
 
ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 

 เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง 
 

ด้วยเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2561 มาตรา 79 กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ 
เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุม ในการด าเนินงาน
การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุม ในการด าเนินงาน
การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสียหาย ผิดพลาด การรั่วไหล สิ้นเปลือง การ
ทุจริต ด้านความเชื่อได้ของรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติอ่ืนที่ เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ จึงก าหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

ข้อ 1 เทศบาลต าบลทุ่งผึ้งต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน 

ข้อ 2 ฝ่ายบริหารของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในรูปของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก าหนด
วัฒนธรรมองค์กรให้ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ข้อ 3 เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม รวมถึงการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่างๆต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 4 ในทุกส่วนราชการ(ส านัก/กอง) ของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ต้องด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

ข้อ 5 การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องประกอบไปด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความ
เสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

ข้อ 6 เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ต้องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องมีการ
สื่อสาร แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ข้อ 7 เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 

ข้อ 8 เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ 9 เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง สามารถพิจารณาน าเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมา

ประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ประกาศ ณ วันที่  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562  

 
      
 

(นายถวิล    กุญชร) 
นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งผึ้ง 



 

ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 
 เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 
ด้วยเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

พ.ศ.2561 มาตรา 79 กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ 
เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุม ในการด าเนินงาน
การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุม ในการด าเนินงาน
การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสียหาย ผิดพลาด การรั่วไหล สิ้นเปลือง การ
ทุจริต ด้านความเชื่อได้ของรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติอ่ืนที่ เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ จึงก าหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

ข้อ 1 เทศบาลต าบลทุ่งผึ้งต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน 

ข้อ 2 ฝ่ายบริหารของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในรูปของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ก าหนด
วัฒนธรรมองค์กรให้ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ข้อ 3 เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม รวมถึงการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่างๆต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 4 ในทุกส่วนราชการ(ส านัก/กอง) ของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ต้องด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

ข้อ 5 การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องประกอบไปด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความ
เสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

ข้อ 6 เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ต้องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องมีการ
สื่อสาร แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ข้อ 7 เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 

ข้อ 8 เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ 9 เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง สามารถพิจารณาน าเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมา

ประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ประกาศ ณ วันที่  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562  

 
      
 

(นายถวิล    กุญชร) 
นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งผึ้ง 



 

 

 

 

 

 

 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลทุ่งผ้ึง 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลทุ่งผึง้ 
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บทน า 

 เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ได้เล็งเห็นความส าคัญ และประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงที่จะท าให้ เทศบาล
ต าบลทุ่งผึ้ง มีธรรมาภิบาล เป็นต าบลที่โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ จึงได้น าระบบการบริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้อย่างเป็น
รูปธรรม ชัดเจน โดยก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินระบบควบคุมภายในการปฏิบั ติราชการของ 
เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นส่งเสริม สร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกระดับเห็น
ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบบริหารความเสี่ยงในองค์กร 

1.วัตถุประสงค์ 

 (1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่นการก าหนดกลยุทธ์ การจัดสรร
งบประมาณ การวางแผนการเงิน และการด าเนินงานตามแผน การติดตามผลการด าเนินงาน การบริหารโครงการ/
กิจกรรม/งาน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

 (2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยงของกิจกรรม/
โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ และสามารถแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้การ
ด าเนินการของกิจกรรม / โครงการ นั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร 

 (3) เพ่ือให้หน่วยงานมีการน าระบบการบริหารความเสี่ยงไปใช้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการประเมิน
กิจกรรม/โครงการ  และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือน าไปพัฒนาระบบการ
ท างานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

2.ขอบเขต 

 แผนฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับทุกการด าเนินงาน รวมทั้งผู้บริหาร และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 

3.นโยบายบริหารความเสี่ยง 

 (1.) ส านัก/กองต่างๆ/หน่วยตรวจสอบภายใน ของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ต้องด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
โดยให้การด าเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ 

 (2.) ก าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 

 (3.) ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร แบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 

 (4.) ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ 

 (5.) ให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
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4.แนวทางบริหารความเสี่ยง 

 การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2562 และน าไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ด าเนินการด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอให้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2562 ดังนี้ 

1.จัดท าค าสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2.จัดท านโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3.ทุกส านัก/กองประเมินความเสี่ยงกิจกรรม/งานในความรับผิดชอบ 
4.คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ 
 4.1 จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 4.2 ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 4.3 จัดท ารายงานผลการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 4.4 พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

5.โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

 ส่วนราชการ ประกอบไปด้วย ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง งานการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 

เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้งสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล จึงก าหนดให้ คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร ของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ประกอบด้วย 

1. นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งผึ้ง เป็น หัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยง 
2. ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง  เป็น  รองหัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยง 
3. หัวหน้าส านักปลัด เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. ผู้อ านวยการกองคลัง เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็น  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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6. การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 

1.ทุกส านัก/กองประเมินความเสี่ยงกิจกรรม/งานในความรับผิดชอบ 
2.คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงร่วมประชุมเพ่ือ น ากิจกรรม/ประเด็นความเสี่ยงของส่วนราชการ

ในเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง มาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยคัดเลือก
ความเสี่ยงที่มีค่าระดับคะแนนสูงมาก มาพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงก่อน เพ่ือให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น หากหน่วยงานพิจารณาแล้วว่าค่าระดับคะแนนสูง และปานกลาง มี
ความส าคัญก็ให้น ามาจัด  ท าแผนบริหารความเสี่ยง 
7.วิธีการบริหารความเสี่ยง 

 เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ได้น าความบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับประเมินควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ 2561 ซึ่ง
ก าหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 

8.กิจกรรมประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการป้องกัน 
 

กิจกรรม/ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

แนวทางบริหารจัดการความ
เสี่ยง/มาตรการป้องกัน 

1.การบริหารและการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายจ่ายเพิ่มเติม 

ร ะ เ บี ย บ ก ฎ ห ม า ย มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งท าให้การตั้ง
งบประมาณไม่สอดคล้องกับการ
บริหารงบประมาณ 

มาก 1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3)พ.ศ.
2561 
2.ช้ีแจงท าความเข้าใจในระเบียบ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี
คว าม รู้ ใ นร ะ เบี ยบกา รจั ดท า
แผนพัฒนา 
4.ก าหนดช่วงเวลาการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี ก าร เปลี่ ยนแปลง/ เพิ่ ม เ ติ ม
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การตลอดเวลา ท าให้บุคลากรขาด
ความรู้ความช านาญและไม่มีผู้
ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

มาก 1.สรรหาผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่
พัสดุ 
2.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.มีผู้อ านวยการกองคลังก าชับใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 



3.การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

1.ขาดบุคลากรเพื่อการจัดท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2.บุคลากรยังขาดความรู้ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นภาษีแบบ
ใหม่รวมทั้งประชาชนด้วย 

มาก 1.แต่งตั้งค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ส ารวจ
ข้อมูลภาษี ภาคสนาม 
2.คัดลอกข้อมูลที่ดินและจัดท า
แผนที่แม่บท 
3.ด าเนินการตามโครงการจัดท า
แผนที่ภาษีท่ีวางไว้ 
4.จ้างเหมา/สรรหาบุคลากรเพื่อ
จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
5.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
แ ล ะทะ เ บี ย นท รั พ ย์ สิ น อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 

4.การตรวจสอบฎีกาก่อนการอนุมัติ
เบิกจ่าย 

ฎีกาเบิกจ่าย เอกสารประกอบฎีกา
ยังไม่ครบถ้วน ณ วันเบิกจ่าย ท า
ให้การอนุมัติฎีกามีความล่าช้า 

มาก 1.ด า เนินการติดตามทวงถาม 
เร่งรัดเอกสารประกอบฎีกาจาก
หน่วยงานผู้เบิก 
2.ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบฎีกาให้เพิ่มความ
รอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบฎีกา 

5 . ก า ร บั น ทึ ก บั ญ ชี ด้ ว ย ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ (E-laas)  

ระบบบัญชี e-lass มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบบ่อยครั้งท าให้
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน
ขาดความช านาญในระบบบัญชี   
e-laas 

มาก จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบบัญชี 
e-laas อย่างต่อเนื่อง 

6.การด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ขยะมูลฝอย 

1.การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูล
ฝอยไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
2.ประชาชนไม่เข้าใจในเรื่องของ
การให้บริหารท าให้มีผลในการ
ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ขยะมูลฝอย 

มาก 1.แจ้งประสานกับผู้บริหารท า
ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับการให้บริการ และการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 
2.เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดเก็บและ
ขอความร่วมมือจาก ทต. ช่วยใน
การจัดเก็บ 

7.การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง
และต่อเติมอาคาร รื้อถอนอาคาร 

ประชาชนยังความความรู้ความ
เข้ า ใจ เกี่ ย วกับ  พรบ .ควบคุม
อาคารฯ ท าให้การก่อสร้างในเขต
เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง บางพื้นที่ยัง
ขาดการขออนุญาตก่อสร้างบ้าน 
ดัดแหลง และต่อเติมอาคาร รื้อ
ถอนอาคารครบถ้วนเป็นไปตาม
กฎหมาย พรบ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

มาก 1.มีการประชาสัมพันธ์การขอ
อนุญาตก่อสร้างบ้าน ดัดแปลง 
และต่อเติมอาคาร รื้อถอนอาคาร
โดยจัดท าคู่มือ แผ่นพับ แจกจ่าย
ให้ผู้มาติดต่อราชการที่เทศบาล 
และประกาศตามวิทยุชุมชน 
2.ก าชับเจ้าหน้าที่ศึกษา กฎหมาย
ที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้เข้ารับ
การฝึกอบรมอยู่เสมอ 

8.การติ ดตั้ ง และซ่อมแซม ไฟฟ้ า
สาธารณะ 

1.งบประมาณส าหรับจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้ามีจ านวนจ ากัดท าให้
ซ่อมแซมได้ไม่ทั่วครบทุกพื้นที ่
2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาด
ทักษะความรู้ความช านาญเรื่อง
ไฟฟ้าที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักของ

มาก 1 . จั ด ต า ร า ง ก า ร ท า ง น ข อ ง
เ จ้ า หน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน  เ รี ย ง
ตามล าดับหนังสือแจ้งซ่อมแซม 
และเข้าซ่อมแซมในพื้นที่ที่อาจเกิด
ภัยอันตรายต่อประชาชนก่อนเป็น
อันดับแรก 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
3.พื้นที่ในการซ่อมแซมมีมากท าให้
การซ่อมแซมล่าช้า 

2.ตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ
จั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ปก รณ์ ไฟฟ้ าที่ ไ ด้
มาตรฐานมีอายุการใช้งานมากขึ้น 
3.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอบรม
อย่างต่อเนื่อง 

 
9.การจัดท ารายงานบริหารความเสี่ยง 

การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง ให้น าความเสี่ยงที่ประเมินได้ น าไปประเมินในแบบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2561 โดยการจัดท ารูปแบบตามหนังสือแนวทางฉบับใหม่ ของหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค / 0409 /ว 105  ลว.  5 ตุลาคม 2561 และ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ ว 3444  26 ตุลาคม 2561 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงานย่อย ด าเนินการพิจารณาความเสี่ยง และสอบทาน 
ความเสี่ยง ตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งแบบรายงานให้เลขาคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร ดังนี้ 

(1) แบบ ปค.4 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(2) แบบ ปค.5 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

2. เลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง น าแบบรายงานการสอบทานความเสี่ยงตามแบบประเมินที่ 
ได้รับมาด าเนินการจัดท า รวบรวม ประเมินผลการระดับองค์กร แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ดังนี้ 

(1) แบบ ปค.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(2) แบบ ปค.4 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(3) แบบ ปค.5 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

3. เสนอรายงานประเมินผลความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงว่ามี 
ความเพียงพอแล้ว (แบบ ปค.6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายใน) 

4. เสนอรายงานการสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้าคณะผู้บริหารความเสี่ยง 
5. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1,ปค.4,ปค.5,ปค.6) ต่อผู้ก ากับดูแล (นายอ าเภอ) 

 
10.สิ่งท่ีคาดหวังภายหลังจากการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบรายละเอียดต่อการก าหนดการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทราบแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการป้องกันในการควบคุมความเสี่ยงรวมถึงเข้าใจ
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