




 
คํานํา 

 การบริหารความเสี่ยงเปนหนาที่ของทุกคนในองคกรตั้งแตผูบริหารทองถ่ินจนถึงเจาหนาที่      
ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ ตองเริ่มตั้งแตการกําหนดกลยุทธดวยการมองภาพรวม
ทั้งหมดขององคกร โดยคํานึงถึงเหตุการณหรือปจจัยเสี่ยงที่สามารถสงผลกระทบตอมูลคารวมขององคกรแลว 
กําหนดแผนการจัดความเสี่ยง เพ่ือใหความเสี่ยงองคกรอยูในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได เพ่ือสราง
หลักประกันที่องคกรจะสามารถบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 
 

 คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดจัดทําแผนบริหารจัดการ    
ความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นและผูปฏิบัติงานการทุกกอง/ฝาย      
มีความเขาใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่ไดกําหนดไวในแผน ซึ่งเปนการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ใหระดับความ
เสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนอยูในระดับที่สามารถยอมรับได ประเมินได ควบคุมได          
และตรวจสอบไดอยางมีระบบ 
 

 แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงคตามคาดหวังไดก็ตอเม่ือไดมีการนําแผนไปสู     
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมของผูบริหารทองถ่ินและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกกอง/ฝาย ที่จะใหความรวมมือ   
ในการนําไปดําเนินการตอ และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเปนประโยชนแก             
การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกระดับ รวมทั้งเปนประโยชนตอการพัฒนางานของเทศบาลเมือง           
สุไหงโก-ลก ตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
  การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธที่สําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี   
จะชวยใหการบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ อาทิ การางแผน การกําหนดกลยุทธ การติดตามควบคุม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใชทรัพยากรตางๆ อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากข้ึนและลด
การสูญเสียและโอกาสที่ทําใหเกิดความเสียหายแกองคกร 
 

  ภายใตสภาวะการดําเนินงานของทุกๆ องคกรลวนแตมีความเสี่ยง ซึ่งเปนความไมแนนอน      
ที่อาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายขององคกร จึงจําเปนตองมีการจัดการความเสี่ยง
เหลานั้นอยางเปนระบบ โดยการระบุความเสี่ยงวามีปจจัยเสี่ยงใดบางที่กระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมาย
ขององคกร วิเคราะหคามเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงอยาง
เหมาะสม 
 

  นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 76         
“ไดกําหนดใหหนวยงานรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและหนังสือการบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด” และหนังสือกระทรวงการคลังที่ 
กค 0409/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 
 

  ดังนั้นคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจึงไดจัดทําแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 สําหรับใชเปนแนวทางในการบริหารปจจัยและควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินการตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย      
ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุมและ
ตรวจสอบไดอยางมีระบบ 
 

1.2 วัตถุประสงคของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1) เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นและผูปฏิบัติงานเขาใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
  2) เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
  3) เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
  4) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  5) เพ่ือเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงกับกลยุทธ 
  6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนกับองคกร 
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1.3 เปาหมาย 
 1) ผูบริหารทองถ่ินและผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง      
เพ่ือนําไปใชในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําปใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายท่ีกําหนดไว 
 2) ผูบริหารทองถ่ินและผูปฏิบัติงานสามารถ ระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความ
เสี่ยงและจัดการความเสี่ยงท่ีอยูในระดับที่ยอมรับได 
 3) สามารถนําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใชในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานภายในองคกรอยางตอเนื่อง 
 5) ความรับผิดชอบตอความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกําหนดข้ึนอยางเหมาะสม
ทั่วทั้งองคกร 
 6) การบริหารความเสี่ยงไดรับการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร 
 

1.4 ประโยชนของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง จะชวยใหผูบริหารทองถ่ินมีขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจไดดี
ยิ่งข้ึนและทําใหองคกรสามารถจัดการกับปญหาและอุปสรรคและอยูรอดไดในสถานการณที่ไมคาดคิดหรือ
สถานการณท่ีอาจทําใหองคกรเกิดความเสียหาย 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี ้
 1) เปนสวนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะชวย
ใหคณะทํางานและผูบริหารทองถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สําคัญ และสามารถทําหนาที่ในการ
กํากับ ดูแล องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 2) สรางฐานขอมูลที่มีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะเปนแหลงขอมูลสําหรับผูบริหารทองถ่ินในการตัดสินใจดานตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงซึ่งตั้งอยูบนสมมุติฐานในการตอบสนองตอเปาหมายและภารกิจหลักขององคกรรวมถึงระดับความ
เสี่ยงทีย่อมรับได 
 3) ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเส่ียงตางๆ ที่สําคัญไดทั้งหมด การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะทําใหบุคลากรภายในองคกรมีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร และตระหนัก
ถึงความเสี่ยงที่สงผลกระทบในเชิงลบตอองคกรไดอยางครบถวนซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 
 4) เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง เปนเครื่องมือที่ใชให
ผูบริหารทองถิ่นสามารถมั่นใจไดวาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเปนเครื่องมือ
ที่สําคัญของผูบริหารทองถ่ินในการบริหารงานและตัดสินใจในดานตาง ๆ เชน การวางแผนการกําหนดกลยุทธ 
การติดตามการควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานซึ่งสงผลใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดและสามารถปกปองผลประโยชน และสามารถเพ่ิมมูลคาแกองคกร 
 5) ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทําให
รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององคกรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เชน การตัดสินใจ    
โดยที่ผูบริหารทองถ่ินมีความเขาใจในกลยุทธ วัตถุประสงคขององคกร และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน 
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 6) ชวยใหการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 การจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละกิจกรรม
และการเลือกใชมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เชน การใชทรัพยากรสําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
ตางๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงยอมแตกตางกัน หรือการเลือกใชมาตรการแตละประเภทยอมใชทรัพยากร
แตกตางกัน เปนตน 
 

1.5 นิยามความเสี่ยง 
 1. ความเสี่ยง (Risk) 
 ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใด ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนภายในสถานการณ          
ที่ไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิด
ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะไมบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกรทั้งในดานยุทธศาสตร         
การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเปนผลกระทบทางบวกดวยก็ได โดยวัดจากผลกระทบที่ไดรับ 
(Impact) และผลกระทบที่จะเกิดของเหตุการณ (Likelihood) ของเหตุการณ 
 ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบงออกไดเปน 3 สวน ดังนี้ 
 1) ปจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทําใหเกิดความเสี่ยง 
 2) เหตุการณเสี่ยง คือ เหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือนโยบาย 
 3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่นาจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ
เสี่ยง 
 2. การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) 
 การบริหารความเสี่ยงองคกร คือ กระบวนการท่ีปฏิบัติโดย คณะกรรมการ ผูบริหารและบุคลากร
ทุกคนในองคกร เพ่ือชวยในการกําหนดกลยุทธและดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไดรับการ
ออกแบบเพ่ือใหสามารถบงชี้เหตุการณที่อาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอองคกร และสามารถจัดการความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับ เพ่ือใหไดรับความมั่นใจอยาง สมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงคที่องคกร
กําหนดไว 
 3. ระบบบริหารความเส่ียง (Risk Management System) 
  ระบบบริหารความเสี่ยง คือ ระบบการบริหารปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ
ดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหายใหระดับของความเสี่ยงและ
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยาง    
มีระบบโดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมาย ทั้งในดานกลยุทธการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงของ
องคกรเปนสําคัญโดยไดรับการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับ   
ทั่วทั้งองคกร 
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บทท่ี 2 
ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

2.1 ประวัติความเปนมา 
  สุไหงโก-ลก  (Sungai  Kolok)  เปนภาษามาลายู  มาจากคําวา (Sungai) แปลวาแมน้ํา        
ลําคลองและคําวา โก-ลก (kolok) แปลวา คดเคี้ยว ถาเปนคํานามหมายถึง มีดพราที่คนพ้ืนเมืองนิยมใช         
เมื่อนําคําวาสุ ไหง รวมกับโก-ลก หมายถึงแมน้ําที่คดเคี้ยว คงเรียกชื่อเมืองตามแมน้ํ า ท่ีไหลผานพ้ืนที่         
ปจจุบันแมน้ําสายนี้ เปนเสนแบงเขตแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียเดิมบริเวณตําบลสุไหงโก-ลก 
เปนพื้นที่ของตําบลปูโยะข้ึนกับอําเภอสุไหงปาดี ตอมาเมื่อมีความเจริญมากข้ึนมีประชากรมากขึ้น จึงไดแยกออก
จากตําบลปูโยะ จัดตั้งเปนตําบลสุไหงโก-ลก 
 

 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดรับการจัดตั้งในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลยสงคราม เดินทางมาตรวจราชการ     
ที่ตําบลสุไหงโก-ลก นายวงศ  ไชยสุวรรณ กํานันตําบลสุไหงโก-ลกในขณะนั้นไดรองขอตอจอมพล ป.พิบูลย
สงคราม เพ่ือขอจัดตั้งตําบลสุไหงโก-ลก ขึ้นเปนเทศบาล ตอมาเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๓ จึงไดมีพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก โดยมีนายวงศไชยสุวรรณ เปนนายกเทศมนตรีคนแรกหลังจากจัดตั้ง
เทศบาลตําบลสุไหงโก-ลกได ๘ ป ตําบลสุไหงโก-ลก ก็ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนกิ่งอําเภอขึ้นกับอําเภอ         
สุไหงปาดี  มีเขตปกครอง ๔ ตําบล คือตําบลสุไหงโก-ลก ตําบลปูโยะ ตําบลปาเสมัสและตําบลมูโนะ จนกระทั่ง
วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๖ จึงไดรับการยกฐานะเปนอําเภอสุไหงโก-ลก เทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก ในสมัย
แรกเริ่มการจัดตั้งมีพื้นที่ ๒๒ ตารางกิโลเมตร ตอมาไดมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ตามประกาศใน               
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมท่ี ๘๓ ตอนที่ ๒๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๐๙ ขยายเขตเทศบาลออกไปทาง    
ทิศเหนืออีก ๐.๕ ตารางกิโลเมตรเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก จึงมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น ๒๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร 
 

 ตอมาเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล
ตําบลสุไหงโก-ลก ข้ึนเปนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่วาการอําเภอสุไหงโก-ลก ถนนทรายทอง ๒ ตําบลสุไหงโก-ลก             
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนท่ีรวมทั้งสิ้น ๒๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูทางตอนใตของแหลม
มาลาย ู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 คุณภาพชีวิตประชาชนด ี

มีโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐาน” 
2.3 ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต  

  ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

    ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2.4 เปาประสงค (target) 
 ๑.ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณปูการ ระบบจราจร และผังเมืองไดมาตรฐาน 
 ๒.ประชาชนมีอาชีพ รายไดท่ีมั่นคงและยั่งยืน บริการดานสวัสดิการสังคม กีฬานันทนาการ การศึกษา 
และการสาธารณสุขอยางทั่วถึง ตลอดทั้งการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด          
มีประสิทธิภาพ 
 ๓.ประชาชนมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน             
การปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๔.สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน เมืองชายแดน การทองเที่ยว ผลิตภัณฑชุมชนในทองถิ่นอยาง
มั่นคงและยั่งยืนสูประชาคมอาเซียน 
 ๕.มีระบบการกําจัด น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการใชพลังงานอยาง
ยั่งยืน 
 ๖. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและ         
ภูมิปญญาทองถ่ิน ใหคงอยูสืบไป 
 ๗. การบริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
 

2.5 ตัวชี้วัด (KPI) 
 ๑.ความสําเร็จของโครงการการจัดระบบโครงการพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค ระบบจราจร
เพ่ิมขึ้น 
 2.ความสําเร็จของโครงการการสงเสริมอาชีพเพ่ือเพิ่มรายได การบริการดานสวัสดิการสังคม การกีฬา 
นันทนาการ สงเสริมดานการศึกษา และสาธารณสุขเพิ่มข้ึน ตลอดจนมีการแกไขและปองกันปญหายาเสพติด
เพ่ิมขึ้น 
 3.ความสําเร็จของโครงการใหความรูความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย การสงเสริมการมีสวนรวม   
ในการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ิมขึ้น 
 
 4.ความสําเร็จของโครงการการสงเสริมการตลาด การคา การลงทุนเมืองชายแดน การทองเที่ยว 
ผลิตภัณฑชุมชนในทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
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 5.ความสําเร็จของโครงการการจัดระบบการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและมีการสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสงเสริมการใชพลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน 
 6.ความสําเร็จของโครงการการทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ิมขึ้น 
 7.ความสําเร็จของโครงการดานการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น 
 

2.6 คาเปาหมาย (Goal) 
 1.จํานวนโครงการการจัดระบบโครงการพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค ระบบจราจร เพ่ิมข้ึน 

 2.จํานวนโครงการการสงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได การบริการดานสวัสดิการสังคม การกีฬา 
นันทนาการ สงเสริมดานการศึกษา และสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีการแกไขและปองกันปญหายาเสพติด
เพ่ิมขึ้น 

 3.ประชาชน เยาวชนมีความรูและความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย การสงเสริมการมีสวนรวมใน
การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ิมขึน้ 

 4.จํานวนโครงการการสงเสริมการตลาด การคา การลงทุนเมืองชายแดน การทองเที่ยว ผลิตภัณฑ
ชุมชนในทองถิ่นเพ่ิมขึ้น 

 5.จํานวนโครงการการจัดระบบการจัดการขยะ สิ่ งปฏิ กูลและมีการสง เสริมการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสงเสริมการใชพลังงานทดแทน เพ่ิมขึ้น 

 6.ความสําเร็จของโครงการการทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ิมขึ้น 

 7.จํานวนโครงการที่มีการพัฒนาดานความรูการบริหารจัดการองคกรตาม หลักธรรมาภิบาลใหกับ
บุคลากรภายในองคกร และการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชใหทันสมัยและจัดระบบการประชาสัมพันธที่
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 

2.7 กลยุทธ (Strategies)  
 1. บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน  ระบบระบายน้ํา 
 2. สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค 
 3. จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล 
 4. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
 5. จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 
 6.สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
 7.สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม   
 8.สงเสริมการศกึษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัด
การศกึษา 
 9.สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
 10.สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ   
 11.สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 
 12.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 13.สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เก่ียวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
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 14.พัฒนาศักยภาพของทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถิ่น 
 15.เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 
 16.สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง 
 17.สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดนเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 18.สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิ่น  
 19.สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 20.พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 21.สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 
 22.อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 23.สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 24.ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
 25.จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
 26.สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 
 27.สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศลิปวัฒนธรรม  
 28.สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน และปูชนียบุคคล 

 29.เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศลิปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 30.สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถ่ิน 

 31.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
   32.พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 

 33.พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

 34.พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

 35.ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 36.สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 

 37.พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกรเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
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2.8 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกการกําหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกําหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมตางๆ          
ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกที่เก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน ๗ ยุทธศาสตร 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 



 
 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง หนา 9 
 

2.9 โครงสรางหนวยงาน  

โครงสรางเทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง) 

รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง) 

รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

สํานักปลัดเทศบาล 

 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) 

กองวิชาการและแผนงาน 

(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับกลาง)

กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

กองชาง 

(นักบริหารงานชาง ระดับกลาง) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง) 

สํานักการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา 

กองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

 งานธุรการ 

 ฝายบริหารงานท่ัวไป 

    - งานการเจาหนาที่ 

    - งานสงเสริมการทองเที่ยว 

    -งานกิจการสถานีขนสง 

 ฝายปกครอง 

    - งานทะเบียนราษฎรและ 

      บัตร 

    - งานปองกนัและบรรเทา 

สาธารณภัย 

    - งานรักษาความสงบ 

 

 งานธุรการ 
 ฝายแผนงานและ
งบประมาณ 
    - งานวิเคราะหนโยบาย 
และแผน 
    - งานจัดทํางบประมาณ 
    - งานนิติการ 
 ฝายบริการและเผยแพร 
    วิชาการ 
    - งานประชาสัมพันธ 
    - งานสารสนเทศและ 

      การส่ือสาร 

 

 งานธุรการ 

 ฝายบริหารงานคลงั 

    - งานการเงินและบัญชี 

    - งานสถิติการคลงั 

 ฝายพัสดุและทรัพยสิน 

    - งานพัสดุ 

    - งานทะเบยีนพัสดุ 

 ฝายพัฒนารายได 

    - งานผลประโยชน 

    - งานพัฒนารายได 

 ฝายแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียน 

    ทรัพยสิน 

    - งานแผนที่ภาษี 

    - งานทะเบยีนทรัพยสิน 

 งานธุรการ 

 ฝายควบคุมการกอสราง 

    - งานวิศวกรรม 

    - งานสถาปตยกรรม 

 ฝายควบคุมอาคารและ 

ผังเมือง 

    - งานควบคุมอาคาร 

    - งานผังเมือง 
 ฝายสาธารณูปโภค 

    - งานสาธารณูปโภค 

    - งานจัดสถานที่และการ

ไฟฟาสาธารณะ 

    -  งานสวนสาธารณะ 
 

 งานธุรการ 

 ฝายบริหารงานสาธารณสขุ 

- งานสุขาภิบาลและอนามัย 

      สิ่งแวดลอม 

    - งานรักษาความสะอาด 

    - งานเผยแพรและฝกอบรม 

 ฝายบริการสาธารณสุข 

    - งานสงเสริมสุขภาพ 

    - งานปองกนัและควบคุมโรคติดตอ 

     - งานสัตวแพทย 

     - งานศูนยบริการสาธารณสุข 

        

สวนบริหารการศกึษา 

 ฝายบริหารการศึกษา 

    - งานโรงเรียน 

    - งานกิจการโรงเรียน 

 ฝายบริหารงานทั่วไป 

    - งานธุรการ 

    - งานวางแผนบุคคลและ 

      ทะเบียนประวัติ 

    - งานแผนงานและโครงการ 

    - งานงบประมาณ 

สวนสงเสริมการศกึษาศาสนา 

และวัฒนธรรม 

 ฝายสงเสริมการศกึษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

   - งานหองสมุด 

   - งานการกีฬาและนันทนาการ 

   -  งานสงเสริมประเพณ ี

ศิลปวัฒนธรรม 

 หนวยศกึษานเิทศก 

 โรงเรียน/ศูนยพฒันาเดก็เล็ก 

 

 งานธุรการ 
 ฝายพัฒนาชุมชน 
    - งานพัฒนาชุมชน 
    - งานแผนงานและโครงการ 
    - งานสงเสริมและพฒันาอาชีพ 
 ฝายสังคมสงเคราะห 
    - งานสังคมสงเคราะห 

    - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
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อํานาจหนาที่ของกอง/ฝายตางๆ มีดังนี ้
 

1.สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง) เปนผูบังคับบัญชา 
มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการทั่วไปของเทศบาล งานธุรการของ
เทศบาล งานการเจาหนาที่ งานสงเสริมการทองเที่ยว  งานทะเบียนราษฎรและ
บัตรงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบรอย           
งานกิจการสถานีขนสงผูโดยสาร และงานราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาที ่    
ของกองหรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งเรงรัดการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล โดยแบงเปน 
- งานธุรการ 
- ฝายบริหารท่ัวไป มีหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานการเจาหนาท่ี งานสงเสริมการทองเท่ียว   
และงานกิจการสถานีขนสง 
- ฝ ายปกครอง มีหัวหนาฝายปกครอง (นักบริหารงานทั่ว ไป ระดับตน )           
เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานทะเบียนราษฎรและบัตร งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและงานรักษาความสงบ 
 

2.กองคลัง มีผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) เปนผูบังคับบัญชา    
มหีนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการรับเงิน การเบิกจายเงิน การนําสงเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญทางการเงิน ฎีกา       
งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จบํานาญหรือเงินอ่ืนๆ     
งานจัดทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป งบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดทํา
บัญชีทุกประเภท การประมาณรายรับรายจาย การจัดสรรเงินตางๆ การควบคุม
การเบิกจาย งานทะเบียนคุมเงินรายได และรายจายตางๆ งานสถิติการคลัง     
งานเก่ียวกับการพัสดุและทะเบียน งานธุรการของกอง และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ
และไดรับมอบหมาย โดยแบงเปน 
- งานธุรการ 
- ฝายบริการงานคลัง มีหัวหนาฝายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับตน 
เปนผูบังคบับัญชา ประกอบดวย งานการเงินและบัญชี และงานสถิติการคลัง) 
- ฝายพัสดุและทรัพยสิน มีหัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน (นักบริหารงานการคลัง 
ระดับตน) เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานพัสดุ และงานทะเบียนพัสดุ 
- ฝายพัฒนารายได มีหัวหนาฝายพัฒนารายได (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน 
เปนผูบังคบับัญชา ประกอบดวย งานผลประโยชน และงานพัฒนารายได 
- ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีหัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย  
งานแผนที่ภาษี และงานทะเบียนทรัพยสิน 
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3.กองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับกลาง) เปนผูบังคับบัญชา  
มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทาง       
ดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและเขียนแบบ 
การตรวจสอบการกอสราง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานผังเมือง
งานแผนการปฏิบัติงานกอสรางและซอมบํารุง การควบคุมการกอสรางและ     
ซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักร การรวบรวมประวัติ ติดตาม 
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ       
งานเก่ียวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษาการเบิกจายวัสดุอุปกรณ อะไหล น้ํามัน 
เชื้ อ เพลิ ง งานสาธารณูปโภค งานจั ดสถานที่ และการ ไฟฟ าสาธารณะ             
งานสวนสาธารณะ งานธุรการของกอง และงานตางๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับ
มอบหมาย โดยแบงเปน 
- งานธุรการ 
- ฝายควบคุมการกอสราง มีหัวหนาฝายควบคุมการกอสราง (นักบริหารงานชาง 
ระดับตน) เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานวิศวกรรม และงานสถาปตยกรรม 
- ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง มีหัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง       
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานควบคุมอาคาร
และงานผังเมือง 
- ฝายสาธารณูปโภค มีหัวหนาฝายสาธารณูปโภค (นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
เปนผูบังคบับัญชา ประกอบดวย งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และการไฟฟา
สาธารณะ และงานสวนสาธารณะ 
 

4.กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

มีผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)  
เปนผูบังคบับัญชา มหีนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานสาธารณสุขชุมชน  
งานสงเสริมสุขภาพและอนามัย การปองกันและควบคุมโรคติดตอ งานสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดลอม งานรักษาความสะอาดงานบริการเผยแพรและฝกอบรม
ดานสาธารณสุข งานศูนยบริการสาธารณสุข งานศูนยบริการสาธารณสุข  
งานสัตวแพทย งานธุรการของกองและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและไดรับมอบหมาย 
โดยแบงเปน 
- งานธุรการ 
- ฝายบริหารงานสาธารณสุข มีหัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงาน
สาธารณสุข ระดับตน) เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานสุขาภิบาลและอนามัย
และสิ่งแวดลอม งานรักษาความสะอาด และงานเผยแพรและฝกอบรม 
- ฝายบริการสาธารณสุข มีหัวหนาฝายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงาน
สาธารณสุข ระดับตน) เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานสงเสริมสุขภาพ    
งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ งานสัตวแพทย และงานศูนยบริการสาธารณสุข 
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5.กองวิชาการและ

แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)  
เปนผูบังคบับัญชา มหีนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน 
ซึ่งมีลักษณะเพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ  
ซึ่งอาจเปนนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือ
ความมั่นคงของประเทศ การจัดทํางบประมาณ งานเกี่ยวกับกฎหมายและการดําเนินการ
ทางวินัยตางๆ งานประชาสัมพันธและเผยแพร งานศูนยบริการขอมูลขาวสารของ
เทศบาล การใหบริการอินเตอรเน็ตแกประชานชน งานสารสนเทศและการสื่อสาร  
งานธุรการของกอง  
และงานอื่นๆ ที่เก่ียวของและไดรับมอบหมาย โดยแบงเปน 
- งานธุรการ 
- ฝายแผนงานและงบประมาณ มีหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานวิเคราะหนโยบาย
และแผน งานจัดทํางบประมาณ และงานนิติกร 
- ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ มีหัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย  
งานประชาสัมพันธ งานสารสนเทศและการสื่อสาร 

6.สํานักการศึกษา มีผูอํานวยการสํานักการศกึษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) เปนผูบังคับบัญชา 
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทองถิ่น การจัดการศึกษาในระบบ
การศกึษา และนอกระบบการศกึษา การศกึษาตามอัธยาศัย วิเคราะห ประเมินขอมูลทาง
การศกึษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรในการจัดการศึกษาทองถ่ิน งานนิเทศการศึกษา การวัดผล
ประเมินผลทางการศึกษา และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษางานวางแผนบุคคลและ
ทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทางการศึกษา งานแผนงานโครงการและ  
งานงบประมาณทางการศึกษา งานหองสมุด งานกีฬาและนันทนาการ งานการสงเสริม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา  
งานธุรการและการบริหารทั่วไปของสํานัก และงานอื่นๆ ที่เก่ียวของและไดรับมอบหมาย 
โดยแบงเปน 
- สวนบริหารการศึกษา มีผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา
ระดับกลาง) เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย ฝายบริหารการศึกษา  
มีหัวหนาฝายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)  
เปนผูบังคบับัญชา ประกอบดวย งานโรงเรียน และงานกิจการโรงเรียน 
- สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)  
เปนผูบังคบับัญชา ประกอบดวย ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
มีหัวหนาฝายสงเสริมการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา  
ระดับตน) เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานหองสมุด งานกีฬาและนันทนาการ  
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และงานสงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  
- ฝายบริหารงานทั่วไป มีหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป  
ระดับตน) เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานธุรการ งานวางแผนบุคคล 
และทะเบียนประวัติ งานแผนงานและโครงการและงานงบประมาณ 
- หนวยศกึษานิเทศก 
- โรงเรียนเทศบาล 4 โรง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย   
 

7. กองสวัสดิการสังคม มีผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)  
เปนผูบังคับบัญชา มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห การพัฒนา
ชุมชน การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคม  
การสนับสนุนนโยบายของผูบริหารทีเ่ก่ียวของกับการพัฒนาหรือแกไขปญหาชุมชน  
งานธุรการของกองและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและไดรับมอบหมาย โดยแบงเปน 
- งานธุรการ 
- ฝายพัฒนาชุมชน มีหัวหนาฝายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน) 
เปนผูบังคบับัญชา ประกอบดวย งานพัฒนาชุมชน งานแผนงานและโครงการ  
งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
- ฝายสังคมสงเคราะห มีหัวหนาฝายสังคมสงเคราะห (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
ระดับตน) เปนผูบังคับบัญชา ประกอบดวย งานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการเด็ก 
และเยาวชน 

8.หนวยงานตรวจสอบ
ภายใน 

มหีนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการตรวจสอบบัญชีเอกสารการเบิกจาย  
เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานทางบัญชี  
งานตรวจสอบพัสด ุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพยสินและการทําประโยชน 
จากทรัพยเทศบาลงานอื่นๆ ที่เก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

9. กิจการเทศพาณิชย สถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก งานกิจการสถานีขนสง มีหนาท่ีบริหาร
จัดการภารกิจถายโอนสถานีขนสงผูโดยสาร จากกรมการขนสงทางบก  
กระทรวงคมนาคม จํานวน 15 ภารกิจ คือ การบริหารชองจอดรถรับ-สงผูโดยสารของรถ
โดยสารประจําทาง การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ การจัดพ้ืนที่จําหนายตั๋วโดยสาร 
จัดระบบการจราจรภายในสถานี การรักษาความสะอาดภายในสถานี การรักษาความ
ปลอดภัย การประชาสัมพันธ และบริการขอมูลการเดินทาง การควบคุม ดูแล การติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธในบริเวณสถานี การจัดใหมีบริการหองสุขา การจัดใหมีการบริการ
จําหนายสินคาเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม การจัดใหมีบริการรับฝากของ การจัดใหมีบริการ
รถรับจาง การจัดใหมีการบริการรถเข็นสัมภาระ การเก็บเงินคาบริการสถานีขนสง  
การจัดหา ดูแล ซอมแซม บํารุงรักษาอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบบัแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2  

 

โครงสรางตามแผนอัตราปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
1.  สํานักปลัดเทศบาล 1.  สํานักปลัดเทศบาล  

๑.๑ งานธุรการ ๑.๑ งานธุรการ  

1.2 ฝายบริหารงานทั่วไป 1.2 ฝายบริหารงานทั่วไป  

- งานการเจาหนาที่ - งานการเจาหนาที่  

- งานสงเสริมการทองเท่ียว - งานสงเสริมการทองเท่ียว  

  - งานกิจการสถานีขนสง  

1.3 ฝายปกครอง 1.3 ฝายปกครอง  

- งานทะเบียนราษฎรและบัตร - งานทะเบียนราษฎรและบัตร  

- งานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- งานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

 

- งานรักษาความสงบ - งานรักษาความสงบ  

2. กองคลัง 2. กองคลัง  

2.1 งานธุรการ 2.1 งานธุรการ  

2.2 ฝายบริหารงานคลัง 2.2 ฝายบริหารงานคลัง  

- งานการเงินและบัญชี - งานการเงินและบัญชี  

- งานสถิติการคลัง - งานสถิติการคลัง  

2.3 ฝายพัสดุและทรัพยสิน 2.3 ฝายพัสดุและทรัพยสิน  

- งานพัสดุ - งานพัสดุ  

- งานทะเบียนพัสดุ - งานทะเบียนพัสดุ  

2.4 ฝายพัฒนารายได 2.4 ฝายพัฒนารายได  

- งานผลประโยชน - งานผลประโยชน  

- งานพัฒนารายได - งานพัฒนารายได 
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โครงสรางตามแผนอัตราปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

2.5 ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียบทรัพยสิน 2.5 ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียบทรัพยสิน  

- งานแผนที่ภาษี - งานแผนที่ภาษี  

- งานทะเบียนทรัพยสิน - งานทะเบียนทรัพยสิน  

3. กองชาง 3. กองชาง  

3.1 งานธุรการ 3.1 งานธุรการ  

3.2 ฝายควบคุมการกอสราง 3.2 ฝายควบคุมการกอสราง  

- งานวิศวกรรม - งานวิศวกรรม  

- งานสถาปตยกรรม - งานสถาปตยกรรม  

3.3 ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 3.3 ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง  

- งานควบคุมอาคาร - งานควบคุมอาคาร  

- งานผังเมือง - งานผังเมือง  

3.4 ฝายสาธารณูปโภค 3.4 ฝายสาธารณูปโภค  

- งานสาธารณูปโภค - งานสาธารณูปโภค  

- งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ - งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ  

- งานสวนสาธารณะ - งานสวนสาธารณะ  

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

4.1 งานธุรการ 4.1 งานธุรการ  

4.2 ฝายบริหารงานสาธารณสุข 4.2 ฝายบริหารงานสาธารณสุข  

- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม  

- งานรักษาความสะอาด - งานรักษาความสะอาด  

- งานเผยแพรและฝกอบรม - งานเผยแพรและฝกอบรม  

4.3 ฝายบริการสาธารณสุข 4.3 ฝายบริการสาธารณสุข  

- งานสงเสริมสุขภาพ - งานสงเสริมสุขภาพ  

- งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ - งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ  

- งานสัตวแพทย - งานสัตวแพทย  

- งานศูนยบริการสาธารณสุข - งานศูนยบริการสาธารณสุข  

5. กองวิชาการและแผนงาน 5. กองวิชาการและแผนงาน  

5.1 งานธุรการ 5.1 งานธุรการ  

5.2 ฝายแผนงานและงบประมาณ 5.2 ฝายแผนงานและงบประมาณ  

- งานวิเคราะหนโยบายและแผน - งานวิเคราะหนโยบายและแผน  

- งานจัดทํางบประมาณ - งานจัดทํางบประมาณ  

- งานนิติการ - งานนิติการ  

5.3 ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 5.3 ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  

- งานประชาสัมพันธ - งานประชาสัมพันธ  

- งานสารสนเทศและการสื่อสาร - งานสารสนเทศและการสื่อสาร  
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โครงสรางตามแผนอัตราปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

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
วัฒนธรรม 

6.2 สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

6.2.1 ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6.2.1 ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

- งานหองสมุด - งานหองสมุด  

- งานกีฬาและนันทนาการ - งานกีฬาและนันทนาการ  

- งานสงเสริมประเพณีศิลปะวัฒนธรรม - งานสงเสริมประเพณีศิลปะวัฒนธรรม  

6.3 ฝายบริหารงานทั่วไป 6.3 ฝายบริหารงานทั่วไป  

- งานธุรการ - งานธุรการ  

- งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัต ิ - งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัต ิ  

- งานแผนงานและโครงการ - งานแผนงานและโครงการ  

- งานงบประมาณ - งานงบประมาณ  

6.4 หนวยศกึษานิเทศก 6.4 หนวยศกึษานิเทศก  

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 (วิมุกตายนวิทยา)  

- โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง) - โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง)  

6.6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย 6.6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย  

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง 
สุไหงโก-ลก 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง 
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  

- งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ - งานแผนงานและโครงการ* *กําหนดเพิ่มตาม
ยุทธศาสตรที่ 2 ดาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต 
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  - งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ  

7.3 ฝายสังคมสงเคราะห 7.3 ฝายสังคมสงเคราะห  

- งานสังคมสงเคราะห - งานสังคมสงเคราะห  

- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน  

8. หนวยงานตรวจสอบภายใน 8. หนวยงานตรวจสอบภายใน  

9. กิจการเทศพาณิชย 9. กิจการเทศพาณิชย  

 สถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลเมือง 
สุไหงโก-ลก 

 สถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลเมือง 
สุไหงโก-ลก 

 

- งานกิจการสถานีขนสง - งานกิจการสถานีขนสง  
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บทท่ี 3 
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

3.1 แนวทางดําเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 3.1.1 แนวทางดําเนินงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  
แบงเปน 2 ระยะ ดังนี ้
 ระยะที่ 1 การเริ่มตนและพัฒนา 
 1) กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 2) ระบุปจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง 
 3) วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงจากการดําเนินงาน 
 4) จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปจจัย
เสี่ยงที่อยูในระดับปานกลางที่มีนัยสําคัญ 
 5) สื่อสารทําความเขาใจเก่ียวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหผูปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง    
สุไหงโก-ลกรับทราบและนําไปปฏิบัติได 
 6) รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 7) รายงานสรุปการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
 ระยะที่ 2 การพัฒนาสูความยั่งยืน 
 1) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปที่ผานมา 
 2) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงแตละประเภท 
 3) ผลักดันใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วท้ังองคกร 
 4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 3.1.2 กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบดวย 
 1) ผูบริหารทองถิ่น มีหนาที่ แตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง สงเสริมใหมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติ
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือนําไปปฏิบัติตอไป 
 2) คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหนาที่ ดําเนินการใหมีระบบการบริหารจัดการ      
ความเสี่ยง จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานตอไปในอนาคต 
 3) ผูปฏิบัติงาน หรือเจาหนาที่ กอง/ฝาย ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีหนาที่สนับสนุนขอมูล    
ที่เกี่ยวของใหกับคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง และใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
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3.2 โครงสรางการบริหารความเสี่ยง 
 โครงสรางการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปดวย การกํากับดูแล การตัดสินใจ           
การจัดทําแผนการติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแตละองคประกอบมีอํานาจหนาที่ ดังนี ้
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) รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญ เสนอตอ
ผูบริหารทองถิ่นเพ่ือพิจารณา 
3.2.5 เจาหนาที่กอง/ฝาย 
 1) สนับสนุนขอมูลที่เก่ียวของใหกับคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2) ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
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คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง 
 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดมีการแตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงตามคําสั่งเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก ที่ 104/2562 ลงวันที 15 ตุลาคม พ.ศ.2562 โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้ 
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 
 

 หนาที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของเทศบาลเมือง   
สุไหงโก-ลก ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตางๆ ที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน 
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.กําหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงท่ีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจะยอมรับได 
 4.จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงตามความจําเปน 
 5.สนับสนุนคณะทํางานบริหารความเสี่ยงใหดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืน         
ที่จําเปน ใหสอดคลองกับขอบเขตความรับผิดชอบ 
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บทท่ี 4 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และ
จัดลําดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานขององคกรรวมทั้งการจัดทํา
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับ
ที่ปองกันได ซึ่งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก 
ดังนี้ 
 1. ระบุความเสี่ยง เปนการระบุเหตุการณใด ๆ ทั้งท่ีมีผลดีและผลเสียตอการบรรลุวัตถุประสงค
โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เม่ือใด และเกิดขึ้นไดอยางไร 
 2. ประเมินความเสี่ยง เปนการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยงโดยอาศัย
เกณฑมาตรฐานที่ไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม 
 3. จัดการความเสี่ยง เปนการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม
ความเสี่ยงที่สูงและสูงมากนั้นใหลดลงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดสามารถปฏิบัติไดจริงและควรตองพิจารณาถึง
ความคุมคาในดานคาใชจายและตนทุนที่ตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น           
กับประโยชนท่ีจะไดรับดวย 
 4. รายงานและติดตามผล เปนการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงท่ีไดดําเนินการทั้งหมดตามลําดับใหฝายบริหารรับทราบและใหความเห็นชอบดําเนินการตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจําปเพ่ือใหมั่นใจวาองคกรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมี
ประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดําเนินการสามารถลดและ
ควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดจริงและอยูในระดับท่ียอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืน
เพ่ิมเติมเพ่ือใหความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูหลังมีการจัดการอยูในระดับที่ยอมรับไดและใหองคกรมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 
 6. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพ่ือพัฒนาระบบใหดีขึ้น 
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4.1 การระบุความเสี่ยง 
 เปนกระบวนการที่ผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงโดยตอง
คํานึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปจจัยทั้งภายนอกและภายใน ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคกร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรมโดยการระบุปจจัยเสี่ยงจะตอง
พิจารณาวามีเหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหาย
และไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด รวมทั้งมีทรัพยสินใดที่จําเปนตองไดรับการดูแล ปองกัน รักษา ดังนั้น      
จึงจําเปนตองเขาใจความหมายของคําวา “ความเสี่ยง” (Risk) ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) และประเภทความ
เสี่ยง กอนที่จะสามารถระบุความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม 
 4.1.1 ความเส่ียง (Risk) หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต
สถานการณที่ไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือ
กอใหเกิดความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักขององคกรและเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติงาน 
 4.1.2 ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําให    
ไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดข้ึนที่ไหน เมื่อไร และเกิดขึ้นได
อยางไรและทําไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนความเสี่ยงที่แทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกําหนด
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง โดยปจจัยเสี่ยงแบงไดเปน 2 ดาน ดังนี ้
 1) ปจจัยเสี่ยงภายใน เปนความเสี่ยงที่สามารถควบคุมการเกิดไดโดยองคกร เชน นโยบายของ
ผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของ
ระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่ การควบคุมไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน วัฒนธรรมองคกร ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ เปนตน 
 2 ) ปจจัย เสี่ ย งภายนอก เปนความเสี่ ยงที่ ไม สามารถควบคุมการเ กิดได โดยองคกร                
เชน ภัยธรรมชาติ คูแขง กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี     
หรือสภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน 
 

 4.1.3 ประเภทของความเสี่ยง แบงเปน 4 ประเภท ดังนี ้
 1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการ
ดําเนินงานขององคกร การกําหนดกลยุทธ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน ที่อาจกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุตามเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตรขององคกร 
 2) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไมพรอมในเรื่อง
งบประมาณการเงินที่ใชในการดําเนินโครงการนั้น ๆ เก่ียวของกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและ
งบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน ขอบังคับเก่ียวกับรายงานทางการเงินของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ไดแก กรมบัญชีกลาง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงบประมาณ รวมท้ังการจัดสรร
งบประมาณไมเหมาะสม เปนตน 
 3) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานทุก ๆ ข้ันตอนโดยครอบคลุมถึงปจจัยที่เก่ียวของกับกระบวนการ อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และบุคลากรในการปฏิบัติงาน  เชน การปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน ไมมีแผนผังข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไมมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
เปนตน 
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 4) ความเสี่ยงดานกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ (Compliance Risk) หรือ (Event 
Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวของได หรือกฎหมาย
ที่มีอยูไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับประเด็นขอกฎหมาย 
ระเบียบ การปกปองคุมครองผูรบับริการหรือผูมีสวนไดเสีย  
 การระบุความเสี่ยงควรเริ่มดวยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค  
ที่กําหนดไวแลวจึงระบุปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทําใหเกิดความผิดพลาด      
ความเสียหาย และเสียโอกาส ปจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเปนตนเหตุที่แทจริงเพ่ือที่จะสามารถนําไปใชประโยชน    
ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได ทั้งนี้การระบุความเสี่ยงสามารถดําเนินการไดหลายวิธี            
เชน จากการวิเคราะหกระบวนการทํางาน การวิเคราะหทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผานมา การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองคกรอื่น การสัมภาษณ แบบสอบถาม เปนตน 
 

4.2 การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ประกอบดวย การวิเคราะห การประเมินและการจัด
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของหนวยงาน 
 

 4.2.1 การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน  
  1) การวิ เคราะหความเสี่ยง ประกอบดวย การประเมินโอกาสที่ จะเกิดเหตุการณ 
(Likelihood) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) โดยพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดปจจัยเสี่ยง และประเมิน 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ เพ่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดเหตุการณและผลกระทบ 
ของความเสี่ยงท่ีเหลืออยูภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ไดมีการดําเนินงานผานมาแลว โอกาส     
ที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) หมายถึง ความเปนไปไดหรือความถี่ที่จะเกิด ความเสี่ยงโดยโอกาสแบง
ออกเปน 5 ระดับ ไดแก นอยมาก นอย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขต ของผลกระทบ ดังนี้ 
เกณฑการประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ  
 
 

หลักเกณฑในการใหคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 
 1. โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง 
ซึ่งจําแนกเปน 5 ระดับ คือ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด 
ความถี่ในการเกิด

เหตุการณ 
ความนาจะเปนในการ

เกิดเหตุการณ 

ความนาจะเปนในการ
เกิดผลประโยชนทับซอน 

การใหหรือรับสินบน 

1 นอยมาก 5 ปตอครั้ง 
ไมมีโอกาสเกิดข้ึนเลย 

(0 – 20%) 
มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

2 นอย 2-3 ปตอครั้ง 
มีโอกาสในการเกิดขึ้น

นอยมาก 
(มากกวา 20 – 40%) 

มีโอกาสในการเกิดขึ้น 
นอยครั้ง 

3 ปานกลาง 1 ปตอครั้ง 
มีโอกาสในการเกิดขึ้น

ปานกลาง 
(มากกวา 40 – 60%) 

มีโอกาสในการเกิดขึ้น 
บางครั้ง 
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ระดับ โอกาสที่จะเกิด 
ความถี่ในการเกิด

เหตุการณ 
ความนาจะเปนในการ

เกิดเหตุการณ 

ความนาจะเปนในการ
เกิดผลประโยชนทับซอน 

การใหหรือรับสินบน 

4 สูง 
1-6 เดือนตอครั้งแต 

ไมเกิน 5 ครั้ง 

มีโอกาสในการเกิดขึ้น
มาก 

(มากกวา 60 – 80%) 

มีโอกาสในการเกิดขึ้น 
บอยครั้ง 

5 สูงมาก 
1 เดือนตอครั้งหรือ

มากกวา 

มีโอกาสในการเกิดขึ้น 
สูงมาก 

(มากกวา 80 – 100%) 

มีโอกาสในการเกิดขึ้น
ประจํา 

 

2. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ   
ความเสี่ยง จําแนกเปน 5 ระดับ คือ 
  ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่สงผลกระทบ ตอเปาหมาย
ตามภารกิจ เปนการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลคาความเสียหายจากความเสี่ยงท่ีคาดวาจะไดรับ       
ซึ่งแบงระดับของผลกระทบออกเปน 5 ระดับ ไดแก นอยมาก นอย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมิน        
จากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้ 

 

ระดับ ผลกระทบ มูลคาความเสียหาย 
1 นอยมาก ไมเกิน 5 ลานบาท 
2 นอย > 5 ลานบาท – 10 ลานบาท 
3 ปานกลาง > 10 ลานบาท – 50 ลานบาท 
4 สูง > 50 ลานบาท – 100 ลานบาท 
5 สูงมาก > 100 ลานบาท 

 

เกณฑการประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ไมเปนตัวเงิน) 

ระดับ ผลกระทบ 
ผลกระทบตอ ผลกระทบดานผลประโยชนทับ

ซอนการใหหรือรับสินบน ทรัพยสิน องคกร 

1 นอยมาก ไมมีการสูญเสีย 
ไมสงผลเลย หรือสงผล
กระทบระดับบุคคล 

สรางความไมสะดวกตอการ
ปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

2 นอย สูญเสียเล็กนอย 
สงผลกระทบในระดับ
หนวยงานภายใต กอง/

สถาบัน/ศูนย/กลุม 

สรางความไมสะดวกตอการ
ปฏิบัติงานบอยครั้ง 

3 ปานกลาง สูญเสียปานกลาง 
สงผลกระทบระดับ
หนวยงาน (กอง/

สถาบัน/ศูนย/กลุม) 

สรางบรรยากาศในการทํางานที่ไม
เหมาะสม 

4 สูง 
สูญเสีย

คอนขางมาก 
 

สงผลกระทบระดับกรม ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
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ระดับ ผลกระทบ 
ผลกระทบตอ ผลกระทบดานผลประโยชนทับ

ซอนการใหหรือรับสินบน ทรัพยสิน องคกร 

5 สูงมาก สูญเสียมาก 
สงผลกระทบไปยัง

ภายนอกกรม 
ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 

 

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและขอมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑดังกลาว  
เพ่ือเปนขอมูลสนับสนุนตอการเลือกระดับความเสี่ยงและใชเปนขอมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความ
เสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทําการประเมินระดับของความเสี่ยงท้ังในโอกาสและความรุนแรง     
ที่เกิดขึ้นแลว ใหทําการคํานวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยูดวยสูตรการคาํนวณ ดังนี ้
  

3. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการประเมินโอกาส
และผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง มีคาเปนเชิงปริมาณ ซึ่งคํานวณไดจากสูตร ดังนี ้ 
 

       ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L x I 
 

2) การจัดลําดับความสําคัญในการจัดการความเสี่ยง ใหพิจารณาจากผลการประเมินความ
เสี่ยง โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและ
ไมเปน ตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยงนอยมาก นอย ปานกลาง สูง สูงมาก มาจัดลําดับความสําคัญในการจัดการ 
ความเสี่ยงภายหลังจากที่ไดประเมินความเสี่ยงมาแลว โดยพิจารณาตามเกณฑในการจัดการความเสี่ยง         
ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ดังนี ้

 

ลําดับ ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนน เขตสี (ZONE) 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก  ๒๐ – ๒๕  แดง  
2 ความเสี่ยงระดับสูง ๑๐ – ๑๖ สม 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง ๔ – ๙ เหลือง 
4 ความเสี่ยงระดับนอย ๒ – ๓ เขียว 
5 ความเสี่ยงระดับนอยมาก ๑  ฟา 

 
แผนภูมิความเสี่ยง 

 

๕      
๔      
๓      
๒      
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 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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โอกาสจะเกดิเหตุการณ 
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กรอบการกําหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (ZONE) 
  จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นไดวา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดมีการจัดระดับความเสี่ยง   
ตามเขตสี (Zone)  ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ซึ่งจะไดเชื่อมโยงไปสูการควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปจจุบัน 
และที่จะได มีการกําหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี ้
 

ระดับความเสี่ยง เขตสี (ZONE) มาตรการในปจจุบัน มาตรการเพิ่มเติม 

ระดับนอยมาก ฟา 

กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการ ใน
การจัดการความเสี่ยงในปจจุบันอาจ
เพียงพอแลวใหติดตาม การดําเนินการ
เปนระยะๆ 

ไมจําเปนตองมีกิจกรรมควบคุมภายใน/ 
มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก  
หรืออาจมีไดหากไมใชทรัพยากรเพิ่มเติม  
หรือมีแผนงานอ่ืนรองรับอยูแลวระดับนอย 

ระดับนอย เขียว 

กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการ ใน
การจัดการความเสี่ยงในปจจุบันอาจ
เพียงพอแลวใหติดตาม การดําเนินการ
เปนระยะๆ  

ไมจําเปนตองมีกิจกรรมควบคุมภายใน/ 
มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเตมิอีก  
หรืออาจมีไดหากไมใชทรัพยากรเพิ่มเติม 
หรือมีแผนงานอ่ืนรองรับอยูแลว 

ระดับปานกลาง เหลือง 

ตองเฝาระวังอยางตอเนื่อง  และอาจ
เพิ่มเตมิความเขมขนในการดําเนินการ
ตามกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการ
ในปจจุบัน 

ไมจําเปนตองมีกิจกรรมควบคุมภายใน/ 
มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเตมิอีก  
หรืออาจมีไดหากไมใชทรัพยากรเพิ่มเติม 
หรือมีแผนงานอ่ืนรองรับอยูแลว ระดับสูง 

ระดับสูง สม 

ตองเฝาระวังอยางตอเนื่อง  และอาจ
เพิ่มเติมความเขมขนในการ ดําเนินการ
ตามกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการ
ในปจจุบัน 

จําเปนตองมีการเพ่ิมเติมกิจกรรมควบคุม 
ภายใน/มาตรการโดยหากมีขอจํากัด ใน
ดานทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให
มีความสําคัญในระดับรอง ระดับสูงมาก 

ระดับสูงมาก แดง 

ตองเฝาระวังอยางตอเนื่องและอาจ
เพิ่มเติมความเขมขนในการ ดําเนินการ
ตามกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการ
ในปจจุบัน 

จําเปนตองมีการเพ่ิมเติมมาตรการโดยหาก
มีขอจํากัดในดานทรัพยากรในการจัดการ
ความเสี่ยงใหมีความสําคัญในระดับที่สูง
กวาและผูบริหารควรใหความสําคัญในการ
ติดตามการดํา เนินการของกิจกรรม 
ควบคุมภายใน/มาตรการดังกลาวอยาง
ตอเนื่อง    

 

 การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติตางๆ ซึ่งกระทําเพื่อลด
ความเสี่ยง และทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค มีดังนี ้
 1. การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น      
เพ่ือปองกันไมให เกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก เชน การอนุมัติ การจัดโครงสรางองคกร           
การแบงแยกหนาที่ การควบคุมการเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน เปนตน 
 2. การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น        
เพ่ือคนพบขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว เชน การสอบทวน การวิเคราะห การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงาน
ขอบกพรอง เปนตน 
 3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive  Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุน
ใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เปนตน 
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 4. การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดข้ึนเพ่ือแกไข
ขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต 
 

4.3 การจัดการความเสี่ยง  
 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม            
กับสถานการณขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแตอยางไรก็ตาม
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นตองคุมคากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือ         
ยุทธศาสตรในการจัดการความเสี่ยง โดยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง            
4 แนวคิดหลัก (4T’s) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้    
 

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง ศัพทที่นิยมใชท่ัวไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 
4T 

1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะ
ยอมรับ เนื่องจากไมคุมคาในการจัดการหรือปองกัน
แตการเลือกบริหารความเสี่ยงดวยวิธีนี้ตองมีการ
ติดตามเฝาระวังอยางสม่ําเสมอ 

Risk Acceptance (Accept) Take 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือออกแบบวิธีการ
ทํางานใหมเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือ
ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับ ท่ียอมรับได  เชน  การจัดอบรมพนักงาน        
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 

Risk Reduction (Control) Treat 

3. กระจายความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยง หมายถึง 
กระจายหรือถายโอนความเสี่ยงใหหนวยงานอ่ืนชวย
แบงความรับผิดชอบไป เชน การทําประกันภัยกับ
บริษั ทภายนอก หรื อการจ า งบุ คคลภายนอก
ดําเนินการแทน (Outsource) เปนตน 

Risk Sharing (Transfer) Transfer 

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับ
ความเสี่ยงที่อยูในระดับสูงมากและไมอาจยอมรับได
จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะกอใหเกิด
ความเสี่ยงนั้นไป 

Risk Advoidance (Advoid) Terminate 
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4.4 การรายงานและติดตามผล 
 หลังจากการจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดําเนินการตามแผนแลวจะตองมีการ
รายงานผลและติดตามแผนเปนระยะเพื่อใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองและ
เหมาะสมโดยมีเปาหมายในการติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงหรือไม โดยหนวยงานตองสอบทานดูวาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ใดมีประสิทธิภาพดีก็ใหดําเนินการตอไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนําผลการ
ติดตามไปรายงานใหฝายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ไดกลาวไวขางตน ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจ
กําหนดขอมูลที่ตองติดตามหรืออาจทํา Check List การติดตามพรอมทั้งกําหนดความถี่ในการติดตามผลไดใน  
2 ลักษณะ คอื  
 1) การติดตามผลเปนรายครั้ง เปนการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กําหนด เชน ทุก 3 เดือน 6 เดือน 
9 เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน 
 2) การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน เปนการติดตามที่รวมอยูในการดําเนินงานตางๆ ตามปกติ
ของหนวยงาน    
  

4.5 การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง จะตองทําสรุปรายงานผล และประเมินผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงประจําปตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหมั่นใจวาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
เปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง           
ที่ดําเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดข้ึนไดจริง และอยูในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหา
มาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือใหความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูหลังมีการจัดการอยูในระดับที่ยอมรับไดและ
ใหองคกรมีการบริหารจดัการความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมในการดําเนินงาน 
 

4.6 การทบทวนการจัดการความเสี่ยง 
 การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงใหทันสมัยและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเปนประจําทุกป 
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บทท่ี 5 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

5.1 ขั้นตอนการจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1. การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง 
 ไดนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
จุดออนและ/หรือ ขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน และการวิเคราะหความเสี่ยง
และปจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมพิจารณาในที่ประชุมโดยวิเคราะห
จากปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง 4 ดาน ได ดังนี ้
 1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)  
 2) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)  
 3) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk)  
 4) ความเสี่ยงดานกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวของ (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) 
 

 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ไดดําเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงจัดลําดับของความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห เพ่ือประกอบการจัดทําแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี ้
 

5.2 การกําหนดขั้นตอนและวัตถุประสงคขั้นตอน 
 

การกําหนดขั้นตอนและวัตถุประสงคขั้นตอน 
ยุทธศาสตร 

(1) 
ขั้นตอน (กลยุทธ) 

(2) 
วัตถุประสงคขั้นตอน (เปาหมาย) 

(3) 
ยุทธศาสตรท่ี 1  
การพัฒนาดาน 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

1.บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทาง
คมนาคม สะพาน เขื่อน  ระบบระบายน้ํา 
2. สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค 
3. จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล 
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
5. จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยาง
ทั่วถึง 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน 
จํานวนโครงการการจัดระบบ
โครงการพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปโภค ระบบจราจร เพ่ิมข้ึน 
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การกําหนดขั้นตอนและวัตถุประสงคขั้นตอน 
ยุทธศาสตร 

(1) 
ขั้นตอน (กลยุทธ) 

(2) 
วัตถุประสงคขั้นตอน (เปาหมาย) 

(3) 
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนา 
ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

1.สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพ
แบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น 
2.สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ
ชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม   
3..สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตาม
อัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม 
ในการจัดการศกึษา 
4.สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสู 
เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
5.สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา  
และนันทนาการ   
6.สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค 
ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 
7.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนา
ดานงานสงเสริมคุณภาพชวีิต 
จํานวนโครงการการสงเสริมอาชีพ
เพ่ือเพ่ิมรายได การบริการดาน
สวัสดิการสังคม การกีฬา 
นันทนาการ สงเสริมดานการศึกษา 
และสาธารณสุขเพิ่มข้ึน ตลอดจน 
มีการแกไขและปองกันปญหา 
ยาเสพติดเพ่ิมขึ้น 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
ดานการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม  
และการรักษา
ความสงบ
เรียบรอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน 
เก่ียวกับการเมืองการปกครอง 
ระบบประชาธิปไตย 
2.พัฒนาศักยภาพของทองถ่ินในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถิ่น 
3.เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวม
ในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 
4.สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนา
ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และความสงบเรียบรอย 
ประชาชน เยาวชนมีความรู 
และความเขาใจใน 
ระบอบประชาธิปไตย การสงเสริม
การมีสวนรวมในการรักษาความสงบ
เรียบรอยและการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยเพ่ิมข้ึน 
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การกําหนดขั้นตอนและวัตถุประสงคขั้นตอน 

ยุทธศาสตร 
(1) 

ขั้นตอน (กลยุทธ) 
(2) 

วัตถุประสงคขั้นตอน (เปาหมาย) 
(3) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาดานการ
วางแผนการ
สงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 
 

1.สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถ่ิน 
และเมืองชายแดนเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน
2.สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ
ในทองถิ่น  
3.สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและ 
แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 
5.สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําร ิ
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนา
ดานการวางแผนการสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว 
จํานวนโครงการการสงเสริม
การตลาด การคา การลงทุนเมือง
ชายแดน การทองเที่ยว ผลิตภัณฑ
ชุมชนในทองถิ่นเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
2.สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในชุมชน 
มีจิตสํานึกในการรวมกัน 
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3.ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
4.จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอด 
จนระบบบําบัดน้ําเสีย 
6.สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนา
ดานการบริหารจัดการและ 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
จํานวนโครงการที่มีการพัฒนา 
ดานความรูการบริหารจัดการองคกร
ตามหลักธรรมาภิบาลใหกับบุคลากร
ภายในองคกร และการปรับปรุง
พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชใหทันสมัย
และจัดระบบการประชาสัมพันธ 
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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การกําหนดขั้นตอนและวัตถุประสงคขั้นตอน 
ยุทธศาสตร 

(1) 
ขั้นตอน (กลยุทธ) 

(2) 
วัตถุประสงคขั้นตอน (เปาหมาย) 

(3) 
ยุทธศาสตรท่ี 6 
การพัฒนาดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

1.สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู  
สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
2.สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน  
และปูชนียบุคคล 
3.เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา  
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

4.สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณ 
วัตถุและโบราณสถานในทองถ่ิน 

5.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก  
เยาวชนและประชาชน 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนา
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
ความสําเร็จของโครงการการ 
ทํานุบํารุงศาสนา  
อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ิมขึ้น 
 

ยุทธศาสตรที่ 7 
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 

2.พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช 
ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

3.พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

4.ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่
ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

5.สงเสริมและสรางทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน
เพ่ือการบริการประชาชน 

6.พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและ
เผยแพรการดําเนินงานขององคกรเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 7 การพัฒนา
ดานการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
จํานวนโครงการที่มีการพัฒนา 
ดานความรูการบริหารจัดการองคกร
ตาม หลักธรรมาภิบาล 
ใหกับบุคลากรภายในองคกร  
และการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องใชใหทันสมัยและจัดระบบ 
การประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 
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5.3 การระบุและวิเคราะหความเสี่ยง 
 

ยุทธศาสตร กลยุทธ ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการท่ีมีอยู  

(กรณียังไมมีใหระบุวา “ไมมี”) 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ลําดับ 
ความ
เสี่ยง 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
 
 
 
 

- บุกเบิก สราง
ปรับปรุง บํารุงรักษา
เสนทางคมนาคม 
ทางบก ทางน้ํา 
สะพาน เข่ือน  
ระบบระบายน้ํา 
 

1. ทําถนนล้ําเขตที่ดิน
ประชาชนเนื่องจาก
เปนถนนใหม  
หลักเขตท่ีดินไมชัดเจน 
 
 
 
2. การกอสราง 
คูระบายน้ํา 
ขณะกอสราง 
อาจเกิดอุบัติเหตุ 
กับประชาชนที่สัญจร 
ไปมา 
 

ปจจัยภายนอก 
-  ทําถนนล้ําเขตที่ดิน
ประชาชน  
เปนถนนใหม  
หลักเขตท่ีดิน 
ไมชัดเจน 
 
ปจจัยภายนอก 
- การกอสราง 
คูระบายน้ํา 
ขณะกอสราง 
อาจเกิดอุบัติเหตุ 
กับประชาชนที่สัญจร
ไปมา 

ดานการปฏิบัติ  
ตามกฎระเบียบ 

 
 
 
 
 

ดานการปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบ 

 

3 
 
 
 
 
 
 

3 

3 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
9 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
9 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

- ประสานเจาหนาที่ที่ดิน 
เจาหนาที่แผนที่ภาษีเทศบาล 
และเจาหนาที่ที่ดินในการชี้เขต 
 
 
 
 
- ทําการก้ันเขตกอสราง 
และติดตั้งปายเตือนที่ชัดเจน 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการท่ีมีอยู  

(กรณียังไมมีใหระบุวา “ไมมี”) 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ลําดับ 
ความ
เสี่ยง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สงเสริมงานดาน
สังเคราะหและ
สวัสดิการชุมชน 
แกผูดอยโอกาส 
ทางสังคม 
 
- สงเสริมการศกึษา
ทั้งใน นอกระบบ
และตามอัธยาศัย 
โดยสนับสนุนให
ประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดการศกึษา 

1. บัญชีของผูมีสิทธิ์ 
รับเบี้ยยังชีพรายใหม 
บางรายถูกปด 
 
 
 
2. นักเรียนยังขาด
ทักษะการวิเคราะห 
และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในบางรายวิชา 
ยังไมเปนไปตาม
เปาหมาย 
 
3. สื่อและนวัตกรรม 
ยังไมไดมาตรฐาน 
และยังขาดทักษะ 
ในการนํามาใช 

ปจจัยภายนอก 
- ผูมีสิทธิ์รับเบ้ียยังชีพ
รายใหมบางราย 
ถูกปด 
 
 
ปจจัยภายนอก 
- นักเรียนยังขาด
ทักษะการวิเคราะห 
และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ในบางรายวิชา 
 
- สื่อและนวัตกรรม 
ยังไมไดมาตรฐาน 
และยังขาดทักษะ 
ในการนํามาใช 
 

ดานกลยุทธ 
 
 
 
 
 

ดานกลยุทธ 
 

4 
 
 
 
 
 

4 
 

4 
 
 
 
 
 

3 
 

สูง 
16 

 
 
 
 

สูง 
12 

 

2 
 
 
 
 
 

2 
 

- จัดทําบัญชีผูรับมอบอํานาจ 
จากผูที่มีสิทธ์ิรับเบี้ยยังชีพ
โดยตรง 
- ติดตามผูที่มีสิทธิ์ไดรับเบี้ยยังชีพ 
ใหเปลี่ยนบัญชีใหถูกตอง 
 
1. สงบุคลากรครูเขารวมการ
อบรมตามกลุมสาระการเรียนรู
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของผูเรียน 
2.ประชุมปรึกษาหารือ 
เพ่ือหาแนวทางแกไข 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการท่ีมีอยู  

(กรณียังไมมีใหระบุวา “ไมมี”) 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ลําดับ 
ความ
เสี่ยง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
ดานการจัด
ระเบียบชุมชน
สังคมและ 
การรักษาความ
สงบเรียบรอย 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาศักยภาพ
ของทองถิ่นในการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบรอย
ในทองถิ่น  
 
 

1. กิจกรรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยดานการชวยเหลือ
ประชาชน  
ภัยธรรมชาต ิ
สภาพอากาศ 
ในปจจุบันเกิดสภาวะ
แปรปรวน  
ไมเปนไปตามฤดูกาล
เกิดฝนตกหนัก 
มีลมกรรโชกแรง
กอใหเกิดความเสียหาย
ตอทรัพยสิน 
ของประชาชน 

 

ปจจัยภายนอก 
- ในปจจุบัน 
เกิดสภาวะแปรปรวน 
ไมเปนไปตามฤดูกาล
เกิดฝนตกหนัก 
มีลมกรรโชกแรง
กอใหเกิดความ
เสียหายตอทรัพยสิน
ของประชาชน 
 

ดานการ
ดําเนินงาน 

 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

นอย 
2 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

- มีอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
เพียงพอ อยูในสภาพพรอมใชงาน 
สงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรม
เพ่ิมพูนความรู มีการซักซอม
แผนการปฏิบัติงานรวมกับ
หนวยงานที่เก่ียวของ  
มีการทดสอบสมรรถภาพรางกาย
และฝกซอมทุกสัปดาห 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการท่ีมีอยู  

(กรณียังไมมีใหระบุวา “ไมมี”) 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ลําดับ 
ความ
เสี่ยง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
ดานการจัด
ระเบียบชุมชน
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 
 
 

- พัฒนาศักยภาพ
ของทองถิ่น 
ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบรอย
ในทองถิ่น  
 
 
 
 
- พัฒนาศักยภาพ
ของทองถิ่นในการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบรอย
ในทองถิ่น 
 

2. การจัดระเบียบแผง
ลอยและติดตั้งปาย
โฆษณาในที่สาธารณะ
ประชาชนไมใหความ
รวมมือในการรักษา
ระเบียบกฎหมาย 
ของทองถิ่น โดยเฉพาะ
แผงลอยที่ยังตั้งขายใน
พ้ืนที่สาธารณและ
ติดตั้งปายโฆษณา 
โดยไมไดรับอนุญาต 
3. การปฏิบัติงาน
ทะเบียนและบัตร
ประชาชน การแจง
ตายเท็จ การสวมตัว
เพ่ือจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชน
อยางรอบคอบ 

 

ปจจัยภายนอก 
- ประชาชนไมให
ความรวมมือ
โดยเฉพาะแผงลอย 
ที่ยังตั้งขายในพ้ืนที่ 
สาธารณและติดตั้ง
ปายโฆษณาโดยไมได
รับอนุญาต 
 
 
 
ปจจัยภายนอก 
- การแจงตายเท็จ 
การสวมตัวเพ่ือจัดทํา
บัตรประจําตัว
ประชาชนอยาง
รอบคอบ 

ดานการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดานการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

ปาน
กลาง 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอย 
3 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

- ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบเปน
ประจําทุกวันชี้แจงประชาสัมพันธ
ระเบียบ ขอกฎหมาย ขอบัญญัติ 
ออกใบเตือนและปรับผูกระทํา
การฝาฝนระเบียบกฎหมาย 
ขอบัญญัติ 
 
 
 
 
 
- เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารในการรับแจงตาย 
เจาหนาที่มีการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานพรอมทั้งพยานเพ่ือ
ปองกันการสวมตัวและ 
การรับแจงเกิด 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการท่ีมีอยู  

(กรณียังไมมีใหระบุวา “ไมมี”) 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ลําดับ 
ความ
เสี่ยง 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

- สงเสริม สนับสนุน
ใหประชาชน 
ในชุมชนมีจิตสํานึก 
ในการรวมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
 
 
 
  

1. โครงการลด  
คัดแยกขยะ  
จากแหลงกําเนิด 
เจาหนาที่ยังขาด
ประสบการณ 
ในการปฏิบัติงาน  
และการลงพ้ืนที่
ประชาสัมพันธ 
ขยะไมไดมีการคัดแยก
ขยะกอนนํามาทิ้ง 
ประชาชนไมให 
ความรวมมือกําจัดขยะ 
มูลฝอยในครัวเรือน  
เพ่ือลดปริมาณขยะ
จากตนทาง 

 

ปจจัยภายนอก 
- เจาหนาที่ยังขาด
ประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน  
และการลงพ้ืนที่
ประชาสัมพันธ 
ขยะไมไดมีการคัด
แยกขยะกอนนํามาทิ้ง 
ประชาชนไมใหความ
รวมมือกําจัดขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน 
 

ดานการดําเนินงาน 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
6 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

- ประชุมเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบ
พนักงานขับรถ และพนังงาน
ประจํารถขยะแตละคัน  
ใหมีการคัดแยกขยะกอนนําเขา
ศูนยกําจัดขยะฯ 
- ลงพ้ืนที่เพ่ือประเมินผล  
และประชาสัมพันธการดําเนิน
โครงการอยางตอเนื่อง 
- มีการชั่งน้ําหนักขยะในชุมชน
นํารวงทุกเดือน 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการท่ีมีอยู  

(กรณียังไมมีใหระบุวา “ไมมี”) 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ลําดับ 
ความ
เสี่ยง 

ยุทธศาสตรท่ี 7 
ดานการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 

- ปรับปรุงและสราง
ระบบการใหบริการ
ที่ทันสมัย รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
- ปรับปรุงและสราง
ระบบการใหบริการ
ที่ทันสมัย รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
 

1. บัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางทําให
ไมสามารถสํารวจให
ครบถวนทุกแปลงที่ดิน 
เนื่องจากเจาของท่ีดิน
และสิ่งปลูกสรางบาง
ราย ยายที่อยูอาศัย 
ไมไดอยูในพ้ืนท่ี  
ทําใหยากตอการสํารวจ 
2. ลูกหนี้ภาษียังคาง
ชําระจํานวนมาก 
 

ปจจัยภายนอก 
- เจาของที่ดินและ 
สิ่งปลูกสรางบางราย 
ยายที่อยูอาศัย  
ไมไดอยูในพ้ืนท่ี  
ทําใหยากตอ 
การสํารวจ 
 
 
ปจจัยภายนอก 
- ลูกหนี้ภาษียังคาง
ชําระจํานวนมาก 
 

ดานการปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบ 

 
 
 
 
 
 
 

ดานการปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

ปานกลาง 
6 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
4 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

- ใหเจาหนาที่คนหาที่อยูปจจุบัน 
และเบอรโทรติดตอจากฝาย
ทะเบียนราษฎร เพ่ือสอบถาม
ขอมูลใหครบถวนทุกแปลงที่ดิน 
 
 
 
 
 
- จัดทําสื่อในการประชาสัมพันธ 
เก่ียวกับการชําระภาษีประจําป 
พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของ
เทศบาล, ขอความรวมมือ
ประธานชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ
การชําระภาษีทางหอกระจายขาว
ของชุมชนทุกชุมชน 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการท่ีมีอยู  

(กรณียังไมมีใหระบุวา “ไมมี”) 
โอกาส ผล 

กระท
บ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ลําดับ 
ความ
เสี่ยง 

ยุทธศาสตรท่ี 7 
ดานการบริหาร
จัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการ
องคกรตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
- พัฒนาปรับปรุง
จัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช ตลอดจน
สถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

3. ขาดผูชํานาญการใน
การออกแบบตรวจสอบ
แบบซึ่งตองใชวิศวกร
ระดับสามัญ 
ในการรับรองแบบ  
ทําใหตองใชเวลาในการ
ดําเนินการที่มากขึ้นใน
การจัดทําแบบ และตอง
หาวิศวกรระดับสามัญ 
วิศวกรมารับรองแปลน 
- ขนาดพื้นที่ใชสอย  
บางหองอาจไมไดตาม
มาตรฐานกําหนด
เนื่องจากพื้นที่กอสราง 
มีจํากัด 
- ขณะกอสรางอาจเกิด
อุบัติเหตุกับนักเรียน 
ในโรงเรียน 

ปจจัยภายใน 
- ขาดผูชํานาญการใน
การออกแบบ
ตรวจสอบแบบ  
และตองหาวิศวกร
ระดับสามัญ วิศวกร
มารับรองแปลน 
 
 
 
- ขนาดพื้นที่ใชสอย 
บางหองอาจไมไดตาม
มาตรฐานกําหนด
เนื่องจากพื้นที่
กอสรางมีจํากัด 
- ขณะกอสรางอาจ
เกิดอุบัติเหตุกับ
นักเรียนในโรงเรียน 

ดานการดําเนินงาน 3 3 ปานกลาง 
9 

3 
 
 

- จัดหาผูที่มีใบประกอบวิชาชีพ
ระดับสามัญวิศวกรเตรียม 
พรอมไว (ไมมี) 
 
 
 
 
 
 
 
- ศึกษาขนาดพ้ืนที่ใชสอยของ
หองตามมาตรฐานกําหนดและ
ปรับเปลี่ยนเทียบเคยีงใหเขากับ
พ้ืนที่หนางานจริง 
 
- ทําการก้ันเขตกอสรางใหชัดเจน
และกําชับผานครูในสถานศึกษา
แจงนักเรียนหามเขาในเขต
กอสราง 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการท่ีมีอยู  

(กรณียังไมมีใหระบุวา “ไมมี”) 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ลําดับ 
ความ
เสี่ยง 

ยุทธศาสตรท่ี 7 
ดานการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 

- พัฒนาปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการ
องคกรตาม
หลักธรรมภิบาล 
 
- พัฒนาปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการ
องคกรตาม
หลักธรรมภิบาล 
 
 
 

4. ประชาชนไมเห็น
ความสําคัญของการ 
มีสวนรวม 
ในการจัดทําประชาคม 
 
5. การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น 
 มีการแกไข เพิ่มเติม 
หรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่น
บอยครั้ง 
 

ปจจัยภายนอก 
- ประชาชนไมเห็น
ความสําคัญของ 
การมีสวนรวมในการ
จัดทําประชาคม 
ปจจัยภายใน 
- มีการแกไข 
เพ่ิมเติม  
หรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่น
บอยครั้ง 
 

ดานการดําเนินงาน 
 
 
 
 
ดานการดําเนินงาน 
 
 

3 
 
 
 
 

4 

3 
 
 
 
 

2 

ปานกลาง 
9 
 
 
 

ปานกลาง 
8 
 
 

3 
 
 
 
 

3 

- ประชาสัมพันธใหประชาชน 
เขารวมเวทีประชาคม 
 
 
 

- 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ ความเสี่ยง ปจจัยเส่ียง ประเภท 
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการท่ีมีอยู  

(กรณียังไมมีใหระบุวา “ไมมี”) 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ลําดับ 
ความ
เสี่ยง 

ยุทธศาสตรท่ี 7 
ดานการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 

- พัฒนาปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการ
องคกรตาม
หลักธรรมภิบาล 
 
 

6. การจัดทํา
งบประมาณรายจาย
ประจําปที่ตั้งไวไม
เพียงพอตอการบริหาร 
ทําใหสวนราชการ 
โอนและแกไขการ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณบอยครั้ง 

ปจจัยภายใน 
- งบประมาณ
รายจายประจําปที่ตั้ง
ไวไมเพียงพอตอการ
บริหาร ทําใหสวน
ราชการโอนและ
แกไขการ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณบอยครั้ง 

 

ดานการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

5 3 สูง 
15 

 

2 - 
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5.4 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 
 

ยุทธศาสตร ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

มาตรการดําเนินการจัดการความเสี่ยง/ 
แนวทางแกไข 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
 
 

1. สรางถนนล้ําเขต
ที่ดินประชานชน 
 
 
2.เกิดอุบัติเหตุจาการ
สรางคูระบายน้ํา 

ปจจัยภายนอก 
-  ทําถนนล้ําเขตที่ดิน
ประชาชน เปนถนนใหม 
หลักเขตท่ีดินไมชัดเจน 
ปจจัยภายนอก 
- การกอสรางครูะบาย
น้ําขณะกอสรางอาจเกิด
อุบัติเหตุกับประชาชน 
ที่สัญจรไปมา 

 

9 
 
 
 

9 

ดานการปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบ 

 
 

ดานการปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบ 

 

- ประสานเจาหนาที่และเจาหนาที่ดิน 
เพ่ือชี้เขต 
 
 
- กั้นเขตและแจงเตือนใหชัดเจน  
ขณะที่ดําเนินการกอสราง 

เดือนตุลาคม 2562  
ถึง กันยายน 2563 

 
 

ตุลาคม 2562  
ถึง กันยายน 2563 

กองชาง 
 
 
 

กองชาง 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 

ยุทธศาสตร ความเสี่ยง ปจจัยเส่ียง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

มาตรการดําเนินการจัดการความเสี่ยง/ 
แนวทางแกไข 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 

1. ไมสามารถบริหาร
จัดการเก่ียวกับเบี้ยยัง
ชีพไดตามเปาหมาย 
เนื่องจากบัญชีของผูมี
สิทธิ์รับเบี้ยยังชีพราย
ใหมบางรายถูกปด 

2. นักเรียนยังขาด
ทักษะการวิเคราะห 
และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในบาง
รายวิชายังไมเปนไป
ตามเปาหมาย 
3. สื่อและนวัตกรรม
ยังไมไดมาตรฐานและ
ยังขาดทักษะในการ
นํามาใช 
 

ปจจัยภายนอก 
- ผูมีสิทธิ์รับเบ้ียยังชีพ
รายใหมบางรายถูกปด 
 
 
 
ปจจัยภายนอก 
- นักเรียนยังขาดทักษะ
การวิเคราะห  
และผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
ในบางรายวิชา 
- สื่อและนวัตกรรมยัง
ไมไดมาตรฐานและยัง
ขาดทักษะในการ
นํามาใช 

16 
 
 
 
 
 

12 

ดานกลยุทธ 
 
 
 
 
 

ดานกลยุทธ 
 

- ยืนยันเลมสมุดธนาคารเพ่ือตรวจสอบ 
เลขบัญชีใหถูกตอง 
- มีการสงใบมอบอํานาจกรณีผูมีสิทธิ์ 
มอบอํานาจใหกับผูดูแลเปนประจําทุกป 
 
 
- ดําเนินการซอมเสริมใหเด็กนักเรียนใน
คาบสุดทายและกอนปดภาคเรียนที่ 1 
- บรรจุโครงการสอนซอมเสริม 
และประพื้นฐานในแผนพัฒนาการศึกษา 

ตุลาคม 2562  
ถึง กันยายน 2563 

 
 
 
 

พฤษภาคม 2563 
ถึง กันยายน 2563 
 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 

สํานักการศึกษา 
โรงเรียน

เทศบาล 4 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
 

ยุทธศาสตร ความเสี่ยง ปจจัยเส่ียง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

มาตรการดําเนินการจัดการความเสี่ยง/ 
แนวทางแกไข 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
ดานการจัด
ระเบียบชุมชน
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 
 
 
 

1. กิจกรรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยตานการชวยเหลือ
ประชาชน 
 
 
 
 
2. กิจกรรมการจัด
ระเบียบแผงลอยและ
การติดตั้งปายโฆษณา
ในที่สาธารณะ 
 
 
 
 

ปจจัยภายนอก 
- ในปจจุบันเกิดสภาวะ
แปรปรวนไมเปนไป 
ตามฤดูกาลเกิดฝนตก
หนักมีลมกรรโชกแรง
กอใหเกิดความเสียหาย
ตอทรัพยสินของ
ประชาชน 
ปจจัยภายนอก 
- ประชาชนไมใหความ
รวมมือโดยเฉพาะ 
แผงลอยที่ยังตั้งขายใน
พ้ืนที่สาธารณและติดตั้ง
ปายโฆษณาโดยไมไดรับ
อนุญาต 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

ดานการ
ดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

ดานการ
ดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

 

- มีอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชเพียงพอ  
อยูในสภาพพรอมใชงาน สงเจาหนาที่เขารับ
การฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู มีการซักซอม
แผนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงาน 
ที่เก่ียวของ มีการทดสอบสมรรถภาพ
รางกายและฝกซอมทุกสัปดาห 
 
 
- ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบเปนประจําทุก
วันชี้แจงประชาสัมพันธระเบียบ  
ขอกฎหมาย ขอบัญญัติ ออกใบเตือน 
และปรับผูกระทําการฝาฝนระเบียบ
กฎหมาย ขอบัญญัติ 
 
 
 

พฤศจิกายน 2562 
ถึง กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 
 
 

มิถุนายน 2563  
ถึง สิงหาคม 2563 

 
 
 
 
 
 

สํานักปลัดฯ 
งานปองกันฯ 

 
 
 
 
 
 

สํานักปลัดฯ 
งานเทศกิจ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง หนา 45 
 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 

ยุทธศาสตร ความเสี่ยง ปจจัยเส่ียง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

มาตรการดําเนินการจัดการความเสี่ยง/ 
แนวทางแกไข 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
ดานการจัด
ระเบียบชุมชน
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 
 
 
 

3. กิจกรรมการ
ปฏิบัติงานทะเบียน
และบัตรประจําตัว
ประชาชน 

ปจจัยภายนอก 
- การแจงตายเท็จ  
การสวมตัวเพ่ือจัดทํา
บัตรประจําตัว 
ประชาชนอยาง
รอบคอบ 

3 ดานการ
ดําเนินงาน 

 
 

- เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารใน
การรับแจงตาย เจาหนาที่มีการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานพรอมทั้งพยานเพ่ือปองกัน
การสวมตัวและการรับแจงเกิด 

ตุลาคม 2562 
ถึง กันยายน 2563 

สํานักปลัดฯ 
งานทะเบียนฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง หนา 46 
 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 

ยุทธศาสตร ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

มาตรการดําเนินการจัดการความเสี่ยง/ 
แนวทางแกไข 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 1. เจาหนาที่ยังขัด
ประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน  
และการลงพ้ืนที่
ประชาสัมพันธ   
ขยะไมไดมีการคัด
แยกขยะกอนนํามาทิ้ง 
ประชานชนไมให
ความรวมมือกําจัด
ขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน เพ่ือลด
ประมาณขยะ 
จากตนทาง 
 

ปจจัยภายนอก 
- เจาหนาที่ยังขาด
ประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน และการลง
พ้ืนที่ประชาสัมพันธ 
ขยะไมไดมีการคัดแยก
ขยะกอนนํามาทิ้ง 
ประชาชนไมใหความ
รวมมือกําจัดขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน 
 
 

6 ดานการ
ดําเนินงาน 

 

- ลงพ้ืนที่ติดตามประชาสัมพันธให
คําแนะนําอยางตอเนื่อง 
- มีการชั่งน้ําหนักขยะ ในชุมชนนํารวง 
ทุกเดือนติดตอกัน 
เพ่ือเก็บขอมูลปริมาณขยะ  
หลังดาํเนินโครงการฯ 

มกราคม 2563  
ถึง กันยายน 2563 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 



 
 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง หนา 47 
 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 

ยุทธศาสตร ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

มาตรการดําเนินการจัดการความเสี่ยง/ 
แนวทางแกไข 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 
ดานการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สํารวจขอมูล  
เพ่ือมาจัดทําบัญชี
รายการที่ดินและ 
สิ่งปลูกสราง 
ทําใหไมสามารถ
สํารวจใหครบถวนทุก
แปลงท่ีดิน เนื่องจาก
เจาของที่ดินและ 
สิ่งปลูกสรางบางราย 
ยายที่อยูอาศัยไมได
อยูในพ้ืนที่  
ทําใหยากตอ 
การสํารวจ 
2. ลูกหนี้ภาษีคาง
ชําระจํานวนมาก 
 

ปจจัยภายนอก 
- เจาของที่ดินและ 
สิ่งปลูกสรางบางราย 
ยายที่อยูอาศัย  
ไมไดอยูในพ้ืนท่ี  
ทําใหยากตอการสํารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
ปจจัยภายนอก 
- ลูกหนี้ภาษียังคาง
ชําระจํานวนมาก 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

ดานการปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานการปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบ 

 

- เพ่ิมชองทางในการสํารวจโดยการคนหา
ขอมูลสวนบุคคลผานระบบทะเบียน
ราษฎร เพ่ือสอบถามขอมูลมาจัดทําบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางใหครบถวน
ทุกแปลงท่ีดินในเขตพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แจงเตือนไปยังประชาชนท่ียังคาง 
ชําระภาษี โดยจัดทําเปนหนังสือ 

ตุลาคม 2562  
ถึง มิถุนายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม 2563 
ถึง กันยายน 2563 

กองคลัง 
งานผลประโยชน

ฝายพัฒนา
รายได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
งานผลประโยชน

ฝายพัฒนา
รายได 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 

ยุทธศาสตร ความเสี่ยง ปจจัยเส่ียง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

มาตรการดําเนินการจัดการความเสี่ยง/ 
แนวทางแกไข 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 
ดานการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 

3. ไมสามารถจัดหา
วิศวกรรับสามัญ
วิศวกรมารับรอง 
แบบได 
 

ปจจัยภายใน 
- ขาดผูชํานาญการใน
การออกแบบ 
ตรวจสอบแบบ  
และตองหาวิศวกร
ระดับสามัญ วิศวกรมา
รับรองแปลน 
- ขนาดพื้นที่ใชสอย 
บางหองอาจไมได 
ตามมาตรฐานกําหนด
เนื่องจากพื้นที่กอสราง
มีจํากัด 
- ขณะกอสรางอาจเกิด
อุบัติเหตุกับนักเรียน 
ในโรงเรียน 

 

9 ดานการ
ดําเนินงาน 

- รับโอนวิศวกรระดับสามัญวิศวกร 
เขามายังเทศบาล 

พฤศจิกายน 2562 
ถึง กันยายน 2563 

สํานักปลัด 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 

ยุทธศาสตร ความเสี่ยง ปจจัยเส่ียง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

มาตรการดําเนินการจัดการความเสี่ยง/ 
แนวทางแกไข 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 
ดานการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 
 

 
 
 
 
 
 

4. ประชาชนไมเห็น
ความสําคัญของการ 
มีสวนรวม 
ในการจัดทํา
ประชาคม 
 
5. มีการแกไข 
เพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่น
บอยครั้ง 
6. งบประมาณ
รายจายประจําปที่ตั้ง
ไวไมเพียงพอตอการ
บริหาร ทําใหสวน
ราชการโอนและแกไข
การเปลี่ยนแปลง
งบประมาณบอยครั้ง 

ปจจัยภายนอก 
- ประชาชนไมเห็น
ความสําคัญของการ 
มีสวนรวม 
ในการจัดทําประชาคม 
 
ปจจัยภายใน 
- มีการแกไข เพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่น
บอยครั้ง 
ปจจัยภายใน 
- งบประมาณรายจาย
ประจําปที่ตั้งไวไม
เพียงพอตอการบริหาร 
ทําใหสวนราชการโอน
และแกไขการ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณบอยครั้ง 

9 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

15 

ดานการ
ดําเนินงาน 

 
 
 
 

ดานการ
ดําเนินงาน 

 
 
 

ดานการ
ดําเนินงาน 

 

- ใหความรู ความเขาใจกับผูนําชุมชนและ
ประชาชนวาในการเขารวมประชุมเวที
ประชาคม มีความสําคัญตอการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยผานทางชองทาง
โครงการเทศบาลพบประชาชน  
ของกองสวัสดิการฯ 
- จัดลําดับความสําคัญกอน-หลังของปญหา
ในการบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
 
 
 
- ควรใหสํานัก/ทุกกอง มีการโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเทาท่ีจําเปน 
 

 กรกฎาคม 2563 
ถึง สิงหาคม 2563  

 
 
 
 

ตุลาคม 2562  
ถึง กันยายน 2563 

 
 
 

ตุลาคม 2562  
ถึง กันยายน 2563 

 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 
 
 
 

สํานัก/กองฯ 
 
 
 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 


