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ค าน า 
 

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการก าหนดกลยุทธ์ด้วยการ
มองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยค านึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบโดยรวม แล้วก าหนด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้  แผนบริหารความ
เสี่ยง จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การวางแผน 
การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้การ
ด าเนินงานทุกองค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือ
เป้าหมาย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยง
ใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่
เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องค านึงถึงความ
คุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ประกอบกับกระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของ
รัฐถือปฏิบัติ ดังนั้นเพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง สามารถด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนที่ก าหนดไว้เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท า
ให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 

แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการน า
แผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนราชการที่จะให้ความ
ร่วมมือในการน าไปด าเนินการต่ออย่างจริงจัง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
ของเทศบาลนครยะลาต่อไป 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ประกอบ
กับกระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือ
ปฏิบัติ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงถือเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อหน่วยงานของรัฐ และเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงการ
เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 

การบริหารความเสี่ยง ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการอัน
สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการเพ่ิม
โอกาสและช่วยให้ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถเป้าประสงค์และพันธกิจที่แต่ละหน่วยงานได้ก าหนดไว้ อันส่งผล
ต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในการปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นกระบวนการระบุ ประเมิน จัดการ และควบคุม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าหน่วยงานของ
รัฐสามารถบรรลุเป้าหมาย 

จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วย
ให้องค์กรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ หรือช่วยบรรเทาภาวะวิกฤติที่องค์กรเผชิญอยู่ได้ และยัง
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ขององค์กรในการก าหนดแนวทางการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
ขณะเดียวกันการบริหารความเสี่ยงจะเป็นการก าหนดวิธีการที่จะรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายที่ส าคัญของงานตรวจสอบภายในอย่างหนึ่ง คือ การให้
ความเห็นต่อผู้บริหารว่าระบบการควบคุมภายในการก ากับดูแล รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงว่ามีความ
เพียงพอและเหมาะสมที่จะท าให้องค์กรมั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรอย่างสมเหตุสมผล 
ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน รวมถึงการ
ควบคุม และติดตามเพ่ือการประเมินผลงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องแสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสากลที่ยอมรับทั่วไป เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่องค์กรว่างานที่ปฏิบัติอยู่นั้นจะสนับสนุนให้องค์กร
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ก าหนดแผนงาน
ตรวจสอบ (Audit Plan) แล้ว เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องก าหนดแผนภายใต้วิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งการประเมินความเสี่ยงต้อง
ท าให้ครอบคลุมทุกกระบวนการของงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่เริ่มต้นก าหนดเป้าหมายจนถึงการติดตามผล
การตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในต้องเข้าใจว่างานตรวจสอบภายในไม่เพียงมุ่งเน้นที่การตรวจสอบเอกสารว่ามี
การอนุมัติถูกต้อง มีการจัดเก็บเอกสารที่สมบูรณ์ แต่งานตรวจสอบภายในต้องมุ่งเน้นที่การตรวจสอบไปที่การ
ประเมินระบบงานว่ามีความเหมาะสมต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งการค้นหาว่า
อะไรเป็นอุปสรรคหรือปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานขององค์กร ซึ่งหมายถึง การเข้าถึงความเสี่ยงที่อาจ
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เกิดขึ้นภายในองค์กร และการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือการบรรลุตาม
เป้าหมายขององค์กรและเพ่ือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและประสิทธิภาพต่อไป เพ่ือตอบสนองสิ่งดังกล่าวจึงต้อง
ท าการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทราบว่ามีปัจจัยหรือเหตุการณ์ใดบ้างที่จะส่งผลกระทบให้งาน
ตรวจสอบภายในไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ จากลักษณะของการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ
ภายในและการควบคุมภายในที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าเป็นความสัมพันธ์และความเก่ียวข้องที่ไม่อาจแยกจากกัน
ได้ นอกจากการตรวจสอบภายในภายใต้หลักการบริหารความเสี่ยงแล้วผู้ตรวจสอบภายในจะมีส่วนช่วยในการ
วิเคราะห์หาความเสี่ยง เพ่ือให้ข้อมูลกับฝ่ายบริหารในการก าหนดแนวทางแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสียหาย 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise risk Management policy) เทศบาลนคร
ยะลา ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดของเทศบาลนคร
ยะลา สามารถน าไปปรับใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆซึ่งอาจ
ส่งผลให้เทศบาลนครยะลาไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องให้สามารถมาปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักที่
มีความส าคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการบริหารความเสี่ยง 
1. เพ่ือให้ผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครยะลา  ได้มีความรู้ความ

เข้าใจเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้ง
ส่วนราชการ  และโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ที่เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์  

2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยงของ
กิจกรรม /โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ และสามารถแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงด้าน
ต่าง ๆ ให้การด าเนินงานของกิจกรรม / โครงการนั้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

3. เพ่ือให้หน่วยงานมีการน าระบบการบริหารความเสี่ยงไปใช้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการ
ประเมินกิจกรรม / โครงการ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือน าไป
พัฒนาระบบการท างานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ        

4. เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเทศบาลนครยะลา   
5. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้  และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่

เกิดข้ึน   
   6. เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของเทศบาลนครยะลา  มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ

เทศบาลนครยะลาแม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรง และส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงานของเทศบาล
นครยะลาต้องหยุดชะงัก 

7. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ และด าเนินการจัดการความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
8. เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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3. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
          การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และท าให้
องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ท่ีอาจท าให้
องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
          1. ช่วยสร้างโอกาสและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน 
          2. ตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม่ถึง และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ 
          3. ช่วยปกป้องการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบงาน และการวางแผน 
          4. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหาร และการปฏิบัติงานในองค์กร 
          5. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส าคัญขององค์กรได้ทั้งหมด 
          6. สร้างคุณค่าให้การท างาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร 
          7. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงานและช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
          8. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          9. สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและมองเป้าหมายในภาพรวม 
          10. ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นทั้งใน
การป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร และสร้างความมั่นใจในการรายงานและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
 
 
ความหมายและค าจ ากัดความ 

นโยบาย (Policy) หมายถึง หลักการและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวด าเนินการ 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า 

หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงานการเงิน และการ
บริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาส ที่จะเกิด 
(Likelihood) ของเหตุการณ ์

 
ประเภทของความเสี่ยงจ าแนกได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
                ลักษณะท่ี 1  Strategic Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์ 
เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก 
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือ
กับองค์กรอิสระ ท าให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
ผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
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                ลักษณะท่ี 2  Operational Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ/ด าเนินงาน 
เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง 
เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของ
ข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
                ลักษณะท่ี 3  Financial Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน 
เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท า
ให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กรเช่นการ
ประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการเป็นต้นเนื่องจากขาดการจัดหา
ข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและ
การเงิน ดังกล่าว 
                 ลักษณะท่ี 4  Compliance Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง
เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
ท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เ พ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

 
 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด  (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงผลกระทบ 
(Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงระดับของ
ความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละ
ปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่ า 

 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่
ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้ 
                    - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 
                    - การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน
หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
                     - การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 
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                     - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูง และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรม นั้นไป 

 

 การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหาร
ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะ
เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วน
ร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 

 

ความไม่แน่นอน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ดังเดิมตลอดกาล หรือหมายถึง ผลเหตุการณ์
และสิ่งต่าง ๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งที่เป็นไปตามความคาดหมาย หรือนอกเหนือความคาดหมาย เช่น 
ภูมิอากาศ อุบัติภัยต่าง ๆ 

 

   ปัญหา หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นและมักจะส่งผลในทางลบ เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายการด าเนินการ 
จ าเป็นต้องมีการแก้ไข เพราะมิเช่นนั้นปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายตามมาปัญหาอาจมิได้เกิดจาก
สาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ ผลใดๆก็ตามที่เกิดจากความเสี่ยงอาจไม่ได้กลายเป็นปัญหา
เสมอไป เพราะอาจมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ หรือถ้าเป็นเชิงลบ ก็อาจมีความเสียหายมาก – น้อย แตกต่างกัน 
 

 การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลด
ความเสี่ยง และท าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ 
                    - การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 
                     - การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว 
                     - การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
                    - การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 
 

             การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม หมายถึง ลักษณะ ขอบเขตและความถี่ในการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในในระดับกิจกรรมซึ่งรวมทั้งวิธีการติดตามการควบคุมระหว่างการปฏิบัติงาน      
(Ongoing Monitoring) และการประเมินผลการควบคุมเป็นรายครั้งจะแตกต่างกันไปของแต่ละกิจกรรม ไม่มี
วิธีใดวิธีหนึ่งที่จะใช้ได้กับทุกกิจกรรม เนื่องจากแต่ละกิจกรรมจะแตกต่างกันในลักษณะการปฏิบัติงาน ความ
แตกต่างของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง วิธีการปฏิบัติงานและความส าคัญของแต่ละกิจกรรมต่อการ
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานโดยรวม 
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4. ระดับความเสี่ยง 
ให้ระบุระดับความเสี่ยงของแต่ละโครงการควบคู่กับกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก 
“โอกาสที่จะเกิดขึ้น” แล “ผลกระทบ” ของแต่ละความเสี่ยง แล้วก าหนดระดับความเสี่ยงตามตาราง
ต่อไปนี้ 
 

 

ตาราง Risk Aassessment Matrix 
 

 
 
 

5. นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 

5.1 พนักงานทุกคนของเทศบาลนครยะลาจัดเป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุ  
และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบรวมทั้งก าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือจัดการความ
เสี่ยง 

5.2 ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 
5.3  ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
5.4  ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
5.5  ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
5.6  ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกต ิ

 
 
 
 
 

Risk Assessment Matrix 

โอกาสที่จะเกิดขึ้น 

ยากจะเกิด ไม่น่าเกิด เป็นไปได้ที่จะเกิด น่าจะเกิด ค่อนข้างแน่นอน 

1 2 3 4 5 

ผลกระทบ 

วิกฤต 5 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

มีนัยส าคัญ 4 ปานกลาง ปานกลาง สูง สูงมาก สูงมาก 

ปานกลาง 3 ต่ า ปานกลาง สูง สูง สูง 

น้อย 2 ต่ า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง 

น้อยมาก 1 ต่ า ต่ า ต่ า ปานกลาง ปานกลาง 
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ส่วนที่ 2  กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครยะลา 
 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการ
บริหาร / จัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดท าระบบสารสนเทศ  เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง  ประกอบด้วย 7  ขั้นตอนโดยปรากฏสรุป
ดังแผนภาพ Flowchart ดังนี้ 

1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
4. การจัดการความเสี่ยง  
5. รายงานความเสี่ยง และติดตามผล 
6. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
7. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
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 7.การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 

 

จบกระบวนการ 

2. การวิเคราะห์
ความเสี่ยง 

3.การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)  
 

 4.การจัดการความเสี่ยง  
 

5. รายงานความเสี่ยง และติดตามผล 
 

6.การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

1.การระบุความเสี่ยง 
(Risk Identification) 

แผนผังภาพรวมของแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

ในการน านโยบายลงไปสู่การปฏิบัติ 

เทศบาลนครยะลา 

เริ่มกระบวนการ 

ไมม่ี 

มี 
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1.การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

  1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์        
  1.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
  1.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน 
  1.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

 
2.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring 
Organization of the Tread way Commission) กระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Management Process) ตามหลักมาตรฐานของ COSO (The Committee Of Sponsoring 
Organization Of the Treadway Commission) มีข้ันตอน การด าเนินการ ดังนี้  

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของเทศบาลนครยะลา โดยให้ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางของแต่ละหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครยะลา และให้ครอบคลุม
สอดคล้องตั้งแต่ระดับองค์การจนถึงระดับบุคคล เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับภาพรวมและ
สอดคล้องกับขอบเขตการด าเนินงานในแต่ละระดับ โดยใช้หลักการ SMART  
1.1) Specific : มีการกก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและก าหนดผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการที่ทุกคน
สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน 
1.2) Measureable : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้  
1.3) Achievable : มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขที่มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน  
1.4) Reasonable : สมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้  
1.5) Time Constrained : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม 

 2. การค้นหาและระบุความเสี่ยง  
2.1) การค้นหาและระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาจากกิจกรรมงานโครงการที่จะด าเนินการแล้วมาจัดล าดับ
ความส าคัญ 
2.2) พิจารณาปัจจัย โดยพิจารณาปัจจัย 2 ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอก  

1) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์การความเสี่ยงที่องค์การ
พยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านความรู้
ความสามารถและทักษะบุคลากร  

2) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การเป็นสิ่งที่อยู่เหนือ
ความรับผิดชอบขององค์การ เช่น ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านสภาวะ เศรษฐกิจ 
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3.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

การประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ระบุ
ไว้ ข้างต้นมี โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น และมีผลกระทบอย่างไร โดยการประเมินระดับความรุนแรงและ
ความเสี่ยง มีองค์ประกอบหลักในการพิจารณา 2 ประการ คือ โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด หมายถึง ความ
เป็นไปได้ที่จะ เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง และผลกระทบ ( Impact) ที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง ความ
เสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์การทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน หากเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยงโดยจะต้องมีการก าหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพ่ือให้สามารถ
ก าหนดหรือจัดล าดับ ความส าคัญของความเสี่ยงได ้ 

3.1 พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากสถิติ การเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน  หรือการ
คาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ คือ สูง
มาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก (5,4,3,2,1)  

1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 2 น้อย 

2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

  
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า 

4 สูง 1 – 6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
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3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 

2 น้อย 2 ปีต่อครั้ง 

1 น้อยมาก 3 ปีต่อครั้ง 

 
2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้  

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก เกิดความเสียหายสูง 

4 สูง เกิดความเสียหายค่อนข้างสูง 

3 ปานกลาง เกิดความเสียหายบ้าง 

2 น้อย เกิดความเสียหายน้อย 

1 น้อยมาก เกิดความเสียหายน้อยมาก 

 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จมากกว่า 85% 

4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จ 70% 

3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จ 50% 

2 น้อย น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จ 30% 

1 น้อยมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จ ต่ ากว่า 10% 

 
 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆโดยน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่
เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย ทั้งนี้ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจ
เกิดข้ึนจากการด าเนินแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่ 

หลักประสิทธิผล (Effetiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงความสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา  ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ  

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการ ตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ   
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์กร
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญ
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนาใน
ฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา  

 หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้  ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของ     
ป ร ะช าชนผู้ รั บ บ ริ ก า ร  แล ะผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เ สี ย  ที่ มี ค ว ามหล ากหล ายและมี ค ว ามแตกต่ า ง 
 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน
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ต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ง
การแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  

 หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหาร  
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติ  และค านึ งถึ งสิทธิ เสรีภาพ ของผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสีย  
 หลักการกระจายอ านาจ (DecentraliZation) : การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ   
ภารกิจ จากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชน ด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ ทั้งนี้การ
กระจายอ านาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการตัดสินใจ
ที่เหมาะสม 

หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายและสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 
 
 

4.การจัดการความเสี่ยง 
เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว น ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเทศบาลนคร

ยะลา/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยง
ที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจาก  ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ ประเมินได้ โดยจัดเรียงล าดับจาก
ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  

 
 
 
 
ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีก าหนด แผนภูมิความเสี่ยง ที่ได้จากการพิจารณาจัด  ระดับ

ความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นและขอบเขตของระดับ ความ
เสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 
ระดับคะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 

1-8 ต่ า ยอมรับความเสี่ยง 
9-15 ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการ) 

16-24 สูง ควบคุมความเสี่ยง 
25 สูงมาก ถ่ายโอนความเสี่ยง 
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1) สูงมาก เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จ าเป็นต้องเร่งจัดการแก้ไขทันที 
2) สูง เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 
3) ปานกลาง เป็นระดับที่พอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไป

ยังระดับท่ียอมรับไม่ได้ 
4) ต่ า เป็นระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 
 

 

5. รายงานความเสี่ยง และติดตามผล 
 

               เป็นการติดตามว่าแผนภูมิของความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหาร
ความเสี่ยงได้ผลจริง หากพบปัญหาจะสามารถก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงได้ทันที 

 
 6. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  สามารถด าเนินการประเมินความเสี่ยงได้ดังนี้ 

- รายไตรมาส ด าเนินการต่อเนื่องจากการรายงานและการติดตามผล 
- รายปี น าข้อมูลจากรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ (ประจ าไตรมาส) มา

รวบรวมประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และจัดท าเป็นรายงานสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงประจ าปี พร้อมกับจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปัตตานีเพ่ือน าเสนอ
ให้แก่คณะผู้บริหารทราบ 

 
7. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 

 

น าข้อมูลสรุปจากรายงานสรุปผลการจัดการความเสี่ยงและความเห็นต่อผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ปัจจัยภายนอกภายใน ข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องมาด าเนินการทบทวนและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ ห ม่ เ พ่ื อ จั ด ท า น โ ย บ า ย ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  ต่ อ ไ ป



 

ส่วนที่ 3  แผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครยะลา 
 
 

1. การคัดเลือก  โครงการ/กิจกรรม  ในการวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ก าหนดให้มีการพิจารณาโครงการและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  ดังนี้ 

1. เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล 
2. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

หรืองบประมาณภายนอก(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
3. เป็นงานประจ าตามหน้าที่ความรับผิดชอบของส านัก/กอง เช่น         

งานธุรการ  งานการเงินและบัญชี  เป็นต้น 
 
 

2. แผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครยะลา  
 แผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครยะลา ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง
เกิดขึ้น  ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม  ระดับความเสี่ยง  กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง   
และวิธีจัดการความเสี่ยง  โดยแบ่งเป็นส านัก/กอง ดังนี้  



เทศบาลนครยะลา 

แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ส านกัการคลัง  เทศบาลนครยะลา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเส่ียง ระดับความเส่ียง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ
ความเส่ียง 

วิธีบริหารจัดการความเส่ียง 

1 การขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

ยุทธศาสตร์ที่ : 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การด าเนินการโอนและแกไ้ข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณเปน็ไปตามระเบียบวิธี

งบประมาณฯ  

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สามารถด าเนินการโอนและแกไ้ข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณไดอ้ย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีที่ตั้งไวไ้ม่เพียงพอ 
ต่อการบริหารไปจนถึงสิน้
ปีงบประมาณ  

 

 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ยอมรับ 

(มีมาตรการติดตาม) 

 

 

 

1. มีการประสานงานภายในกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ด าเนินโครงการกจิกรรมให้เปน็ไปตามแผน
ที่ก าหนดไว้ 

2. ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทุกไตรมาส 
เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน และตามวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตลอดปี 

 

 

 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 

แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   ฝ่ายการเงินและบญัชี  ส านกัการคลัง  เทศบาลนครยะลา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเส่ียง ระดับความเส่ียง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ
ความเส่ียง 

วิธีบริหารจัดการความเส่ียง 

1 การบันทกึบญัชีระบบบันทึกบญัชีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน(e-LAAS) 

ยุทธศาสตร์ที่  : 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

วัตถุประสงค์ : เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังที่ถูกต้อง 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สามารถจัดท ารายงานจัดส่ง
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองภายใน
ก าหนด 

 

 

 

 

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
คลังไม่มีความรู้ความ
ช านาญด้านระบบและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2. การปฏิบัติงานไม่
ต่อเนื่อง ไม่ปฏิบัติตาม
ก าหนดระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

 

 

 

 

สูง 

 

 

ควบคุม 

 

 

 

1. สร้างกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน 

2. ควบคุม ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงตาม 

หลักประเมินผล 

 

 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 

แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ส านกัการคลัง  เทศบาลนครยะลา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเส่ียง ระดับความเส่ียง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ
ความเส่ียง 

วิธีบริหารจัดการความเส่ียง 

1 การด าเนนิงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 

ยุทธศาสตร์ที่ : 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินงานจรงิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในประจ าปีงบประมาณ นั้น 

๒. เพื่อเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงานของ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพือ่การควบคุมการด าเนินงานใหเ้ป็น 

ไปอย่างความเหมาะสมเกิดประสทิธิภาพ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : โครงการ/กจิกรรมในปีงบประมาณ
ได้ด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 

 

 

การด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 

 

 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ยอมรับ 

(มีมาตรการติดตาม) 

 

 

 

1. มีการประสานงานภายในกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ด าเนินโครงการกจิกรรมให้เปน็ไปตามแผน
ที่ก าหนดไว้ 

2. ติดตามและตรวจสอบแผน เพื่อให้ โครงการ/
กิจกรรมเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน และตามวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 

แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน  ส านักการคลัง  เทศบาลนครยะลา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเส่ียง ระดับความเส่ียง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ
ความเส่ียง 

วิธีบริหารจัดการความเส่ียง 

1 การปรับปรุงระบบข้อมูลแผนทีภ่าษแีละทะเบียน
ทรัพย์สนิ 

ยุทธศาสตร์ที่ : 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อปรับปรงุโปรแกรมและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการแผนที่ภาษีให้มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน 
ถูกต้องและข้อมูลเปน็ปัจจุบัน 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้อมูลในระบบที่ได้รับ
การปรับปรงุให้เป็นปัจจุบัน 

 

 

เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ไม่
ครอบคลุมในการใช้
โปรแกรมข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ยอมรับ 

(มีมาตรการติดตาม) 

 

 

 

บริหารจัดการ ควบคุม ดแูลและตดิตามอย่างสม่ าเสมอ 
สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน 

 

 

 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 

แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   ฝ่ายแผนงานและวิชการคลัง  ส านักการคลัง  เทศบาลนครยะลา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเส่ียง ระดับความเส่ียง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ
ความเส่ียง 

วิธีบริหารจัดการความเส่ียง 

1 การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่  : 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

2. เพื่อให้การรายงานข้อมูลทางการคลัง ถูกต้อง รวดเร็ว  

ทันเวลากบัความต้องการใช้ข้อมูล 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การจัดท ารายงานแผนการใช้
จ่ายเงินของเทศบาลเป็นไปอย่างถูกต้องตามแผนการใช้
จ่ายที่ก าหนด 

 

 

   การเบิกจ่ายไม่เป็นไป 

   ตามแผนการใช้จ่ายเงิน 

 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ยอมรับ 

(มีมาตรการติดตาม) 

 

 

 

1.ก าชับหนว่ยงานเจ้าของงบประมาณให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล แผนการใช้จ่ายเงินก่อน
น าส่ง 

2. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน 
พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน  

3. มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับ 

  การเบิกจ่ายจริง 

 

 

 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 

แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   ฝ่ายพฒันาและเร่งรัดรายได้  ส านกัการคลัง  เทศบาลนครยะลา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเส่ียง ระดับความเส่ียง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ
ความเส่ียง 

วิธีบริหารจัดการความเส่ียง 

1 การแจ้งประเมินภาษีท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ : 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อจัดส่งหนังสอืแจ้งการประเมินภาษีท้องถิน่
ถึงผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีครบถ้วนทุกราย 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ร้อยละของจ านวนผู้เสียภาษีท้องถิ่น
เพิ่มขึ้นทุกป ี

ประชาชนไม่ได้รับ
หนังสือแจ้งการ
ประเมินภาษีที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้าง 
และภาษีป้าย 

ปานกลาง ยอมรับ 

(มีมาตรการติดตาม) 

 

บริหารจัดการ และบูรณาการ การท างานรว่มกบัส านกั
ปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจ าตวัประชาชน  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

เทศบาลนครยะลา 

แผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส านักการช่าง เทศบาลนครยะลา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเส่ียง ระดับ 
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ที่ใช ้
จัดการกับความเส่ียง 

วิธีบริหาร 
จัดการความเส่ียง 

1 ปรับปรุงสนามฟุตบอลสวนม่ิงเมือง เทศบาล
นครยะลา   
งบประมาณ : 5,110,500 บาท                               
ยุทธศาสตร์ที ่6 : การบริหารจดัการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
แก่ประชาชน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ปรับพืน้ที่สนามฟตุบอล
เดิมและซ่อมแซมปรับปรุงรั้วตะแกรงเดิม 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,387 ตร..ม. 

งานกอ่สร้างไม่เป็นไป
ตามแผนด าเนนิงานและ

ตามสัญญา 

ปานกลาง ยอมรับความเส่ียง (มีมาตรการ
ติดตาม) 

ด าเนนิให้เปน็ไปตามแผน
ด าเนนิงานอย่างเคร่งครัดและ
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้
รับจ้างให้เปน็ตามสัญญาอย่าง
เคร่งครัด 

 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 

แผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส านักการช่าง เทศบาลนครยะลา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเส่ียง ระดับ 
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ที่ใช ้
จัดการกับความเส่ียง 

วิธีบริหาร 
จัดการความเส่ียง 

2 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตพร้อม
ก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. ถนนเวฬุวนั  
ซอย 9                                                   
งบประมาณ : 4,800,000 บาท         
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพฒันาเมือง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ชุมชนไดร้ับความสะดวก
ในการสัญจรและการระบายน้ าที่สะดวก 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ปรับปรุงถนนแสฟัลท์ตกิคอ
นกรีต พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 1,160 ตารางเมตร 
และก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. ขนาด 0.60 
เมตร ความยาวไม่น้อยกวา่ 385 เมตร 

งานกอ่สร้างไม่เป็นไป
ตามแผนด าเนนิงาน

และตามสัญญา 

สูง ควบคุมความเส่ียง ด าเนนิให้เปน็ไปตามแผน
ด าเนนิงานอย่างเคร่งครัดและ
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้
รับจ้างให้เปน็ตามสัญญาอย่าง
เคร่งครัด 

 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 

แผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส านักการช่าง เทศบาลนครยะลา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเส่ียง ระดับ 
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ที่ใช ้
จัดการกับความเส่ียง 

วิธีบริหาร 
จัดการความเส่ียง 

3 ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนเลียบ
แม่น้ า ช่วงสะพานเรือนจ า สถานีสูบน้ า อาชีวะ 
P5                                              
งบประมาณ : 4,233,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพฒันาเมือง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ : เพื่อใหก้ารสัญจรไป-มา มีความ
ปลอดภัยในช่วงเวลากลางคนื 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ติดตั้งเสาไฟฟ้าปลายเรียว
ชุบกัลวาไนท์กึ่งเดี่ยวพรอ้มโคมไฟถนน LED 
ขนาด 120 วัตต์ จ านวน 69 โคม 

งานกอ่สร้างไม่เป็นไป
ตามแผนด าเนนิงาน

และตามสัญญา 

ปานกลาง ยอมรับความเส่ียง (มีมาตรการ
ติดตาม) 

ด าเนนิให้เปน็ไปตามแผน
ด าเนนิงานอย่างเคร่งครัดและ
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้
รับจ้างให้เปน็ตามสัญญาอย่าง
เคร่งครัด 

 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 

แผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส านักการช่าง เทศบาลนครยะลา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเส่ียง ระดับ 
ความเส่ียง 

กลยุทธ์ที่ใช ้
จัดการกับความเส่ียง 

วิธีบริหาร 
จัดการความเส่ียง 

4 การจัดท าทะเบียนทรพัย์สนิ ส านักการช่าง 
ยุทธศาสตร์ที่  : - 
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดท าทะเบยีนทรพัย์สนิของ
ส านกัการช่าง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : รายการทรพัย์สนิเป็น
ปัจจุบันและถูกตอ้ง และสามารถรายงาน
ทรัพย์สนิคงเหลือได้ทันระยะเวลาที่ก าหนด 

ทะเบียนทรพัย์สินไม่
เป็นปัจจุบนั และมี

ข้อมูลผิดพลาด ท าให้
ไม่สามารถรายงาน
ทรัพย์สนิคงเหลือได้
ทันในระยะเวลาที่

ก าหนด 

สูง ควบคุมความเส่ียง บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล และ
ติดตามอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การ
จัดท าทะเบียนเป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง 

5 การควบคุมการระบายน้ า ของสถานีสูบน้ าและ
ประตูระบายน้ า 
ยุทธศาสตร์ที่  : - 
วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันน้ าทว่มในเขต
เทศบาลนครยะลา 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ไม่เกิดอุทกภัยภายในเขต
เทศบาล 

1.อุปกรณ์เสื่อมสภาพ 
จากการไม่ได้เดิน

ระบบ 

2.อุปกรณ์ถกูลักขโมย 
และถูกท าลาย 

สูง ควบคุมความเส่ียง 1.ท าแผนปฏบิัติการประจ าปี 
Action Plan 
2.ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
3.จัดหาวิธกีารป้องกันคนและสัตว์ 
เข้าท าลายอุปกรณ ์

 

 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 
1 การด าเนินการร้องทุกข์ร้องเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ : 6 การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
งาน : นิติกรรมสัญญา  
วัตถุประสงค์ :- 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :- 

การบังคับการช าระหนี้ตามค า
พิพากษาของศาลไม่ครบถ้วน 

สูง ควบคุมความเสี่ยง มีแผนการบริหารจัดการ 
ควบคุม ดูแลและติดตามอย่าง
สม่ าเสมอ 

2 การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ : 6 การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
งาน : รับเรื่องราวร้องทุกข์  
วัตถุประสงค์ :- 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :- 

การบังคับใช้กฎหมายให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง 

ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง 
(มีมาตรการติดตาม) 

มีการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

3 ระบบสารสนเทศและการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ : 6 การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
งาน : จัดท างบประมาณ  
วัตถุประสงค์ :- 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :- 

ประสิทธิภาพการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศมีความล่าช้า 
(การเชื่อมโยงเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต) 

สูง ควบคุมความเสี่ยง มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ
การเชื่อมโยงเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตอย่างสม่ าเสมอ 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 
4 การให้ความร่วมมือของ

ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ : 6 การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
งาน : วิจัยและพัฒนา  
วัตถุประสงค์ :- 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :- 

ประชาชนไม่ให้ความส าคัญ
กับการเข้าร่วมเวทีประชาคม/
การตอบแบบสอบถามส ารวจ
ความคิดเห็น 

ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง 
(มีมาตรการติดตาม) 

เพ่ิมมาตรการสร้างการรับรู้และ
ตระหนักถึงความส าคัญแก่
ประชาชนให้มากขึ้น 

5 การเปลี่ยนแปลงระเบียบ/
กฎหมาย/ข้อบังคับ ส าหรับการ
ปฏิบัติงานด้านแผนและ
งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ : 6 การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
งาน : วิเคราะห์นโยบายและแผน  
วัตถุประสงค์ :- 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :- 

ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ 
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง 
(มีมาตรการติดตาม) 

มีการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของระเบียบ/กฎหมาย/
ข้อบังคับ และบูรณาการการ
ท างานอย่างมีระบบ 

 

 

 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 
6 การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์/ 

การสร้างการรับรู้ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ : 6 การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
งาน : บริการและเผยแพร่วิชาการ
และงานประชาสัมพันธ์  
วัตถุประสงค์ :- 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :- 

การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์
ยังไม่ครอบคลุมและ
ทันท่วงที 

ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์
ที่หลากหลายให้ครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

7 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
และการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ : 6 การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
งาน : ธุรการและสารบรรณ 
วัตถุประสงค์ :- 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :- 

เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 

สูง ยอมรับความเสี่ยง 
(มีมาตรการติดตาม) 

มีแผนการติดตามและ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 
8 การรับรู้และการสร้างความเข้าใจ

ในระบบสารสนเทศ   
ยุทธศาสตร์ที่ : 6 การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
งาน : จัดท างบประมาณ  
วัตถุประสงค์ :- 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :- 

เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับ
ระบบสารสนเทศ เช่น ระบบ 
e-GP ระบบ e-LAAS ระบบ 
e-plan เป็นต้น 

สูง ยอมรับความเสี่ยง 
(มีมาตรการติดตาม) 

เข้าร่วมการอบรมการใช้งาน
ระบบต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

9 การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ : 6 การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
งาน : ธุรการและสารบรรณ  
วัตถุประสงค์ :- 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :- 

มีความคลาดเคลื่อนในวิธี
ปฏิบัติตามระเบียบข้อ
กฎหมาย เช่น การยกเลิก
รายการ หรือมีความเร่งด่วน
ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

สูง ยอมรับความเสี่ยง 
(มีมาตรการติดตาม) 

มีการควบคุม ติดตาม สอบทาน
และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ และแก้ไข
ข้อขัดข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

 

 

 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 

แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ส านักการศึกษา 
    ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 

ความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใช้ 

จัดการกับความเสี่ยง 
วิธีบริหาร 

จัดการความเสี่ยง 

1 การประเมินคุณภาพทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ - 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตามแผนระยะเวลาที่ก าหนด  

การประเมินคุณภาพ
ทางการศึกษาไม่

เป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ปานกลาง ยอมรับ 
(มีมาตรการติดตาม) 

จัดท าแผนติดตามผลการประเมิน  
ของสถานศึกษาในแต่ละแห่งอย่าง
สม่ าเสมอ 

2 การจ้างเอกชนด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน  สังกัดเทศบาลนครยะลา 
ยุทธศาสตร์ที่ - 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทาง
ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาตรง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : นักเรียนในโรงเรียน  สังกัด
เทศบาลนครยะลา ได้รับการพัฒนาศักยภาพทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

การจัดการเรียนการ
สอน มีความ 

คลาดเคลื่อนไม่
เป็นไปตามแผนงาน 

ที่วางไว้ 

ปานกลาง ยอมรับ 
(มีมาตรการติดตาม) 

มีการวิจัยสรุปผลการด าเนินงาน
และน าข้อเสนอแนะจากการ
สรุปผลการด าเนินงานมาปรับปรุง
การด าเนินงานครั้งต่อไป อย่าง
เป็นระบบ 

 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 

แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ส านักการศึกษา 
    ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 

ความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใช้ 

จัดการกับความเสี่ยง 
วิธีบริหาร 

จัดการความเสี่ยง 

3 การจัดซื้อจัดจ้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ - 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การด าเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง มี
ความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้อง
เป็นไปตามตามระเบียบฯ 

การจัดซื้อจัดจ้าง มี
ข้อผิดพลาด      ใน
ขั้นตอนการจัดท า

เอกสารการจัดซื้อจัด
จ้าง 

สูง ควบคุม บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล และ
ติดตามผู้รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ 
มีการเพ่ิมศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน 
สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบและเป็นไปตามระเบียบ
ฯ มีการประเมินผล ปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 

 
 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 
แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ส านักการศึกษา 
    ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 

ความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใช้ 

จัดการกับความเสี่ยง 
วิธีบริหาร 

จัดการความเสี่ยง 

4 การปฏิบัติงานด้านการน าเข้าข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดท างบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(BBL) 
ยุทธศาสตร์ที่ - 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการจัดท า
ค าของบประมาณเกิดความถูกต้อง ครบถ้วน  และ
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การน าเข้าข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดท างบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(BBL) ถูกต้องและครบถ้วน 

การจัดการเรียนการ
สอน มีความ 

คลาดเคลื่อนไม่
เป็นไปตามแผนงาน 

ที่วางไว้ 

ปานกลาง ยอมรับ 
(มีมาตรการติดตาม) 

มีการวิจัยสรุปผลการด าเนินงาน
และน าข้อเสนอแนะจากการ
สรุปผลการด าเนินงานมาปรับปรุง
การด าเนินงานครั้งต่อไป อย่าง
เป็นระบบ 

 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 

แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ส านักการศึกษา 
    ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 

ความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใช้ 

จัดการกับความเสี่ยง 
วิธีบริหาร 

จัดการความเสี่ยง 

5 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและการบูรณาการ
แผนฯ  เข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ - 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การจัดท าแผนฯ ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันตามก าหนดเวลา และถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 

การบูรณาการแผน 
พัฒนาการการศึกษา

เข้าสู่แผนพัฒนา
เทศบาลเกิดความ
ล่าช้าและผิดพลาด 

ปานกลาง ยอมรับ 
(มีมาตรการติดตาม) 

ก าหนดปฏิทินงานก่อนห้วงเวลา
จริง เพ่ิมข้ันตอนการตรวจสอบ
และยืนยันความถูกต้องอย่างเป็น
ระบบ   

 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 

แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ส านักการศึกษา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใช้ 
จัดการกับความเสี่ยง 

วิธีบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

6 การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ - 
วัตถุประสงค์ : เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตาม
ประกาศ ก.ท.จ. 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ของพนักงานครูเทศบาล ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไป
ตามระเบียบฯ 

การตรวจสอบ
คุณสมบัติ ระยะเวลา 
ในการด ารงต าแหน่ง

เกิดการผิดพลาด 

สูง ควบคุม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและ
ติดตามผู้รับผิดชอบ มีการเพ่ิม
ศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน เพ่ิมการ
ประสานความรู้และหารือ
เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลาและ
ท าความเข้าใจประกาศ ก.ท.จ.  
สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ มีการประเมินผล 
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 

 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 

แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ส านักการศึกษา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใช้ 
จัดการกับความเสี่ยง 

วิธีบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

7 กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านดนตรี 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาการศึกษา การกีฬา 
ประเพณีและวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและสนับสนุนฝึกทักษะ
ทางด้านดนตรีให้แก่เด็กและเยาวชน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนในวงออเคสตร้า
เทศบาลนครยะลา มีทักษะและความเชี่ยวชาญใน
การเล่นดนตรีเพิ่มข้ึน 

มีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องทุก
เดือน หากด าเนินการ
ด้านเอกสารการเงิน 
(การส่งใช้เงินยืม) ไม่
แล้วเสร็จภายใน 1 
สัปดาห์ ท าให้การยืม
เงินทดรองจ่ายล่าช้า 
ส่งผลต่อการด าเนิน
กิจกรรมในเดือน
ถัดไป 

ปานกลาง ยอมรับ 
(มีมาตรการติดตาม) 

จัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าเดือน ควบคุมเรื่อง
ระยะเวลาการด าเนินงาน มีการน า
เทคโนโลยีด้านการจัดเก็บเอกสาร
อย่างเป็นระบบมาใช้เพื่อจัดเก็บ
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                          

 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 

แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ส านักการศึกษา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใช้ 
จัดการกับความเสี่ยง 

วิธีบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

8 จ้างเอกชนบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ยะลา 
ยุทธศาสตร์ที่ - 
วัตถุประสงค์ :เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการทางการศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน  อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   . 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชน และประชาชน มี
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอย่างมี
คุณภาพ    

ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติ
ตามขอบเขตการ 
บริหารจัดการอุทยาน
การเรียนรู้ยะลา 
ข้อเสนอแนะและข้อ
ร้องเรียนของ 
ประชาชนไม่ได้รับ
การแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที 

ปานกลาง ยอมรับ 
(มีมาตรการติดตาม) 

ก าหนดมาตรฐานขั้นตอนการ
รายงานข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะ และข้ันตอนการ
ด าเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ  

9 การบริหารงานกิจกรรมชมรมสังกัดเทศบาลนคร
ยะลา  
ยุทธศาสตร์ที่ - 
วัตถุประสงค์ :เพ่ือให้การประสานงานระหว่างส านัก
การศึกษากับคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : กิจกรรมชมรมในสังกัดเทศบาล
นครยะลา ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

การบริหารกิจกรรม
ชมรมยังไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของ
เทศบาล 

ปานกลาง ยอมรับ 
(มีมาตรการติดตาม) 

ก ากับ ดูแล และติดตามการ
ด าเนินงานของชมรมฯ ด้วยการลง
พ้ืนที่ตรวจเยี่ยมเป็นประจ าทุก
เดือน และจัดตั้งไลน์กลุ่มเพ่ือ
ประสานงานการท างาน 

 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 

แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ส านักการศึกษา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใช้ 
จัดการกับความเสี่ยง 

วิธีบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

10 ประเพณีชักพระ 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาการศึกษา การกีฬา 
ประเพณีและวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ : อนุรักษ์และสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของภาคใต้ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนละประชาชน 
ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 

มีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในเรื่อง 
หลักเกณฑ์การ
แข่งขันและ เงิน
รางวัล  

ปานกลาง ยอมรับ 
(มีมาตรการติดตาม) 

ก าหนดหลักเกณฑ์การประกวด
แข่งขันแต่ละชนิดรวมถึงเกณฑ์การ
รับรางวัล และจ านวนเงินรางวัลให้
ชัดเจนอ่านเข้าใจง่ายและลง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบ 

 

 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ส านักปลัดเทศบาล 
งานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (งานเทศกิจ) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใช้ 
จัดการกับความเสี่ยง 

วิธีบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

1 การติดตั้งและรื้อถอนป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่  - 

วัตถุประสงค์  : เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชน 

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็น 

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เพื่อให้บ้านเมืองมีความเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 

บ้านเมืองไม่สวยงาม 
และขาด 

ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ปานกลาง ยอมรับ 
(มีมาตรการติดตาม) 

ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจออกส ารวจ 
ป้ายโฆษณาในพ้ืนที่  หากพบป้าย 
ที่ติดตั้งเกินก าหนดระยะเวลาหนึ่ง 
ให้ท าการจัดเก็บ และตักเตือน 
เจ้าของป้าย  หรือมีการ
เปรียบเทียบ 
ปรับ ตามบทก าหนดโทษ 

 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ส านักปลัดเทศบาล 
งานธุรการและสารบรรณ ส านักปลัดเทศบาล 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใช้ 
จัดการกับความเสี่ยง 

วิธีบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

2 การปฏิบัติงานด้านธุรการและการจัดท าหนังสือ
ราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่  - 

วัตถุประสงค์  : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 

และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 และระเบียบอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม 

ระเบียบ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

เกิดความผิดพลาดใน
การประสานงาน  
ท าให้ขาดความ

ต่อเนื่อง 

สูง ควบคุมความเสี่ยง ควบคุม ดูแล และติดตามการ
ปฏิบัติงาน 
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือลดปัญหาการ
ประสาน 
งาน และป้องกันความผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้น 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ส านักปลัดเทศบาล 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใช้ 
จัดการกับความเสี่ยง 

วิธีบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

3 ปรับปรุงห้องเวรยามเตรียมพร้อมศูนย์อ านวยการ
ป้องกันภัย 

ฝ่ายพลเรือน 

ยุทธศาสตร์ที่  : 6 การบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

วัตถุประสงค์  : เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของ 

เจ้าหน้าที่ และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มา
รับบริการ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ปรับปรุงห้องเวรยาม
เตรียมพร้อม 1 ห้อง 

ไม่เป็นไปตามแผน
ด าเนินงาน 

ปานกลาง ยอมรับ 
(มีมาตรการติดตาม) 

พยายามด าเนินการให้เสร็จตาม
แผนด าเนินงาน 

 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ส านักปลัดเทศบาล 
งานทะเบียนและบัตร 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใช้ 
จัดการกับความเสี่ยง 

วิธีบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

4 การคัดส าเนาทะเบียนรายชื่อบุคคลในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร 

ยุทธศาสตร์ที่  :  -  

วัตถุประสงค์  : เพื่อป้องกันการคัดลอกรายการชื่อ
บุคคลผิดตัว  

กรณีไมป่รากฏเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง 
ตามระเบียบและกฎหมาย 

ลดการเกิด
ข้อผิดพลาดในการ

คัดรายการ 
ชื่อบุคคลผิดตัว 

สูง ควบคุมความเสี่ยง ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และตรวจสอบได้ 



 
 
 

เทศบาลนครยะลา 

แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครยะลา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ

ความเสี่ยง 
วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 

1 การด าเนินงานตามโครงการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) และ 
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพความพิการ) 

ยุทธศาสตร์ที่ – 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้มีสิทธิมีรายได้ มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน รวมทั้งได้รับสิทธิอื่นๆ ตาม พรบ.  

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ แนวปฏิบัติ หนังสือสั่งการ และหลักเกณฑ์
ที่เก่ียวข้อง  

ผู้มีสิทธิย้ายภูมิล าเนา 
แต่ไม่แจ้ง อปท. 

ที่เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ 
และไม่ไปขึ้นทะเบียน 

ยัง อปท.แห่งใหม่  
ท าให้ขาดสิทธิ 

 

ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง 
(มีมาตรการติดตาม) 

- ประสานขอข้อมูลการย้ายภูมิล าเนา 
ภายในจังหวัด กับงานทะเบียนราษฎร์  
เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ผู้มีสิทธิได้รับ
สิทธิต่อเนื่อง 
- เน้นย้ าประชาสัมพันธ์เรื่องลงทะเบียน 
รับเบี้ยยังชีพกรณีย้ายภูมิล าเนา  
 

 


