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ประกาศเทศบาลตาบลนาสวย
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
...................................
เทศบาลต้าบลน้าสวย ได้ด้าเนินการจัดท้าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส้าหรับ หน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติ ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก้าหนด
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต้าบลน้าสวย บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดท้า แผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด้าเนินงานและเพื่อให้มีระบบ ในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความส้าเร็จขององค์กรให้อยู่
ในระดับที่
ยอมรับได้ จึงก้าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี
๑. ก้าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชัน ต้องด้าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การด้าเนินการบริ หารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ
๒. ก้าหนดให้ทุกส่วนราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง ก้าหนดตัวชีวัด ความเสี่ยง
แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึนในการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงส้าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยให้ผู้รับผิดชอบฯ จัดท้าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ และให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดท้า
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ก้ากับดูแ ลแล้วแต่กรณี
พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง
๓. ให้ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลพร้ อ มทั งรายงานผลการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งรวมทั ง
มีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่้าเสมอ
๔. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงาน
ความเสี่ยงนันให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบทันทีและให้มีการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ย งด้วย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

คานา
การบริห ารความเสี่ ยงเป็น หน้ าที่ข องทุก คนในองค์ก รตังแต่ ผู้บริ หารท้ องถิ่ นจนถึง เจ้า หน้ าที่ทุ กระดั บ
เพราะการบริห ารความเสี่ยงที่มีประสิท ธิภ าพ ต้อ งเริ่ มตั งแต่ การก้า หนดกลยุ ทธ์ด้ วยการมองภาพรวมทังหมด
ขององค์กร โดยค้านึ งถึงเหตุก ารณ์ หรือปั จจัย เสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่ อมูล ค่ารวมขององค์ กรแล้วก้ าหนด
แผนการจัด การความเสี่ย ง เพื่ อให้ความเสี่ย งองค์ก รอยู่ ในระดั บที่ สามารถยอมรั บและจั ดการได้เพื่ อการสร้า ง
หลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตังไว้
คณะท้า งานบริ หารจัด การความเสี่ ยงเทศบาลต้ า บลน้ า สวยได้ จั ดท้ า แผนบริ ห ารจัด การความเสี่ ย ง
ประจ้า ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึน เพื่อ ให้ ผู้บ ริห ารท้ อ งถิ่น และผู้ ปฏิ บั ติก ารทุ กกอง/ฝ่ ายมีค วามเข้ าใจถึ ง
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถด้าเนินการบริหารความเสี่ย งตามกระบวนการ บริหารความเสี่ย ง
ที่ได้ ก้า หนดไว้ โนแผน ซึ่ง เป็ นการลดมู ลเหตุแ ละโอกาสที่ จะเกิด ความเสีย หาย ให้ ระดับ ความเสี่ย งและขนาด
ของความเสีย หายที่จ ะเกิ ดขึนอยู่ใ นระดับที่ สามารถยอมรั บ ได้ ประเมิน ได้ ควบคุ มได้ และตรวจสอบได้อ ย่างมี
ระบบ
แผนบริหารความเสี่ ยงนี จะบรรลุวั ตถุป ระสงค์ตามความคาดหวัง ได้ก็ต่ อเมื่อ ได้มีการน้ าแผน ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็ นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้ าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือในการ
น้าไปด้าเนินการต่ อ และหวังเป็ นอย่างยิ่ งว่า แผนบริ หารความเสี่ย งฉบั บนี จะเป็นประโยชน์ แก่ก ารปฏิบั ติงาน
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลต้าบลน้าสวย ต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
การบริห ารความเสี่ ย งเป็ น เครื่อ งมื อทางกลยุ ทธ์ ที่ ส้ าคั ญ ตามหลั กการก้ ากั บดู แลกิ จการที่ ดี
ที่จ ะช่ วยให้ ก ารบริ หารงานและการตั ด สิน ใจด้า นต่า งๆ อาทิ การวางแผน การก้ าหนดกลยุ ท ธ์ การติ ดตาม
ควบคุม และประเมินผลการปฏิ บัติงาน ตลอดจนการใช้ ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ น
และลดการสูญเสียและโอกาสที่ท้าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ภายใต้ส ภาวะการด้ าเนิ นงานของทุ กๆ องค์ กรล้ วนแต่มีความเสี่ ยง ซึ่งเป็ นความไม่แ น่น อนที่
อาจจะส่งผลกระทบต่ อการด้าเนิน งานหรื อเป้าหมายขององค์ก ร จึงจ้ าเป็นต้ องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั น
อย่า งเป็ น ระบบ โดยการระบุ ความเสี่ย งว่ ามีปั จ จัยเสี่ย งใดบ้ า งที่ กระทบต่ อการด้ าเนิน งานหรื อเป้า หมายของ
องค์ กร วิเ คราะห์ ความเสี่ย งจากโอกาสและผลกระทบที่เกิ ดขึ น จัดล้ าดั บความส้า คัญ ของความเสี่ ยง ก้าหนด
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องค้านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
นอกจากนี ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย กา รเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
“ได้ก้ าหนดให้ห น่วยงานของรั ฐจัด ให้มีก ารตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริห ารจั ดการความ
เสี่ยง โดยถือ ปฏิ บัติ ตามมาตรฐานและหลัก เกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังก้ าหนด” และหนังสื อกระทรวงการคลั ง
ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ดังนัน คณะท้า งานบริห ารจั ดการความเสี่ ยง เทศบาลต้ าบลน้าสวย จึงได้ จัดท้ าแผนบริหาร
จัด การความเสี่ย ง ประจ้า ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ น ส้ าหรั บใช้เ ป็ นแนวทางในการบริห ารปั จ จัย และ
ควบคุมกิ จกรรม รวมทั งกระบวนการด้ า เนิ น การต่ า งๆ เพื่อ ลดมู ล เหตุ ของแต่ ล ะโอกาสที่ จ ะท้ า ให้ เกิ ด ความ
เสีย หาย ให้ร ะดั บของความเสี่ย งและผลกระทบที่จ ะเกิ ดขึ นในอนาคตอยู่ ในระดั บที่ สามารถยอมรั บ ประเมิ น
ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขันตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ย งอย่างเป็นระบบและต่อ เนื่อง
๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อ มโยงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงกับกลยุทธ์
๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ย งที่จะเกิดขึนกั บองค์ กร
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๑.๓ เป้าหมาย
๑) ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ องการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
เพื่ อน้ าไปใช้ ในการด้ า เนิ นงานตามยุ ทธศาสตร์ และแผนปฏิ บัติ งานประจ้ า ปีใ ห้ บรรลุ ต ามวัต ถุ ประสงค์แ ละ
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ได้ต่อไป
๒) ผู้บ ริหารท้องถิ่ นและผู้ปฏิ บัติง าน สามารถระบุ ความเสี่ยง วิเคราะห์ค วามเสี่ ยง ประเมิ นความเสี่ย ง
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓) สามารถน้าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด้าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อ ง
๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูก ก้าหนดขึนอย่างเหมาะสมทั่ วทังองค์กร
๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ ยง
การด้ าเนิน การบริห ารความเสี่ยงจะช่ว ยให้ ผู้บริ หารท้ องถิ่ นมีข้ อมูล ที่ใช้ ในการตัด สินใจได้ดี ยิ่งขึ นและ
ท้าให้อ งค์กรสามารถจัดการกับ ปัญหาอุปสรรคและอยู่ รอดได้ ในสถานการณ์ที่ไ ม่คาดคิ ดหรือ สถานการณ์ ที่อาจ
ท้าให้องค์กรเกิดความเสียหาย
ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด้าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี
๑) เป็ นส่ วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดี การบริห ารความเสี่ยงจะช่ วยคณะท้ างาน
บริ หารความเสี่ ยงและผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น ทุ กระดั บ ตระหนั กถึ งความเสี่ ยงหลั ก ที่ส้ าคั ญ และสามารถท้ า หน้ า ที่
ในการก้ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิท ธิผลมากยิ่ งขึน
๒) สร้างฐานข้อมู ลที่มี ประโยชน์ต่อ การบริห ารและการปฏิ บัติง านในองค์กร การบริห ารความเสี่ย ง
จะเป็น แหล่งข้ อมู ลส้ าหรับผู้ บริ หารท้ องถิ่ นในการตั ดสิ นใจด้า นต่ างๆ ซึ่ งรวมถึ งการบริห ารจัดการความเสี่ย ง
ซึ่ง ตั งอยู่ บ นสมมุ ติ ฐานในการตอบสนองต่ อ เป้ า หมายและภารกิ จ หลั ก ขององค์ ก รรวมถึ ง ระดั บ ความเสี่ ย ง
ที่ยอมรับได้
๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่า งๆ ที่สาคัญได้ ทังหมด การบริหารความเสี่ ยงจะท้ า
ให้ บุค ลากรภายในองค์ก รมี ความเข้ าใจถึ งเป้า หมายและภารกิ จหลั กขององค์ก ร และตระหนัก ถึง ความเสี่ ย ง
ส้าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
๔) เป็ นเครื่ องมือ ที่สาคั ญในการบริห ารงาน การบริ หารความเสี่ย งเป็ น เครื่ องมือ ที่ช่ วยให้ ผู้บ ริห าร
ท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ ว่าความเสี่ยงได้ รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทังเป็น เครื่องมื อที่ส้าคั ญ
ของผู้ บริ หารท้ อ งถิ่น ในการบริ หารงานและการตั ดสิ นใจในด้ านต่า งๆ เช่น การวางแผนการก้ าหนดกลยุ ท ธ์
การติด ตามควบคุมและวั ด ผลการปฏิ บั ติ งาน ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ก ารด้ าเนิ น งานของสถาบั น เป็ น ไปตามเป้ าหมาย
ที่ก้าหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทังเพิ่ มมูลค่าแก่อ งค์กร
๕) ช่ ว ยให้ ก ารพั ฒนาองค์ กรเป็ น ไปในทิศทางเดีย วกั น การบริห ารความเสี่ย งท้า ให้ รู ป แบบการ
ตัดสิน ใจในระดั บการปฏิ บัติงานขององค์ กรมี การพั ฒนาไปในทิศ ทางเดียวกั น เช่ น การตัด สินใจโดยที่ผู้บ ริหาร
ท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
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๖) ช่ วยให้ก ารพั ฒนาการบริหารและจั ดสรรทรั พยากรเป็น ไปอย่า งมีประสิ ทธิ ภาพและประสิท ธิผล
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจ ารณาถึ งระดับ ความเสี่ ยงในแต่ละกิจ กรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริห ารจั ด การความเสี่ ย ง เช่ น การใช้ท รั พยากรส้ า หรับ กิ จ กรรมที่ มีค วามเสี่ ย งต่ า งๆและ
กิจ กรรมที่มีค วามเสี่ ย งสู งย่ อ มแตกต่า งกัน หรื อ การเลื อกใช้มาตรการแต่ล ะประเภทย่อ ม ที่ จะใช้ ท รั พยากร
ทีแ่ ตกต่างกัน เป็นต้น
๑.๕ นิยามความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ ยง หมายถึง เหตุการณ์ หรือ การกระท้า ใดๆ ที่อ าจจะเกิ ดขึนภายในสถานการณ์ ที่ไม่ แน่ นอน
และจะส่ งผลกระทบหรือ สร้า งความเสียหาย (ทังที่เป็ นตั วเงิน และไม่ เป็น ตัวเงิ น) หรือ ก่อให้เกิ ด ความล้ม เหลว
หรือลดโอกาสที่ จะบรรลุวั ตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทังในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิ บัติง าน การเงิ น
และการบริ หาร ซึ่ งอาจเป็ นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวั ดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้ รับ และโอกาส
ที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์
ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี
๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท้าให้เกิดความเสี่ยง
๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินงาน หรือนโยบาย
๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึนจากเหตุการณ์เสี่ยง
๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริ หารความเสี่ย ง หมายถึ ง กระบวนการที่ ใช้ใ นการบริห ารจัด การปัจ จัย และควบคุ มกิ จกรรม
รวมทั งกระบวนการด้า เนิ น งานต่ างๆ เพื่ อ ให้ โอกาสที่ จ ะเกิด เหตุก ารณ์ ค วามเสี่ ย งลดลง หรือ ผลกระทบของ
ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่อ งค์กรยอมรับได้
๓. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)
ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปั จจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทัง กระบวนการ
ด้า เนิ น งานต่า งๆ เพื่ อลดมูล เหตุ ของแต่ ล ะโอกาสที่ อ งค์ ก รจะเกิ ดความเสี ย หายให้ ระดั บของความเสี่ ย งและ
ผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ นในอนาคตอยู่ ในระดั บที่ อ งค์ กรยอมรับ ได้ป ระเมิ น ได้ ควบคุ มได้ และตรวจสอบได้ อย่ า ง
มีระบบโดยค้ านึงถึง การบรรลุเป้ าหมาย ทังในด้านกลยุทธ์ การปฏิ บัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสี ยงของ
องค์ กรเป็ นส้ าคัญ โดยได้ รับการสนับสนุน และการมีส่ว นร่ว มในการบริ หารความเสี่ ยงจากหน่วยงานทุกระดั บ
ทั่วทังองค์กร

บทที่ ๒
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ข้อมูลพืนฐานของเทศบาลตาบลนาสวย
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
เทศบาลต้ าบลน้า สวย ตั งอยู่ บนเนิ น สลับ กั บที่ ร าบระหว่า งเชิง เขา ประกอบด้ วยหมู่บ้ า นในเขต
เทศบาล 4 หมู่บ้า น คือ หมู่ที่ 2 บ้านเพี ย หมู่ที่ 3 บ้า นนาน้า มัน หมู่ ที่ 7 บ้ านวังแคน และหมู่ที่ 8
บ้านซ้า พุ ต้าบลน้าสวย อ้า เภอเมื องเลย จังหวั ดเลย มีล้าห้ วยน้า ลาย ห้ วยซ้า พุ ห้ว ยทราย ห้วยร่องลึ ก
ไหลและห้ วยนาน้ามั นไหลผ่า นเขตเทศบาลการคมนาคมเดิ นทางได้ท างเดีย วคื อทางรถยนต์ อยู่ห่ า งจากตั ว
จังหวัดประมาณ 18 กิโลเมตร โดยเดิ นทางไปตามทางหลวงจั งหวั ด หมายเลข 2138 สายเลย-นาด้ว ง
แล้ว ไปแยกซ้ ายตามทางหลวงจัง หวั ด หมายเลข 2249 สายไร่ ทาม – สงเปื่อ ย โดยมีอาณาเขตติดต่ อกั บ
องค์ การบริห ารส่วนต้า บลน้า สวยโดยรอบเทศบาลต้า บลนาดิน ด้า เทศบาลต้า บลนาดอกค้ า และองค์ การ
บริหารส่วนต้าบลชัยพฤกษ์
ลักษณะที่ตัง อาณาเขตติดกับ
- ทิศเหนือ
- ทิศใต้
- ทิศตะวันออก
- ทิศตะวันตก

จดเขตพืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าสวย
จดเขตพืนที่เทศบาลต้าบลนาดินด้า
จดเขตพืนที่เทศบาลต้าบลนาดอกค้า
จดเขตพืนที่องค์การบริหารส่วนต้า บลชัยพฤกษ์

เนือที่
เทศบาลต้าบลน้าสวย มีเนือที่ประมาณ 73 ตารางกิโลเมตร
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลต้าบลน้าสวย มีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินสลับกับที่ราบเชิง เขา มี ล้าห้วยหลักอยู่ 5 สาย
ไหลผ่าน ได้แก่ ห้วยน้าลาย ห้วยทราย ห้วยซ้าพุ ห้วยร่องลึกและห้วยนาน้ามัน มีแหล่งน้าซับธรรมชาติ
หลายแห่ง พืนที่ส่วนที่เป็นพืนราบประชาชนใช้ปลูกข้าว ส่วนพืนที่ซึ่งเป็นเนินใช้ปลูกพืชไร่และท้า สวน
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
-ฤดูร้อน เริ่มตังแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน
-ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเริ่มตังแต่ปลายเดือนเมษายน ถึง เดือนกรกฎาคม
เนื่องจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังเริ่มตังแต่เดือนสิงหาคม ถึงปลายเดือนตุลาคม เป็นฝน
เนื่องจากพายุดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต้
-ฤดูหนาว เริ่มตังแต่ปลายเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ สูงที่สุดเฉลี่ยทังวันวัดได้ 29 C ต่้า
ที่สุดวัดได้ 21 C เฉลี่ยตลอดทังปี ประมาณ 25 C
1.4 ลักษณะของดิน
สภาพดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว พืนที่ส่วนใหญ่ที่เป็นพืนราบประชาชนใช้ปลูกข้าว ส่วนพืนที่ซึ่ง
เป็นเนินใช้ปลูกพืชไร่และท้าสวน
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1.5 ลักษณะของแหล่งนา
ในเขตเทศบาลต้าบลน้าสวย มีแหล่งน้าธรรมชาติซึ่งราษฎรได้ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม และ
การประมงเพื่อการบริโภคในครัวเรือน จ้าแนกได้ ดังนี
ล้าห้วยธรรมชาติสาธารณะ ได้แก่
-ห้วยน้าลาย
-ห้วยทราย
-ห้วยซ้าพุ
-ห้วยร่องลึก
-ห้วยนาน้ามัน
บ่อน้าสาธารณะ ได้แก่
-บ่อน้าสาธารณะดอนเจ้าปู่
-บ่อน้าสาธารณะวัดป่าประชาสรรค์
-อ่างเก็บน้านาน้ามัน
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในเขตเทศบาลต้าบลน้าสวยมีทรัพยากรป่าไม้ มีเนือที่ประมาณ 60 ไร่ มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง
เบญจพรรณ ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลต้าบลน้าสวย ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. บ้านเพีย หมู่ที่ 2
2. บ้านนาน้ามัน หมู่ที่ 3
3. บ้านวังแคน หมู่ที่ 7
4. บ้านซ้าพุ หมู่ที่ 8
6 ชุมชน ประกอบด้วย
1. ชุมชนโนนสวรรค์
2. ชุมชนนามอน
3. ชุมชนน้าพุพัฒนา
4. ชุมชนน้าพุเหนือ
5. ชุมชนนาน้ามัน
6. ชุมชนวังแคน
2.2 การเลือกตัง
เทศบาลต้าบลน้าสวย แบ่งเขตการเลือกตังออกเป็น 2 เขตการเลือกตัง คือเขตเลือกตังที่ 1 และ
เขตเลือกตังที่ 2
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3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
เทศบาลต้าบลน้าสวย มีครัวเรือน จ้านวน 1,200 ครัวเรือน มีประชากรทังสิน 3,624 คน
เป็นชาย 1,806 คน เป็นหญิง 1,818 คน
ชุมชน
ชุมชนโนนสวรรค์
ชุมชนนามอน
ชุมชนน้าพุพัฒนา
ชุมชนน้าพุเหนือ
ชุมชนนาน้ามัน
ชุมชนวังแคน
รวม

ชาย
352
312
260
233
348
301
1,806

หญิง
380
328
255
237
330
288
1,818

รวม
732
640
515
470
678
589
3,624

ชาย
345
1,086
375
1,806

หญิง
305
1,088
425
1,818

รวม
650
2,174
800
3,624

3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
อายุ (ปี)
อายุต่้ากว่า 18 ปี
อายุ 18 – 60 ปี
อายุมากกว่า 60 ปี
รวม

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
การศึกษาในเขตเทศบาลต้าบลน้าสวย มีโรงเรียนมัธยม จ้านวน 1 แห่ง โรงเรียนสังกัดส้านักงาน
การประถมศึกษาแห่งชาติ จ้านวน 3 แห่ง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง จ้านวนเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาจจ้าแนกได้ ดังนี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กเทศบาลตาบลนาสวย
อนุบาลเด็กเล็ก 2 – 3 ขวบ

ชาย

หญิง

รวม

จ้านวน
* มีเจ้าหน้าที่ประจ้าอยู่ 5 คน คือ ครูผู้ดูแลเด็ก จ้านวน 1 คน ผู้ดูแลเด็ก จ้านวน 2 คน
พนักงานจ้างเหมา 1 คน และภารโรง 1 คน
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โรงเรียนบ้านเพียซาพุวิทยา
ชัน
อนุบาล 1-3
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
รวม

จานวน (คน)
44
26
17
17
16
15
9
144

1
2
3
4
5
6

โรงเรียนบ้านวังแคน
ชัน
อนุบาล 1-3
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
รวม

จานวน (คน)
1
2
3
4
5
6

3
3
1
1
1
9

โรงเรียนนาสวยพิทยาสรรพ์
ชัน
ชันมัธยมศึกษาปีที่
ชันมัธยมศึกษาปีที่
ชันมัธยมศึกษาปีที่
ชันมัธยมศึกษาปีที่
ชันมัธยมศึกษาปีที่
ชันมัธยมศึกษาปีที่
รวม

จานวน (คน)
1
2
3
4
5
6

22
15
28
14
11
31
121
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4.2 สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านเพียจ้านวน 1 แห่ง มีบุคลากรด้านสาธารณสุขประจ้า
โรงพยาบาล ฯ จ้านวน 5 คน และมีศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จ้านวน 2 แห่ง
4.3 อาชญากรรม
-มีสถานีเปรียบเทียบปรับ (สถานีต้ารวจภูธรนาดินด้า) 1 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ประจ้าตลอด 24 ชั่วโมง
-มีรถหน่วยกู้ชีพ EMS บริการโดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาล (งานป้องกัน ฯ) ประจ้าอยู่ ตลอด 24 ชั่วโมง
4.4 การสังคมสงเคราะห์
ในเขตเทศบาลต้าบลน้าสวยได้รับการถ่ายโอนภารกิจในด้านการจ่ายเบียยังชีพให้กับราษฎรและ
เทศบาลได้จัดงบอุดหนุนเพิ่มเติมเพื่อ ให้บริการแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ชราและผู้พิการ ดังนี
ประเภทการให้บริการ

ประเภทผู้รับบริการ

เบียยังชีพ
เงินสงเคราะห์

ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์

จานวน (คน)
824
175
2

5. ระบบบริการพืนฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลต้าบลน้าสวยมีได้ทางเดียวคื อทางรถยนต์ ซึ่งใช้ถนนทางหลวง
จังหวัด หมายเลข 2249 สายไร่ทาม - สงเปือย และถนนทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2138 สายเลย
- นาด้วง ระยะทางจากเทศบาลต้าบลน้าสวยถึงอ้าเภอเมืองเลย ประมาณ 18 กิโลเมตร โดยมีรถโดยสาร
ประจ้าทางสาย เลย - บ้านสูบ ผ่านเขตเทศบาลต้าบลน้าสวย
- ถนนทางหลวงจังหวัด (เลย-สงเปือย)
1
สาย
- ถนน ร.พ.ช. (เพีย-ภูมะแว)
1
สาย
- ถนนโยธาธิการ (เพีย-ห้วยตาด)
1
สาย
- ถนนคอนกรีตในเขตเทศบาล
66
สาย
- ถนนลูกรังในเขตเทศบาล
25
สาย
- ถนนลูกรังนอกเขต
4
สาย
5.2 การไฟฟ้า
เทศบาลต้าบลน้าสวย ได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน และเทศบาลต้าบลน้าสวยได้ติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่างแก่ราษฎรในชุ มชนอย่าง
ทั่วถึง
5.3 การประปา
ประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลน้าสวย ได้รับบริการน้าประปาจากระบบประปาหมู่บ้าน
5.4 โทรศัพท์
มีการติดตังโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ AIS ระบบ DTAC และระบบ Ture Move H
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5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรื อการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
เทศบาลต้าบลน้าสวยมีบริการไปรษณีย์แบบขออนุญาตเอกชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชาชนส่วนใหญ่จะปลูกข้าวเก็บใส่ยุ้งไว้บริโภคตลอดปี หากเหลือจากการบริโภคก็จะขายเป็นปี ๆ รายได้
หลักส่วนมากมาจากการท้าไร่ พืชไร่ ปลูกข้าวโพด ฝ้าย ถั่วเหลือง มะขามหวาน ล้าไย แก้วมังกร และ
พืชผัก ต่าง ๆ ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลน้าสวย อาจแสดงได้ ดังนี
อาชีพ
ร้อยละ
เกษตรกรรม
รับจ้างทั่วไป
รับราชการ
การค้าและบริการ
อื่น ๆ

70
10
8
7
5

1.2 การปศุสัตว์
ส่วนการเลียงสัตว์ส่วนใหญ่เลียงไว้เพื่อบริโภคในครัว เรือนและเป็นอาชี พเสริ ม ได้แก่ หมู วัว ไก่พันธุ์
พืนเมือง
6.3 การบริการ
การพาณิชย์และการบริการของประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลน้าสวยอาจจ้าแนก ได้ดังนี
ประเภทของการค้าและบริการ
จานวน (ร้าน)
ร้านค้าเบ็ดเตล็ด
ร้านตัดผมและเสริมสวย
ร้านอาหาร
ร้านค้าน้ามัน
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
ร้านตัดเย็บเสือผ้า
ร้านเชื่อมเหล็ก
ร้านท้าอลูมิเนียม
ร้านค้าอุปกรณ์การเกษตร
ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง

16
5
16
5
5
3
3
1
2
2

6.4 การท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลต้าบลน้าสวยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ก้าลังอยู่ร ะหว่างการปรับปรุ งพัฒนาให้ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านวัฒนธรรมและมีการเกษตรอยู่จ้า นวน 2 แห่ง น้าพุดอนเจ้าปู่ มีลักษณะเป็นแอ่งน้ามี
น้าผุดขึนมาจากใต้ดินบริเวณรอบมีต้นไม้ใหญ่เล็กขึนหนาแน่นมี ความชุ่ มชืนร่มเย็นที่พักผ่อนและน้าผุดโพนเลา
มีลักษณะเช่นเดียวกันกับผุดดอนเจ้าปู่ และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกแห่งหนึ่ ง คือ วนอุทยานภูผาล้อม
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6.5 อุตสาหกรรม
ในเขตเทศบาลต้าบลน้าสวยไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีเพีย งอุตสาหกรรมขนาดเล็ กและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต้าบลน้าสวย อาจจ้าแนกได้ ดังนี
ประเภทอุตสาหกรรม
โรงสีข้าวขนาดเล็ก
ท้าอิฐบล็อก
ท้าเฟอร์นิเจอร์
ท้าน้าแข็ง
เครื่องสีต่างๆ

จานวน (แห่ง)
4
2
1
1
5

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้ องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน า)
7.1 ข้อมูลพืนฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
7.1.1 ข้อมูลพืนฐานของชุมชนโนนสวรรค์
ที่ตัง
ชุมชนโนนสวรรค์ ตังอยู่หมู่ ที่ 2 ต้ าบลน้าสวย อ้าเภอเมื อง จั งหวัดเลย เป็นชุ มชนที่มีประชากร
อันดับ ที่ 1 ในเขตเทศบาลต้าบลน้าสวย มีล้าห้ วยซ้าพุ และห้วยทรายไหลผ่านหมู่บ้านโดยมีล้ าห้วยซ้ าพุเป็ น
เขตแบ่ง กันกับ ชุ มชนน้ า พุเ หนื อ ชาวบ้า นส่ว นมากมีอ าชีพท้า การเกษตร ซึ่ งเป็น การเกษตรแบบผสมผสาน
เนื่องจากมีห้วยน้าพุไหลผ่านชุมชนถึงสองชุมชนด้วยกัน
ชุมชนโนนสวรรค์ ตังอยู่ในหมู่บ้านเพีย ต้าบลน้าสวย ห่างจากอ้าเภอเมืองประมาณ 17 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางจากชุมชนถึงอ้าเภอประมาณ 30 นาที โดยมีรถโดยสารประจ้าทางและรถยนต์ส่วนตัว
อาณาเขตติดต่อ ดังนี
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับชุมชนน้าเหนือ
ติดต่อกับหมู่ที่ 3 (อบต.น้าสวย)
ติดต่อกับหมู่ที่ 3 (อบต.น้าสวย)
ติดต่อกับชุมชนนามอน

ลักษณะภูมิประเทศ
ชุมชนโนนสวรรค์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็น ที่ราบลุ่ม เมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้าป่าไหลหลากในช่วง เดือน
สิงหาคม - เดือน กันยายน มีที่ดินทางการเกษตรมาก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนา ท้าสวน ท้าไร่
เช่น ข้าวโพด ล้าไย ถั่วเหลือง และพืชผักต่าง ๆ ตามฤดูกาล
7.1.2 ข้อมูลพืนฐานของชุมชนนามอน
ที่ตัง
ชุมชนนามอน ตังอยู่หมู่ที่ 2 ต้าบลน้าสวย อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นชุม ชนที่มีประชากร
อันดับที่ 2 ในเขตเทศบาลต้าบลน้าสวย มีล้าห้วยน้าพุไหลผ่านหมู่บ้านและแบ่งกันระหว่างชุมชนน้าพุพัฒนา
ความเป็นมาของชุมชนนามอนตามค้าบอกเล่าของชาวบ้านแต่ดังเดิ ม เล่าว่ามีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ขึนอยู่กลางทุ่ง
นาทางทิศตะวันตกของชุมชน มีชื่อว่าต้นหม่อน หรือชาวบ้านเรียกว่า ต้นมอน และมีชื่อค้าว่านามอนมาจนถึง
ปัจจุบันและเป็นชื่อของชุมชนนามอน นั่นเอง
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ชุมชนนามอน ตังอยู่ในหมู่บ้านเพีย ต้าบลน้าสวย ห่างจากอ้าเภอเมืองประมาณ 18 กิโลเมตรใช้
เวลาในการเดินทางจากชุมชนถึงอ้าเภอประมาณ 30 นาที โดยมีรถโดยสารประจ้าทาง และรถยนต์ส่วนตัว
อาณาเขตติดต่อ ดังนี
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับชุมชนน้าพุพัฒนา
ติดต่อกับหมู่ที่ 2 (อบต.น้าสวย)
ติดต่อกับชุมชนโนนสวรรค์
ติดต่อกับหมู่ที่ 2 (อบต.น้าสวย)

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะชุมชนนามอนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ มเมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้าป่าไหลหลากในช่ว งเดื อน
สิงหาคม - เดือนกันยายน มีที่ดินทางการเกษตรมาก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนา ท้าสวน ท้าไร่
เช่น ข้าวโพด ล้าไย ถั่วเหลือง และพืชผักต่าง ๆ ตามฤดูกาล
7.1.3 ข้อมูลพืนฐานของชุมชนนาพุพัฒนา
ที่ตัง
ชุมชนน้าพุพัฒนา ตังอยู่หมู่ที่ 8 ต้าบลน้าสวย อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นชุมชนที่มีประชากร
อันดับที่ 3 ในเขตเทศบาลต้าบลน้าสวย มีล้าห้วยน้าพุ และห้วยร่องลึกไหลผ่านหมู่บ้านระหว่างชุมชนนา
มอน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพท้าการเกษตร ซึ่งเป็นการเกษตรแบบผสมผสาน เนื่องจากมีห้วยล้าน้าพุไหล
ผ่านชุมชนถึงสองชุมชนด้วยกัน
ชุมชนน้าพุพัฒนา ตังอยู่ในหมู่บ้านซ้าพุ ต้าบลน้าสวย ห่างจากอ้าเภอเมืองประมาณ 18 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางจากชุมชนถึงอ้าเภอประมาณ 30 นาที โดยมีรถโดยสารประจ้าทาง และรถยนต์
ส่วนตัว
อาณาเขตติดต่อ ดังนี
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับหมู่ที่ 3 (อบต.น้าสวย)
ติดต่อกับชุมชนนามอน
ติดต่อกับชุมชนน้าพุเหนือ
ติดต่อกับหมู่ที่ 3 (อบต.น้าสวย)

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะชุมชนน้าพุพัฒนา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิง เขา เมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้าป่าไหลหลาก
ในช่วงเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน มีที่ดินทางการเกษตรมาก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท้านา
ท้าสวน
ท้าไร่ โดยทั่วไปจะมี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ในช่วง
เดือนพฤศจิกายน - มกราคม จะมีอากาศหนาวจัด
7.1.4 ข้อมูลพืนฐานของชุมชนนาพุเหนือ
ที่ตัง
ชุมชนน้าพุเหนือ ตังอยู่หมู่ที่ 8 ต้าบลน้าสวย อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นชุมชนที่มีประชากร
น้อยที่สุดในเขตเทศบาลต้าบลน้าสวย มีล้าห้วยน้าพุและห้ วยร่องลึกไหลผ่านหมู่บ้านชาวบ้านส่วนมากมีอาชี พ
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ท้าการเกษตร ซึ่งเป็นการเกษตรแบบผสมผสาน เนื่องจากมีห้วยน้าพุไหลผ่านชุมชนถึงสองชุมชนด้วยกัน
ชุมชนที่อยู่ต้นน้าจึงได้ตัง ชื่อว่า ชุมชนน้าพุเหนือ
ชุมชนน้าพุเหนือ ตังอยู่ในหมู่บ้านซ้าพุ ต้าบลน้า สวย ห่างจากอ้าเภอเมืองประมาณ 18 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางจากชุมชนถึงอ้าเภอประมาณ 30 นาที โดยมีรถโดยสารประจ้าทาง และรถยนต์
ส่วนตัว
อาณาเขตติดต่อ ดังนี
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับหมู่ที่ 3 (อบต.น้าสวย)
ติดต่อกับชุมชนโนนสวรรค์
ติดต่อกับหมู่ที่ 2
ติดต่อกับชุมชนน้าพุพัฒนา

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะชุมชนน้าพุเหนือมีลักษณะภู มิประเทศเป็นที่ราบเชิง เขาเมื่ อถึงฤดูฝนจะมีน้าป่าไหลหลาก
ในช่วงเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน มีที่ดินทางการเกษตรมากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท้านา
ท้าสวน ท้าไร่
โดยทั่วไปจะมี 3 ฤดูกาลคือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาวอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
-มกราคม จะมีอากาศที่หนาวถึงหนาวจัด
7.1.5 ข้อมูลพืนฐานของชุมชนนานามัน
ที่ตัง
ชาวบ้านนาน้ามันเล่าต่อกันมาว่า เดิมมีชาวบ้านย้ายเข้ามาท้ามาหากินในพืนที่แห่งนี เนื่องจากบ้า น
เพีย มีจ้านวนประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ต่อมามีนายพรานที่อยู่บ้านเพียได้เข้าไปล่าสัตว์ป่าที่ผาเดิ่น แล้วได้
ตกผาเดิ่นเสียชีวิตในหนองน้าใต้ผาเดิ่น ญาติพี่น้องจึงได้ออกตามหาเป็นเวลาหลายวันแต่ก็ไ ม่สามารถพบศพ
จากนันหลายวันต่อมาฝนตกหนักท้าให้มีน้าล้นออกมาจากหนองน้า มีน้าเหลืองของนายพรานไหลปนมากับน้า
ซึ่งน้าได้ท่วมไร่นาของชาวบ้าน ท้าให้น้านันมีสีเหลืองเป็นมันวาว ชาวบ้านจึงได้น้ามาตังเป็นชื่อของหมู่บ้าน ชื่อ
ว่า “บ้านนาน้ามันหรือชุมชนนาน้ามัน ” สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี
ชุมชนนาน้ามัน เป็นชุมชนเล็กๆ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดเลย ตามถนนสาย เลย-นาด้วง
ตังอยู่ในเขตเทศบาลต้าบลน้าสวย มีระยะห่างจากตัวจังหวัดเลย 23 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ ดังนี
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับหมู่บ้านวังแคน หมู่ที่ 7
ติดกับบ้านซ้าพุ หมู่ที่ 8
ติดกับภูผาเดิ่น
ติดกับต้าบลชัยพฤกษ์

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชนนาน้ามัน มีอาชีพการเกษตรเป็นหลัก การปลูกพืชไร่ ได้แก่
ปลูกอ้อย ข้าวโพด มันส้าปะหลัง ยางพารา ข้าว การปลูกพืชสวน ได้แก่ ปลูกพริก ล้าไย แก้วมังกร เงาะ
ผักริมรัว ผักสวนครัว
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7.1.6 ข้อมูลพืนฐานของชุมชนวังแคน
ที่ตัง
ชุมชนวังแคน ตะเคียนใหญ่ 2,000 พันปี พ่อขุนศรีรักษา บุปผานามผู้ก่อตัง ดั่งสมญานามว่า
“วังแคน”ชุมชนวังแคนตังอยู่ทางทิศเหนือของตั วอ้าเภอเมือ งเลยห่างจากตั วเมื อง 22 กิโลเมตร ไปตามถนน
ไร่ทาม-สงเปื่อย
อาณาเขตติดต่อ ดังนี
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับหมู่บ้านหนองดอกบัว
ติดกับบ้านนาน้ามัน หมู่ที่ 3
ติดกับบ้านห้วยตาด อ้าเภอนาด้วง
ติดกับบ้านก้างปลา ต้าบลชัยพฤกษ์

ลักษณะภูมิประเทศ
พืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้าสลับเชิงเขา ล้อมรอบด้วยป่าไม้และล้าธารสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดิน
เหนียวปนทราย ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านมีป่าภูผาเดิ่น ทางทิศตะวันตกองหมู่บ้านมีป่าภูห้วยหมาก
มีล้าห้วยน้าลายไหลผ่านหมู่บ้านตามล้าดับ
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ประชาชนส่วนใหญ่จะปลูกข้าวเก็บใส่ยุ้งไว้บริโภคตลอดปี หากเหลือจากการบริโภคก็จะขายเป็น ปี ๆ
รายได้หลักส่วนมากมาจากการท้าไร่ พืชไร่ ปลูกข้าวโพด ฝ้าย ถั่วเหลือง มะขามหวาน ล้าไย แก้วมังกร
และพืชผักต่าง ๆ
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งนาทางการเกษตร
พืนที่ เทศบาลต้า บลน้ า สวยมีล้ า ห้ว ยหลั ก อยู่ 5 สาย ไหลผ่า น ได้ แก่ ห้ ว ยน้ า ลาย ห้ว ยทราย
ห้ว ยซ้ า พุ ห้ ว ยร่อ งลึ ก และห้ ว ยนาน้ ามั น มี แ หล่ งน้ า ซั บ ธรรมชาติ ห ลายแห่ ง พื นที่ ส่ ว นที่ เป็ น พื นราบ
ประชาชนใช้ปลูกข้าว ส่วนพืนที่ซึ่งเป็นเนินใช้ปลูกพืชไร่และท้าสวน
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งนากิน นาใช้ (หรือนาเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลน้าสวย ได้รับบริการน้าประปาจากระบบประปาหมู่บ้าน
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
8.2 ประเพณีและงานประจาปี
ประเพณีและงานประจ้าปี คือ ประชาชนจะประกอบกิจกรรมตามวันส้าคัญในพุทธศาสนาแล้วยังมี
ประเพณีนิยมท้องถิ่น คือ การท้าบุญเลียงหมู่บ้านบูชาเจ้าปู่ ท้าปีละ 2 ครัง ส่วนจะท้าในวันใดนันผู้ดูแล
เจ้าปู่จะเป็นผู้ก้าหนดเป็นปี ๆ ไป และมีบุญประจ้าปีคือบุญเดือน 4
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนใหญ่จะประกอบด้วย ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะสลัก หัตถกรรม จักสาน
ทอผ้า ด้านโหราศาสตร์ ด้านไสยศาสตร์ ภาษาถิ่นส่วนใหญ่ จะเป็นภาษาไทเลย

14
8.4 สินค้าพืนเมืองและของที่ระลึก
สินค้าพืนเมืองและของที่ระลึกในเขตพืนที่เ ทศบาลต้าบลน้าสวย ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทางการเกษตร
เช่น ล้าไย แก้วมังกร และผลไม้อื่น ๆ ตามฤดูกาล
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 นา
ในเขตเทศบาลต้าบลน้าสวย มีแหล่งน้าธรรมชาติซึ่งราษฎรได้ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม และ
การประมงเพื่อการบริโภคในครัวเรือน จ้าแนกได้ ดังนี
ล้าห้วยธรรมชาติสาธารณะ มี 5 ล้าห้วย ได้แก่
1. ห้วยน้าลาย
2. ห้วยทราย
3. ห้วยซ้าพุ
4. ห้วยร่องลึก
5. ห้วยนาน้ามัน
บ่อน้าสาธารณะ มี 3 บ่อ ได้แก่
1. บ่อน้าสาธารณะดอนเจ้าปู่
2. บ่อน้าสาธารณะวัดป่าประชาสรรค์
3. อ่างเก็บน้านาน้ามัน
9.2 ป่าไม้
ในเขตเทศบาลต้าบลน้าสวยมีทรัพยากรป่าไม้ มีเนือที่ประมาณ 60 ไร่ มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง
เบญจพรรณ ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
9.3 ภูเขา
ในเขตเทศบาลต้าบลน้าสวยมีภูเขาล้อมรอบ และสวยงาม คือภูผาเดิ่น และภูผาล้อม
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรนา
ในเขตเทศบาลต้าบลน้าสวย มีแหล่งน้าธรรมชาติซึ่งราษฎรได้ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม และ
การประมงเพื่อการบริโภคในครัวเรือน จ้าแนกได้ ดังนี
ล้าห้วยธรรมชาติสาธารณะ มี 5 ล้าห้วย ได้แก่
1. ห้วยน้าลาย
2. ห้วยทราย
3. ห้วยซ้าพุ
4. ห้วยร่องลึก
5. ห้วยนาน้ามัน
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บ่อน้าสาธารณะ มี 3 บ่อ ได้แก่
1. บ่อน้าสาธารณะดอนเจ้าปู่
2. บ่อน้าสาธารณะวัดป่าประชาสรรค์
3. อ่างเก็บน้านาน้ามัน
ทรัพยากรป่าไม้
ในเขตเทศบาลต้าบลน้าสวยมีทรัพยากรป่าไม้ มีเนือที่ประมาณ 60 ไร่ มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง
เบญจพรรณ ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ทรัพยากรธรณี
ในเขตเทศบาลต้าบลน้าสวยไม่มีทรัพยากรธรณีประเภทแร่ธาตุแต่อ ย่างใด
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บทที่ 3
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๓.1 แนวทางดาเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.1 แนวทางดาเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต้าบลน้าสวย แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี
ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา
๑) ก้าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต้าบลน้าสวย
๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
๓) วิเคราะห์และจัดล้าดับความส้าคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการด้าเนินงาน
๔) จั ด ท้ า แผนบริ ห าร ความเสี่ ย งของปั จ จั ย เสี่ ย งที่ อ ยู่ ใน ระดั บสู ง (High) และสู ง มา ก
(Extreme) รวมทังปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยส้าคัญ
๔) สื่อ สารท้ าความเข้า ใจเกี่ย วกั บแผนบริห ารความเสี่ย งให้ผู้ ปฏิ บัติ งานของเทศบาลต้า บล
น้าสวยรับทราบ และสามารถน้าไปปฏิบัติได้
๖) รายงานความก้าวหน้าของการด้าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๗) รายงานสรุป การประเมิน ผลความส้ า เร็ จ ของการด้ า เนิ น กา รตามแผนบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยง
ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสาหรับความเสี่ยงแต่ล ะประเภท
๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทังองค์กร
๔) พั ฒ นาขี ดความสามารถบุ ค ลากรในการด้ า เนิ น งานตามกระบวนการบริห ารจั ด การ
ความเสี่ยง
1.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ ยง ประกอบด้วย
๑) ผู้บ ริห ารท้ องถิ่น มี หน้ าที่ แต่ งตั งคณะท้ างานบริ หารจั ดการความเสี่ ยง ส่ งเสริมให้ มีก าร
บริ ห ารจั ดการความเสี่ ย งอย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและเหมาะสม รวมทั งพิจ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหรื ออนุ มัติ
แผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อน้าไปปฏิบัติต่อไป
๒) คณะท้า งานบริห ารจั ดการความเสี่ ยง มี หน้ าที่ ด้ าเนิ น การให้มีระบบการบริ หารจั ดการ
ความเสี่ย ง จั ดท้ าแผนบริห ารความเสี่ย งรายงานและประเมิ นผลการด้า เนิ นงานตามแผนการบริห ารจัด การ
ความเสี่ยง รวมทังทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการด้าเนินงานต่อ ไปในอนาคต
๓) ผู้ป ฏิบัติ งาน หรือเจ้าหน้ าที่ กอง/ฝ่ าย ของเทศบาลต้าบลน้า สวยมี หน้า ที่สนับ สนุน ข้อมู ล
ที่เกี่ ยวข้ องให้กับ คณะท้ างานบริ หารจัด การความเสี่ ยง และให้ ความร่ว มมื อในการปฏิ บัติง านตามแผนบริ หาร
จัดการความเสี่ยง
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ี่ ง
กลไกการบริหารความเสย

๓

หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง
โครงสร้า งการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง ประกอบไปด้ ว ย การก้ า กั บ ดู แ ล การตั ด สิ น ใจ
การจัด ท้า แผน การด้าเนิน การ การติ ดตามประเมิ นผล และการสอบทาน ซึ่ง ในแต่ล ะองค์ ประกอบมี อ้า นาจ
หน้าที่ดังนี
๓.๒.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑) ส่งเสริมให้มีการด้าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลต้าบลน้าสวย
๒) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่ อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
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๓.๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
๑) ส่ งเสริ มและสนับ สนุ นให้ การบริ ห ารความเสี่ ย งเป็น ส่ วนหนึ่ งของการด้ า เนิ น งานเพื่ อเพิ่ มมู ล ค่ า
ให้กับองค์การ
๒) รั บ ทราบผลการบริห ารความเสี่ ย งและให้ ข้อ เสนอแนะเพื่ อ พัฒ นาระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ของเทศบาลต้าบลน้าสวย
๓) ก้ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.๒.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น
๑) แต่งตังคณะท้างานบริหารจัดการความเสี่ยง
๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ย งอย่างมี ประสิท ธิภาพและเหมาะสม
๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
๓.๒.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน
๑) สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒) มี ก ารน้ า เสนอผลการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ ค ณะอนุ กรรมการตรวจสอบและประเมิ นรั บ ทราบ
และให้ข้อเสนอแนะ
๓.๒.๕ คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยง
๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เ ป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทังองค์กร
๒) ด้าเนินการตามกระบวนการบริหารจั ดการความเสี่ ยง และการปฏิบัติต ามมาตรการลดและควบคุ ม
ความเสี่ยง
๓) รายงานและติ ดตามผลการด้า เนิน งานตามแผนการบริห ารความเสี่ยงที่ส้ าคั ญ เสนอต่ อผู้ บริ หาร
ท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
๓.๒.๖ เจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย
๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะท้างานบริหารจัดการความเสี่ย ง
๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
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3.3 คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลต้าบลน้าสวย ได้มีการแต่งตังคณะท้างานบริหารจัดการความเสี่ย งตามค้าสั่งเทศบาลต้าบล
น้าสวย โดยมีองค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี
องค์ประกอบ
1. ปลัดเทศบาลต้าบลน้าสวย
ประธานคณะท้างาน
2. หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล
คณะท้างาน
3. ผู้อ้านวยการกองคลัง
คณะท้างาน
4. ผู้อ้านวยการกองช่าง
คณะท้างาน
5. ผู้อ้านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะท้างาน
6. ผู้อ้านวยการกองการศึกษา
คณะท้างาน
7. หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ
คณะท้างาน/เลขานุการ
8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส้าหรับหน่วยงานของรั ฐ ดังนี
(1) จัดท้าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
(3) จัดท้ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
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บทที่ ๔
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กระบวนการบริหารจั ดการความเสี่ย ง เป็น กระบวนการที่ ใช้ใ นการระบุ วิเคราะห์ ประเมิ น
และจัด ล้าดับ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ อการบรรลุวั ตถุประสงค์ใ นการด้ าเนิน งานขององค์ก ร รวมทังการจัดท้ า
แผนบริห ารจั ดการความเสี่ ยง โดยก้ าหนดแนวทางการควบคุมเพื่ อป้ อ งกั นหรือ ลดความเสี่ ยงให้ อยู่ ในระดั บ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลต้าบลน้าสวย มีขันตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขันตอนหลัก ดังนี
๑. ระบุ ค วาม เสี่ ยง เป็ น การระบุ เ หตุ ก ารณ์ ใ ดๆ ทั งที่ มี ผ ลดี แ ละผลเสี ย ต่ อ กา รบรร ลุ
วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นันจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึนได้อย่างไร
๒. ประเมิน ความเสี่ ยง เป็น การวิเคราะห์ค วามเสี่ย ง และจั ดล้า ดับ ความเสี่ ยง โดยพิ จารณา
จากการประเมิ นโอกาสที่จะเกิดความเสี่ย ง และความรุ นแรงของผลกระทบจากเหตุ การณ์ ความเสี่ยง โดยอาศั ย
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก้าหนดไว้ ท้าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
๓. จั ดการความเสี่ย ง เป็ น การก้ าหนดมาตรการ หรือ แผนปฏิ บั ติก ารในการจั ดการ และ
ควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นันให้ลดลง ให้อ ยู่ในระดับ ที่ยอมรับ ได้ สามารถปฏิบั ติ
ได้จริ ง และควรต้องพิจารณาถึ งความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุ น ทีต่ ้ องใช้ ลงทุน ในการก้ าหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการนันกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
๔. รายงานและติ ดตามผล เป็นการรายงานและติ ดตามผลการด้ าเนิ นงานตามแผนบริ หาร
ความเสี่ย งที่ ได้ด้ าเนิ นการทังหมดตามล้า ดับ ให้ฝ่ ายบริหารรับ ทราบและให้ค วามเห็น ขอบด้า เนิน การตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ประเมินผลการบริห ารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมิน การบริ หารความเสี่ยงประจ้า ปี
เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า องค์ ก รมีก ารบริห ารความเสี่ ย งเป็ น ไปอย่ า งเหมาะสม เพี ย งพอ ถู ก ต้ อง และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ย ง (Control Activity) ที่ ด้าเนิ นการสามารถลดและควบคุมความเสี่ย ง
ที่เกิ ดขึ นได้จ ริง และอยู่ในระดับ ที่ ยอมรั บได้ หรือ ต้อ งจั ดหามาตรการหรื อตั วควบ คุมอื่น เพิ่ มเดิ ม เพื่ อให้ค วาม
เสี่ยงที่ยังเหลือ อยู่หลั งมีก ารจัด การ (Residual Risk) อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ และให้ องค์ก รมีก ารบริ หารความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
๖. ทบทวนการบริ หารจั ดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิ ภาพของแนวการบริหาร
ความเสี่ยงในทุกขันตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึน
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตาบลน าสวย

๔.๑ การระบุความเสี่ยง
เป็น กระบวนการที่ ผู้บริ หารและผู้ป ฏิบั ติง านร่ วมกั นระบุค วามเสี่ ยงและปั จจั ยเสี่ ยง โดยต้อ ง
ค้านึ งถึง ความเสี่ ยงที่ มีส าเหตุมาจากปัจ จัยทั งภายในและภายนอก ปัจ จั ยเหล่านี มีผ ลกระทบต่อ วัตถุ ประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร หรื อผลการปฏิบั ติง านทั งในระดั บองค์กรและระดั บกิจ กรรม ในการระบุปั จจัย เสี่ย ง
จะต้อ งพิ จารณาว่ ามี เหตุก ารณ์ ใดหรื อกิ จกรรมใดของกระบวนการปฏิบั ติ งานที่ อาจเกิด ความผิด พลาดความ
เสียหายและไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ก้า หนด รวมทังมีทรัพย์สิ นใดที่จ้าเป็ นต้องได้รั บการดูแลป้องกันรั กษา ดังนั น
จึงจ้าเป็น ต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความ
เสี่ยง” ก่อนที่จะด้าเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
๔.๑.๑ ความเสี่ยง (Risk)
หมายถึง เหตุ การณ์ ห รือ การกระท้า ใดๆ ที่อ าจเกิ ดขึ นภายใต้ส ถานการณ์ ที่ไ ม่แ น่ นอนและ
จะส่ งผลกระทบหรื อ สร้ า งความเสี ยหาย (ทั งที่ เ ป็ นตั ว เงิ น และไม่ เป็ น ตั วเงิน ) หรื อ ก่อ ให้ เกิ ด ความล้ มเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน
๔.๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)
หมายถึง ต้ นเหตุ หรื อสาเหตุที่ มาของความเสี่ ยง ที่ จะท้า ให้ไม่ บรรลุวัตถุ ประสงค์ที่ ก้าหนดไว้
โดยต้อ งระบุ ได้ด้วยว่าเหตุการณ์ นันจะเกิดที่ ไหน เมื่อใด และเกิดขึนได้อย่ างไร และท้า ไม ทั งนีสาเหตุของความ
เสี่ยงที่ระบุควรเป็ นสาเหตุ ที่แท้ จริง เพื่อ จะได้วิเคราะห์และก้า หนดมาตรการลดความเสี่ ยงในภายหลั งได้อ ย่า ง
ถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี
๑) ปัจ จั ย เสี่ ย งภายนอก คื อ ความเสี่ย งที่ ไม่ ส ามารถควบคุมการเกิ ด ได้ โ ดยองค์ ก ร อาทิ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม

23
๒) ปั จ จัย เสี่ ยงภายใน คื อ ความเสี่ ย งที่ ส ามารถควบคุ มได้ โดยองค์ กร อาทิ กฎระเบี ย บ
ข้อ บัง คับ ภายในองค์ก ร วัฒ นธรรมองค์ กร นโยบายการบริห ารและการจั ดการ ความรู้/ ความสามารถของ
บุคลากร กระบวนการท้างาน ข้อมูล/ ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/ อุปกรณ์
๔.๑.๓ ประเภทความเสี่ยง
แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่
๑) ความเสี่ย งเชิ งยุท ธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกี่ย วข้อ งกับ กลยุท ธ์
เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์ก ร ที่อาจก่ อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายใน
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
๒) ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติง าน (Operational Risk) เป็ น ความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ประเด็นปั ญหาการปฏิบัติ งานประจ้าวั น หรือการด้ าเนิ นงานปกติที่ องค์ กรต้ องเผชิญ เพื่อ ให้บ รรลุ วัตถุ ประสงค์
เชิง กลยุ ท ธ์ ความเสี่ ยงด้ านนี อาทิ การปฏิบั ติ งานไม่ เป็ นไปตามแผนปฏิ บัติ ง านโดยไม่มีผั งการปฏิบั ติ งานที่
ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอ้านาจหน้าที่ความรับผิดขอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
๓) ความเสี่ ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็น ความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้องกับ การบริ หารและ
ควบคุมทางการเงิ นและการงบประมาณขององค์ กรให้ เป็น ไปอย่ างมี ประสิท ธิผ ล ผลกระทบการเงิ นที่ เกิด จาก
ปัจ จัย ภายนอก อาทิ ข้ อบั งคั บ เกี่ย วกั บ รายงานทางการเงิน ของหน่ว ยงานที่ เกี่ย วข้ อง ได้แ ก่ กรมบั ญชี กลาง
ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส้านักงบประมาณ รวมทัง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม
๔) ความเสี่ย งด้ านการปฏิบั ติตามกฎหมาย ระเบีย บ ข้อ บัง คั บ (Compliance Risk) เป็ น
ความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ นข้ อ กฎหมาย ระเบี ยบ การปกป้ องคุ้มครองผู้รั บ บริ ก ารหรือ ผู้ มีส่ ว นได้เ สี ย
การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบีย บอื่นๆ
การระบุ ค วามเสี่ ย งควรเริ่ มด้ ว ยการแจกแจงกระบวนการปฏิ บั ติ งาน ที่ จ ะท้ า ให้ บ รร ลุ
วัตถุป ระสงค์ ที่ ก้าหนดไว้ แล้ว จึงระบุปัจ จัยเสี่ยงที่ มีผลกระทบต่อ กระบวนการปฏิบัติ งานนั นๆ ท้าให้เกิด ความ
ผิด พลาด ความเสี ยหาย และเสีย โอกาส ปัจ จัย เสี่ ยงนันควรจะเป็ น ต้น เหตุที่ แท้ จริ งเพื่อ ที่จ ะสามารถน้ าไปใช้
ประโยชน์ ในการหามาตรการลดความเสี่ ย งในภายหลัง ได้ ทั งนี การระบุ ค วามเสี่ย ง สามารถด้ า เนิ น การได้
หลายวิ ธี อาทิ จากการวิ เ คราะห์ ก ระบวนการท้ างาน การวิ เ คราะห์ ท บทวนผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ผ่ าน มา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
๔.๒ การประเมินความเสี่ยง
การประเมิ น ความเสี่ย งเป็ น กระบวนการที่ ป ระกอบด้ วย การวิเ คราะห์ การประเมิ น และ
การจั ดระดั บ ความเสี่ ยงที่ มีผ ลกระทบต่ อ การบรรลุ วัต ถุป ระสงค์ ของกระบวนการท้า งานของหน่ วยงานหรื อ
ขององค์กร
๔.๒.๑ การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
เป็นการก้าหนดเกณฑ์ ที่จะใช้ ในการประเมิน ความเสี่ยง ได้ แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ย ง
(Likelihood) ระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบ (Impact) และระดั บ ของความเสี่ย ง (Degree of Risk) โดย
คณะท้ า งานบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ก้ า หนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการให้ ค ะแนน ระดั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง
(Likelihood) และระดับ ความรุน แรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดั บ คือ น้อ ยมาก น้อ ย ปานกลาง สู ง
และสูงมาก ดังนี
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ยงและความรุน แรงของผลกระทบ
๑. โอกาสที่จ ะเกิด (Likelihood : L) หมายถึ ง ความถี่ หรื อโอกาสที่ จะเกิ ดเหตุ ก ารณ์ ความเสี่ ย ง
ซึ่งจาแนกเป็น ๕ ระดับ คือ
ระดับ
๕
4
๓
2
1

โอกาสที่จะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
๑ เดือนต่อครัง/ เกิดขึนเป็นประจ้า
๑-๖ เดือนต่อครัง/ เกิดขึนค่อนข้างบ่อย
๑ ปีต่อครัง/ เกิดขึนเป็นบางครัง
2-3 ปีต่อครัง/ เกิดขึนนานๆ ครัง
5 ปีต่อครัง/ เกิดขึนได้ในกรณียกเว้น

๒. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึ ง ขนาดความรุน แรงของความเสี ย หายที่จ ะเกิ ดขึ นหากเกิ ด
เหตุการณ์ความเสี่ยง จาแนกเป็น ๕ ระดับ คือ
ระดับ
๕

โอกาสที่จะเกิด
รุนแรงที่สุด

๔

รุนแรงมาก

๓

ปานกลาง

๒

น้อย

1

น้อยมาก

คาอธิบาย
เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๖๕ ของงบประมาณการด้าเนินงานใน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่าง
มหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการด้าเนินงานใน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/
บาดเจ็บสาหัสถึงขันทุพลภาพไม่สามารถท้างานได้
เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการด้าเนินงานใน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/
บาดเจ็บสาหัสถึงขันหยุดงาน
เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการด้าเนินงานใน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน พอสมควร
ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการด้าเนินงานใน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/
ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

๓. ระดั บของความเสี่ ย ง (Degree of Risk : D) หมายถึ ง สถานะของความเสี่ ย งที่ ได้ จ ากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ ละปัจจัย เสี่ ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคานวณได้จากสูตรดังนี
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส X ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L X I
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สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่้า

๔.๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
เป็ นการน้ า ความเสี่ ย งและปั จ จัย เสี่ ย งแต่ ละปั จจั ย ที่ ระบุไ ว้ มาประเมิ น โอกาส (Likelihood) ที่ จ ะเกิ ด
เหตุก ารณ์ ความเสี่ ย งต่ างๆ และประเมิน ระดั บ ความรุน แรงของผลกระทบหรือ มูล ค่ าความเสี ยหาย (Impact)
จากความเสี่ย ง เพื่ อให้ เห็น ถึงระดับ ของความเสี่ ยงที่ แตกต่า งกัน ท้าให้สามารถก้า หนดการควบคุมความเสี่ ยงได้
อย่างเหมาะสม ซึ่ง จะช่ วยให้ สามารถวางแผนและจั ดสรรทรั พยากรได้ อย่า งถูก ต้องภายใต้งบประมาณ ก้า ลังคน
หรือเวลาที่มีจ้ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขันตอนด้าเนินการ ดังนี
๑) พิจ ารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิ ดเหตุ การณ์ ต่า งๆ (Likelihood) ว่ ามี โอกาส ความถี่ ที่ จะเกิด นั น
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด
๒) พิจารณาความรุน แรงของผลกระทบของความเสี่ ย ง (Impact) ที่ มีผ ลต่ อหน่ว ยงานว่ ามี ระดั บความ
รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด
๔.๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เทศบาลต้ า บลน้ าสวย ได้ พิจ ารณาโอกาสที่ จ ะเกิ ด เหตุ การณ์ (Likelihood) และระดั บ ผลกระทบ
(Impact) ของแต่ ล ะปั จ จั ย แล้ วน้ า ผลที่ ได้ มาพิ จ ารณา ความสั มพั น ธ์ร ะหว่า งโอกาสที่จ ะเกิ ด ความเสี่ย งและ
ผลกระทบว่า จะเกิดความเสี่ย งในระดับ ใด (ระดับความเสี่ย ง = โอกาสที่ จะเกิดเหตุก ารณ์ X ผลกระทบที่จ ะเกิ ด
ความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง คือ
๑. ระดับ ความเสี่ ย งต่้ า (Low) คะแนนระดั บ ความเสี่ย ง ๑-๒ คะแนน หมายถึง ระดั บ ความเสี่ ย งที่
ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ย ง
๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับ ความเสี่ย ง ๓-๙ คะแนน หมายถึง ระดับ ความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกัน มิให้ค วามเสี่ย งเพิ่ ม มากขึนไปอยู่ในระดับที่ไ ม่สามารถยอมรับ
๓. ระดั บความเสี่ ยงสูง (high) คะแนนระดั บความเสี่ ยงเท่า กับ ๑๐-๑๔ คะแนน หมายถึ ง ระดั บความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้
๔.ระดับความเสี่ย งสูง มาก (Extreme) คะแนนระดั บความเสี่ยง ๑๖-๒๔ คะแนน หมายถึ ง ระดับ ความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ้าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
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ประเภทความเสี่ยง
Strategic Risk : S
Operational Risk : O
Financial Risk : F
Compliance Risk : C

= ด้านกลยุทธ์
= ด้านการด้าเนินงาน
= ด้านการเงิน
= ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ

สูงมาก
สูง
ปานกสาง
ต่า

การควบคุ ม (Control) หมายถึ ง นโยบายแนวทาง หรื อ ขั นตอน ปฏิ บั ติ ต่ า งๆ ซึ่ ง กระท้ า เพื่ อ
ลดความเสี่ยง และท้าให้การด้าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี
๑. การควบคุม เพื่ อการป้อ งกั น (Preventive Control) เป็น วิธี การควบคุมที่ก้ าหนดขึ นเพื่ อป้ อ งกั น
ไม่ใ ห้ เกิด ความเสี่ย งและข้ อผิ ดพลาดตังแต่ แ รก เช่ น การอนุ มัติ การจั ดโครงสร้า งองค์ ก ร การแบ่ง แยกหน้ า ที่
การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น
๒. การควบคุ ม เพื่ อ ให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็น วิ ธี การควบคุมที่ ก้ าหนดขึนเพื่อ ค้ น พบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ นแล้ว เช่ น การสอบทวน การวิเคราะห์ การยืน ยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้ อบกพร่อ ง
เป็นต้น
๓. การควบคุ มโดยการชี แนะ (Directive Control) เป็น วิธี การควบคุมที่ ส่ง เสริ มหรื อกระตุ้น ให้ เกิ ด
ความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัล แก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น
๔. การควบคุ ม เพื่ อ การแก้ ไ ข (Corrective Control) เป็ น วิ ธี ก ารควบคุ มที่ ก้ า หน ดขึ นเพื่ อ แก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึนให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้า อี กในอนาคต
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๔.๓ การจัดการความเสี่ยง
แนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงมีห ลายวิธี และสามารถปรั บเปลี่ ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ขึนอยู่กั บดุลยพินิจของคณะกรรมการจั ดท้าแผนบริห ารความเสี่ย ง แต่อ ย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ ย งนั น ต้ องคุ้มค่ ากั บ การลดระดับ ผลกระทบของความเสี่ ย งทางเลื อกหรือ ยุ ทธศาสตร์ในการจั ดการ
ความเสี่ ยงโดยเทศบาลต้ า บลน้ า สวย มี วิ ธี ก ารบริ ห าร/จั ด การความเสี่ ย ง ๔ แนวคิ ด หลั ก (๔T’s) ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี
วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ ยง

ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป
(กรมบัญชีกลาง)
1.การยอมรับ ความเสี่ ยง หมายถึ ง การตกลงกั น ที่ Risk Acceptance (Accept)
จะยอมรั บ เนื่ อ งจา กไม่ คุ้ มค่ า ใน การจั ด กา รหรื อ
ป้องกั น แต่การเลือ กบริ หารความเสี่ย งด้วยวิธีนี ต้องมี
การติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่้าเสมอ
2.กา รลด/การควบคุ มความเสี่ ย ง หมายถึ ง กา ร Risk Reduction (Control)
ปรั บ ปรุ ง ระบบการท้ า งาน หรื อ ออกแบบวิ ธี ก า ร
ท้างานใหม่ เพื่ อลดโอกาสที่ จะเกิ ดความเสียหาย หรื อ
ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึนจากความเสี่ ยง ให้อยู่ใ น
ระดับ ที่ ยอมรับ ได้ เช่น การจั ดอบรมให้ แ ก่พนั กงาน
การจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงาน
3.กระจายความเสี่ ยง หรื อโอนความเสี่ ยง หมายถึ ง Risk Sharing (Transfer)
กระจายหรื อถ่า ยโอนความเสี่ ยงให้หน่ วยงานอื่น ช่ว ย
แบ่ ง ความรั บผิ ด ชอบไป เช่ น การท้ า ประกั น ภั ย กั บ
บริ ษั ทภา ยน อก หรื อ กา รจ้ า งบุ คคลภ าย น อก
ด้าเนินการแทน (Outsource)
4.การหลีก เลี่ ยงความเสี่ ยง หมายถึ ง การจั ดการกั บ
Risk Ad voidance
ความเสี่ ยงที่ อยู่ใ นระดับ สูงมาก และไม่อ าจยอมรั บได้
(Ad void)
จึง ตัด สิ น ใจยกเลิก โครงการ/กิจ กรรมที่จ ะก่ อให้เ กิ ด
ความเสี่ยงนันไป

แนวคิด
4T
Take

Treat

Transfer

Terminate
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๔.๔ การรายงานและติดตามผล
หลั งจากจั ดท้ าแผนบริห ารความเสี่ย งและมีก ารด้ าเนิน งานตามแผนแล้ว จะต้ องมี ก ารรายงานและ
ติดตามผลเป็น ระยะ เพื่ อให้ เกิดความมั่นใจว่า ได้มีก ารด้ าเนิน งานไปอย่างถูกต้ องและเหมาะสม โดยมี เป้าหมาย
ในการติดตามผล คือ เป็น การประเมิ นคุณภาพและความเหมาะสมของวิธี การจั ดการความเสี่ย ง รวมทังติ ดตาม
ผลการจัด การความเสี่ย งที่ไ ด้มีการด้ า เนิ น การไปแล้ วว่ าบรรลุผ ลตามวัต ถุป ระสงค์ข องการบริ หารความเสี่ ย ง
หรือไม่ โดยหน่วยงานต้อ งสอบทานดู ว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภ าพดีก็ให้ด้า เนินการต่อไป
หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน้าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่า ยบริหารทราบตาม
แบบรายงาน ที่ ได้ ก ล่ าวไว้ ข้ า งต้ น ทั งนี กระบวนการสอบทานอาจก้ า หนดข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งติ ด ตาม หรื อ อาจ
ท้า Check List การติ ดตาม พร้อ มทังก้ าหนดความถี่ในการติ ดตามผล โดยสามารถติ ดตามผลได้ใน ๒ ลั กษณะ
คือ
๑) การติดตามผลเป็นรายครัง (Separate Monitoring) เป็ นการติ ดตาม ตามรอบระยะเวลาที่ก้ าหนด
เข่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสินปี เป็นต้น
๒) การติ ดตามผลในระหว่า งการปฏิบัติ งาน (Ongoing Monitoring) เป็น การติด ตามที่ร วมอยู่ในการ
ด้าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน
๔.5 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
คณะท้ างานบริ ห ารความเสี่ย ง จะต้ อ งท้ า สรุ ป รายงานผลและประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ประจ้าปีต่อ ผู้บริหารท้ องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลต้าบลบ้านบึง มีการบริหารความเสี่ย งเป็นไปอย่ างเหมาะสม
เพีย งพอ ถูก ต้อ ง และมีป ระสิท ธิผ ล มาตรการหรือ กลไกการควบคุ มความเสี่ย งที่ ด้าเนิน การ สามารถลดและ
ควบคุ มความเสี่ ยงที่ เกิ ด ขึ นได้ จ ริง และอยู่ ในระดับ ที่ ย อมรับ ได้ หรื อต้ อ งจัด หา มาตรการหรือ ตั ว ควบคุ มอื่ น
เพิ่มเติ มเพื่อ ให้ ค วามเสี่ ย งที่ ยัง เหลือ อยู่ หลั งมี ก ารจัด การ อยู่ ในระดับ ที่ ยอมรั บ ได้ และให้อ งค์ ก รมี การบริห าร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการด้าเนินงาน
๔.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
การทบทวนแผนบริ หารความเสี่ ยง เป็ นการทบทวนประสิ ทธิภาพของแนวการบริห ารความเสี่ย งในทุ ก
ขั นตอน เพื่ อ การ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาแผน งานใน การบริ ห ารคว า มเสี่ ย งให้ ทั น สมั ย และเหมาะสมกั บ
การปฏิบัติงานจริงเป็นประจ้าทุกปี
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บทที่ ๕
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๕.๑ ขันตอนการจัดทาแผนบริ หารจั ดการความเสี่ยง
๑. การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับ ความเสี่ยง
ได้น้ าแผนพัฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) แผนด้ าเนิน งานประจ้ าปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5 จุด อ่อนและ/หรือ ข้อ เสนอแนะจากรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่น และการวิเคราะห์
ความเสี่ ยงและปัจ จัย เสี่ ย งจากการประชุ มคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ร่ วมพิจ ารณาในที่ ป ระชุ ม โดย
วิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้ดังนี
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
ซึ่ง ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยง ได้ ด้า เนิน การประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย ง
จัดล้าดั บความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่ อประกอบการจัดท้ าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ้า ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี
๕.2 การกาหนดขันตอนและวั ตถุประสงค์ขันตอน
การกาหนดขันตอนและวั ตถุประสงค์ขันตอน
ยุทธศาสตร์
ขันตอน (กลยุทธ์)
วัตถุประสงค์ขันตอน (เป้าหมาย)
(1)
(2)
(3)
ยุ ท ธศาสต ร์ ที่ 1 1.ก่อ สร้ าง ปรั บ ปรุ ง บ้ ารุ งรั ก ษา ถนน ทางเท้ า ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 1 การพั ฒ น าเมื อ ง
การพั ฒ น าด้ า น สะพาน ระบบการจราจร และสิ่ งอ้ า นวยความ และชุมชนน่าอยู่
โครงสร้างพืนฐาน สะดวก ให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย
1.1 พั ฒ นาโครงสร้า งพื นฐาน พั ฒ นาระบบ
2.ปรับ ปรุง บ้ ารุงรั กษาและพัฒ นาระบบไฟฟ้าส่อ ง สาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการให้ไ ด้
สว่างสาธารณะให้ค รอบคลุมทุก พืนที่ เป็นระเบีย บ มา ตร ฐา น คร อบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง อย่ า งมี
และสอดคล้ อ งกั บ กา รขยา ยตั ว ของเมื อ งเขต ประสิทธิภาพ
เทศบาลต้าบลน้าสวย
1.2 พั ฒ น า เพิ่ ม ปร ะสิ ท ธิ ภ า พ ร ะ บ บ
การจราจร กาสัญจร การเดิ นทางและความ
ปลอดภัยในท้องถิ่น
1.3 สร้ างและพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มเมื อ ง
และชุมชนให้ น่า อยู่ มีความปลอดภั ยในทุก ๆ
ด้าน
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การกาหนดขันตอนและวั ตถุประสงค์ขันตอน
ยุทธศาสตร์
ขันตอน (กลยุทธ์)
วัตถุประสงค์ขันตอน (เป้าหมาย)
(1)
(2)
(3)
ยุท ธศาสตร์ที่ 2 ยุ ทธศาสตร์การพั ฒนาด้า น 3.พั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต ของประชาชนใน ประเด็ น การพั ฒนาที่ 2 การพั ฒ นา
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ชุ ม ชน ให้ มี วิ ถี ชี วิ ต ที่ ดี แ ละสร้ า งควา ม ทุนมนุษย์
เข้มแข็งของชุมชน
2.1 ส่ ง เสริ ม กา รปร ะกอบอา ชี พ
ให้แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส
2.2 สงเคราะห์ ช่ว ยเหลือ และพัฒ นา
คุณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส
2.3 เสริ มสร้ า งความแข็ ง แกร่ ง แก่
ประชาชนทั งสุ ขภาพกาย สุข ภาพใจ
พร้ อ มควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ น าทา ง
สาธารณสุข ให้ มีคุณภาพและบริก าร
อย่างทั่วถึง
2.4 เพิ่ มพู น ความรู้แ ละทั ก ษะและ
ศักยภาพของประชาชน
2.5 เพิ่มพื นที่ สีเ ขีย วในเขตชุมชนให้
มากยิ่งขึน
2 .6 จั ดกิ จ ก ร ร ม แ ละ ส่ งเส ริ ม
สนับ สนุ นให้ ประชาชนใช้เวลาว่ างให้
เกิดประโยชน์
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นาด้ า นการจั ด 4.ส ร้ า งควา ม ปล อดภั ย ใน ชี วิ ต แล ะ ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและ
ระเบี ย บชุ ม ชน สั ง คม และการรัก ษาความ ทรัพย์สินของประชาชน
เพิ่มศักยภาพความปลอดภัยในชีวิต
สงบเรียบร้อย
และทรัพย์สินของประชาชน
3.1 ส่งเสริมศักยภาพการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
3.2 สร้างความสามัคคีในชุมชนให้มี
การพัฒนาทางจิตใจและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
3.3 สนับสนุนการรักษาความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
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ยุทธศาสตร์
(1)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ก า ร
สา ธ าร ณ สุ ข ก า รจั ด ก า ร
ท รั พ ย าก รธ รรม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม

การกาหนดขันตอนและวั ตถุประสงค์ขันตอน
ขันตอน (กลยุทธ์)
วัตถุประสงค์ขันตอน (เป้าหมาย)
(2)
(3)
5 .ส ร้ า งจิ ต ส้ า นึ ก ใน ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ป ร ะ เ ด็ น ก า ร พั ฒ น า ที่ 4 ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้อมพร้อ ม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทังพื นที่ สี เขี ย ว แหล่ งน้ า สาธารณะ การ 4.1 เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการจั ดการสิ่ ง แวดล้ อมด้ า น
บริ ห ารจัด การขยะ น้ า เสี ย และมลภาวะ ขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
ทางอากาศ อย่างถูกหลักสุขาภิบาล
4.2 อนุ รัก ษ์ แ ละร่ ว มกั น ฟื้ น ฟู ท รัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ดิน น้า ป่าไม้) ให้อุดมสมบูรณ์

6. ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก และ
เยาวชน และประชาชนทั่ วไปมีก ารเรี ยนรู้
แล ะพั ฒ น า ต น เอ งใน ด้ า น ต่ า งๆ อ ยู่
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ยุ ท ธศาสตร์ ตลอดเวลาให้ เท่าทั นกับ เทคโนโลยีแ ละยุ ค
การพั ฒ น าด้ า น การศึ กษ า สมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั ง
การท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ

ประเด็ น การพั ฒนาที่ 5 พั ฒ นาและเพิ่ มศั ก ยภาพ
ให้แก่ป ระชาชนทุ กคนรู้ เท่าทั นต่อความเปลี่ยนแปลง
ของบ้านเมือง
5.1 อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และสื บ สานศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
จารี ต ประเพณี ที่ ดี งามและพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคม
5.2 ส่งเสริมและสนั บสนุนการกี ฬาและนั นทนาการ
ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทุกระดับ
5.3 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาที่ มี
คุณภาพทุกระดับทังในและนอกระบบ
5.4 ส่ง เสริมและพั ฒนาผลิ ต ภัณฑ์ ชุ มชนผลิต ภั ณฑ์
หนึ่ง ต้า บลหนึ่ง ผลิ ตภัณฑ์ (OTOP) ให้ ครบวงจรห่ว ง
โซ่ (Supply Chain) ตั งแต่ผ ลิต การบรรจุภัณฑ์ การ
กระจายสิ น ค้า การตลาด ส่ ง เสริมการค้ า และการ
ลงทุน
5.5 พั ฒ นา ฟื้ น ฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเดิ มและแหล่ ง
ท่ องเที่ ยวใหม่ ทั งทางธรรมชาติ แ ละที่ จั ดสร้ า งขึ น
อย่างมีคุณภาพ
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การกาหนดขันตอนและวั ตถุประสงค์ขันตอน
ยุทธศาสตร์
ขันตอน (กลยุทธ์)
วัตถุประสงค์ขันตอน (เป้าหมาย)
(1)
(2)
(3)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า น 6.พัฒนาระบบการบริหารที่มีป ระสิทธิภาพ ประเด็ น การพั ฒนาที่ 6 การพั ฒ น า
การเมือง และการบริหารงานภาครัฐ
และประสิท ธิผลมุ่ง สนองตอบต่ อการแก้ไ ข ระบบบริหารจัดการที่ดี
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
6.1 พั ฒ น าขี ด ควา มสา มา รถ กา ร
ท้ า งา นของบุ ค ลากร ท้ อ งถิ่ น ให้ เ กิ ด
กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง
6.2 พั ฒ น าระบบข้ อ มู ล สารสน เทศ
และนวั ต กรรมใน การท้ า งาน โดยใช้
เทคโนโลยีทันสมัย
6.3 ส่ งเสริ มประชาธิ ป ไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
6.4 พั ฒ นาเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพระบบ
การให้บริการที่ทันสมัยอย่างครบวงจร
6.5 เพิ่ ม ช่ อ งทางใน การรั บ รู้ ข้ อ มู ล
ข่าวสารให้แก่ประชาชน
6.6 ป้ องกัน และปราบปรามการทุจริ ต
คอร์ รั ป ชั่ น และประพฤติ มิ ช อบใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
6.7 ปลูกจิต ส้านึก ให้ประชาชนมีความ
รัก ชาติ ศาสนา และเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริย์

๓๓

๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์
(1)
ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พืนฐาน

กลยุทธ์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

(2)
1.ก่อสร้าง ปรับปรุง
บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า
สะพาน ระบบการจราจร
และสิ่งอ้านวยความสะดวก
ปลอดภัย

(3)
1.การขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารดัดแปลงอาคารหรือรือ
ถอนอาคารยังมีผู้ยื่นขออนุญาต
บางรายเตรียมเอกสารไม่ครบ
ท้าให้การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรือ
ถอนอาคารมีความล่าช้าออกไป

(4)
ปัจจัยภายนอก
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารดัดแปลงอาคารหรือ
รือถอนอาคาร ผู้ขออนุญาต
เตรียมเอกสารมาไม่
ครบถ้วน

2.ปรับปรุงบ้ารุงรักษาและ
พัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะให้ครอบคลุมทุก
พืนที่
เป็นระเบียบ และสอดคล้อง
กับการขยายตัวของเมือง
เขตเทศบาลต้าบลน้าสวย

2.งานควบคุมงานก่อสร้าง
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณงานบุคลากรหนึ่งคน
ต้องรับผิดชอบในการควบคุม
งานหลายโครงการในเวลา
เดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ
อีกหลายด้านท้าให้งานล่าช้า

ปัจจัยภายใน
การปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมการก่อสร้างขาด
ความคล่องตัวเกิดความ
ล่าช้า

ประเภทความเสี่ยง
(5)
ด้านการปฏิบัติงาน

ด้านการปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร์
(1)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

กลยุทธ์
(2)

ความเสี่ยง
(3)
3.การส้ารวจและซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าทางสาธารณะเกิดอยู่
บ่อยครัง

3.พัฒนาคุณภาพ 4.กิจกรรมส่งเสริมการประกอบ
ชีวิตของ
อาชีพให้แก่ประชาชนในเขตและ
ประชาชนใน
ผู้ด้อยโอกาส
ชุมชนให้มีวิถีชีวิต
ที่ดีและสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน
5.งานสงเคราะห์ช่วยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชราและผู้ด้อยโอกาส
(1) เมื่อมีผู้เสียชีวิตบางรายไม่
มาแจ้งให้เทศบาลทราบ

ปัจจัยเสี่ยง
(4)
ปัจจัยภายนอก
ไฟฟ้าสาธารณะเสียหาย
บ่อยครังท้าให้เกิดความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ประเภทความเสี่ยง
(5)
ด้านการปฏิบัติงาน

ปัจจัยภายนอก
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพ
น้อยกว่าเป้าหมายที่ได้ตังไว้
เนื่องจากในชุมชนมีผู้สูงอายุพัก
อาศัยอยู่มากกว่าวัยแรงงาน
หนุ่มสาว

ด้านการปฏิบัติงาน

ปัจจัยภายนอก
ญาติของผู้เสียชีวิตไม่ได้มาแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ทราบภายในเดือน
ที่เสียชีวิตและขาดความร่วมมือ
ในการแจ้งข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลง เป็นผลให้เทศบาล
ต้องจ่ายเบียไปก่อนและเกิด
ความยุ่งยากในการเรียกเงินคืน

ด้านการเงิน
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ยุทธศาสตร์
(1)

กลยุทธ์
(2)

ความเสี่ยง
(3)
(2) มีผู้พิการบางรายไม่ได้
ตรวจสอบวันหมดอายุของ
บัตรประจ้าตัวผู้พิการ

ปัจจัยเสี่ยง
(4)
ปัจจัยภายนอก
กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ และไม่ได้
ด้าเนินการติดต่อขอท้าบัตรที่หมดอายุ
ท้าให้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง

(3) การขอรับสิทธิเงิน
ปัจจัยภายนอก
อุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็ก การละเลยการแจ้งขึนทะเบียนท้าให้มี
แรกเกิด ซึ่งมีการละเลยการ เด็กแรกเกิดได้รับเงินอุดหนุนล่าช้า
แจ้งขึนทะเบียนเพื่อการ
เลียงดูเด็กแรกเกิด
6.งานส่งเสริมสุขภาพกาย
และจิตใจและควบคู่ไปกับ
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
7.เพิ่มพูนความรู้และทักษะ
พร้อมทังพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชน

ปัจจัยภายนอก
การมีส่วนรวมของประชาชนมีน้อยท้า
ให้ไม่เกิดประสิทธิภาพ
ปัจจัยภายนอก
กิจกรรมไม่บรรลุตามเป้าหมาย
เนื่องจากประชาชนในพืนที่ให้
ความส้าคัญน้อยเกินไป

ประเภทความเสี่ยง
(5)
ด้านการเงิน

ด้านการเงิน

ด้านการปฏิบัติงาน

ด้านการปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร์
(1)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และ
การักษาความสงบ
เรียบร้อย

กลยุทธ์
(2)

4.สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน

ความเสี่ยง
(3)
8.เพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะพร้อมทังพัฒนา
ศักยภาพของประชาชน

ปัจจัยเสี่ยง
(4)
ปัจจัยภายนอก
การมีพืนที่สีเขียวเพิ่มมากขึนใน
ชุมชนต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายหลายฉบับ

ประเภทความเสี่ยง
(5)
ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

9.การจัดกิจกรรมและ
การส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

ปัจจัยภายนอก
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีน้อย
ไปท้าให้กิจรรมไม่เกิดประสิทธิผล
เท่าที่ควร

ด้านการปฏิบัติงาน

10.ส่งเสริมศักยภาพการ ปัจจัยภายนอก
ป้องกันและบรรเทาสา เนือ่ งจากปัจจุบันสภาพภูมิอากาศ
ธารณภัย
แปรปรวน ประชาชนอาจได้รับ
ผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัย
อุทกภัย และอาจเกิดอัคคีภัยได้ใน
บางกรณี

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

11.สร้างความสามัคคีใน ปัจจัยภายนอก
ชุมชนให้มีการพัฒนา
การมีส่วนรวมของประชาชนมีน้อย
ทางจิตใจและสร้างความ ท้าให้ไม่เกิดประสิทธิภาพ
เข้มแข็งของชุมชน

ด้านการปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร์
(1)

กลยุทธ์
(2)

ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง
(3)
(4)
(5)
12.สนั บ สนุ น กา รรั ก ษา ปัจจัยภายนอก
ด้านการปฏิบัติงาน
ความปลอดภั ยต่ อ ชีวิ ตและ การ มี ส่ ว น รวมขอ ง
ทรัพย์สินของประชาชน
ประชาชน มี น้ อ ย
ท้ า ให้ กิ จ รร มไม่ เ กิ ด
ประสิทธิผลเท่าที่ควร

ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒ นา
ด้ า นการสาธารณ สุ ข การ
จัดการทรั พ ยากรธรรม ชาติ
และสิ่งแวดล้อม

5.สร้า งจิ ตส้ านึ กใน
ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
แล ะสิ่ ง แ วดล้ อ ม
พ ร้ อ ม ทั ง พื น ที่
สี เ ขี ย ว แหล่ งน้ า
สา ธาร ณะ กา ร
บริ ห ารจั ดการขยะ
น้าเสีย และมลภาวะ
ทางอากาศอย่างถู ก
หลักสุขาภิบาล

13.เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการ ปัจจัยภายใน
ด้านการปฏิบัติงาน
จัด การสิ่ง แวดล้อ มขยะมู ล มี ข ยะตกค้ า งจ้ า น วน
ฝอยสิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
มากท้ าให้ การจั ดเก็ บ
ขยะล่ า ช้ า ไม่ เ ป็ น ไป
ตามแผน
14.อนุ รั ก ษ์ และร่ ว มกั น
ฟื้ น ฟู ท รั พยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม (ดิ น น้ า
ป่าไม้) ให้อุดมสมบูรณ์

ปัจจัยภายนอก
ด้านการปฏิบัติงาน
ปร ะช า ชน ยั ง ไม่ ใ ห้
ความส้ าคัญ ในการลด
ปั ญ ห า โ ล ก ร้ อ น
เท่ า ที่ ค วร มี ก ารเผา
ขยะกัน อย่ างต่ อ เนื่ อ ง
ท้าให้เกิ ดปัญหาหมอก
ควัน ภายในพื นที่ และ
ปัญหาไฟไหม้ป่า
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ยุทธศาสตร์
(1)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม รวมทังการ
ท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพ

กลยุทธ์
(2)
6.ส่งเสริมและสนับ สนุนให้
เด็ ก แ ละเยา วช น แล ะ
ปร ะชา ช น ทั่ วไป มี ก า ร
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ น าตนเอง
เสมอใน ด้ า น ต่ า งๆ อ ยู่
อย่า งตลอดเวลาให้ เท่ าทั น
กับ เทคโนโลยีแ ละยุ คสมั ย
ที่ มี ก าร เปลี่ ย น แปลงไป
อย่างรวดเร็ว

ความเสี่ยง
(3)
15 .งา น อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
แ ล ะ สื บ ส า น ศิ ล ป ะ
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
ที่ ดี ง า ม แ ล ะ พั ฒ น า
เศรษฐกิจและสังคม

ปัจจัยเสี่ยง
(4)
ปัจจัยภายนอก
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีน้อยท้า
ให้กิจรรมไม่เกิด
ประสิทธิผลเท่าที่ควร

ประเภทความเสี่ยง
(5)
ด้านการปฏิบัติงาน

16.ส่ งเสริมและสนั บสนุ น
การกี ฬ าและนัน ทนาการ
ให้ กั บ เด็ ก เยาวชน และ
ประชาชนทุกคน

ปัจจัยภายนอก
ด้านการปฏิบัติงาน
เด็กและเยาวชน มักจะ
เรียนและพักอาศัยอยู่
นอกเขตพืนที่ ท้าให้ขาด
การมีส่วนร่วมท้าให้
กิจกรรมไม่บรรลุผล

17.ส่ งเสริมและสนั บสนุ น
กา ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี
คุ ณ ภ า พ ทุ ก ร ะดั บ ทั ง
กา ร ศึ ก ษ า ใน แ ละน อ ก
ระบบ

ปัจจัยภายนอก
ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ
การที่จะจัดการศึกษาใน ตามกฎระเบียบ
พืนที่ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตังไว้ต้อง
มีการด้าเนินการด้านกฎ
ระเบียบหลายๆ ด้าน ซึ่ง
กฎ ระเบียบเหล่านัน ยัง
เป็นอุปสรรคและไม่
สอดคล้องในการที่จะจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์
(1)

กลยุทธ์
(2)

ความเสี่ยง
(3)
18.งานส่ งเสริ มและพั ฒ นาผลิต ภั ณฑ์
ชุ ม ชน ผลิ ต ภั ณฑ์ หนึ่ ง ต้ า บลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้ครบวงจรห่วงโซ่
(Supply Chain) ตั งแต่ ขบวนการผลิ ต
การบรรจุ ภั ณ ฑ์ การกระจายสิ น ค้ า
การตลา ด ส่ ง เสริ มการค้ า และกา ร
ลงทุน

ปัจจัยเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง
(4)
(5)
ปัจจัยภายนอก
ด้านการปฏิบัติงาน
สิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (OTOP) ยั ง
ข า ด งบ ป ร ะ ม า ณ ที่ จ ะ ม า
สนั บ สนุ น ที่ จะท้ าให้สิ น ค้า หนึ่ ง
ผลิตภั ณฑ์ หนึ่งต้ าบล เป็น ที่รู้จั ก
และได้ รั บ การยอมรั บ ในด้ า น
คุณภาพ

19.พั ฒ นา ฟื้ น ฟู แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วเดิ ม
และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ ทั งท า ง
ธรรมชาติ แ ละที่ จั ด สร้ า งขึ น อย่ า งมี
คุณภาพ

ปัจจัยภายนอก
ด้านการปฏิบัติงาน
การ พั ฒ นา แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมี
ความจ้ าเป็ นต้ องใช้ง บประมาณ
และการลงทุ นที่ ค่อ นข้ างสูง ซึ่ ง
ยั ง ขาดแคลนอยู่ ในกา รที่ จ ะ
พัฒนาเป็น แหล่ งท่องเที่ยวอย่า ง
ยั่งยืนและมีคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์
(1)

กลยุทธ์
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้ านการเมื อ ง
และการบริห ารงาน
ภาครัฐ

7.พัฒนาระบบ
บริหารที่มี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมุ่ง
สนองตอบต่อ
การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน

20.งานพัฒนาขีด
ความสามารถการท้างานของ
บุคลากรท้องถิ่นให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยภายใน
ขาดบุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะด้าน
อาทิ สายงานด้านโยธา ด้านสาธารณสุข
ที่จะมาท้างานให้แก่ อปท. ในสาขาที่มี
ความต้องการ

21.พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศและนวัตกรรมใน
การท้างาน โดยใช้เทคโนโลยี
ทันสมัย

ปัจจัยภายใน
ยังขาดแคลนงบประมาณที่จะมา
สนับสนุนในการท้างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน

ประเภท
ความเสี่ยง
(5)
ด้ า น ก า ร
ปฏิบัติงาน

ด้ า น ก า ร
ปฏิบัติงาน

22.ส่งเสริมประชาธิปไตยและ ปัจจัยภายนอก
ด้านกลยุทธ์
การ มีส่วนร่วมของประชาชน ความเข้าใจในเรื่องการเมือง
การ
ปกครอง และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนยังมีน้อยอยู่ ส่งผลให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้ตังไว้
23.พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการให้บริการที่ทันสมัย
อย่างครบวงจร

ปัจจัยภายใน
ยังมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะมา
สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพ

ด้ า น ก า ร
ปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร์
(1)

กลยุทธ์
(2)

ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง
(3)
(4)
(5)
24.เพิ่ มช่ องทางในการรับ รู้ ข้ อ มู ล ปัจจัยภายใน
ด้านการปฏิบัติงาน
ข่าวสารให้แก่ประชาชน
ขาดงบประมาณที่ จ ะมาสนั บ สนุ น ใน
กา ร จั ด ท้ า ช่ อ งทา งเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารให้แก่ประชาชน
ด้านการปฏิบัติงาน
25.ป้ อ งกั น และปราบป รามกา ร
ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น และประพฤติ มิ
ชอบในท้อ งถิ่ นอย่ างยั่งยื นและเป็ น
รูปธรรม

ปัจจัยภายนอก
การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ กฎหมายใน
การป้ อ งกั น การทุ จริ ต ในท้ องถิ่ น ยั ง มี
ค วา ม ค า ด เค ลื่ อ น ร ว ม ทั ง ก า ร
ตรวจสอบของภาคประชาสั ง คม และ
ภาครัฐยังมีน้อยอยู่

26.ปลู ก จิ ต ส้ า นึ ก ให้ ป ระชาชน มี ปัจจัยภายนอก
ความรั กชาติ ศาสนา และเทิ ด ทู น บางกร ณี ป ระชาชน จ ะปฏิ บั ติ เพื่ อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ปกป้ อ งชาติ ศาสน า และสถา บั น
พระมหากษั ตริ ย์ อาจจะหมิ่ น ต่อ การ
กระท้ า ผิ ด กฎหมาย จะเข้ า ข่ า ยเป็ น
ผู้กระท้าผิดเสียเอง

ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ
ตามกฎระเบียบ
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5.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
ยุทธ
ศาสตร์
(1)
ยุทธศาส
ตร์ที่ 1
การ
พัฒนา
ด้าน
โครงสร้า
งพืนฐาน

กลยุทธ์
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

1.ก่อสร้าง
ปรับปรุง
บ้ารุงรักษา
ถนน ทางเท้า
สะพาน ระบบ
การจราจร
และสิ่งอ้านวย
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ปรับปรุง
บ้ารุงรักษา
และพัฒนา
ระบบไฟฟ้า
ส่องสว่าง
สาธารณะให้
ครอบคลุมทุก
พืนที่เป็น
ระเบียบ และ
สอดคล้องกับ
การขยายตัว
ของเมืองเขต
เทศบาลต้าบล
น้าสวย

1.การขอ
อนุญาตก่อสร้าง
อาคารดัดแปลง
อาคารหรือรือ
ถอนอาคารยังมี
ผู้ยื่นขออนุญาต
บางรายเตรียม
เอกสารไม่ครบ
ท้าให้การยื่นขอ
อนุญาตก่อสร้าง
อาคาร
ดัดแปลงอาคาร
หรือรือถอน
อาคารมีความ
ล่าช้าออกไป

ปัจจัย
ภายนอก
การยื่นขอ
อนุญาต
ก่อสร้าง
อาคาร
ดัดแปลง
อาคารหรือรือ
ถอนอาคาร ผู้
ขออนุญาต
เตรียมเอกสาร
มาไม่ครบถ้วน

การประเมินความเสี่ยง
ประเภท
ระดับ
ลาดับ
ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
ด้านการ
3
3
9
2
ปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร์
(1)

กลยุทธ์
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภท
ความเสี่ยง
(5)

(2) ผู้พิการ
บางรายไม่ได้
ตรวจสอบวัน
หมดอายุของ
บัตร
ประจ้าตัวผู้
พิการ

ปัจจัยภายนอก
ด้าน
กรณีบัตรคนพิการ
การเงิน
หมดอายุ และไม่ได้
ด้าเนินการติดต่อขอ
ท้าบัตรที่หมดอายุ ท้า
ให้ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง

(3) การขอรับ
สิทธิเงินอุดหนุน
เพื่อการเลียงดู
เด็กแรกเกิด ซึ่งมี
การละเลยการ
แจ้งขึนทะเบียน
เพื่อการเลียงดู
เด็กแรกเกิด

ปัจจัยภายนอก
ด้าน
การละเลยการแจ้งขึน การเงิน
ทะเบียนท้าให้มีเด็ก
แรกเกิดได้รับเงิน
อุดหนุนล่าช้า

6.งานส่งเสริม
สุขภาพกายและ
จิตใจควบคู่ไป
กับการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
ให้มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง

ปัจจัยภายนอก
การมีส่วนรวมของ
ประชาชน มีน้อย
ท้าให้ไม่เกิด
ประสิทธิภาพ

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระ ระดับ
ลาดับ
ทบ
ความ
ความ
(6)
เสี่ยง
เสี่ยง
(7)
(8)
(9)
4
3
12
3

3

3

9

2

ด้านการ 2
ปฏิบัติงาน

2

4

2
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
(1)
(2)

ความเสี่ยง
(3)
7.เพิ่มพูน
ความรู้และ
ทักษะพร้อมทัง
พัฒนาศักยภาพ
ของประชาชน

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

ปัจจัยภายนอก
กิจกรรมไม่บรรลุตาม
เป้าหมายเนื่องจาก
ประชาชนให้
ความส้าคัญน้อย
เกินไป
8.การเพิ่ มพื นที่ ปัจจัยภายนอก
สี เ ขี ย ว ใน เข ต การมีพืนที่สีเขียวเพิ่ม
ชุ ม ชน ให้ มา ก มากขึนในชุมชนต้อง
ยิ่งขึน
ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายหลายฉบับ
ด้วยกัน
9.การจัด
กิจกรรมและ
การส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

ประเภท
ความเสี่ยง
(5)
ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

ปัจจัยภายนอก
ด้านการ
การมีส่วนร่วมของ
ปฏิบัติงาน
ประชาชน มีน้อย
ท้าให้กิจรรมไม่เกิด
ประสิทธิผลเท่าที่ควร

การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
ผล
โอกาส
ความ
กระทบ
(6)
เสี่ยง
(7)
(8)
2
2
4

ลาดับ
ความ
เสี่ยง
(9)
2

2

2

4

2

2

2

4

2
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ยุทธศาสตร์
(1)

กลยุทธ์
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

(5)
ยุทธศาสตร์ที่
3
การพัฒนา
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน
สังคม และ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

4.สร้าง
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน

10.ส่งเสริม
ศักยภาพการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

ปัจจัยภายนอก
เนื่องจากปัจจุบัน
สภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน
ประชาชนอาจได้รับ
ผลกระทบจากเหตุ
วาตภัย อุทกภัย
และอาจเกิดอัคคีภัย
ได้ในบางกรณี
11.สร้างความ ปัจจัยภายนอก
สามัคคีในชุมชน การมีส่วนรวมของ
ให้มีการพัฒนา ประชาชน มี
ทางจิตใจและ น้อยท้าให้ไม่เกิด
สร้างความ
ประสิทธิภาพ
เข้มแข็งของ
ชุมชน
12.สนับสนุน ปัจจัยภายนอก
การรักษาความ การมีส่วนรวมของ
ปลอดภัยต่อ
ประชาชน มี
ชีวิตและ
น้อยท้าให้กิจรรมไม่
ทรัพย์สินของ เกิดประสิทธิผล
ประชาชน
เท่าที่ควร

การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
ผลกระ
ความ
ทบ
เสี่ยง
(6)
(7)
(8)
3
3
9

ประเภท
ความเสี่ยง โอกาส

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ลาดับ
ความ
เสี่ยง
(9)
2

2

2

4

2

2

2

4

2
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ยุทธศาสตร์
(1)

กลยุทธ์
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภท
ความเสี่ยง
(5)

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุข
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

5.สร้างจิตส้านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
พร้อมทังเพิ่ม
พืนที่ สีเขียว
แหล่งน้าในที่
สาธารณะ
การบริหาร
จัดการขยะน้า
เสียและ
มลภาวะทาง
อากาศอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล

13.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
จัดการขยะมูล
ฝอยสิ่งปฏิกูล
และน้าเสีย

ปัจจัยภายใน
ด้านการ
มีขยะตกค้าง
ปฏิบัติงาน
จ้านวนมาก ท้า
ให้การจัดเก็บขยะ
ล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผน

14.อนุรักษ์
และร่วมกัน
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(ดิน น้า ป่าไม้)
ให้อุดม
สมบูรณ์

ปัจจัยภายนอก ด้านการ
ประชาชนยังไม่ให้ ปฏิบัติงาน
ความส้าคัญใน
การลดปัญหาโลก
ร้อนเท่าที่ควร มี
การเผาขยะกัน
อย่างต่อเนื่องท้า
ให้เกิดปัญหา
หมอกควันภายใน
พืนที่ และปัญหา
ไฟไหม้ป่า

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกร ระดับ ลาดับ
ะทบ ความ ความ
(6)
เสี่ยง เสี่ยง
(7)
(8
(9)
)
4
3
12
3

3

3

9

2
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ปัจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภท
ความเสี่ยง
(5)

ยุทธศาสตร์
(1)

กลยุทธ์
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
รวมทังการ
ท่องเที่ยว
อย่างมี
คุณภาพ

6.ส่งเสริม
และ
สนับสนุนให้
เด็กและ
เยาวชน
และ
ประชาชน
ทั่วไปมีการ
เรียนรู้และ
พัฒนา
ตนเองใน
ด้านต่างๆ
อยู่
ตลอดเวลา
ให้เท่าทันกับ
เทคโนโลยี
และยุคสมัย
ที่
เปลี่ยนแปลง
ไปอย่าง
รวดเร็ว

15.งานอนุรักษ์
ฟื้นฟู และสืบ
สาน ศิลปะ
วัฒนธรรม
จารีต ประเพณี
ที่ดีงามและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม

ปัจจัยภายนอก
ด้านการ
การมีส่วนร่วมของ ปฏิบัติงาน
ประชาชน มี
น้อยท้าให้กิจรรมไม่
เกิดประสิทธิผล
เท่าที่ควร

16.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
กีฬาและ
นันทนาการ
ให้กับเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนทุก
คน

ปัจจัยภายนอก
ด้านการ
เด็กและเยาวชน
ปฏิบัติงาน
มักจะเรียนและพัก
อาศัยอยู่นอกเขต
พืนที่ ท้าให้ขาดการ
มีส่วนร่วมท้าให้
กิจกรรมไม่บรรลุผล

การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
ผลกระ
โอกาส
ความ
ทบ
(6)
เสี่ยง
(7)
(8)
3
3
9

2

2

4

ลาดับ
ความ
เสี่ยง
(9)
2

2
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ยุทธศาสตร์
(1)

กลยุทธ์
(2)

ความเสี่ยง
(3)
17.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาที่มี
คุณภาพทุกระดับ
ทังการศึกษาในและ
นอกระบบ

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภท
ความเสี่ยง
(5)

ปัจจัยภายนอก
ด้านการปฏิบัติ
การที่จะจัดการศึกษา ตามกฎระเบียบ
ในพืนที่ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตังไว้
ต้องมีการด้าเนินการ
ด้านกฎ ระเบียบ
หลายๆ ด้าน ซึ่งกฎ
ระเบียบเหล่านัน ยัง
เป็นอุปสรรคและไม่
สอดคล้องในการที่จะ
จัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ

การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
ผลกระ
โอกาส
ความ
ทบ
(6)
เสี่ยง
(7)
(8)
2
2
4

ลาดับ
ความ
เสี่ยง
(9)
2
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ยุทธศาสตร์
(1)

กลยุทธ์
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

18.งาน
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
ผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ต้าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์
(OTOP) ให้
ครบวงจรห่วง
โซ่ (Supply
Chain) ตังแต่
ขบวนการผลิต
การบรรจุ
ภัณฑ์ การ
กระจายสินค้า
การตลาด
ส่งเสริมการค้า
และการลงทุน

ปัจจัยภายนอก
ผลิตภัณฑ์
(OTOP) ยังขาด
งบประมาณที่จะ
มาสนับสนุนที่จะ
ท้าให้สินค้าหนึ่ง
ต้าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ เป็นที่
รู้จักและได้รับ
การยอมรับใน
ด้านคุณภาพ

การประเมินความเสี่ยง
ประเภท
ระดับ
ผลกร
ลาดับ
ความเสี่ยง โอกาส
ความ
ะทบ
ความเสี่ยง
(5)
(6)
เสี่ยง
(7)
(9)
(8)
ด้านการ
2
2
4
2
ปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร์
(1)

กลยุทธ์
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

19.พัฒนา
ฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิม
และแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่
ทังทาง
ธรรมชาติและที่
จัดสร้างขึน
อย่างมีคุณภาพ

ปัจจัยภายนอก
การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความ
จ้าเป็นต้องใช้
งบประมาณและการ
ลงทุนที่ค่อนข้างสูง
ซึ่งยังขาดแคลน
งบประมาณอยู่ ใน
การที่จะพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนและมีคุณภาพ

ประเภท
ความเสี่ยง
(5)
ด้านการ
ปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
ผลกระ
โอกาส
ความ
ทบ
(6)
เสี่ยง
(7)
(8)
2
2
4

ลาดับ
ความ
เสี่ยง
(9)
2
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การประเมินความเสี่ยง
ประเภท
ผลกระ
ระดับ
ลาดับ
ความเสี่ยง โอกาส
ทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
ด้านการ
2
2
4
2
ปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์
(1)

กลยุทธ์
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

ยุทธศาสตร์
ที่ 6 การ
พัฒนาด้าน
การเมือง
และ การ
บริหารงาน
ภาครัฐ

7.พัฒนา
ระบบ
บริหารที่มี
ประสิทธิภา
พ
ประสิทธิผล
มุ่ง
สนองตอบ
ต่อการแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ของ
ประชาชน

20.งาน
พัฒนาขีด
ความสามาร
ถการท้างาน
ของบุคลากร
ให้เกิด
กระบวนการ
เรียนรู้และ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

ปัจจัยภายใน
ขาดบุคลากรสาย
วิชาชีพเฉพาะด้าน
อาทิ ด้านโยธา ด้าน
สาธารณสุข ที่จะมา
ท้างานให้แก่ อปท.
ในสาขาที่มีความ
ต้องการ

21.พัฒนา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศ
และ
นวัตกรรมใน
การท้างาน
โดยมีการใช้
เทคโนโลยี
ทันสมัย

ปัจจัยภายใน
ด้านการ
ยังขาดแคลน
ปฏิบัติงาน
งบประมาณที่จะมา
สนับสนุนในการ
ท้างานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน

1

1

1

1

22.ส่งเสริม
ประชาธิปไต
ยและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน

ปัจจัยภายนอก
ด้านกลยุทธ์
ความเข้าใจในเรื่อง
การเมือง การ
ปกครอง และการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชนยังมีน้อย
อยู่ ส่งผลให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ได้ตังไว้

2

2

4

2
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ยุทธศาสตร์
(1)

กลยุทธ์
(2)

ประเภท
ความเสี่ยง
(5)

ความเสี่ยง
(3)

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

23.พัฒนา
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการ
ให้บริการที่
ทันสมัยอย่าง
ครบวงจร

ปัจจัยภายใน
ยังมีงบประมาณไม่
เพียงพอที่จะมา
สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริการ

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

24.เพิ่ม
ช่องทางใน
การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่
ประชาชน

ปัจจัยภายใน
ขาดงบประมาณที่
จะมาสนับสนุนใน
การจัดท้าช่องทาง
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่
ประชาชน

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระ
ระดับ
ลาดับ
โอกาส
ทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง
(6)
(7)
(8)
(9)
1
1
1
1

2

2

4

2
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ยุทธศาสตร์
(1)

กลยุทธ์
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภท
ความเสี่ยง
(5)

25.ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
และประพฤติมิ
ชอบในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนและ
เป็นรูปธรรม

ปัจจัยภายนอก
การปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย
ในการป้องกันการ
ทุจริตในท้องถิ่นยัง
มีความคาดเคลื่อน
รวมทังการ
ตรวจสอบของภาค
ประชาสังคม และ
ภาครัฐที่ซึ่งยังมี
น้อยอยู่

26.ปลูกจิตส้านึก
ให้ประชาชนมี
ความรักชาติ
ศาสนา และ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ปัจจัยภายนอก
ด้านการ
บางกรณีประชาชน ปฏิบัติตาม
จะปฏิบัติเพื่อ
กฎระเบียบ
ปกป้องชาติ ศาสนา
และสถาบัน
พระมหากษัตริย์
อาจจะหมิ่นเหม่ต่อ
การกระท้าผิด
กฎหมาย เข้าข่าย
เป็นผู้กระท้าผิดเสีย
เอง

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระ ระดับ
ลาดับ
(6)
ทบ
ความ
ความ
เสี่ยง
เสีย่ ง
(7)
(8)
(9)
2
2
4
2

1

1

1

1
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5.5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต้าบลน้าสวย อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

1.การขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคารหรือรือ
ถอนอาคารยังมีผู้ยื่นขอ
อนุญาตบางรายเตรียม
เอกสารไม่ครบ ท้าให้
การยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคารหรือรือ
ถอนอาคารมีความ
ล่าช้าออกไป

ปัจจัยภายนอก
การยื่นขอ
อนุญาตก่อสร้าง
อาคารดัดแปลง
อาคารหรือรือ
ถอนอาคาร ผู้
มาขออนุญาต
เตรียมเอกสาร
มาไม่ครบถ้วน

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(3)
9

ประเภทความ
เสี่ยง
(4)
ด้านการ
ปฏิบัติงาน

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยงแนวทางแก้ไข
(5)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(6)

1. ให้ค้าแนะน้าแก่ประชาชน 1 ต.ค. 64 – 30
ผู้มาขอรับบริการ หรือมี
ก.ย. 65
แผนผังแสดงขันตอน
2. ส่งหนังสือให้ประธาน
ชุมชน พร้อมทัง
ประชาสัมพันธ์การขอ
อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง
อาคาร รือถอนอาคาร ตาม
สื่อต่างๆ เช่น หอกระจาย
ข่าว เสียงตามสาย เว็บไซต์
ของเทศบาล เฟซบุ๊กของ
เทศบาล และทาง Line

ผู้รับผิด
ชอบ
(7)
กองช่าง
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ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

2.งาน
ควบคุมงาน
ก่อสร้าง
บุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าที่
ในการ
ควบคุมงาน
ก่อสร้างไม่
เพียงพอต่อ
ปริมาณงาน
บุคลากรหนึ่ง
คนต้อง
รับผิดชอบใน
การควบคุม
งานหลาย
โครงการใน
เวลาเดียวกัน
และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆ
อีกหลายด้าน
ท้าให้งาน
ล่าช้า

ปัจจัยภายใน
การปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุม
การก่อสร้างขาด
ความคล่องตัว
เกิดความล่าช้า

ระดับ
ความเสี่ยง
(3)

ประเภทความ
เสี่ยง
(4)

12

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

มาตรการดาเนินการ
ระยะเวลา
จัดการความเสี่ยง
ดาเนินการ
แนวทางแก้ไข
(6)
(5)
1. ก้าชับเจ้าหน้าที่
1 ต.ค. 64 – 30
ผู้ปฏิบัติงานให้
ก.ย. 65
ด้าเนินการอย่าง
รอบคอบ รัดกุมและเป็น
ระบบโดยล้าดับ
ความส้าคัญของงาน
ก่อสร้าง
2. ผู้ควบคุมงานให้เข้า
รับการอบรมหลักสูตร
การควบคุมงานของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ
(7)
กองช่าง
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ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

3.การส้ารวจและ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะมีข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าทาง
สาธารณะเกิดอยู่
บ่อยครัง

ปัจจัยภายนอก
ไฟฟ้าสาธารณะ
เสียหาย
บ่อยครังท้าให้
เกิดความไม่
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน

4.กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ให้แก่ประชาชน
และผู้ด้อยโอกาส

ปัจจัยภายนอก
มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ฝึก
อาชีพน้อยกว่า
เป้าหมายที่ได้
ตังไว้เนื่องจาก
ในชุมชนมี
ผู้สูงอายุพัก
อาศัยอยู่
มากกว่าวัย
แรงงานหนุ่ม
สาว

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(3)
4

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(4)
ด้านการ
ปฏิบัติงาน

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง
แนวทางแก้ไข
(5)
1. วางแผนการส้ารวจและ
ซ่อมแซม ไฟทางสาธารณะ
2. ให้ผู้น้าชุมชนมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในชุมชนของตน
และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ซ่อมแซมไฟทางสาธารณะจัดท้า
รายงานผลการปฏิบัติงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ

4

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

1. วางแผนก้าหนด
1 ต.ค. 64 –
กลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้น้าชุมชน 30 ก.ย. 65
เห็นถึงความส้าคัญของกิจกรรม
2. ส่งหนังสือให้ประธานชุมชน
พร้อมทัง ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามสื่อ
ต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เสียง
ตามสาย เว็บไซต์ของเทศบาล
เฟซบุ๊กของเทศบาล และทาง
Line

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(6)
1 ต.ค. 64 –
30 ก.ย. 65

ผู้รับผิดชอบ
(7)
กองช่าง

งานพัฒนา
ชุมชน
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ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

5.งาน
สงเคราะห์
ช่วยเหลือ
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี
คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส
(1) เมื่อมี
ผู้เสียชีวิต
บางรายไม่
มาแจ้งให้
เทศบาล
ทราบ

ปัจจัยภายนอก
ญาติของ
ผู้เสียชีวิตไม่
ได้มาแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบ
ภายในเดือนที่
เสียชีวิตและ
ขาดความ
ร่วมมือในการ
แจ้งข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลง
เป็นผลให้
เทศบาลต้อง
จ่ายเบียไปก่อน
และเกิดความ
ยุ่งยากในการ
เรียกเงินคืน

(2) ผู้พิการ
บางรายไม่ได้
ตรวจสอบวัน
หมดอายุของ
บัตร
ประจ้าตัวผู้
พิการ

ปัจจัยภายนอก
กรณีบัตรคน
พิการหมดอายุ
และไม่ได้
ด้าเนินการ
ติดต่อขอท้า
บัตรที่หมดอายุ
ท้าให้ไม่ได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(3)
12

ประเภท
มาตรการดาเนินการจัดการ
ระยะเวลา
ความ
ความเสี่ยงแนวทางแก้ไข
ดาเนินการ
เสี่ยง
(5)
(6)
(4)
ด้านการเงิน 1. วางแผนการส้ารวจข้อมูล
1 ต.ค. 64 –
ผู้เสียชีวิตจากทะเบียนราษฎร์ 30 ก.ย. 65
และเชื่อมโยงข้อมูลระบบ
สารสนเทศกับข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์
2. ส่งหนังสือให้ประธานชุมชน
พร้อมทัง ประชาสัมพันธ์เมื่อมี
ผู้เสียชีวิต ให้ญาติของผู้เสียชีวิต
มาติดต่อกับเทศบาล ตามสื่อ
ต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว
เสียงตามสาย เว็บไซต์ของ
เทศบาล เฟซบุ๊กของเทศบาล
และทาง Line

12

ด้านการเงิน 1. ส่งหนังสือให้ประธานชุมชน 1 ต.ค. 64 –
พร้อมทัง ประชาสัมพันธ์การขอ 30 ก.ย. 65
ต่อบัตรที่หมดอายุตามสื่อต่างๆ
เช่น หอกระจายข่าว เสียงตาม
สาย เว็บไซต์ของเทศบาล เฟ
ซบุ๊กของเทศบาล และทาง
Line

ผู้รับผิดชอบ
(7)
งานพัฒนา
ชุมชน

งานพัฒนา
ชุมชน
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ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

(3) การ
ขอรับสิทธิเงิน
อุดหนุนเพื่อ
การเลียงดูเด็ก
แรกเกิด ซึ่งมี
การละเลยการ
แจ้งขึน
ทะเบียนเพื่อ
การเลียงดูเด็ก
แรกเกิด

ปัจจัย
ภายนอก
การละเลย
การแจ้งขึน
ทะเบียนท้า
ให้มีเด็กแรก
เกิดได้รับเงิน
อุดหนุนล่าช้า

6.งานส่งเสริม
สุขภาพกาย
และจิตใจ
ควบคู่ไปกับ
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุขให้
มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง

ปัจจัย
ภายนอก
การมี
ส่วนรวมของ
ประชาชนมี
น้อยท้าให้ไม่
เกิด
ประสิทธิภาพ

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(3)
9

4

ประเภทความ
เสี่ยง
(4)

มาตรการดาเนินการจัดการความ
เสี่ยงแนวทางแก้ไข
(5)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(6)

ด้านการเงิน

1. วางแผนการส้ารวจข้อมูลเด็ก
1 ต.ค. 64 – 30
แรกเกิดจากทะเบียนราษฎร์ และ ก.ย. 65
เชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศกับ
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์
2. ส่งหนังสือให้ประธานชุมชน
พร้อมทัง ประชาสัมพันธ์เมื่อมีเด็ก
แรกเกิดภายในครอบครัวให้มา
ติดต่อกับเทศบาล ตามสื่อต่างๆ
เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย
เว็บไซต์ของเทศบาล เฟซบุ๊กของ
เทศบาล และทาง Line

งานพัฒนา
ชุมชน

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

สนับสนุนให้มีส่วนร่วมโดยการจัด
ฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทัง
พนักงานและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร
ด้านส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

1 ต.ค. 64 – 30
ก.ย. 65

ผู้รับผิดชอบ
(7)

61

ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

7.เพิ่มพูน
ความรู้และ
ทักษะพร้อม
ทังพัฒนา
ศักยภาพของ
ประชาชน

ปัจจัยภายนอก
กิจกรรมไม่
บรรลุตาม
เป้าหมาย
เนื่องจาก
ประชาชนให้
ความส้าคัญ
น้อยเกินไป

8.เพิ่มพืนที่สี
เขียวในเขต
ชุมชนให้มาก
ยิ่งขึน

ปัจจัยภายนอก
การมีพืนที่สี
เขียวเพิ่มมาก
ขึนในชุมชนต้อง
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กฎหมายหลาย
ฉบับ

9.การจัด
กิจกรรมและ
การส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนใช้
เวลาว่างให้
เกิด
ประโยชน์

ปัจจัยภายนอก
การมีส่วนร่วม
ของประชาชนมี
น้อยท้าให้กิ
จรรมไม่เกิด
ประสิทธิผล
เท่าที่ควร

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(3)
4

4

4

ประเภทความ
เสี่ยง
(4)

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยงแนวทางแก้ไข
(5)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(6)

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

สนับสนุนให้มีส่วนร่วมโดยการ
จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชน
รวมทังพนักงานและเจ้าหน้าที่
ในหลักสูตรด้านการเพิ่ม
ศักยภาพ ทักษะ และวิชาการ
ในด้านต่างๆ

1 ต.ค. 64 –
30 ก.ย. 65

ส้านักปลัดฯ

1 ต.ค. 64 –
30 ก.ย. 65

ส้านักปลัดฯ

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

1.รณรงค์ให้ประชาชนรู้ถึง
ความส้าคัญและประโยชน์ของ
ต้นไม้ที่ช่วยเพิ่มให้อากาศ
บริสุทธิ์
2.จัดกิจกรรมพร้อมทังปลูก
ต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาและร่มรื่น
ในเขตชุมชน

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

1 ต.ค. 64 –
30 ก.ย. 65
สนับสนุนให้มีส่วนร่วมโดยการ
จัดกิจกรรมให้แก่ประชาชน
รวมทังพนักงานและเจ้าหน้าที่
เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะ และ
ความรู้สาขาต่างๆ

ผู้รับผิดชอบ
(7)

ส้านักปลัดฯ
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มาตรการดาเนินการจัดการ
ระยะเวลา
ความเสี่ยง
ดาเนินการ
แนวทางแก้ไข
(6)
(5)
ด้านการ 1. ด้าเนินการจัดท้าแผน
1 ต.ค. 64 –
ปฏิบัติ ตาม ป้องกันและบรรเทาสาธารณ 30 ก.ย. 65
กฎระเบียบ ภัยในพืนที่และเผยแพร่ให้
ความรู้กับประชาชนเมื่อเกิด
สาธารณภัย
2. ให้ความรู้กับบุคลากรทัง
ภาครัฐ และอาสาสมัครให้มี
ความรู้เพิ่มมากขึนอย่าง
ต่อเนื่อง
3. จัดท้าโครงการแจ้งเหตุ
ทาง Line

ระดับ
ประเภทความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
(3)
(4)

ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

10.ส่งเสริม
ศักยภาพ
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ของเทศบาล

ปัจจัยภายนอก
เนื่องจาก
ปัจจุบันสภาพ
ภูมิอากาศ
แปรปรวน
ประชาชนอาจ
ได้รับ
ผลกระทบจาก
เหตุ วาตภัย
อุทกภัย และ
อาจเกิด
อัคคีภัยได้ใน
บางกรณี

9

11.สร้าง
ความ
สามัคคีใน
ชุมชนให้มี
การพัฒนา
ทางจิตใจ
และสร้าง
ความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

ปัจจัยภายนอก
การมีส่วนรวม
ของประชาชน
มีน้อยท้าให้ไม่
เกิด
ประสิทธิภาพ

4
ด้านการ
ปฏิบัติงาน

สนับสนุนให้มีส่วนร่วมโดย
การจัดฝึกอบรมให้แก่
ประชาชนรวมทังพนักงาน
และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร
พัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม
สติปัญญา

1 ต.ค. 64 –
30 ก.ย. 65

ผู้รับผิดชอบ
(7)
งานป้องกันฯ

งานพัฒนา
ชุมชน
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ระดับ
ความเสี่ยง
(3)

ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

12.สนับสนุน
การรักษาความ
ปลอดภัยต่อ
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ปัจจัยภายนอก
การมีส่วนรวม
ของประชาชนมี
น้อยท้าให้กิจรรม
ไม่เกิดประสิทธิผล
เท่าที่ควร

4

13.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมขยะ
มูลฝอย
สิ่งปฏิกูลและ
น้าเสีย

ปัจจัยภายใน
มีขยะตกค้าง
จ้านวนมากท้าให้
การจัดเก็บขยะ
ล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผน

12

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(4)
ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยงแนวทางแก้ไข
(5)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(6)

1. ประสานความร่วมมือกับ
สถานีต้ารวจภูธรบ้านบึงเพื่อ
ก้าหนดจุดตรวจ
2. จัดท้าโครงการติดตังกล้อง
CCTV
3. จัดท้าโครงการแจ้งเหตุทาง
Line

1 ต.ค. 64
– 30 ก.ย.
65

งานป้องกันฯ

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ 1 ต.ค. 64
ขยะ ที่ถูกวิธีลดการเผาขยะ การ – 30 ก.ย.
คัดแยกขยะ
65
2. รณรงค์ให้เห็นถึงโทษและพิษ
ภัยของการเผาขยะซึ่งท้าให้เกิด
ปัญหาหมอกควันและเกิดโรค
3. จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมใน
การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
ให้เห็นถึงประโยชน์และ
ความส้าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. เร่งรัดการจัดเก็บขยะใน
ชุมชนเพิ่มขึน

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ
(7)

64

ความเสี่ยง
(1)
14.อนุรักษ์และ
ร่วมกันฟื้นฟู
ทรัพยากรตาม
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(ดิน น้า ป่าไม้)
ให้อุดมสมบูรณ์

15.งานอนุรักษ์
ฟื้นฟู และสืบสาน
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณีที่
ดีงามและพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคม

ระดับ
มาตรการดาเนินการจัดการ
ประเภทความ
ปัจจัยเสี่ยง
ความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
(2)
เสี่ยง
แนวทางแก้ไข
(4)
(3)
(5)
ปัจจัยภายนอก
9
ด้านการ 1. ประสานความร่วมมือกับ
ประชาชนยังไม่ให้
ปฏิบัติงาน สถานีต้ารวจภูธรนาดินด้าเพื่อ
ความส้าคัญใน
ก้าหนดจุดตรวจ
การลดปัญหาโลก
2. จัดท้าโครงการติดตังกล้อง
ร้อนเท่าที่ควร มี
CCTV
การเผาขยะกัน
3. จัดท้าโครงการแจ้งเหตุทาง
อย่างต่อเนื่องท้า
Line
ให้เกิดปัญหา
4. จัดท้าโครงการอาสาสมัคร
หมอกควันภายใน
พิทักษ์โลก
พืนที่ และปัญหา
ไฟไหม้ป่า
ปัจจัยภายนอก
การมีส่วนร่วม
ของประชาชนมี
น้อยท้าให้กิจรรม
ไม่เกิดประสิทธิผล
เท่าที่ควร

9

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

1. รณรงค์ให้ประชาชนเห็น
คุณค่าที่ดีงามของกิจกรรม
ภายในชุมชน
2. ส่งหนังสือให้ประธานชุมชน
พร้อมทัง ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามสื่อต่างๆ เช่น หอ
กระจายข่าว เสียงตามสาย
เว็บไซต์ของเทศบาล เฟซบุ๊ก
ของเทศบาล และทาง Line

ระยะเวลาดาเนินการ
(6)

ผู้รับผิด
ชอบ
(7)

1 ต.ค. 64 – 30
ก.ย. 65

งาน
ป้องกันฯ

1 ต.ค. 64 – 30
ก.ย. 65

กอง
การศึก
ษา
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ระดับ
ประเภทความ มาตรการดาเนินการจัดการ
ระยะเวลา
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
ความ
เสี่ยง
ความเสี่ยงแนวทางแก้ไข
ดาเนินการ
(1)
(2)
เสี่ยง
(4)
(5)
(6)
(3)
16.ส่งเสริมและ ปัจจัยภายนอก
4
ด้านการ
1. รณรงค์ให้เด็กและ
1 ต.ค. 64 –
สนับสนุนการ เด็กและเยาวชน
ปฏิบัติงาน เยาวชนเห็นคุณค่า ที่ดีงาม 30 ก.ย. 65
กีฬาและ
มักจะเรียนและพัก
ของกิจกรรมภายในชุมชน
นันทนาการ
อาศัยอยู่นอกเขต
2. ส่งหนังสือให้ประธาน
ให้กับเด็ก
พืนที่ ท้าให้ขาดการ
ชุมชน พร้อมทัง
เยาวชนและ
มีส่วนร่วมท้าให้
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตาม
ประชาชนทุก
กิจกรรมไม่บรรลุผล
สื่อต่างๆ เช่น หอกระจาย
คนในพืนที่
ข่าว เสียงตามสาย เว็บไซต์
ของเทศบาล เฟซบุ๊กของ
เทศบาล และทาง Line
17.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการศึกษาที่มี
คุณภาพทุก
ระดับทัง
การศึกษาใน
และนอกระบบ

ปัจจัยภายนอก
การที่จะจัด
การศึกษาในพืนที่
ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตังไว้
ต้องมีการ
ด้าเนินการด้านกฎ
ระเบียบหลายๆ
ด้าน ซึ่งกฎ
ระเบียบเหล่านัน
ยังเป็นอุปสรรคและ
ไม่สอดคล้องในการ
ที่จะจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ

4

ด้านการ
1. จัดท้าแผนจัดการศึกษา 1 ต.ค. 64 –
ปฏิบัติ ตาม ทุกระดับทังในระบบและ
30 ก.ย. 65
กฎระเบียบ นอกระบบ ภายในเขตพืนที่
เทศบาลอย่างมีคุณภาพ
2. จัดหางบประมาณมา
สนับสนุน อาทิจาก
หน่วยงาน องค์กร
บุคคลภายนอก เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการจัด
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
(7)
กองการศึกษา

กองการศึกษา
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ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

(1)

(2)

18.งานส่งเสริม
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ต้าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์
(OTOP) ให้ครบ
วงจรห่วงโซ่
(Supply
Chain) ตังแต่
ขบวนการผลิต
การบรรจุภัณฑ์
การกระจาย
สินค้า
การตลาด
ส่งเสริมการค้า
และการลงทุน

ปัจจัย
ภายนอก
ผลิตภัณฑ์
(OTOP) ยัง
ขาด
งบประมาณที่
จะมา
สนับสนุนที่จะ
ท้าให้สินค้า
หนึ่งผลิตภัณฑ์
หนึ่งต้าบล
เป็นที่รู้จักและ
ได้รับการ
ยอมรับในด้าน
คุณภาพ

ระดับ
ความเสี่ยง
(3)
4

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(4)
ด้านการ
ปฏิบัติงาน

มาตรการดาเนินการจัดการ
ระยะเวลา
ความเสี่ยง
ดาเนินการ
แนวทางแก้ไข
(6)
(5)
1. จัดท้าแผนพัฒนา
1 ต.ค. 64 – 30
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ก.ย. 65
หนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) อย่างเป็นระบบ
และครบวงจร
2. ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
(OTOP) ตามสื่อต่างๆ เช่น
หอกระจายข่าว เสียงตาม
สาย เว็บไซต์ของเทศบาล
เฟซบุ๊กของเทศบาล และ
ทาง Line
3. ร่วมออกพืนที่ขายของ
สินค้ากับทางอ้าเภอ ทาง
จังหวัด หรือกลุ่ม ชมรม
ต่างๆ
4. จัดหาทุนสนับสนุนเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผู้รับผิด
ชอบ
(7)
งาน
พัฒนา
ชุมชน
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ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

19.พัฒนา ฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยว
เดิมและแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่
ทังทางธรรมชาติ
และที่จัดสร้างขึน
อย่างมีคุณภาพ

ปัจจัย
ภายนอก
การพัฒนา
แหล่ง
ท่องเที่ยวมี
ความ
จ้าเป็นต้องใช้
งบประมาณ
และการลงทุน
ที่ค่อนข้างสูง
ซึ่งยังขาด
แคลนอยู่ใน
การที่จะ
พัฒนาเป็น
แหล่ง
ท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
และมีคุณภาพ

20.งานพัฒนา
ขีดความสามารถ
การท้างานของ
บุคลากรให้เกิด
กระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยภายใน
ขาดบุคลากร
สายวิชาชีพ
เฉพาะด้าน
อาทิ ด้านโยธา
ด้าน
สาธารณสุข ที่
จะมาท้างาน
ให้แก่ อปท.ใน
สาขาที่มีความ
ต้องการ

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(3)
4

4

ประเภทความ มาตรการดาเนินการจัดการความ
เสี่ยง
เสี่ยงแนวทางแก้ไข
(4)
(5)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(6)

ผู้รับผิดชอบ
(7)

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

1. รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า 1 ต.ค. 64 – ส้านักปลัดฯ
และความส้าคัญของแหล่ง
30 ก.ย. 65
ท่องเที่ยวในพืนที่เขตเทศบาล
2. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว
เสียงตามสาย เว็บไซต์ของ
เทศบาล เฟซบุ๊กของเทศบาล
และทาง Line
3. จัดหาทุนสนับสนุนเพื่อเป็นทุน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

1. ปรับทัศนะคติในการท้างาน
ของพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้มี
จิตใจด้านการบริการที่ดี
2. จัดหลักสูตรอบรมโดยเชิญ
วิทยากร ผู้เชียวชาญด้านการ
พัฒนาบุคลกรมาเป็นวิทยากร
3. มีการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกปี

1 ต.ค. 64 –
30 ก.ย. 65

งานการ
เจ้าหน้าที่
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ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

21.พัฒนา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศ
และ
นวัตกรรมใน
การท้างาน
โดยใช้
เทคโนโลยี
ทันสมัย

ปัจจัยภายใน
ยังขาดแคลน
งบประมาณที่
จะมาสนับสนุน
ในการท้างานให้
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน

22.ส่งเสริม
ประชาธิปไต
ยและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน

ปัจจัยภายนอก
ความเข้าใจใน
เรื่องการเมือง
การปกครอง
และการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชนยังมี
น้อยอยู่ ส่งผล
ให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ได้ตังไว้

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(3)
1

ด้านการปฏิบัติงาน

4

ด้านกลยุทธ์

ประเภทความ
เสี่ยง
(4)

มาตรการดาเนินการ
ระยะเวลา
จัดการความเสี่ยงแนว
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ทางแก้ไข
(7)
(6)
(5)
1. ส่งพนักงานและ
1 ต.ค. 64 – 30 ส้านักปลัดฯ
เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ก.ย. 65
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องเพื่อน้ามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่
สื่อสารหรือมีการท้างาน
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น
เว็บไซต์ของเทศบาล เฟ
ซบุ๊กของเทศบาล และทาง
Line
1. ปรับเปลี่ยนช่วงเวลา
1 ต.ค. 64 – 30 ส้านักปลัดฯ
การจัดกิจกรรมเพื่อให้ได้ ก.ย. 65
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมี
ความหลากหลายมากขึน
2. มีการส้ารวจ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อ
รับทราบข้อมูลความรู้ด้าน
ประชาธิปไตยและทัศนคติ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
3. มีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ้าทุกปี
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ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

(1)

(2)

23.พัฒนา
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการ
ให้บริการที่
ทันสมัยอย่าง
ครบวงจร

ปัจจัยภายใน
ยังมี
งบประมาณไม่
เพียงพอที่จะ
มาสนับสนุน
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริการ
ประชาชน

24.เพิ่ม
ช่องทางใน
การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่
ประชาชน

ปัจจัยภายใน
ขาด
งบประมาณที่
จะมา
สนับสนุนใน
การจัดท้า
ช่องทาง
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่
ประชาชน

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(3)
1

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(4)
ด้านการ
ปฏิบัติงาน

4

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

มาตรการดาเนินการจัดการความเสี่ยง
แนวทางแก้ไข
(5)
1. ส่งพนักงานและเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อน้ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานและ
เจ้าหน้าที่สื่อสารหรือมีการท้างานผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาล
เฟซบุ๊กของเทศบาล และทาง Line
3. จัดหลักสูตรอบรมโดยเชิญวิทยากร
ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรมาเป็น
วิทยากร

1. ส่งพนักงานและเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อน้ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
สื่อสารหรือใช้ช่องทางผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาล ทาง
เฟซบุ๊กเทศบาล และทาง Line มากขึน
3. จัดหลักสูตรอบรมโดยเชิญวิทยากร
ผู้เชียวชาญด้านการมาเป็นวิทยากร

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิด
ชอบ

(6)
1 ต.ค. 64 –
30 ก.ย. 65

(7)
กองคลัง

1 ต.ค. 64 –
30 ก.ย. 65

กองคลัง
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ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

25.ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
และประพฤติ
มิชอบในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนและ
เป็นรูปธรรม

ปัจจัยภายนอก
การปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กฎหมายใน
การป้องกันการ
ทุจริตใน
ท้องถิ่นยังมี
ความคาด
เคลื่อน รวมทัง
การตรวจสอบ
ของภาคประชา
สังคม และ
ภาครัฐยังมี
น้อยอยู่

26.ปลูกจิตส้านึก
ให้ประชาชน
มีความรักชาติ
ศาสนา และ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ปัจจัยภายนอก
บางกรณี
ประชาชนจะ
ปฏิบัติเพื่อ
ปกป้องชาติ
ศาสนา และ
สถาบัน
พระมหากษัตริ
ย์ อาจจะหมิ่น
เหม่ต่อการ
กระท้าผิด
กฎหมาย เข้า
ข่ายเป็น
ผู้กระท้าผิดเสีย
เอง

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(3)
4

1

ประเภทความ
เสี่ยง
(4)

มาตรการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยงแนวทางแก้ไข
(5)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(6)

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

1. สร้างค่านิยมเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่นในท้องถิ่นว่าเรื่องที่ท้า
ร้ายประเทศชาติ ส่งผลเสียต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นระยะยาว
2. เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การ
ป้องกันการทุจริตผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของ
เทศบาล ทางเฟซบุ๊กของ
เทศบาล และทาง Line
3. จัดหลักสูตรอบรมโดยเชิญ
วิทยากร ผู้เชียวชาญด้านการ
ป้องกันการทุจริต มาเป็น
วิทยากร

1 ต.ค. 64
– 30 ก.ย.
65
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ด้านการ
1. เพิ่มช่องทางการ
1 ต.ค. 64
ปฏิบัติ ตาม ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง – 30 ก.ย.
กฎระเบียบ แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
65
2. จัดท้าแผนงานโครงการ
ปกป้องเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์
3. ประสานความร่วมมือกับผู้น้า
ชุมชน ประชาชนหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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ผู้รับผิดชอบ
(7)

