอนการใหหรือรับสินบน
สรางความไมสะดวกตอการ
ปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
สรางความไมสะดวกตอการ
ปฏิบัติงานบอยครั้ง
สรางบรรยากาศในการทํางานที่ไม
เหมาะสม
ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง
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ระดับ

ผลกระทบ

5

สูงมาก

ผลกระทบตอ
ทรัพยสิน
องคกร
สงผลกระทบไปยัง
สูญเสียมาก
ภายนอกกรม

ผลกระทบดานผลประโยชนทับ
ซอนการใหหรือรับสินบน
ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและขอมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑดังกลาว
เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนตอการเลือกระดับความเสี่ยงและใชเปนขอมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความ
เสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทําการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นแลว ใหทําการคํานวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยูดว ยสูตรการคํานวณ ดังนี้
3. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการประเมินโอกาส
และผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง มีคาเปนเชิงปริมาณ ซึ่งคํานวณไดจากสูตร ดังนี้
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L x I
2) การจัดลําดับความสําคัญในการจัดการความเสี่ยง ใหพิจารณาจากผลการประเมินความ
เสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและ
ไมเปน ตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยงนอยมาก นอย ปานกลาง สูง สูงมาก มาจัดลําดับความสําคัญในการจัดการ
ความเสี่ยงภายหลัง จากที่ได ป ระเมิน ความเสี่ย งมาแลว โดยพิจ ารณาตามเกณฑในการจั ดการความเสี่ ย ง
ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ความเสี่ยงระดับสูง
ความเสี่ยงระดับปานกลาง
ความเสี่ยงระดับนอย
ความเสี่ยงระดับนอยมาก

ชวงคะแนน
๒๐ – ๒๕
๑๐ – ๑๖
๔–๙
๒–๓
๑

เขตสี (ZONE)
แดง
สม
เหลือง
เขียว
ฟา

ความรุนแรงของผลกระทบ

แผนภูมิความเสี่ยง

๕
๔
๓
๒
๑
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
โอกาสจะเกิดเหตุการณ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
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กรอบการกําหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (ZONE)
จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นไดวา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดมีการจัดระดับความเสี่ย ง
ตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ซึ่งจะไดเชื่อมโยงไปสูการควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปจจุบัน
และที่จะได มีการกําหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง เขตสี (ZONE)
ระดับนอยมาก

ฟา

ระดับนอย

เขียว

ระดับปานกลาง

เหลือง

ระดับสูง

สม

ระดับสูงมาก

แดง

มาตรการในปจจุบัน

มาตรการเพิ่มเติม

กิจ กรรมควบคุม ภายใน/มาตรการ ใน
การจั ด การความเสี่ ย งในป จ จุ บั น อาจ
เพียงพอแลวใหติดตาม การดําเนินการ
เปนระยะๆ
กิจ กรรมควบคุม ภายใน/มาตรการ ใน
การจั ด การความเสี่ ย งในป จ จุ บั น อาจ
เพียงพอแลวใหติดตาม การดําเนินการ
เปนระยะๆ
ต อ งเฝ า ระวังอยา งตอ เนื่อ ง และอาจ
เพิ่มเตมิความเขมขนในการดําเนินการ
ตามกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการ
ในปจจุบัน
ต อ งเฝ า ระวังอยา งตอ เนื่อ ง และอาจ
เพิ่มเติมความเขมขนในการ ดําเนินการ
ตามกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการ
ในปจจุบัน
ต อ งเฝ า ระวั ง อย า งต อ เนื่ อ งและอาจ
เพิ่มเติมความเขมขนในการ ดําเนินการ
ตามกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการ
ในปจจุบัน

ไมจํ าเป น ตอ งมี กิจ กรรมควบคุม ภายใน/
มาตรการจั ด การความเสี่ ย งเพิ่ม เติม อี ก
หรืออาจมีไดหากไมใชทรัพยากรเพิ่มเติม
หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยูแลวระดับนอย
ไมจํ าเป น ตอ งมี กิจ กรรมควบคุม ภายใน/
มาตรการจั ด การความเสี่ ย งเพิ่ม เตมิ อี ก
หรืออาจมีไดหากไมใชทรัพยากรเพิ่มเติม
หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยูแลว
ไมจํ าเป น ตอ งมี กิจ กรรมควบคุม ภายใน/
มาตรการจั ด การความเสี่ ย งเพิ่ม เตมิ อี ก
หรืออาจมีไดหากไมใชทรัพยากรเพิ่มเติม
หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยูแลว ระดับสูง
จําเปนตองมีการเพิ่มเติมกิจกรรมควบคุม
ภายใน/มาตรการโดยหากมี ขอจํา กัด ใน
ดานทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให
มีความสําคัญในระดับรอง ระดับสูงมาก
จําเปนตองมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหาก
มีขอจํากัดในดานทรัพยากรในการจัดการ
ความเสี่ ยงให มี ความสํ าคัญ ในระดับที่สูง
กวาและผูบริหารควรใหความสําคัญในการ
ติ ด ตามการดํ า เนิ น การของกิ จ กรรม
ควบคุม ภายใน/มาตรการดัง กลา วอยา ง
ตอเนื่อง

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติตางๆ ซึ่งกระทําเพื่อลด
ความเสี่ยง และทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค มีดังนี้
1. การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีก ารควบคุม ที่กําหนดขึ้น
เพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด ความเสี่ ย งและข อ ผิ ด พลาดตั้ ง แต แ รก เช น การอนุ มั ติ การจั ด โครงสร า งองค ก ร
การแบงแยกหนาที่ การควบคุมการเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน เปนตน
2. การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น
เพื่อคนพบขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว เชน การสอบทวน การวิเคราะห การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงาน
ขอบกพรอง เปนตน
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุน
ใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เปนตน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
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4. การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแกไข
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต
4.3 การจัดการความเสี่ยง
แนวทางการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง มี ห ลายวิ ธี แ ละสามารถปรั บ เปลี่ ย นให เ หมาะสม
กับสถานการณขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแตอยางไรก็ตาม
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นตองคุมคากับ การลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือ
ยุท ธศาสตร ใ นการจั ด การความเสี่ ย ง โดยเทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก มีวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
4 แนวคิดหลัก (4T’s) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

ศัพทที่นิยมใชทั่วไป
(กรมบัญชีกลาง)
Risk Acceptance (Accept)

1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะ
ยอมรับ เนื่องจากไมคุมคาในการจัดการหรือปองกัน
แต ก ารเลื อ กบริ ห ารความเสี่ ย งด ว ยวิ ธี นี้ ต อ งมี ก าร
ติดตามเฝาระวังอยางสม่ําเสมอ
2. การลด/การควบคุม ความเสี่ย ง หมายถึง การ Risk Reduction (Control)
ปรั บ ปรุง กระบวนการทํ า งานหรื อ ออกแบบวิ ธี ก าร
ทํางานใหมเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือ
ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงใหอยูใน
ระดั บ ที่ ย อมรั บ ได เช น การจั ด อบรมพนั ก งาน
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน
3. กระจายความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยง หมายถึง
Risk Sharing (Transfer)
กระจายหรือถายโอนความเสี่ยงใหหนวยงานอื่นชวย
แบ ง ความรับ ผิ ดชอบไป เชน การทํ า ประกั นภั ย กั บ
บริ ษั ทภา ยนอ ก หรื อ การจ างบุ ค คลภายนอก
ดําเนินการแทน (Outsource) เปนตน
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับ Risk Advoidance (Advoid)
ความเสี่ยงที่อยูในระดับสูงมากและไมอาจยอมรับได
จึง ตัดสิน ใจยกเลิก โครงการ/กิจกรรมที่จ ะกอใหเ กิด
ความเสี่ยงนั้นไป

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
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4T
Take

Treat

Transfer

Terminate
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4.4 การรายงานและติดตามผล
หลังจากการจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดําเนินการตามแผนแลวจะตองมีการ
รายงานผลและติดตามแผนเปนระยะเพื่อ ใหเ กิดความมั่นใจวาไดมีการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองและ
เหมาะสมโดยมีเปาหมายในการติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงหรือไม โดยหนวยงานตองสอบทานดูวาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ใดมีประสิทธิภาพดีก็ใหดําเนินการตอไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนําผลการ
ติดตามไปรายงานใหฝายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ไดกลาวไวขางตน ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจ
กําหนดขอมูลที่ตองติดตามหรืออาจทํา Check List การติดตามพรอมทั้งกําหนดความถี่ในการติดตามผลไดใน
2 ลักษณะ คือ
1) การติดตามผลเปนรายครั้ง เปนการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กําหนด เชน ทุก 3 เดือน 6 เดือน
9 เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน
2) การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน เปนการติดตามที่รวมอยูในการดําเนินงานตางๆ ตามปกติ
ของหนวยงาน
4.5 การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง จะตองทําสรุปรายงานผล และประเมินผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงประจําปตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหมั่นใจวาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
เป น ไปอยา งเหมาะสม เพี ย งพอ ถู ก ต อ ง และมี ป ระสิ ทธิ ผ ล มาตรการหรื อ กลไกการควบคุม ความเสี่ย ง
ที่ดําเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดจริง และอยูในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหา
มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติมเพื่อใหความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูหลังมีการจัดการอยูในระดับที่ยอมรับไดและ
ใหองคกรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมในการดําเนินงาน
4.6 การทบทวนการจัดการความเสี่ยง
การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ย งในทุ กขั้ น ตอน เพื่อ การปรับ ปรุง และพั ฒนาแผนงานในการบริ หารจัด การความเสี่ย งใหทั นสมั ย และ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเปนประจําทุกป

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หนา 30

บทที่ 5
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
5.1 ขั้นตอนการจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง
ไดนําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
จุดออนและ/หรือ ขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น และการวิเคราะหความเสี่ยง
และปจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมพิจารณาในที่ประชุมโดยวิเคราะห
จากปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง 4 ดาน ได ดังนี้
1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
2) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)
3) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk)
4) ความเสี่ยงดานกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ (Compliance Risk) หรือ (Event Risk)
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ไดดําเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงจัดลําดับของความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห เพื่อประกอบการจัดทําแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
5.2 การกําหนดขั้นตอนและวัตถุประสงคขั้นตอน
ยุทธศาสตร
(1)
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

การกําหนดขั้นตอนและวัตถุประสงคขั้นตอน
ขั้นตอน (กลยุทธ)
วัตถุประสงคขั้นตอน (เปาหมาย)
(2)
(3)
1.บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทาง
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนา
คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค
จํานวนโครงการการจัดระบบ
3. จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล โครงการพื้นฐาน สาธารณูปโภค
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
สาธารณูปโภค ระบบจราจร เพิ่มขึ้น
5. จั ด ให มี ไ ฟฟ า และระบบโทรคมนาคมอย า ง
ทั่วถึง
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ยุทธศาสตร
(1)
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนา
ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 3
ดานการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

การกําหนดขั้นตอนและวัตถุประสงคขั้นตอน
ขั้นตอน (กลยุทธ)
วัตถุประสงคขั้นตอน (เปาหมาย)
(2)
(3)
1.สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพ ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนา
แบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ จํานวนโครงการการสงเสริมอาชีพ
ชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
เพื่อเพิ่มรายได การบริการดาน
3..สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตาม
สวัสดิการสังคม การกีฬา
อัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม
นันทนาการ สงเสริมดานการศึกษา
ในการจัดการศึกษา
และสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ตลอดจน
4.สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสู
มีการแกไขและปองกันปญหา
เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ยาเสพติดเพิ่มขึ้น
5.สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา
และนันทนาการ
6.สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค
ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
7.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
1.สง เสริมใหความรู ความเขา ใจ แกป ระชาชน
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย
2.พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถิ่น
3.เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวม
ในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
4.สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนา
ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และความสงบเรียบรอย
ประชาชน เยาวชนมีความรู
และความเขาใจใน
ระบอบประชาธิป ไตย การสงเสริ ม
การมีสวนรวมในการรักษาความสงบ
เรียบรอยและการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น
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การกําหนดขั้นตอนและวัตถุประสงคขั้นตอน
ยุทธศาสตร
ขั้นตอน (กลยุทธ)
วัตถุประสงคขั้นตอน (เปาหมาย)
(1)
(2)
(3)
ยุทธศาสตรที่ 4
1.สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนา
การพัฒนาดานการ และเมืองชายแดนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ดานการวางแผนการสงเสริมการ
วางแผนการ
2.สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ ลงทุนพาณิชยกรรมและการ
สงเสริมการลงทุน ในทองถิ่น
ทองเที่ยว
พาณิชยกรรม
3.สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวนโครงการการสงเสริม
และการทองเที่ยว 4.พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและ
การตลาด การคา การลงทุนเมือง
แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อรองรับประชาคม ชายแดน การทองเที่ยว ผลิตภัณฑ
อาเซียน
ชุมชนในทองถิ่นเพิ่มขึ้น
5.สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1.อนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
2.สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในชุมชน
มีจิตสํานึกในการรวมกัน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง
4.จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอด
จนระบบบําบัดน้ําเสีย
6.สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนา
ดานการบริหารจัดการและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จํานวนโครงการที่มีการพัฒนา
ดานความรูการบริหารจัดการองคกร
ตามหลักธรรมาภิบาลใหกับบุคลากร
ภายในองคกร และการปรับปรุง
พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชใหทันสมัย
และจัดระบบการประชาสัมพันธ
ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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การกําหนดขั้นตอนและวัตถุประสงคขั้นตอน
ยุทธศาสตร
ขั้นตอน (กลยุทธ)
วัตถุประสงคขั้นตอน (เปาหมาย)
(1)
(2)
(3)
ยุทธศาสตรที่ 6
1.สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนา
การพัฒนาดาน
สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ศิลปะ วัฒนธรรม 2.สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
จารีตประเพณีและ และปูชนียบุคคล
ความสําเร็จของโครงการการ
ภูมิปญญาทองถิ่น 3.เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา
ทํานุบํารุงศาสนา
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
อนุ รั ก ษ โ บราณสถาน โบราณวั ต ถุ
4.สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณ
สื บ สานประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
วัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น
และภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มขึ้น
5.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก
เยาวชนและประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

1.พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
2.พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช
ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
3.พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล
4.ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่
ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
5.สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน
เพื่อการบริการประชาชน
6.พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและ
เผยแพรการดําเนินงานขององคกรเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
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ประเด็นการพัฒนาที่ 7 การพัฒนา
ดานการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
จํานวนโครงการที่มีการพัฒนา
ดานความรูการบริหารจัดการองคกร
ตาม หลักธรรมาภิบาล
ใหกับบุคลากรภายในองคกร
และการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ
เครื่องใชใหทันสมัยและจัดระบบ
การประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
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RM-1
การระบุและวิเคราะหความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔
ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564
ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน
กลยุทธ : 1.1 บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
หนวยงาน : กองชาง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
กลยุทธ/แผน/โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง
เปนปจจัยเสี่ยง

1.โครงการกอสรางถนน (ใหม)
วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนมีเสนทางในการ
สัญจรที่ดี

- ทําถนนล้ําเขตที่ดินประชาชนเนื่องจาก
เปนถนนใหม หลักเขตที่ดินไมชัดเจน

2.โครงการกอสรางคูระบายน้ํา
วัตถุประสงค
- เพื่อเปนทางระบายน้ํา

- เกิดอุบัติเหตุกับประชาชนที่สัญจรไปมา

ประเภท
ความเสี่ยง
รหัส
(SOFC)
01-01-05

O

แหลงที่มา
การวิเคราะหความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
ระดับ ลําดับ หรือการจัดการที่มีอยู
เกิดจากปจจัย โอกาสผลกระทบ ความ ความ (กรณียังไมมีใหระบุวา"ไมมี")
ภายใน ภายนอก
เสี่ยง เสี่ยง

3
3
9
3
-

ความเสี่ยง

ปานกลาง

ดานการ
ดําเนินงาน
01-01-05

O
ความเสี่ยง
ดานการ
ดําเนินงาน
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3

3

9
ปานกลาง

3

-

ยุทธศาสตรที่ 2 : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ : สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
หนวยงาน : กองสวัสดิการฯ
กลยุทธ/แผน/โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง
เปนปจจัยเสี่ยง

1.พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูมีสิทธิ์
รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผูพิการ
และผูติดเชื้อเอดส
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาชีวิตความเปนอยู
ของผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผูพิการและผูติดเชื้อเอดสใหดีขึ้น

- ผูสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพบางสวนไมไปขึ้น
ทะเบียนใหม กรณียายที่อยูอาศัย
- การรับขึ้นทะเบียน
- การยายเขา-ออก จากทะเบียนราษฎร
ของกลุมเปาหมาย

2.ชวยผูไดรับความเดือดรอนจาก
ภัยธรรมชาติ
วัตถุประสงค
ผูไดรับความเดือดรอนจากภัย
ธรรมชาติไดรบั การชวยเหลือ
โดยเปนไปตามกฏหมาย ระเบียบ
นโยบาย วัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนด

- เกิดเหตุรองเรียนกรณีไมไดรบั ความชวยเหลือ

ประเภท
ความเสี่ยง
รหัส
(SOFC)
02-02-03

S

แหลงที่มา
การวิเคราะหความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
ระดับ ลําดับ หรือการจัดการที่มีอยู
เกิดจากปจจัย โอกาสผลกระทบ ความ ความ (กรณียังไมมีใหระบุวา"ไมมี")
ภายใน ภายนอก
เสี่ยง เสี่ยง


4

4

16
สูง

2

-



4

4

16
สูง

2

-

ความเสี่ยง
ดานกลยุทธ

02-02-03

S
ความเสี่ยง
ดานกลยุทธ
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ยุทธศาสตรที่ 2 : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
หนวยงาน : สํานักการศึกษา
ประเภท
แหลงที่มา
การวิเคราะหความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุมภายใน
กลยุทธ/แผน/โครงการ/กิจกรรม
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ระดับ ลําดับ หรือการจัดการที่มีอยู
รหัส
วัตถุประสงค
เปนปจจัยเสี่ยง
(SOFC) เกิดจากปจจัย โอกาสผลกระทบ ความ ความ (กรณียังไมมีใหระบุวา"ไมมี")
ภายใน ภายนอก
เสี่ยง เสี่ยง
02-03-01
1.พัฒนาคุณภาพการศึกษา
- นักเรียนยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห
S

4
3
12
2
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางรายวิชา
ความเสี่ยง
สูง
ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัด
ยังไมเปนไปตามเปาหมาย
ดานกลยุทธ
- สื่อและนวัตกรรมยังไมไดมาตรฐานและ
เทศบาล
วัตถุประสงค
ยังขาดทักษะในการนํามาใช
- เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
- เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่ดีขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
กลยุทธ : พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
หนวยงาน : สํานักปลัดเทศบาล
ประเภท
แหลงที่มา
การวิเคราะหความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุมภายใน
กลยุทธ/แผน/โครงการ/กิจกรรม
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ระดับ ลําดับ หรือการจัดการที่มีอยู
รหัส
วัตถุประสงค
เปนปจจัยเสี่ยง
(SOFC) เกิดจากปจจัย โอกาสผลกระทบ ความ ความ (กรณียังไมมีใหระบุวา"ไมมี")
ภายใน ภายนอก
เสี่ยง เสี่ยง
03-02-02
1.กิจกรรมปองกันและบรรเทา
- ภัยธรรมชาติสภาพอากาศในปจจุบัน
S

2
2
4
3
สาธารณภัยดานการชวยเหลือ
เกิดสภาวะแปรปรวนไมเปนไปตาม
ความเสี่ยง
ปานกลาง
ประชาชน
ฤดูกาลเกิดฝนตกหนักมีลมกรรโชกแรง
ดานกลยุทธ
กอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน
ของประชาชน
2.กิจกรรมการจัดระเบียบแผงลอย
และการติดตั้งปายโฆษณาในที่
สาธารณะ

3.กิจกรรมการปฏิบัติงานทะเบียน
และบัตรประจําตัวประชาชน

- ประชาชนไมใหความรวมมือในการรักษา
ระเบียบกฎหมายของทองถิ่น โดยเฉพาะ
แผงลอยที่ยังตั้งขายในพื้นที่สาธารณะ
และติดตั้งปายโฆษณา โดยไมไดรับอนุญาต

03-02-02

- การแจงตายเท็จ การสวมตัวเพื่อจัดทํา
บัตรประจําตัวประชาชนอยางรอบคอบ

03-02-02

C



5

1

5
ปานกลาง

3

-



3

1

3
นอย

4

-

ความเสี่ยง
ดานการปฏิบัติ
ตามกฏระเบียบ

S
ความเสี่ยง
ดานกลยุทธ

38

ยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธ : สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการวมกันอนุรักษทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หนวยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ประเภท
กลยุทธ/แผน/โครงการ/กิจกรรม
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
รหัส
วัตถุประสงค
เปนปจจัยเสี่ยง
(SOFC)
1.การจัดการขยะมูลฝอย
อยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
1.เพื่อกระตุนและสรางจิตสํานึก
ใหประชาชนมีสวนรวมในการกําจัด
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน
2.เพื่อลดปริมาณขยะที่จะเขาสู
ศูนยกําจัดขยะฯ

- ขยะไมไดมีการคัดแยกขยะกอนนํามาทิ้ง
- ประชาชนไมใหความรวมมือกําจัดขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะ
จากตนทาง

05-02-06

แหลงที่มา
การวิเคราะหความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
ระดับ ลําดับ หรือการจัดการที่มีอยู
เกิดจากปจจัย โอกาสผลกระทบ ความ ความ (กรณียังไมมีใหระบุวา"ไมมี")
ภายใน ภายนอก
เสี่ยง เสี่ยง
S

3
2
6
3
ความเสี่ยง
ปานกลาง

ดานกลยุทธ
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ยุทธศาสตรที่ 7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคการองคตามหลักธรรมาภิบาล
หนวยงาน : กองชาง
กลยุทธ/แผน/โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
1.โครงการกอสรางอาคารเรียน
สาธารณะตามที่สํานักการศึกษา
ขอความอนุเคราะห
วัตถุประสงค
- เพื่อสรางอาคารเรียนหลังใหม
และทดแทนหลังเดิมที่ชํารุด

ความเสี่ยง
เปนปจจัยเสี่ยง
- ขาดผูชํานาญการในการออกแบบ
ตรวจสอบแบบ ซึ่งตองใชวิศวกรระดับสามัญ
ในการรับรองแบบ ทําใหตองใชเวลาในการ
ดําเนินการที่มากขึ้น ในการจัดทําแบบ
และตองหาวิศวกรระดับสามัญ
วิศวกรมารับรองแบบแปลน
- ขนาดพื้นที่ใชสอย บางหองอาจไมได
มาตรฐานกําหนด เนื่องจากพื้นที่กอสราง
มีจํากัด
- ขณะกอสรางอาจเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน
ในโรงเรียน

ประเภท
ความเสี่ยง
รหัส
(SOFC)
07-03-05

แหลงที่มา
การวิเคราะหความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
ระดับ ลําดับ หรือการจัดการที่มีอยู
เกิดจากปจจัย โอกาสผลกระทบ ความ ความ (กรณียังไมมีใหระบุวา"ไมมี")
ภายใน ภายนอก
เสี่ยง เสี่ยง
O

3
3
9
3
ความเสี่ยง
ปานกลาง
ดานการ
ดําเนินงาน
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ยุทธศาสตรที่ 7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ : ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
หนวยงาน : กองคลัง
กลยุทธ/แผน/โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2.การบันทึกบัญชีดวยระบบ
คอมพิวเตอร

ความเสี่ยง
เปนปจจัยเสี่ยง
- ระบบ e-laas มีการปรับปรุงอยูตลอดเวลา

ประเภท
ความเสี่ยง
รหัส
(SOFC)
07-04-04

O
ดานการ

แหลงที่มา
การวิเคราะหความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
ระดับ ลําดับ หรือการจัดการที่มีอยู
เกิดจากปจจัย โอกาสผลกระทบ ความ ความ (กรณียังไมมีใหระบุวา"ไมมี")
ภายใน ภายนอก
เสี่ยง เสี่ยง

5
1
5
3
ปานกลาง

ดําเนินงาน

3.การจัดซื้อ/จัดจางในระบบ e-GP

4.การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได

- ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (ระบบ e-GP)
ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบใหม
อยูเสมอ
- ลูกหนี้ภาษีคางชําระจํานวนมาก

07-04-04

O



4

2

8
ปานกลาง

3

-



4

1

4
ปานกลาง

3

-



3

2

6
ปานกลาง

3

-

ดานการ
ดําเนินงาน
07-04-04

S
ความเสี่ยง
ดานกลยุทธ

5.การสํารวจขอมูลที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางใหครบตาม
จํานวนแปลงที่ดินในเขตพื้นที่
ของเทศบาล

- การสํารวจขอมูล เพื่อมาจัดทําบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ไมสามารถสํารวจ
ใหครบถวนทุกแปลงที่ดิน เนื่องจากเจาของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางบางรายไมไดอยูในพื้นที่

07-04-04

S
ความเสี่ยง
ดานกลยุทธ
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ยุทธศาสตรที่ 7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคการองคตามหลักธรรมาภิบาล
หนวยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
กลยุทธ/แผน/โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
6.กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

ความเสี่ยง
เปนปจจัยเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง
รหัส
(SOFC)

- สถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทําใหเทศบาลไมสามารถจัดเวทีประชาคมได
กรณีการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น

07-03-07

- มีการแกไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่นบอยครั้ง

07-03-07

- งบประมาณรายจายประจําปที่ตั้งไว
ไมเพียงพอตอการบริหาร ทําใหสวนราชการโอน
และแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณบอยครั้ง

07-03-07

แหลงที่มา
การวิเคราะหความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
ระดับ ลําดับ หรือการจัดการที่มีอยู
เกิดจากปจจัย โอกาสผลกระทบ ความ ความ (กรณียังไมมีใหระบุวา"ไมมี")
ภายใน ภายนอก
เสี่ยง เสี่ยง
S

3
3
9
3
ความเสี่ยง
ปานกลาง

ดานกลยุทธ

O



4

2

8
ปานกลาง

3

-



5

3

15
สูง

2

-

ดานการ
ดําเนินงาน

7.กิจกรรมการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป

O
ดานการ
ดําเนินงาน
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ยุทธศาสตรที่ 7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคการองคตามหลักธรรมาภิบาล
หนวยงาน : สํานักการศึกษา
กลยุทธ/แผน/โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
8.การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจํา
ปงบประมาณของสถานศึกษา
วัตถุประสงค
1.เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและอํานาจหนาที่
2.เพื่อการบริหารโรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษา
3.เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาเปนปจจุบันและ
สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น
4.เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ

ความเสี่ยง
เปนปจจัยเสี่ยง
- บุคลากรขาดความรู ความเขาใจในการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาและการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป งบประมาณของสถานศึกษา

ประเภท
ความเสี่ยง
รหัส
(SOFC)
07-03-01

O
ดานการ
ดําเนินงาน
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แหลงที่มา
การวิเคราะหความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
ระดับ ลําดับ หรือการจัดการที่มีอยู
เกิดจากปจจัย โอกาสผลกระทบ ความ ความ (กรณียังไมมีใหระบุวา"ไมมี")
ภายใน ภายนอก
เสี่ยง เสี่ยง

3
2
6
3
ปานกลาง

ยุทธศาสตรที่ 7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคการองคตามหลักธรรมาภิบาล
หนวยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กลยุทธ/แผน/โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
9.การจัดการขยะมูลฝอยอยางมี
ประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง
เปนปจจัยเสี่ยง
- เจาหนาที่ยังขาดประสบการณในการ
ปฏิบัติงานและการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ

ประเภท
ความเสี่ยง
รหัส
(SOFC)
07-03-06

O
ดานการ
ดําเนินงาน
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แหลงที่มา
การวิเคราะหความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
ระดับ ลําดับ หรือการจัดการที่มีอยู
เกิดจากปจจัย โอกาสผลกระทบ ความ ความ (กรณียังไมมีใหระบุวา"ไมมี")
ภายใน ภายนอก
เสี่ยง เสี่ยง

3
2
6
3
ปานกลาง

RM-2
การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564
ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานโครงสรางพื้นฐาน
กลยุทธ : 1.1 บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
หนวยงาน : กองชาง
การจัดการที่มีอยู

รหัส

ความเสี่ยง
เปนปจจัยเสี่ยง

ตอง
เพียงพอ พอใช ปรับปรุง

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู

ลดความเสี่ยง
ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถายโอน กิจกรรม แผน/

ความเสี่ยง

วิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ควบคุม มาตรการ

01-01-05

- สรางถนนล้ําเขตที่ดิน
ประชาชน



- อาจมีถนนบางชวงล้ํา
เขตที่ดินประชาชน

01-01-05

- เกิดอุบัติเหตุจากการสราง
คูระบายน้ํา



- ประชาชนอาจไมรับ
ความสะดวกและอาจ
เกิดอุบัติเหตุในบางชวง
ของการกอสราง



- ประสานเจาหนาที่และ - ไดถนนสาธารณะที่
เจาหนาที่ที่ดินชี้แนวเขต ไมล้ําเขตที่ดินประชาชน
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- กั้นเขตและแจงเตือน
ใหชัดเจนขณะที่กอสราง

- งานสามารถเสร็จลุลวง
โดยไมมีอุบัติเหตุ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
และผูรับผิดชอบ
ตลอดทั้งป
งบประมาณ
พ.ศ.2564
กองชาง

ตลอดทั้งป
งบประมาณ
พ.ศ.2564
กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 2 : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ : สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
หนวยงาน : กองสวัสดิการฯ
การจัดการที่มีอยู

รหัส

ความเสี่ยง
เปนปจจัยเสี่ยง

ตอง
เพียงพอ พอใช ปรับปรุง

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู

ลดความเสี่ยง
ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถายโอน กิจกรรม แผน/

ความเสี่ยง

วิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

ควบคุม มาตรการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
และผูรับผิดชอบ

02-02-03

- ไมสามารถบริหารจัดการ
เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพไดตาม
เปาหมาย เนื่องจากผูมีสิทธิ์
รับเบี้ยยังชีพบางสวนไมขึ้น
ทะเบียนใหถูกตอง กรณียาย
ที่อยูอาศัย



- เกิดความลาชาในการ
ไดรับเงินตามสิทธิ์



- ติดตามผูมีสิทธิ์รับ
- ผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ มกราคม-กันยายน 2564
เบี้ยยังชีพใหไปขึ้น
ไปขึ้นทะเบียนใหม
กองสวัสดิการฯ
ทะเบียนใหม
ไดทนั เวลาตามที่กําหนด
- ประสานงานหนวยงาน
ที่ผูรับเบี้ยยังชีพ ยายไป
เพื่อติดตามใหมาขึ้น
ทะเบียนใหม
- ประสานงานทะเบียน
ราษฎร เพื่อตรวจสอบ
การยายเขา-ออก
ของผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ

02-02-03

- ไมสามารถบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการชวยเหลือผูไดรับ
ความเดือดรอนจาก
ภัยธรรมชาติได ตามระเบียบ
กฎหมาย ขอบังคับ นโยบาย
และเปาหมายที่กําหนด



- เกิดเหตุรองเรียน
กรณีไมไดรบั ความ
ชวยเหลือ



- แนะนําใหยายเขามาอยู
ในพื้นที่ใหถูกตอง
เพื่อทางหนวยงาน
สามารถชวยเหลือ
ไดตามกฎหมาย ระเบียบ
นโยบาย วัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนด

46

- สามารถใหความ
มกราคม-กันยายน 2564
ชวยเหลือแกผูไดรับ
กองสวัสดิการฯ
ความเดือดรอนจาก
ภัยธรรมชาติไดทั่วถึง
ถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย ขอบังคับ
นโยบายและเปาหมาย
ที่กําหนดไดมากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2 : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ : สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
หนวยงาน : สํานักการศึกษา
การจัดการที่มีอยู

รหัส

ความเสี่ยง
เปนปจจัยเสี่ยง

ตอง
เพียงพอ พอใช ปรับปรุง

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู

ลดความเสี่ยง
ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถายโอน กิจกรรม แผน/

ความเสี่ยง
02-03-01

- นักเรียนยังขาดทักษะ
การคิดวิเคราะหและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในบางรายวิชายังไมเปนไป
ตามเปาหมาย
- สื่อและนวัตกรรมยังไมได
มาตรฐานและยังขาดทักษะ
ในการนํามาใช



ควบคุม มาตรการ



- นักเรียนไมสื่อสาร
ภาษาไทยและสวนใหญ
ใชภาษาถิ่น (มาลายู)
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วิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
และผูรับผิดชอบ

- การสอนเพิ่มเติมใหกับ - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ เมษายน-กันยายน 2564
นักเรียน
ทางการเรียนดีขึ้น
สํานักกการศึกษา
- ดําเนินการซอมเสริม
ใหเด็กนักเรียนในคาบ
สุดทายและกอนปด
ภาคเรียนที่ 1
- บรรจุโครงการสอน
ซอมเสริมและปรับ
พื้นฐานในแผนพัฒนา
การศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
กลยุทธ : พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
หนวยงาน : สํานักปลัดเทศบาล
การจัดการที่มีอยู

รหัส

ความเสี่ยง
เปนปจจัยเสี่ยง

ตอง
เพียงพอ พอใช ปรับปรุง

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู

ลดความเสี่ยง
ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถายโอน กิจกรรม แผน/

ความเสี่ยง
03-02-02

03-02-02

- กิจกรรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ดานการชวยเหลือประชาชน

- กิจกรรมการจัดระเบียบ
แผงลอยและการติดตั้ง
ปายโฆษณาในที่สาธารณะ





วิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ควบคุม มาตรการ

- ภัยธรรมชาติ
สภาพอากาศในปจจุบัน
เกิดสภาวะแปรปรวน
ไมเปนไปตามฤดูกาล
เกิดฝนตกหนัก
มีลมกรรโชกแรง กอให
เกิดความเสียหายตอ
ทรัพยสินของประชาชน



- ประชาชนไมใหความ
รวมมือในการรักษา
ระเบียบกฎหมายของ
ทองถิ่น โดยเฉพาะ
แผงลอยที่ยังตั้งขาย
ในพื้นที่สาธารณะและ
ติดตั้งปายโฆษณา
โดยไมไดรับอนุญาต
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ระยะเวลา
ดําเนินการ
และผูรับผิดชอบ

- จัดซื้ออุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชเพียงพอ อยูใน
สภาพพรอมใชงาน
สงเจาหนาที่เขารับการ
- ฝกอบรมเพิ่มพูนความรู
มีการซักซอมแผนการ
ปฏิบัติงานรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
มีการทดสอบสมรรถภาพ
รางกายและฝกซอมทุก
สัปดาห

- เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
การชวยเหลือประชาชน
ไดอยางรวดเร็ว
ตอสถานกราณ
ลดความสูญเสียใหได
นอยที่สุด

- ออกตรวจพื้นที่
รับผิดชอบเปนประจํา
ทุกวันชี้แจงประชาสัมพันธ
ระเบียบ ขอกฎหมาย
ขอบัญญิติ ออกใบเตือน
และปรับผูกระทําการฝาฝน
ระเบียบ กฎหมาย
ขอบัญญัติ

- บานเมืองมีความเปน มิถุนายน-สิงหาคม 2564
ระเบียบเรียบรอยและ
งานเทศกิจ
เพื่อใหประชาชนปฏิบัติ
สํานักปลัดฯ
ตามระเบียบขอบังคับ
ของกฎหมาย

มกราคม-เมษายน 2564

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2564

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
กลยุทธ : พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
หนวยงาน : สํานักปลัดเทศบาล
การจัดการที่มีอยู

รหัส

ความเสี่ยง
เปนปจจัยเสี่ยง

ตอง
เพียงพอ พอใช ปรับปรุง

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู

ลดความเสี่ยง
ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถายโอน กิจกรรม แผน/

ความเสี่ยง
03-02-02

- กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชน



วิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ควบคุม มาตรการ



- การแจงตายเท็จ
การสวมตัว เพื่อจัดทํา
บัตรประจําตัวประชาชน
อยางรอบคอบ
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- เจาหนาที่ตรวจสอบ
หลักฐานเอกสารในการ
รับแจงตาย เจาหนาที่มี
การตรวจเอกสาร หลักฐาน
พรอมทั้งพยาน เพื่อปองกัน
การสวมตัวและการรับแจง
เกิด

- งานทะเบียนราษฎร
มีประสิทธิภาพ
เกิดความผิดพลาด
นอยลง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
และผูรับผิดชอบ
ตลอดทั้งป
งบประมาณ
พ.ศ.2564
สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธ : สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการวมกันอนุรักษทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หนวยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
การจัดการที่มีอยู

รหัส

ความเสี่ยง
เปนปจจัยเสี่ยง

ตอง
เพียงพอ พอใช ปรับปรุง

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู

ลดความเสี่ยง
ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถายโอน กิจกรรม แผน/

ความเสี่ยง
05-02-06

- เจาหนาที่ยังขาด
ประสบการณในการปฏิบัติ
งานและการลงพื้นที่
ประชาสัมพันธ
- ขยะไมไดมีการคัดแยก
ขยะกอนนํามาทิ้ง
- ประชาชนไมใหความ
รวมมือกําจัดขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณ
ขยะจากตนทาง



ควบคุม มาตรการ



- ประชาชนสวนใหญ
ในชุมชนไมใหความ
รวมมือในการคัดแยกขยะ
- การลงพื้นที่
ประชาสัมพันธยังไม
ทั่วถึง
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วิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
และผูรับผิดชอบ

- ลงพื้นที่ติดตาม
- ประชาชนมีสวนรวม มีนาคม-กันยายน 2564
ประชาสัมพันธใหคําแนะนํา ในการกําจัดขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขฯ
อยางตอเนื่อง
ในครัวเรือน
- ปริมาณขยะที่จะเขา
สูศูนยกําจัดขยะฯ ลดลง

ยุทธศาสตรที่ 7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคการองคตามหลักธรรมาภิบาล
หนวยงาน : กองชาง
การจัดการที่มีอยู

รหัส

ความเสี่ยง
เปนปจจัยเสี่ยง

ตอง
เพียงพอ พอใช ปรับปรุง

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู

ลดความเสี่ยง
ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถายโอน กิจกรรม แผน/

ความเสี่ยง
07-03-05

- ไมสามารถจัดหาวิศวกร
ระดับสามัญวิศวกรมารับรอง
แบบได



วิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ควบคุม มาตรการ



- ขาดวิศวกรโยธา
ระดับสามัญวิศวกร
รับรองแบบ
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- รับโอนวิศวกรระดับ
สามัญ วิศวกรเขามายัง
เทศบาล

- วิศวกรระดับสามัญ
รับรองแบบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
และผูรับผิดชอบ
พฤศจิกายน 2563 ถึง
๑ กันยายน ๒๕๖๔
สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ : ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
หนวยงาน : กองคลัง
การจัดการที่มีอยู

07-04-04

- ระบบ e-laas มีการ
ปรับปรุงอยูตลอดเวลา



- ระบบ e-laas
มีการปรับปรุงระบบ
เพื่อรองรับการบัญชี
ภาครัฐในปงบประมาณ
2564



-

-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
และผูรับผิดชอบ
-

07-04-04

- ระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ (ระบบ e-GP)
ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ระบบใหมอยูเสมอ



- ระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ (ระบบ e-GP)
ยังคงมีการปรับปรุงอยู



-

-

-

07-04-04

- ลูกหนี้ภาษีคางชําระ
จํานวนมาก



- ประชาชนยังขาด
ความรู ความเขาใจ
ในเรื่องของการเสียภาษี

รหัส

ความเสี่ยง
เปนปจจัยเสี่ยง

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง

ตอง
เพียงพอ พอใช ปรับปรุง

ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู

ลดความเสี่ยง
ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถายโอน กิจกรรม แผน/

ความเสี่ยง

วิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ควบคุม มาตรการ
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- จัดทําหนังสือแจงเตือน - จํานวนลูกหนี้คาง พฤษภาคม-กันยายน 2564
ไปยังประชาชนที่ยังคาง ชําระลดลงไมนอยกวา
งานผลประโยชน
ชําระภาษี
รอยละ 70 ของจํานวน
ฝายพัฒนารายได
ลูกหนี้ที่ยังคางชําระ
กองคลัง

ยุทธศาสตรที่ 7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ : ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
หนวยงาน : กองคลัง
การจัดการที่มีอยู

รหัส

ความเสี่ยง
เปนปจจัยเสี่ยง

ตอง
เพียงพอ พอใช ปรับปรุง

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู

ลดความเสี่ยง
ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถายโอน กิจกรรม แผน/

ความเสี่ยง
07-04-04

- การสํารวจขอมูล เพื่อมา
จัดทําบัญชีรายการที่ดนิ และ
สิ่งปลูกสรางไมสามารถสํารวจ
ใหครบถวนทุกแปลงที่ดิน
เนื่องจากเจาของที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางบางรายไมไดอยู



วิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ควบคุม มาตรการ



- สํารวจขอมูลเพื่อจัดทํา
บัญชีรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง ยังคงไม
สามารถสํารวจใหครบถวน
ทุกแปลงที่ดนิ
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- เพิ่มชองทางในการสํารวจ - เพื่อสํารวจขอมูล
โดยการคนหาขอมูล
มาจัดทําบัญชีรายการ
สวนบุคคลผานระบบทะเบียน ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ราษฎร เพื่อสอบถามขอมูล ใหครบถวนทุกแปลง
มาจัดทําบัญชีรายการที่ดิน ที่ดินในเขตพื้นที่ของ
และสิ่งปลูกสรางใหครบถวน เทศบาล
ทุกแปลงที่ดินในเขตพื้นที่
ของเทศบาล

ระยะเวลา
ดําเนินการ
และผูรับผิดชอบ
ตุลาคม 63-กันยายน 64
งานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
กองคลัง

ยุทธศาสตรที่ 7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคการองคตามหลักธรรมาภิบาล
หนวยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
การจัดการที่มีอยู

รหัส

ความเสี่ยง
เปนปจจัยเสี่ยง

ตอง
เพียงพอ พอใช ปรับปรุง

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู

ลดความเสี่ยง
ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถายโอน กิจกรรม แผน/

ความเสี่ยง
07-03-07

- การระบาดของโรคติดตอ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทําใหจัดเวที
ประชาคมไมไดในการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
เทศบาลฯ

07-03-07

- มีการแกไข เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ของเทศบาลฯ บอยครั้ง



ผลที่คาดวาจะไดรับ

-

-

ควบคุม มาตรการ

- ไมสามารถนําปญหา
และความตองการของ
ประชาชนมาวิเคราะห
จัดทําแผนงาน/โครงการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ



วิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสี่ยง





- สํานัก/กอง ไมมีการ
จัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการ จึงทําใหมี
การแกไข เพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงบอยครั้ง
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ระยะเวลา
ดําเนินการ
และผูรับผิดชอบ
-

- จัดลําดับความสําคัญ
- มีการแกไข เพิ่มเติม ตุลาคม-กันยายน 2564
ของปญหา เพื่อบรรจุ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
สํานัก/ทุกกอง
โครงการในแผนพัฒนา
ของเทศบาลเทาที่
ของเทศบาลฯ และสํารวจ จําเปน
ความตองการของประชาชน

ยุทธศาสตรที่ 7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคการองคตามหลักธรรมาภิบาล
หนวยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
การจัดการที่มีอยู

รหัส

ความเสี่ยง
เปนปจจัยเสี่ยง

ตอง
เพียงพอ พอใช ปรับปรุง

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู

ลดความเสี่ยง
ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถายโอน กิจกรรม แผน/

ความเสี่ยง
07-03-07

- งบประมาณรายจาย
ประจําปที่ตั้งไวไมเพียงพอ
ตอการบริหาร ทําใหสวน
รายการโอนและแกไข
การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
บอยครั้ง



วิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ควบคุม มาตรการ



- การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
บอยครั้ง ยังคงมีมากกวา
5 ครั้งตอป
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- ควรใหมีการโอนและ
แกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเทาที่จําเปน

- การโอนงบประมาณ
ลดลง อยูในเกณฑฯ
ที่กําหนด ทําใหสงผล
กับคะแนน LPA
ดานที่ 3 การบริหาร
งานการเงินและการคลัง
ในหัวขอที่ 2 การจัดทํา
งบประมาณ ซึ่งการโอน
งบประมาณที่อยูใน
เกณฑที่ตั้งไว ทําให
เทศบาลมีคะแนน
ในหัวขอฯ ดังกลาว
ซึ่งหลายปที่ผานมา
เทศบาลไมไดมี
คะแนน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
และผูรับผิดชอบ
ตลอดทั้งป
งบประมาณ
พ.ศ.2564
กองวิชาการฯ

ยุทธศาสตรที่ 7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคการองคตามหลักธรรมาภิบาล
หนวยงาน : สํานักการศึกษา
การจัดการที่มีอยู

รหัส

ความเสี่ยง
เปนปจจัยเสี่ยง

ตอง
เพียงพอ พอใช ปรับปรุง

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู

ลดความเสี่ยง
ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถายโอน กิจกรรม แผน/

ความเสี่ยง
07-03-05

- บุคลากรขาดความรู
ความเขาใจในการจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาและการจัด
ทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณของสถานศึกษา



วิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

ควบคุม มาตรการ



- บุคลากรไมมีทักษะ
ประสบการณในการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา
- การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ
ของสถานศึกษายังไม
ถูกตองตามระเบียบและ
แนวทางของหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ
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- กําชับเจาหนาที่ผูรับ
ผิดชอบใหดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ
- สงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
เขารับการฝกอบรมและ
ฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และที่กฎหมายกําหนด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
และผูรับผิดชอบ

- การจัดทําแผนพัฒนา เมษายน-กันยาย 2564
การศึกษาและการจัดทํา
สํานักการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณของสถาน
ศึกษาถูกตองตาม
ระเบียบและแนวทาง
ของหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 7 : ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ : พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคการองคตามหลักธรรมาภิบาล
หนวยงาน : กองสาธารณสุขฯ
การจัดการที่มีอยู

รหัส

ความเสี่ยง
เปนปจจัยเสี่ยง

ตอง
เพียงพอ พอใช ปรับปรุง

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู

ลดความเสี่ยง
ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถายโอน กิจกรรม แผน/

ความเสี่ยง
07-03-06

- เจาหนาที่ยังขาด
ประสบการณในการปฏิบัติ
งานและการลงพื้นที่
ประชาสัมพันธ



วิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

ควบคุม มาตรการ



- ประชาชนสวนใหญใน
ชุมชนไมใหความรวมมือ
ในการคัดแยกขยะ
- การลงพื้นที่ประชา
สัมพันธยังไมทั่วถึง
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- ลงพื้นที่ติดตาม
ประชาสัมพันธให
คําแนะนําอยางตอเนื่อง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
และผูรับผิดชอบ

- ประชาชนมีสวนรวม มีนาคม-กันยายน 2564
ในการกําจัดขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขฯ
ในครัวเรือน
- ปริมาณขยะที่จะเขาสู
ศูนยกําจัดขยะฯ ลดลง

RM-3-2 แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ.2564
หนวยงาน กองชาง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แผนงาน

รหัส

กิจกรรมที่พบ
ความเสี่ยง

มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
เปาหมาย/ผลสําเร็จ
ของมาตรการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

การจัดการความเสี่ยง
1.โครงการ
กอสรางอาคาร
เรียนสาธารณะ
ตามที่สํานัก
การศึกษาขอ
ความอนุเคราะห

07-03-05 - ไมสามารถจัดหา

- รับโอนวิศวกรระดับ
วิศวกรระดับสามัญ
สามัญวิศวกรเขามายัง
วิศวกรมารับรองแบบได เทศบาล

2.โครงการกอสราง 01-01-05 - การสรางถนนยังมี
ถนน (ใหม)
บางชวงอาจจําล้ําเขต
ที่ดินของประชาชน

- มีวิศวกรระดับ
สามัญรับรอง

- ประสานเจาหนาที่และ - ไดถนนสาธารณะที่
เจาหนาที่ ที่ดินเพื่อชี้เขต ไมล้ําเขตที่ดินของ
ประชาชน

3.โครงการกอสราง 01-01-05 - ประชาชนอาจไมได
- กั้นเขตและแจงเตือน
คูระบายน้ํา
รับความสะดวกและอาจ ใหชัดเจน ขณะที่
เกิดอุบัติเหตุในบางชวง ดําเนินการกอสราง
ของการกอสราง

- งานสามารถเสร็จ
ลุลวงโดยไมมีอุบัติเหตุ
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งบประมาณ
(บาท)
(ถามี)

กองชาง

-

กองชาง

-

กองชาง

-

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ.2564
หนวยงาน กองสวัสดิการฯ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แผนงาน

รหัส

กิจกรรมที่พบ
ความเสี่ยง

มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
เปาหมาย/ผลสําเร็จ
ของมาตรการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

การจัดการความเสี่ยง
1.พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูมีสิทธิ์
รับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุผูพิการ
และผูติดเชื้อเอดส

02-02-03 1.การรับขึ้นทะเบียน

2.ชวยผูไดรับ
ความเดือดรอน
จากภัยธรรมชาติ

02-02-03 - เกิดเหตุรองเรียนกรณี

2.ไมมีขอมูลการรับ
บําเหน็จ บํานาญ
3.ไมมีฐานขอมูลผูนํา
ศาสนา
4.การยายเขา-ออกของ
กลุมเปาหมาย

ไมไดรบั ความชวยเหลือ

(ถามี)

1.ติดตามผูมีสิทธิ์รับเบี้ย
ยังชีพใหมาขึ้นทะเบียน
2.สอบถามกลุมเปาหมาย
เกี่ยวกับการรับบําเหน็จ
บํานาญ
3.สอบถามกลุมเปาหมาย
เกี่ยวกับรับเงินอื่น
จากการเปนผูนําศาสนา
4.ประสานทะเบียน
ราษฎรเกี่ยวกับการ
ยาย-ออก ของกลุม
เปาหมาย

- กลุมเปาหมายได
ขึ้นทะเบียนถูกตอง
ไมนอยกวารอยละ
80

กองสวัสดิการฯ

- แนะนําใหยายเขามา
อยูในพื้นที่ใหถูกตอง
เพื่อทางหนวยงานสามารถ
ชวยเหลือไดตามกฎหมาย
ระเบียบนโยบาย
วัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนด

- สามารถใหความ
ชวยเหลือแกผูไดรบั
ความเดือดรอนจาก
ภัยธรรมชาติไดทั่วถึง
ถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย ขอบังคับ
นโยบาย และเปาหมาย
ที่กําหนดไดมากยิ่งขึ้น

กองสวัสดิการฯ
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งบประมาณ
(บาท)

สูงอายุ 33,907,200 บาท
พิการ 6,460,800 บาท
เอดส 552,000 บาท

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ.2564
หนวยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แผนงาน

รหัส

กิจกรรมที่พบ
ความเสี่ยง

มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
เปาหมาย/ผลสําเร็จ
ของมาตรการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.

การจัดการความเสี่ยง
05-02-06 1.เจาหนาที่ยังขาด
1.การจัดขยะมูล
1.ลงพื้นที่ติดตาม
1.ประชาชนมีสวน
ฝอย
ประสบการณในการ
ประชาสัมพันธให
รวมในการกําจัดขยะ
อยางมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน และการลง คําแนะนําอยางตอเนื่อง มูลฝอยในครัวเรือน
วัตถุประสงค
พื้นที่ประชาสัมพันธ
2.ปริมาณขยะที่
- เพื่อกระตุนและ
2.ขยะไมไดมีการ
จะเขาสูศูนย
สรางจิตสํานึกให
คัดแยกขยะกอนนํามาทิ้ง
กําจัดขยะฯ ลดลง
ประชาชนมีสวนรวม
3.ประชาชนขาดความ
ในการกําจัดขยะ
รวมมือกําจัดขยะมูลฝอย
มูลฝอยในครัวเรือน
ในครัวเรือน เพื่อลด
- เพื่อลดปริมาณ
ปริมาณขยะจากตนทาง
ขยะที่จะเขาสูศูนย
กําจัดขยะฯ
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ผูรับผิดชอบ

กองสาธารณสุชฯ

งบประมาณ
(บาท)
(ถามี)
200,000 บาท

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ.2564
หนวยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แผนงาน

1.ลูกหนี้ภาษี
ยังคางชําระ

รหัส

กิจกรรมที่พบ
ความเสี่ยง

07-04-04 - ลูกหนี้ภาษียังคาง

ชําระจํานวนมาก

2.สํารวจขอมูลที่ดิน 07-04-04 - การสํารวจขอมูลเพื่อ
และสิ่งปลูกสราง
มาจัดทําบัญชีรายการ
ใหครบตาม
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
จํานวนแปลงที่ดิน
ยังคงไมสามารถสํารวจ
ในเขตพื้นที่
ใหครบถวนทุกแปลง
ที่ดิน เนื่องจากเจาของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
บางรายไมไดอยูในพื้นที่
ของเทศบาล

มาตรการ
จัดการความเสี่ยง
- จัดทําหนังสือแจง
เตือนไปยังประชาชนที่
ยังคางชําระภาษี

- เพิ่มชองทางในการ
สํารวจโดยการคนหา
ขอมูลสวนบุคคลผาน
ระบบทะเบียนราษฏร
เพื่อสอบถามขอมูลมา
จัดทําบัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางให
ครบถวนทุกแปลงที่ดิน
ในเขตพื้นที่

พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
เปาหมาย/ผลสําเร็จ
ของมาตรการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.
การจัดการความเสี่ยง
- จํานวนลูกหนี้คาง
ชําระลดลงไมนอยกวา
รอยละ 70
ของจํานวนลูกหนี้
ที่ยังคางชําระ
- เพื่อสํารวจขอมูล
มาจัดทําบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ใหครบถวนทุกแปลง
ที่ดินในเขตพื้นที่ของ
เทศบาล
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ผูรับผิดชอบ

งานผลประโยชน
ฝายพัฒนารายได
กองคลัง

งานแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสิน
กองคลัง

งบประมาณ
(บาท)
(ถามี)
-

-

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ.2564
หนวยงาน สํานักการศึกษา เทศบาลมืองสุไหงโก-ลก

แผนงาน

1.พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

รหัส

กิจกรรมที่พบ
ความเสี่ยง

02-03-01 - นักเรียนไมสื่อสาร

ภาษาไทยและสวนใหญ
ใชภาษาถิ่น

มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
เปาหมาย/ผลสําเร็จ
ของมาตรการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.

การจัดการความเสี่ยง
- การสอนเพิ่มเติมใหกับ - นักเรียนมี
นักเรียน โดยจัดโครงการ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
สงเสริมรักการอาน
เรียนดีขึ้น

- ใชภาษามาลายูในการ 1. ดําเนินการซอมเสริมให - นักเรียนมี
สื่อสารเปนภาษาหลัก
เด็กนักเรียนคาบสุดทาย ผลสัมฤทธิ์ทางการ
และกอนปดภาคเรียนที่ 1 เรียนดีขึ้น
2. บรรจุโครงการสอน
ซอมเสริมปรับพื้นฐานใน
แผนพัฒนาการศึกษา
- การจัดทําแผนพัฒนา - สงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
การศึกษาและการจัดทํา เขารับการฝกอบรมและ
แผนปฏิบัติการประจําป ฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง
งบประมาณของ
สถานศึกษาถูกตอง
ตามระเบียบและ
แนวทางของหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)
(ถามี)

โรเงรียนเทศบาล
2
โรเงรียนเทศบาล
4

- เจาหนาที่มีความรู
ความเขาใจ
การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาและ
การจัดทําแผนปฎิบัติ
การประจําป
งบประมาณของ
สถานศึกษาถูกตอง
ตามระเบียบและ
แนวทางของหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ

สํานักการศึกษา
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50,000 บาท

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ.2564
หนวยงาน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลมืองสุไหงโก-ลก

แผนงาน

รหัส

กิจกรรมที่พบ
ความเสี่ยง

07-03-07 - มีการแกไข เพิ่มเติม
1.งานจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
หรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่น
บอยครั้ง

2.งานจัดทํา
งบประมาณ

07-03-07 - งบประมาณบาง

หมวด/ประเภท
ที่ไมเพียงพอตอการ
บริหารงานของเทศบาล
มีการโอน/เปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณ
บอยครั้ง

มาตรการ
จัดการความเสี่ยง
- จัดลําดับความสําคัญ
กอน-หลังของปญหาใน
การบรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถิ่น
- มีการจํากัดในการ
โอน/เปลียนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณ

พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
เปาหมาย/ผลสําเร็จ
ของมาตรการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.
การจัดการความเสี่ยง
- มีการเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงแผน
แกไขแผนพัฒนา
ทองถิ่นตามความ
จําเปน
- ลดการโอน/
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณไดดีขึ้น
การโอนงบประมาณ
ลดลงอยูในเกณฑ
ที่กําหนด ทําใหสงผล
กับคะแนนการ
ประเมิน LPA ดานที่
3
การบริหารงานการเงิน
และการคลังในหัวขอ
ที่ 2 การจัดทํา
งบประมาณฯ
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ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

กองวิชาการฯ

(ถามี)
-

กองวิชาการฯ

-

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ.2564
หนวยงาน สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แผนงาน

1.กิจกรรมปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ดานการชวยเหลือ
ประชาชน

รหัส

กิจกรรมที่พบ
ความเสี่ยง

03-02-02 - ภัยธรรมชาติสภาพ

อากาศในปจจุบัน
เกิดสภาวะแปรปรวน
ไมเปนไปตามฤดูกาล
เกิดฝนตกหนักมีลม
กรรโชกแรงกอใหเกิด
ความเสียหายตอ
ทรัพยสินของประชาชน

มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
เปาหมาย/ผลสําเร็จ
ของมาตรการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.

การจัดการความเสี่ยง
1. สงเจาหนาที่เขารับ 1. เพิ่มประสิทธิภาพ
การฝกอบรม เพิ่มพูน
ความพรอมของ
ความรูซักซอมแผนอยาง เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
สม่ําเสมอ
ชวยเหลือประชาชน
ไดอยางรวดเร็ว

2. ตรวจสอบอุปกรณ
เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
จัดซื้อเพิ่มเติมสําหรับ
อุปกรณที่จําเปน

2. อุปกรณ เครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน
พรอมใชงานสามารถ
ชวยเหลือไดทันทวงที
ลดความสูญเสีย
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งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

งบประมาณ
(บาท)
(ถามี)
10,000 บาท

5,000 บาท

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ.2564
หนวยงาน สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แผนงาน

รหัส

กิจกรรมที่พบ
ความเสี่ยง

มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
เปาหมาย/ผลสําเร็จ
ของมาตรการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.

การจัดการความเสี่ยง
2.กิจกรรมการจัด 03-02-02 - ประชาชนไมใหความ - ออกตรวจพื้นที่
- บานเมืองมีความ
ระเบียบแผงลอย
รวมมือในการรักษา
รับผิดชอบเปนประจํา เปนระเบียบเรียบรอย
และการติดตั้งปาย
ระเบียบ กฎหมายของ ทุกวัน ชี้แจง
รอยละ 95 และ
โฆษณาในที่
ทองถิ่น โดยเฉพาะแผง ประชาสัมพันธ
เพื่อใหประชาชน
สาธารณะ
ลอยที่จําหนายในพื้นที่ กฎระเบียบ
ปฏิบัติตามระเบียบ
สาธารณะ รวมถึงการ ขอกฎหมาย เทศบัญญัติ ขอบังคับตามกฎหมาย
ติดตั้งปายโฆษณา
ที่เกี่ยวของ ออกใบแจง รอยละ 95
โดยไมไดรับอนุญาต
เตือนและเปรียบเทียบ
ปรับผูกระทําการฝาฝน
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ ออกตรวจพื้นที่
รับผิดชอบเปนประจํา
ทุกวัน ชี้แจง
ประชาสัมพันธ ระเบียบ
ขอกฎหมาย เทศบัญญัติ
ออกใบแจงเตือนและ
เปรียบเทียบปรับผูกระทํา
การฝาฝนระเบียบ
กฏหมายที่เกี่ยวของ
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งบประมาณ
(บาท)
(ถามี)

งานเทศกิจ
สํานักปลัดฯ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ.2564
หนวยงาน สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แผนงาน

รหัส

กิจกรรมที่พบ
ความเสี่ยง

มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
เปาหมาย/ผลสําเร็จ
ของมาตรการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.

การจัดการความเสี่ยง
03-02-02 - การแจงตายเท็จ การ - เจาหนาที่ตรวจสอบ
3.กิจกรรมการ
- งานทะเบียบ
ปฏิบัติงานทะเบียน
สวมตัวเพื่อจัดทําบัตร หลักฐานเอกสารรับแจง ราษฎรมีประสิทธิภาพ
และบัตร
ประจําตัวประชาชน
ตายใหรัดกุม
เกิดความผิดพลาด
ประจําตัวประชาชน
เจาหนาที่มีการ
นอยลงและไมสวมตัว
ตรวจสอบเอกสารพรอม
ทั้งพยานเพื่อปองกันการ
สวมตัว
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สํานักปลัดฯ
งานทะเบียนฯ

งบประมาณ
(บาท)
(ถามี)
-

