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คํานํา 
 

  เทศบาลตําบลสองดาว ได�กําหนดให�มีการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช�ในกระบวนการ
บริหารงานตามยุทธศาสตร#การพัฒนาด�านตาง ๆ เพ่ือให�แตละกองสามารถปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร#และ
แนวทางในการบริหารงานตามเป-าหมายท่ีกําหนดไว�อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลสองดาว 
จึงจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยพิจารณาจากความเสี่ยง ๔ ด�านหลัก 
๑. ความเสี่ยงด�านกลยุทธ# (Strategic Risk) ๒. ความเสี่ยงด�านการดําเนินงาน (Operational Risk)             
๓. ความเสี่ยงด�านการเงิน (Financial Risk) ๔. ความเสี่ยงด�านกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ (Compliance Risk) 
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                                                      เทศบาลตําบลสองดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 

 

 

สารบัญ 
 เรื่อง           หน�า 
ส�วนท่ี ๑ บทนํา          ๑ 
 ๑. หลักการและเหตุผล         ๑ 
 ๒. วัตถุประสงค#ของแผนบริหารความเสี่ยง      ๑ 
 ๓. เป-าหมาย          ๑ 
 ๔. ประโยชน#ของการบริหารความเสี่ยง       ๒ 
 ๕. นิยามความเสี่ยง         ๒ 
บทท่ี ๒ ข�อมูลพ้ืนฐาน         ๔ 
 ๒.๑ ภารกิจอํานาจหน�าท่ีของ อปท.       ๔ – ๕ 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร#การพัฒนา        ๖ 
 ๒.๓ โครงสร�างการกําหนดสวนราชการ       ๗ – ๘ 
บทท่ี ๓ แนวทางการบริหารความเส่ียง       ๙ 
       แนวทางการดําเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง    ๙ – ๑๒ 
บทท่ี ๔ กระบวนการบริหารความเส่ียง       ๑๓ – ๒๑ 
บทท่ี ๕ แผนบริหารความเส่ียง        ๒๒ 
          แบบ RM-๑ , RM-๒ ,RM-๓       ๒๒ – ๔๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 

 

 

บทท่ี  ๑  บทนํา 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารความเสี่ยงเปXนเครื่องมือทางกลยุทธ#ท่ีสําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ท่ีจะ
ชวยให�การบริหารงานและการตัดสินใจด�านตาง ๆ  เชน  การวางแผน  การกําหนดกลยุทธ#  การติดตาม
ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการใช�ทรัพยากรตาง ๆ  อยางเหมาะสม  มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
และลดการสูญเสียและโอกาสท่ีทําให�เกิดความเสียหายแกองค#กร 
 ภายใต�สภาวะการดําเนินงานของทุก ๆ  องค#กรล�วนแตมีความเสี่ยง  ซ่ึงเปXนความไมแนนอนท่ี
อาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือเป-าหมายขององค#กร  จึงจําเปXนต�องมีการจัดการความเสี่ยง
เหลานั้นอยางเปXนระบบ  โดยการระบุความเสี่ยงวามีป]จจัยเสี่ยงใดบ�างท่ีกระทบตอการดําเนินงานหรือ
เป-าหมายขององค#กร  วิเคราะห#ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  จัดลําดับความสําคัญของความ
เสี่ยงกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง  และต�องคํานึงถึงความคุ�มคาในการจัดการความเสี่ยงอยาง
เหมาะสม 
 นอกจากนี้  หลักเกณฑ#กระทรวงการคลังวาด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ#ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของหนวยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ข�อ ๒ กําหนดให�หนวยงานของรัฐจัดให�มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  โดยใช�มาตรฐานบริหารจัดการความเสี่ยงของกระทรวงการคลังกําหนดเปXนแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง   
 ดังนั้น  คณะทํางานบริหารความเสี่ยงเทศบาลตําบลสองดาว  จึงได�จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลตําบลสองดาว  ประจําป3งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ข้ึน  สําหรับใช�เปXนแนวทางในการบริหาร
ป]จจัยและควบคุมกิจกรรม  รวมท้ังกระบวนการดําเนินการตาง ๆ  เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีจะทําให�
เกิดความเสียหาย  ให�ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับ  
ประเมิน  ควบคุม  และตรวจสอบได�อยางมีระบบ 

๒.  วัตถุประสงค-ของแผนบริหารความเสี่ยง 
 ๑.  เพ่ือให�ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงานเข�าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลตําบลทาศิลา 
 ๒.  เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานได�รับทราบข้ันตอน  และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 
 ๓.  เพ่ือให�มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปXนระบบและตอเนื่อง 
 ๔.  เพ่ือใช�เปXนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลทาศิลา 
 ๕.  เพ่ือเปXนเครื่องมือในการสื่อสารและสร�างความเข�าใจ  ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความ
เสี่ยงกับกลยุทธ#ของเทศบาลตําบลทาศิลา 
 ๖.  เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับองค#กร 

๓.  เป.าหมาย 



-๔- 

 

 

 ๑.  ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงานมีความรู�ความเข�าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือนําไปใช�ใน
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร#และแผนปฏิบัติงานประจําป3ให�บรรลุตามวัตถุประสงค#และเป-าหมายท่ีกําหนด
ไว� 
 ๒.  ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงาน  สามารถระบุความเสี่ยง  วิเคราะห#ความเสี่ยง  ประเมินความ
เสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให�อยูในระดับท่ียอมรับได� 
 ๓.  สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใช�ในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ 
 ๔.  เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานภายในองค#กรอยาง
ตอเนื่อง 
 ๕.  ความรับผิดชอบตอความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกําหนดข้ึนอยางเหมาะสมท่ัวท้ัง
องค#กร 
 ๖.  การบริหารความเสี่ยงได�รับการปลูกฝ]งให�เปXนวัฒนธรรมขององค#กร 

๔.  ประโยชน-ของการบริหารความเสี่ยง 
 การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะชวยให�ผู�บริหารมีข�อมูลท่ีใช�ในการตัดสินใจได�ดียิ่งข้ึนและทํา
ให�องค#กรสามารถจัดการกับป]ญหาอุปสรรคและอยูรอดได�ในสถานการณ#ท่ีไมคาดคิดหรือสถานการณ#ท่ีอาจทํา
ให�องค#กรเกิดความเสียหาย 
 ประโยชน#ท่ีคาดหวังวาจะได�รับจากการดําเนินการบริหารความเสี่ยง  มีดังนี้ 
 ๑.  เปXนสวนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี  การบริหารความเสี่ยงจะชวย
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและผู�บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักท่ีสําคัญ  และสามารถทํา
หน�าท่ีในการกํากับดูแลองค#กรได�อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 ๒.  สร�างฐานข�อมูลท่ีมีประโยชน#ตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองค#กร  การบริหารความ
เสี่ยงจะเปXนแหลงข�อมูลสําหรับผู�บริหารในการตัดสินใจด�านตาง ๆ  ซ่ึงรวมถึงการบริหารความเสี่ยง  ซ่ึงต้ังอยู
บนสมมติฐานในการตอบสนองตอเป-าหมายและภารกิจหลักขององค#กรรวมถึงระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได� 
 ๓.  ชวยสะท�อนให�เห็นภาพรวมของความเสี่ยงตาง ๆ  ท่ีสําคัญท่ีได�ท้ังหมด  การบริหารความ
เสี่ยงจะทําให�บุคลากรภายในองค#กรมีความเข�าใจถึงเป-าหมายและภารกิจหลักขององค#กร  และตระหนักถึง
ความเสี่ยงสําคัญท่ีสงผลกระทบในเชิงลบตอองค#กรได�อยางครบถ�วน  ซ่ึงครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 
 ๔.  เปXนเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงาน  การบริหารความเสี่ยงเปXนเครื่องมือท่ีชวยให�
ผู�บริหารสามารถม่ันใจได�วาความเสี่ยงได�รับการจัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา  รวมท้ังเปXนเครื่องมือท่ี
สําคัญของผู�บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด�านตาง ๆ  เชน  การวางแผนการกําหนดกลยุทธ#
การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน  ซ่ึงสงผลให�การดําเนินงานของสถาบันเปXนไปตามเป-าหมายท่ี
กําหนด  และสามารถปกป-องผลประโยชน#รวมท้ังเพ่ิมมูลคาแกองค#กร 
 ๕.  ชวยให�การพัฒนาองค#กรเปXนไปในทิศทางเดียวกัน  การบริหารความเสี่ยงทําให�รูปแบบการ
ตัดสินใจระดับการปฏิบัติงานขององค#กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  เชน  การตัดสินใจโดยท่ีผู�บริหารมี
ความเข�าใจในกลยุทธ#  วัตถุประสงค#ขององค#กร  และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน 
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 ๖.  ชวยให�การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเปXนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  การจัดสรรทรัพยากรเปXนไปอยางเหมาะสม  โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละกิจกรรม
และการเลือกใช�มาตรการในการบริหารความเสี่ยง  เชน  การใช�ทรัพยากรสําหรับกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตํ่า
และกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูงยอมแตกตางกัน  หรือการเลือกใช�มาตรการแตละประเภทยอมใช�ทรัพยากร
แตกตางกัน  เปXนต�น 

๕.  นิยามความเสี่ยง 
 ๕.๑  ความเส่ียง (Risk)  หมายถึง  เหตุการณ#หรือการกระทําใด ๆ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายใน
สถานการณ#ท่ีไมแนนอน  และจะสงผลกระทบหรือสร�างความเสียหาย  (ท้ังท่ีเปXนตัวเงินและไมเปXนตัวเงิน)  
หรือกอให�เกิดความล�มเหลว  หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค#และเป-าหมายขององค#กร  ท้ังในด�าน
ยุทธศาสตร#  การปฏิบัติงาน  การเงิน  และการบริหาร  ซ่ึงอาจเปXนผลกระทบทางบวกด�วยก็ได�  โดยวัดจาก
ผลกระทบ (Impact)  ท่ีได�รับ  และโอกาสท่ีจะเกิด  (Likelihood)  ของเหตุการณ# 
 ลักษณะของความเสี่ยง  สามารถแบงออกได�เปXน  ๓  สวน  ดังนี้ 
 ๑.  ป]จจัยเสี่ยง  คือ  สาเหตุท่ีจะทําให�เกิดความเสี่ยง 
 ๒.  เหตุการณ#เสี่ยง  คือ  เหตุการณ#ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน  หรือนโยบาย 
 ๓.  ผลกระทบของความเสี่ยง  คือ  ความรุนแรงของความเสียหายท่ีนาจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ#
เสี่ยง 
 ๕.๒  การบริหารความเส่ียง  (Risk  Management)  หมายถึง  กระบวนการท่ีใช�ในการ
บริหารจัดการป]จจัย  และควบคุมกิจกรรมรวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ  เพ่ือให�โอกาสท่ีจะเกิด
เหตุการณ#ความเสี่ยงลดลง  หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ#ความเสี่ยงลดลงอยูในระดับท่ี
องค#กรยอมรับได� 
 ๕.๓  ระบบบริหารความเส่ียง  (Risk  Management  System)  หมายถึง  ระบบการ
บริหารป]จจัย  และควบคุมกิจกรรม  รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ  เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ี
องค#กรจะเกิดความเสียหาย  ให�ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีองค#กร
ยอมรับได�  ประเมินได�  ควบคุมได�  และตรวจสอบได�อยางมีระบบ  โดยคํานึงถึงการบรรลุเป-าหมาย  ท้ังใน
ด�านกลยุทธ#  การปฏิบัติตามกฎระเบียบ  การเงิน  และชื่อเสียงขององค#กรเปXนสําคัญ  โดยได�รับการสนับสนุน
และการมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับท่ัวท้ังองค#กร 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 

 

 

บทท่ี  ๒  ข�อมูลพ้ืนฐาน 

๑.  ภารกิจ อํานาจหน�าที่ขององค-กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
   เทศบาลตําบลสองดาวมีภารกิจและอํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ 
มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก
องค#กรปกครองสวนท�องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา ๑๖  ดังนี้ 
ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 
  (๑) การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา   
  (๒) การสาธารณูปโภคและการกอสร�างอ่ืน ๆ  
                (๓) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร  
    (๔) การสาธารณูปการ  
                (๕) การจัดให�มีและบํารุงทางระบายน้ํา  
                (๖) การจัดให�มีน้ําสะอาดหรือการประปา  
                (๗) การจัดให�มีตลาด ทาเทียบเรือและทาข�าม  
               (๘) การจัดให�มีและการบํารุงการไฟฟ-าหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  
               (๙) การควบคุมอาคาร  
 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 
 (๑) ให�มีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ#รักษาคนไข�  
 (๒) ป-องกันและระงับโรคติดตอ   
 (๓) การจัดการศึกษา  
 (๔) การสังคมสงเคราะห# และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู�ด�อยโอกาส   
 (๕) การจัดให�มีโรงฆาสัตว#   
 (๖) การจัดให�มีและควบคุมการฆาสัตว#   
 (๗) การจัดให�มีสุสานและฌาปนสถาน   
 (๘) การจัดให�มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ   
 (๙) การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  
 (๑๐) การสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุและผู�พิการ  
 (๑๑) การรักษาความปลอดภัย ความเปXนระเบียบเรียบร�อยและการอนามัย โรงมหรสพ 
                       และสาธารณะอ่ืน ๆ  
  (๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย   
 (๑๓) การสงเสริมกีฬา  
 (๑๔) การสงเสริมการฝlกและประกอบอาชีพ 
 
 



-๗- 

 

 

ด�านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย  มีภารกิจท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 
 (๑) การจัดผังเมือง   
 (๒) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
 (๓) การป-องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  (๔) การให�มีเครื่องใช�ในการดับเพลิง  
  
  (๕) การรักษาความสงบเรียบร�อย การสงเสริมและสนับสนุนการป-องกันและรักษาความปลอดภัย 
                      ในชีวิตและทรัพย#สิน   
  (๖) รักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน  
ด�านการวางแผนการส�งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว มีภารกิจท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 
  (๑) การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง   
  (๒) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาท�องถ่ิน   
  (๓) การสงเสริมการทองเท่ียว   
  (๔) การพาณิชย# และการสงเสริมการลงทุน 
 ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม มีภารกิจท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 
 (๑) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช�ประโยชน#จากปmาไม� ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                     สิ่งแวดล�อม   
  (๒) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ   
  (๓) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย  
 ด�านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปIญญาท�องถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 
  (๑) การจัดการศึกษา 
  (๒) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป]ญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน   
  (๓) ให�ราษฎรได�รับการศึกษา  
ด�านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส�วนราชการและองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  มี
ภารกิจท่ีเก่ียวข�องดังนี้ 
  (๑) สนับสนุนสภาองค#กรปกครองสวนท�องถ่ินและองค#กรปกครองสวนท�องถ่ินอ่ืนในการพัฒนา
ท�องถ่ิน สนับสนุน หรือชวยเหลือสวนราชการหรือองค#กรปกครองสวนท�องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท�องถ่ิน 
  (๒) ประสานและให�ความรวมมือในการปฏิบัติหน�าท่ีของสภาองค#กรปกครองสวนท�องถ่ิน และ
องค#กรปกครองสวนท�องถ่ินอ่ืน 
  (๓) การแบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต�องแบงให�แกสภาองค#กรปกครองสวนท�องถ่ิน และ
องค#กรปกครองสวนท�องถ่ินอ่ืน  
  (๔) การให�บริการแกเอกชน  สวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค#กรปกครอง        
สวนท�องถ่ินอ่ืน 
 



-๘- 

 

 

ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลสองดาว  มีภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีต�องดําเนินการดังนี้ 
            ภารกิจหลัก 

๑) ด�านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน 
๒) ด�านการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๓) ด�านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย 
๔) ด�านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๕) ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ#ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
๖) ด�านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป]ญญาท�องถ่ิน  
๗) ด�านการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
๘) ด�านการสนับสนุนและสงเสริมศัยภาพกลุมอาชีพ  
๙) ด�านการป-องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภารกิจรอง 
๑. ด�านการสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๒. ด�านการจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองค#กรปกครองสวน

ท�องถ่ินอ่ืน เชน การจัดการศึกษา การพาณิชย# การจัดระบบขนสงและการจราจร เปXนต�น  

๒.  ยุทธศาสตร-การพัฒนา   
 เทศบาลตําบลสองดาว  กําหนดยุทธศาสตร#การพัฒนาตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕)  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร#การพัฒนาเทศบาลตําบลสองดาว 

๑. ยุทธศาสตร#ด�าน การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร                                
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ยุทธศาสตร#ด�าน ยุทธศาสตร#การพัฒนาการค�า การลงทุนและการทองเท่ียว 
๓. ยุทธศาสตร#ด�าน ยุทธศาสตร#การพัฒนาทรัพยากรมนุษย#เพ่ือสร�างศักยภาพ              

ในการแขงขัน 
๔. ยุทธศาสตร#ด�าน ยุทธศาสตร#การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบ 

บูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน 
๕. ยุทธศาสตร#ด�าน ยุทธศาสตร#การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

และความม่ันคง 
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๓.  โครงสร�างการกําหนดส�วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
    เทศบาลตําบลสองดาว  มีภารกิจอํานาจหน�าท่ีท่ีจะต�องดําเนินการแก�ไขป]ญหาดังกลาวภายใน

อํานาจหน�าท่ีท่ีกําหนดไว�ในเทศบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖   และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจให�แกองค#กรปกครองสวนท�องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒   โดยมีการกําหนดโครงสร�างสวนราชการ  

ดังนี้ 
 (๑) สํานักปลัดเทศบาล ให�มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล และ

ราชการท่ีมิได�กําหนดให�เปXนหน�าท่ีของกองหรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัด
การปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลให�เปXนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องและท่ีได�รับมอบหมาย 
 (๒) กองคลัง  มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับ เงินเดือน คาจ�าง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ 
บํานาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ  การจัดทําบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได�และรายจายตาง ๆ  การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป3 
งานเก่ียวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องและท่ีได�รับมอบหมาย 
 

หัวหน�าหน�วยงานของรัฐ 
(ปลัดเทศบาลตําบลสองดาว) 

(๑) 
สํานักปลัดเทศบาล 

(๖) 
หน�วยตรวจสอบภายใน 

(๒) 
กองคลัง 

(๓) 
กองช�าง 

(๔) 
กองการศึกษา 

(๕) 
กองสวัสดิการสังคม 

ผู�กํากับดูแล/คณะกรรมการ 
(นายกเทศมนตรีตําบลสองดาว) 

(๗) 
กองการประปา 
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 (๓) กองช�าง  มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข�อมูลทางด�าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสร�าง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ กอสร�างและซอมบํารุง การควบคุม 
การกอสร�าง และซอมบํารุง งานแผนงานด�านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุม 
การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเก่ียวกับแผนงาน 
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ# อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง การจัดการสิ่งแวดล�อม  ด�านวัสดุท่ีใช�
แล�ว (ขยะ) การจัดการคุณภาพน้ํา การควบคุมออกแบบและกอสร�างอาคารโรงงาน ท่ีมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดล�อม การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย และมลพิษในด�านอ่ืน ๆ และงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข�องและท่ีได�รับมอบหมาย 
 (๔) กองการศึกษา  มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษาท้ัง
การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบ เชน การศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษา
ปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให�มี งานธุรการ งานการเจ�าหน�าท่ี งานบริหาร
วิชาการงานโรงเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานกิจการนักเรียน งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก#  
งานห�องสมุด พิพิธภัณฑ#และเครือขายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา สงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬา
และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องตามท่ีได�รับ
มอบหมาย  
  (๕) กองสวัสดิการสังคม  มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน การสังคม
สงเคราะห#การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน และชุมชนแออัด การจัดให�
มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย#เยาวชน งานฝlกและสงเสริมอาชีพ การสงเสริมงานประเพณีท�องถ่ิน และ 
งานสาธารณะ การให�คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข�อง  
  (๖) หน�วยตรวจสอบภายใน  มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสาร
การเบิกจาย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุ
และการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย#สินและการทําประโยชน#จากทรัพย#สินเทศบาลและงานอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวข�องและท่ีได�รับมอบหมาย 
 (๗) กองการประปา มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมการผลิตและการจําหนาย
น้ําประปาการติดต้ังประปา การควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับงบประมาณรายได� รายจาย การบัญชี พัสดุ 
การวางแผนปรับปรุงในข�อบกพรองตาง ๆ ของการประปา รวมท้ังการปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
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บทท่ี  ๓  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

๑.  แนวทางการดําเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง 
 ๑.๑  แนวทางการดําเนินงาน  ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลสองดาว  แบงเปXน  
๒  ระยะ  ดังนี้ 
 ระยะท่ี  ๑  การเริ่มต�นและพัฒนา 

๑. กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
๒. ระบุป]จจัยเสี่ยงและประเมินโอกาส  ผลกระทบจากป]จจัยเสี่ยง 
๓. วิเคราะห#และจัดลําดับความสําคัญของป]จจัยเสี่ยงจากการดําเนินงาน 
๔. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของป]จจัยเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูง (High)  และสูงมาก  

(Extreme)  รวมท้ังป]จจัยเสี่ยงท่ีอยูในระดับปานกลาง (Medium)  ท่ีมีนัยสําคัญ 
๕. สื่อสารทําความเข�าใจเก่ียวกับแผนบริหารความเสี่ยงให�ผู�ปฏิบัติงาน 
๖. รายงานความก�าวหน�าของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
๗. รายงานสรุปกาประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ระยะท่ี  ๒  การพัฒนาสู�ความย่ังยืน 
๑. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในป3ท่ีผานมา 
๒. พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงแตละประเภท 
๓. ผลักดันให�มีการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค#กร 
๔. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
๑.๒  กลไกการบริหารความเส่ียง  ประกอบด�วย 

  ๑.  ผู�บริหารท�องถ่ิน  มีหน�าท่ีแตงต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  สงเสริมให�มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  รวมท้ังพิจารณาให�ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
แผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือนําไปปฏิบัติตอไป 
  ๒.  คณะทํางานบริหารความเส่ียง  มีหน�าท่ีดําเนินการให�มีระบบการบริหารความเสี่ยง  
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  รายงานและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  รวมท้ัง
ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานตอไปในอนาคต 
  ๓.  ผู�ปฏิบัติงาน  หรือเจ�าหน�าท่ีรวมท้ังพนักงานจ�าง  พนักงานจ�างเหมาบริการ  มี
หน�าท่ีสนับสนุนข�อมูลท่ีเก่ียวข�องให�กับคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  และให�ความรวมมือในการปฏิบัติงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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กลไกการบริหารความเสี่ยง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  โครงสร�างการบริหารความเสี่ยง 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู�บริหาร
ท�องถ่ิน 

คณะ 

ทํางาน
บริหาร
ความ
เส่ียง 

ผู�ปฏิบัติ 
งาน 

แต�งตั้งคณะทํางานบริหารความเส่ียง พิจารณาให�ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

๑. ระบุปIจจัยเส่ียง ประเมิน
โอกาสและผลกระทบ 

๒. วิเคราะห-และจัดลําดับ
ความสําคัญ 

๓. จัดทําแผนบริหารความ
เส่ียง 

สนับสนุนข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง 

พิจารณา/
เสนอแนะ 

ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

๖. ทบทวนแผนการ
บริหารความเส่ียง 

๕. รายงาน/ประเมินผล
การบริหารความเส่ียง 

๔. ส่ือสารทําความเข�าใจ
กับผู�ปฏิบัติ 

หน�วยตรวจสอบภายใน ผู�บริหารท�องถ่ิน 

คณะทํางานบริหารความ
เส่ียง 

ผู�ปฏิบัติงาน 
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หน�าท่ีความรับผิดชอบตามโครงสร�าง 
 โครงสร�างการบริหารความเสี่ยง  ประกอบไปด�วย  การกํากับดูแล  การตัดสินใจ  การจัดทํา
แผนการดําเนินการ  การติดตามประเมินผล  และการสอบทาน  ซ่ึงในแตละองค#ประกอบมีอํานาจหน�าท่ีดังนี้ 

 ๑.  ผู�บริหารท�องถ่ิน 
  ๑.  แตงต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลสองดาว 
  ๒.  สงเสริมและติดตามให�มีการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
  ๓.  พิจารณาให�ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง 
  ๔.  พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

 ๒.  หน�วยตรวจสอบภายใน 
  ๑.  สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลสองดาว 
  ๒.  นําเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให�ผู�บริหารท�องถ่ินรับทราบและให�ข�อเสนอแนะ 

 ๓.  คณะทํางานบริหารความเส่ียง 
  ๑.  จัดให�มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเปXนระบบมาตรฐานเดียวกันท้ัง
องค#กร 
  ๒.  ดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง  และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ
ควบคุมความเสี่ยง 
  ๓.  รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญ  เสนอ
ตอผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือพิจารณา 

 ๔.  ผู�ปฏิบัติงาน 
  ๑.  สนับสนุนข�อมูลท่ีเก่ียวข�องให�กับคณะทํางานบริหารความเสี่ยง 
  ๒.  ให�ความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

๓.  คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 
 เทศบาลตําบลสองดาว  ได�มีการแตงต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  ตามคําสั่งเทศบาลตําบล
สองดาว ท่ี ๓๒๔/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒ กันยายน  ๒๕๖๓  โดยมีองค#ประกอบและอํานาจหน�าท่ี  ดังตอไปนี้ 

 ๑. นายยุทธศาสตร#  ราชคํา ปลัดเทศบาลตําบลสองดาว   ประธานกรรมการ    
 ๒. นายอากาศ  ไชยมีสุข  หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล              กรรมการ   
 ๓. นางศิริพร  กาญจนารัตณ# ผู�อํานวยการกองคลัง                กรรมการ   
 ๔. นายราวินท#  อินทร#หา  ผู�อํานวยการกองสาธารณสุขฯ          กรรมการ   
 ๕. นางสาวอมรรัตน#  ซิมค็อก ผู�อํานวยการกองการศึกษา              กรรมการ 
 ๖. นายธีระนิตย#  แก�วพาดี ผู�อํานวยการกองชาง           กรรมการ 
 ๗. นายรัชนัย  พิลาวรรณ  หัวหน�าฝmายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน 
                                                    หัวหน�ากองสวัสดิการสังคม              กรรมการ 
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 ๘. นายวชิระ  ไชยรบ  หัวหน�าฝmายผลิต  รักษาราชการแทน 
              หัวหน�ากองการประปา      กรรมการ 
 ๙. นางดวงสมร  ราชคํา  นักวิเคราะห#ฯ  กรรมการ/เลขานุการ 

          ๑๐. นางนรินทร  ไชยรบ  นักวิเคราะห#ฯ     ผู�ชวยกรรมการ/เลขานุการ   
 
  

อํานาจหน�าท่ี 
 ๑.  จัดให�มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเปXนระบบมาตรฐานเดียวกันท้ังองค#กร 
 ๒.  ปฏิบัติตามข้ันตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยง  ได�แก  การระบุความเสี่ยง  การประเมิน
ความเสี่ยง  การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  และการปฏิบัติตามมาตรฐานการลดและควบคุมความเสี่ยง 
 ๓.  รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญของเทศบาล
ตําบลสองดาว  เสนอตอผู�บริหารท�องถ่ิน 
 

บทท่ี  ๔  กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 กระบวนการบริหารความเสี่ยง  เปXนกระบวนการท่ีใช�ในการระบุ  วิเคราะห#  ประเมิน  และ
จัดลําดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค#ในการดําเนินงานขององค#กร  รวมท้ังการจัดทํา
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป-องกันหรือลดความเสี่ยงให�อยูในระดับท่ี
ยอมรับได�  ซ่ึงเทศบาลตําบลสองดาว  มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง  ๖  ข้ันตอนหลัก  ดังนี้ 
 ๑.  ระบุความเส่ียง  เปXนการระบุเหตุการณ#ใด ๆ  ท้ังท่ีมีผลดี  และผลเสียตอการบรรลุ
วัตถุประสงค#โดยต�องระบุได�ด�วยวาเหตุการณ#นั้นจะเกิดท่ีไหน  เม่ือใด  และเกิดข้ึนได�อยางไร 
 ๒.  ประเมินความเส่ียง  เปXนการวิเคราะห#ความเสี่ยง  และจัดลําดับความเสี่ยง  โดยพิจารณา
จากการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ#ความเสี่ยง  โดย
อาศัยเกณฑ#มาตรฐานท่ีได�กําหนดไว�  ทําให�การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปXนไปอยางเหมาะสม 
 ๓.  จัดการความเส่ียง  เปXนการกําหนดมาตรการ  หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ  และ
ควบคุมความเสี่ยงสูง (High)  และสูงมาก (Extreme)  นั้นให�ลดลง  ให�อยูในระดับท่ียอมรับได�  สามารถ
ปฏิบัติได�จริง  และควรต�องพิจารณาถึงความคุ�มคาในด�านคาใช�จายและต�นทุนท่ีต�องใช�ลงทุนในการกําหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน#ท่ีจะได�รับด�วย 
 ๔.  รายงานและติดตามผล  เปXนการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงท่ีได�ดําเนินการท้ังหมดตามลําดับให�ฝmายบริหารรับทราบและให�ความเห็นชอบดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
 ๕.  ประเมินผลการบริหารความเส่ียง  เปXนการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําป3  เพ่ือให�
ม่ันใจวาองค#กรมีการบริหารความเสี่ยงเปXนไปอยางเหมาะสม  เพียงพอ  ถูกต�อง  และมีประสิทธิผล  
มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control  Activity)  ท่ีดําเนินการสามารถลดและควบคุมความ
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เสี่ยงท่ีเกิดข้ึนได�จริงและอยูในระดับท่ียอมรับได�  หรือต�องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม  เพ่ือให�
ความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูหลังมีการจัดการ  (Residual  Risk)  อยูในระดับท่ียอมรับได�  และให�องค#กรมีการ
บริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 
 ๖.  ทบทวนการบริหารความเส่ียง  เปXนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยงในทุกข้ันตอน  เพ่ือพัฒนาระบบให�ดียิ่งข้ึน 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลส�องดาว 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.  การระบุความเส่ียง 
 เปXนกระบวนการท่ีผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงาน  รวมกันระบุความเสี่ยงและป]จจัยเสี่ยง  โดยต�อง
คํานึงถึงความเสี่ยงท่ีมีสาเหตุมาจากป]จจัยท้ังภายในและภายนอก  ป]จจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงค#
และเป-าหมายขององค#กร  หรือผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับองค#กรและระดับกิจกรรม  ในการระบุป]จจัย
เสี่ยงจะต�องพิจารณาวามีเหตุการณ#ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความผิดพลาด
ความเสียหายและไมบรรลุวัตถุประสงค#ท่ีกําหนด  รวมท้ังมีทรัพย#สินใดท่ีจําเปXนต�องได�รับการดูแลป-องกัน

๑.ระบุความ

เส่ียง 

๒.ประเมิน

ความเส่ียง 

๓.จัดการ

ความเส่ียง 

๔.รายงาน

และติดตาม

ผล 

๕.ประเมินผล

การบริหาร

ความเส่ียง 

๖.ทบทวน

การบริหาร

ความเส่ียง 
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รักษา  ดังนั้น  จึงจําเปXนต�องเข�าใจในความหมายของ  “ความเสี่ยง (Risk)”  “ป]จจัยเสี่ยง (Risk  Factor)”  
และ  “ประเภทความเสี่ยง”  กอนท่ีจะดําเนินการระบุความเสี่ยงได�อยางเหมาะสม 
 ๑.๑  ความเส่ียง (Risk)  หมายถึง  เหตุการณ#หรือการกระทําใด ๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต�
สถานการณ#ท่ีไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือสร�างความเสียหาย  (ท้ังท่ีเปXนตัวเงินและไมเปXนตัวเงิน)  
หรือกอให�เกิดความล�มเหลว  หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป-าหมายตามภารกิจหลักขององค#กร  และเป-าหมาย
ตามแผนปฏิบัติงาน 
 ๑.๒  ปIจจัยเส่ียง  (Risk  Factor)  หมายถึง  ต�นเหตุ  หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยงท่ีจะทํา
ให�ไมบรรลุวัตถุประสงค#ท่ีกําหนดไว� โดยต�องระบุได�ด�วยวาเหตุการณ#นั้นจะเกิดท่ีไหน  เม่ือใด  และเกิดข้ึนได�
อยางไร และทําไม ท้ังนี้  สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเปXนสาเหตุท่ีแท�จริง  เพ่ือจะได�วิเคราะห#และกําหนด
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได�อยางถูกต�อง  โดยป]จจัยเสี่ยงแบงได�  ๒  ด�าน  ดังนี้ 

   ๑.  ปIจจัยเส่ียงภายนอก  คือ  ความเสี่ยงท่ีไมสามารถควบคุมการเกิดได�โดยองค#กร  
เชน  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  กฎหมาย  คูแขง  เทคโนโลยี  ภัยธรรมชาติ  สิ่งแวดล�อม 
  ๒.  ปIจจัยเส่ียงภายใน  คือ  ความเสี่ยงท่ีสามารถควบคุมได�โดยองค#กร  เชน  
กฎระเบียบ  ข�อบังคับภายในองค#กร  วัฒนธรรมองค#กร  นโยบายการบริหารและการจัดการ  ความรู�/
ความสามารถของบุคลากร  กระบวนการทํางาน  ข�อมูล/ระบบสารสนเทศ  เครื่องมือ/อุปกรณ# 
 ๑.๓  ประเภทความเส่ียง  แบงเปXน  ๔  ประเภท  ได�แก 

 (๑) ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)         
 (๒) ความเสี่ยงด�านกลยุทธ# (Strategic Risk: S)         
 (๓) ความเสี่ยงด�านการดําเนินงาน (Operational Risk: O)      

(๔) ความเสี่ยงด�านการเงิน (Financial Risk: F)  
  
        ompliance Risk       trategic Risk  
 
 
 
 
 
         perational Risk inancial Risk 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด�านการปฏิบัตงิาน

ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
ความเสี่ยงด�านกลยุทธ- 

ความเสี่ยงด�านการดําเนินงาน ความเสี่ยงด�านการเงิน 
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 การวิเคราะห-ความเส่ียง  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห#ความเสี่ยงท่ีเปXนระบบในการบริหาร
ป]จจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําให�เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน#ทับซ�อน  ประเภทของความเสี่ยง  แบงออกเปXน  ๔  ด�าน  ดังนี้ 
 ๑.  ความเส่ียงด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance  Risk  :  C)  
เก่ียวข�องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ  โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปXนความเสี่ยงเนื่องจากความไม
ชัดเจนความไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข�อบังคับตาง ๆ  รวมถึงการทํานิติ
กรรมสัญญาการรางสัญญาท่ีไมครอบคลุมการดําเนินงาน 
 
 ๒.  ความเส่ียงด�านกลยุทธ-  (Strategic  Risk  :  S)  หมายถึง  ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุ
เป-าหมายและพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ#และเหตุการณ#ภายนอกท่ีสงผล
ตอกลยุทธ#ท่ีกําหนดไว�และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ#ไมเหมาะสมรวมถึงความไมสอดคล�องกันระหวาง
นโยบายเป-าหมายกลยุทธ#โครงสร�างองค#กรภาวการณ#แขงขันทรัพยากรและสภาพแวดล�อมอันสงผลกระทบตอ
วัตถุประสงค#หรือเป-าหมายขององค#กร 
 ๓.  ความเส่ียงด�านการดําเนินงาน  (Operational  Risk  :  O)  เก่ียวข�องกับประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปXนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค#กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช�/บุคลากร/ความเพียงพอของข�อมูลสงผลตอประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 
 ๔.  ความเส่ียงด�านการเงิน  (Financial  Risk  :  F)  เปXนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน  เชน  การบริหารการเงินท่ีไมถูกต�องไมเหมาะสมทําให�ขาดประสิทธิภาพ  และไมทัน
ตอสถานการณ#หรือเปXนความเสี่ยงท่ีเก่ียวข�องกับการเงินขององค#กร  เชน  การประมาณงบประมาณ  ไม
เพียงพอและไมสอดคล�องกับข้ันตอนการดําเนินการ  เปXนต�น  เนื่องจากขาดการจัดหาข�อมูลการวิเคราะห#การ
วางแผนการควบคุมและการจัดทํารายงานเพ่ือนํามาใช�ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว 
 การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด�วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบั ติงานท่ีจะทําให�บรรลุ
วัตถุประสงค#ท่ีกําหนดไว�  แล�วจึงระบุป]จจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ  ทําให�เกิด
ความผิดพลาด  ความเสียหาย  และเสียโอกาสป]จจัยเสี่ยงนั้นควรจะเปXนต�นเหตุท่ีแท�จริงเพ่ือท่ีจะสามารถ
นําไปใช�ประโยชน#ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได�  ท้ังนี้  การระบุความเสี่ยง  สามารถ
ดําเนินการได�หลายวิธี  เชน  จากการวิเคราะห#กระบวนการทํางาน  การวิเคราะห#ทบทวนผลการปฏิบัติงานท่ี
ผานมา  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การระดมสมอง  การเปรียบเทียบกับองค#กรอ่ืน  การสัมภาษณ#  
แบบสอบถาม  เปXนต�น 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยงเปXนกระบวนการท่ีประกอบด�วย  การวิเคราะห#  การประเมิน  และการ
จัดระดับความเสี่ยง  ท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค#ของกระบวนการทํางานของหนวยงานหรือของ
องค#กร  ซ่ึงประกอบด�วย  ๔  ข้ันตอน  ดังนี้ 
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 ๒.๑  การกําหนดเกณฑ-การประเมินมาตฐาน 
 เปXนการกําหนดเกณฑ#ท่ีจะใช�ในการประเมินความเสี่ยง  ได�แก  ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  
(Likelihood)  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  (Impact)  และระดับของความเสี่ยง  (Degree  of  Risk)  
โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยงได�กําหนดหลักเกณฑ#ในการให�คะแนน  ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ  ไว�  ๕  ระดับ  คือ  น�อยมาก  น�อย  ปานกลาง  สูง  และ  สูงมาก  
ดังนี้ 

หลักเกณฑ-การให�คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็นท่ีพิจารณา 
ระดับคะแนน 

๑ = น�อยมาก ๒ = น�อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงมาก 
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ#หรือ
ข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
(เฉลี่ย : ป3/ครั้ง) 

๕ ป3/ครั้ง ๒-๓ ป3/ครั้ง ๑ ป3/ครั้ง ๑-๖ เดือน/
ครั้ง ไมเกิน ๕ 

ครั้ง/ป3 

๑ เดือน/ครั้ง 
หรือมากกวา 

โอกาท่ีจะเกิดเหตุการณ# น�อยท่ีสุด น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงของผลกระทบ 
มูลคาความเสียหาย < ๑ หมื่นบาท ๑-๕ หมื่นบาท ๕ หมื่นบาท -๒ 

แสนบาท 
๒ แสนบาท –  
๑ ล�านบาท 

> ๑ ล�านบาท 

อันตรายตอชีวิต เดือดร�อน
รําคาญ 

บาดเจ็ด
เล็กน�อย 

บาดเจ็บต�อง
รักษา 

บาดเจ็บสาหัส อันตรายถึง
ชีวิต 

ผลกระทบตอภาพลักษณ#/การ
ดําเนินงานของหนวยงาน 

น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 สวนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  จะพิจารณาจากความสัมพันธ#ระหวาง  โอกาสท่ี
จะเกิดความเสี่ยง  และ  ผลกระทบของความเสี่ยงตอองค#กร  วาจะกอให�เกิดความเสี่ยงในระดับใด  โดยได�
กําหนดเกณฑ#ไว�  ๔  ระดับ  ได�แก  สูงมาก  สูง  ปานกลาง  และ  ตํ่า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๒.๒  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 

ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เสี่

ยง
 

๕ 

๔ 

๓ 

๒ 

๑ 

       สูงมาก 

          สูง 

       ปานกลาง 

       ตํ่า 

        

๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
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เปXนการนําความเสี่ยงและป]จจัยเสี่ยงแตละป]จจัยท่ีระบุไว�มาประเมินโอกาส (Likelihood)               
ท่ีจะเกิดเหตุการณ#ความเสี่ยงตาง ๆ  และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความ
เสี่ยง เพ่ือให�เห็นถึงระดับของความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน  ทําให�สามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงได�อยาง
เหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได�อยางถูกต�องภายใต�งบประมาณ 
กําลังคน  หรือเวลาท่ีมีจํากัด โดยอาศัยเกณฑ#มาตรฐานท่ีกําหนดไวข�างต�น ซ่ึงมีข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้ 

  ๑.  พิจารณาโอกาส / ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ#ตาง ๆ (Likelihood) วามีโอกาส /
ความถ่ีท่ีจะเกิดนั้นมากน�อยเพียงใด ตามเกณฑ#มาตรฐานท่ีกําหนด 

  ๒.  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ท่ีมีผลตอกรมป-องกัน               
และบรรเทาสาธารณภัย  วามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ#มาตรฐานท่ีกําหนด 

 ๒.๓  การวิเคราะห-ความเส่ียง 
 เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ# (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแตละป]จจัยเสี่ยงแล�ว ให�นําผลท่ีได��มาพิจารณาความสัมพันธ##ระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงตอกรมป-องกันและบรรเทาสาธารณภัยวากอให�เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

 ๒.๔  การจัดลําดับความเส่ียง 
 เม่ือได�คาระดับความเสี่ยงแล�ว จะนํามาจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ีมีผลตอกรม

ป-องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเสี่ยงท่ี
สําคัญให�เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงท่ีเกิดจากความสัมพันธ## ระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ท่ีประเมินได��ตามตารางการประเมินความเสี่ยง  
โดยจัดเรียงตามลําดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า และเลือกความเสี่ยงท่ีมีระดับสูงมาก และสูง  มา
จัดทําแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในข้ันตอนตอไป 

 ๒.๕  การกําหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile)  
 ได� �จากการพิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได�               
(Risk Appetite Boundary) 

 ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ-ต�าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ-ต�าง ๆ
(Likelihood x Impact)   

 ซ่ึงจัดแบงเปXน  ๔  ระดับ สามารถแสดงเปXน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปXน ๔ สวน ใช�เกณฑ#ใน
การจัดแบง ดังนี้ 

๑) ระดับความเส่ียงต่ํา (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง  ๑-๖  คะแนน  
วิธีการจัดการความเสี่ยง : ยอมรับความเสี่ยง กําหนดเป�นสีเขียว 

๒) ระดับความเส่ียงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง  ๗-๑๒  คะแนน  
วิธีการจัดการความเสี่ยง: ยอมรับความเสี่ยงแต��มีการควบคุมความเสี่ยง กําหนดเป�นสีน้ําเงิน 

๓) ระดับความเส่ียงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง  ๑๓-๑๘  คะแนน  
วิธีการจัดการความเสี่ยง: มีแผนลดความเสี่ยง กําหนดเป�นสีเหลือง 
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๔) ระดับความเส่ียงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง  ๑๙-๒๕  คะแนน 
                  วิธีการจัดการความเสี่ยง : มีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซํ้า / ถ�ายโอนความเสี่ยง 
กําหนดเป�นสีแด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

สูตรการคํานวณระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู� 

 

 

๒.๖  เกณฑ-ความเส่ียง 

 

 
 

ระดับความเส่ียง 
คะแนนระดับ
ความเส่ียง 

วิธีการจัดการความเส่ียง 

๑.   ระดับความเสี่ยงตํ่า (Low)          ๑-๖ การหลีกเล่ียงความเส่ียง / ยอมรับความเสี่ยง 

๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
(Medium) 

๗-๑๒ การรับความเส่ียงไว�เอง  / ยอมรับความเสี่ยง
แตมีการควบคุมความเสี่ยง 

๓.  ระดับความเสี่ยงสูง (High) ๑๓-๑๘ การควบคุมความสูญเสีย / มีแผนลดความเสี่ยง 

๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

๑๙-๒๕ ถ�ายโอนความเส่ียง / มีแผนลดและประเมินซํ้า 

                                แผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) 

ผล
กร

ะท
บที่

เกิ
ดขึ้

น 
(Im

pa
ct

) 

๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕   Extreme 

๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐   High 

๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕   Medium 

๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐   Low 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ Risk Appetite 

Boundaoy  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

ระดับความเสี่ยง  =  ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง 



-๒๑- 

 

 

๓.  การจัดการความเสี่ยง 
 เปXนการกําหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง  ซ่ึงมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให�
เหมาะสมกับสถานการณ#  ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผู�รับผิดชอบ  แตท้ังนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต�องคุ�มคากับ
การลดระดับผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยงนั้น  โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง  ประกอบด�วย  ๔  
แนวทางหลักคือ 
 ๑.  การยอมรับ (Take)  หมายถึง  การท่ีความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได�ภายใต�การควบคุมท่ี
มีอยู  ซ่ึงไมต�องดําเนินการใด ๆ เชน กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุ�มคาท่ีจะดําเนินการใด ๆ  
ให�ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว�และไมดําเนินการใด ๆ  แตควรมีมาตรการติดตามอยางใกล�ชิดเพ่ือ
รองรับผลี่จะเกิดข้ึน 
 ๒.  การลดหรือควบคุมความเส่ียง (Treat)  หมายถึง  การลดโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน  หรือลด
ความเสียหาย  โดยการจัดระบบการควบคุม  หรือเปลี่ยนแปลงข้ันตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการท่ี
นําไปสูเหตุการณ#ท่ีเปXนความเสี่ยง  เพ่ือให�มีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม  เชน  การปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน  การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการทํางานให�กับพนักงาน  และการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน  เปXนต�น 
 ๓.  การหยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง (Terminate)  หมายถึง  ความเสี่ยงท่ีไมสามารถ
ยอมรับและต�องจัดการให�ความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเง่ือนไขการดําเนินงาน  โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงใน
กลุมนี้  เชน  การหยุดหรือยกเลิกการดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีกอให�เกิดความเสี่ยงนั้น 
 ๔.  การถ�ายโอนความเส่ียง  (Transfer)  หมายถึง  ความเสี่ยงท่ีสามารถโอนไปให�ผู�อ่ืนได�  
เชน  การทําประกันภัย/ประกันทรัพย#สิน  กับบริษัทประกัน  การจ�างบุคคลภายนอกหรือการจ�างบริษัท
ภายนอกมาจัดการในงานบางอยางแทน  เชน  งานรักษาความปลอดภัย  เปXนต�น 
 เม่ือเลือกวิธีการหรือมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะใช�จัดการความเสี่ยงแล�ว  ต�องมีการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงสูง (High)  
และสูงมาก (Extreme)  นั้นให�ลดลง  ให�อยูในระดับท่ียอมรับได�  สามารถปฏิบัติได�จริง  และให�สามารถ
ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได�  รวมท้ังต�องพิจารณาถึงความคุ�มคาในด�านคาใช�จายและ
ต�นทุนท่ีต�องใช�ลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน#ท่ีจะได�รับด�วย 
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๔.  การรายงานและติดตามผล 
 หลังจากจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแล�ว  จะต�องมีการรายงาน
และติดตามผลเปXนระยะ  เพ่ือให�เกิดความม่ันใจวาได�มีการดําเนินงานไปอยางถูกต�องและเหมาะสม  โดยมี
เป-าหมายในการติดตามผล  คือ  เปXนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง  
รวมท้ังติดตามผลการจัดการความเสี่ยงท่ีได�มีการดําเนินการไปแล�ววาบรรลุผลตมวัตถุประสงค#ของการบริหาร
ความเสี่ยงหรือไม  โดยหนวยงานต�องสอบทานดูวา  วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให�
ดําเนินการตอไป  หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน  และนําผลการติดตามไปรายงานให�
ฝmายบริหารทราบตามแบบรายงานท่ีได�กลาวไว�ข�างต�น  ท้ังนี้กระบวนการสอบทานอาจกําหนดข�อมูลท่ีต�อง
ติดตาม  หรืออาจทํา  Check  List  การติดตาม  พร�อมท้ังกําหนดความถ่ีในการติดตามผล  โดยสามารถ
ติดตามผลได�ใน  ๒  ลักษณะ  คือ 
 ๑.  การติดตามผลเปXนรายครั้ง (Separate  Monitoring)  เปXนการติดตาม  ตามรอบระยะเวลา
ท่ีกําหนด  เชน  ทุก  ๓  เดือน  ๖  เดือน  ๙  เดือน  หรือทุกสิ้นป3  เปXนต�น 
 ๒.  การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing  Monitoring)  เปXนการติดตามท่ีรวมอยู
ในการดําเนินงานตาง ๆ  ตามปกติของหนวยงาน   

๕.  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
 คณะทํางานบริหารความเสี่ยง  จะต�องทําสรุปรายงานผลและประเมินการบริหารความเสี่ยง
ประจําป3ตอผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ม่ันใจวาผู�บริหารท�องถ่ินมีการบริหารความเสี่ยงเปXนไปอยางเหมาะสม  
เพียงพอ  ถูกต�อง  และมีประสิทธิผล  มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงท่ีดําเนินการสามารถลดและ
ควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนได�จริงและอยูในระดับท่ียอมรับได�  หรือต�องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืน
เพ่ิมเติม  เพ่ือให�ความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูหลังมีการจัดการ  อยูในระดับท่ียอมรับได�  และให�องค#กรมีการ
บริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปXนวัฒนธรรมในการดําเนินงาน 

๖.  การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
 การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  เปXนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงในทุกข้ันตอน  เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให�ทันสมัยและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานจริงเปXนประจําทุกป3 
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บทท่ี  ๕  แผนบริหารความเสี่ยง 

 ในป3งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เทศบาลตําบลสองดาว  ได�ดําเนินการวิเคราะห#และจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  โดยพิจารณาทบทวนจากรายงาน
ผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงในระดับปานกลางข้ึนไป  จึงถึงคามเสี่ยงในระดับสูงมาก  เพ่ือกําหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงท่ีสูงมาก (Extreme)  และสูง (High)  นั้น
ให�ลดลงมาอยูในระดับท่ียอมรับได�  สําหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง  (Medium)  ก็มีมาตรการควบคุม  
เพ่ือป-องกันไมให�เกิดผลกระทบตอเป-าหมาย  ซ่ึงการดําเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได�พิจารณาถึง
ความคุ�มคาในด�านคาใช�จายและต�นทุนท่ีต�องใช�  กับประโยชน#ท่ีจะได�รับด�วย  โดยแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําป3งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ของเทศบาลตําบลสองดาว  มีองค#ประกอบท่ีสําคัญดังนี้ 
 ๑.  วธิีการดําเนินงาน  (กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง) 
 ๒.  ผู�รับผิดชอบในแตละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง 
 ๓.  งบประมาณท่ีได�ดําเนินการ 
 ๔.  กําหนดระยะเวลาดําเนินการของแผนงานนั้น 
 โดยมีรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลสองดาว  ตามแบบ RM-๑ ,        
ตามแบบ RM-๒ , ตามแบบ RM-๓ 
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        เทศบาลตาํบลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร                                                              แบบ RM-๑ 

                                                                                         ตารางแสดงการวิเคราะห  ประเมิน และจัดลําดับความเสีย่ง                                                      ป&งบประมาณ ๒๕๖๔     
ณ วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร ท่ี ๕  ยุทธศาสตร การบริหารกิจการบ1านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
โครงการ โครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป&และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมของเทศบาลตําบลสองดาว 
วัตถุประสงค  เพ่ือจัดทําเทศบัญญตัิงบประมาณรายจายให1เป8นไปตามอํานาจหน1าท่ีภายใต1ระเบียบและหนังสือสั่งการเพ่ือให1เทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป&สามารถประกาศใช1ได1ทัน ในวันฯ 
เป<าหมาย/ตัวช้ีวัด การจัดทําการโอนงบประมาณไมเกิน ๑๕ ครั้ง/ป& มีการโอนงบประมาณไมเกินร1อยละ ๘๐ ของจํานวนครั้งท่ีโอน 
สํานักปลดั 

 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/ข้ันตอน 

(๑) 

 
 

เป<าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(๒) 

 
 

ปDจจัยเสี่ยง 
(๓) 

 
 

สาเหตุของความเสีย่ง 
(๔) 

ประเภทของความ
เสี่ยง 
(๕) 

ใสประเภท 
ของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสีย่ง 
ใสคาตามท่ีบรรจุไว1ในคูมือการบรหิารความเสี่ยงฯ 

หัวข1อ “การประเมินความเสี่ยง” 

โอกาส 
(๖) 

ผลกระทบ 
(๗) 

ระดับเสียง 
(๘) 

จัดลําดับความ 
เสียง (๙) 

การโอนงบประมาณ
รายจายประจําป& 
 

การจัดทําการโอน
งบประมาณไมเกิน 
๑๕ ครั้ง/ป& มีการ
โอนงบประมาณไม
เกินร1อยละ ๘๐ ของ
จํานวนครั้งท่ีโอน 

การบันทึกงบประมาณ
ด1 ว ย ร ะ บ บ บั ญ ชี
คอมพิวเตอร ของ อปท. 
( E-LASS)  ไ ม ค อ ย
สมบูรณ เ น่ืองจากตัว
ระบบเองยังสมบูรณ ไม
เพียงพอ 

มีจํานวนงบประมาณแตละโครงการหรือ
กิจกรรมตั้งงบประมาณไว1ไมเพียงพอใน
การเบิกจาย 

O ๔ ๓ ๑๒ ปานกลาง 

 



 
 

 

-2- 
                                                                                  เทศบาลตําบลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร                                                              แบบ RM-๑ 

                                                                                         ตารางแสดงการวิเคราะห  ประเมิน และจัดลําดับความเสีย่ง                                                      ป&งบประมาณ ๒๕๖๔     
ณ วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร ท่ี ๕  ยุทธศาสตร การบริหารกิจการบ1านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
โครงการ การจัดทําประชาคม เพ่ือให1ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาท1องถ่ิน 
วัตถุประสงค  เพ่ือให1ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาท1องถ่ิน 
เป<าหมาย/ตัวช้ีวัด การจัดทําแผนพัฒนาท1องถ่ิน ประชาชนได1รับประโยชน จากแผนพัฒนาท1องถ่ินไมน1อยกวาร1อยละ ๗๐ 

สํานักปลดั 

 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/ข้ันตอน 

(๑) 

 
 

เป<าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(๒) 

 
 

ปDจจัยเสี่ยง 
(๓) 

 
 

สาเหตุของความเสีย่ง 
(๔) 

ประเภทของความ
เสี่ยง 
(๕) 

ใสประเภท 
ของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสีย่ง 
ใสคาตามท่ีบรรจุไว1ในคูมือการบรหิารความเสี่ยงฯ 

หัวข1อ “การประเมินความเสี่ยง” 

โอกาส 
(๖) 

ผลกระทบ 
(๗) 

ระดับเสียง 
(๘) 

จัดลําดับความ 
เสียง (๙) 

การจัดทําประชาคม แผน
และทบทวนเปลีย่นแปลง
เพ่ิมเตมิแผนพัฒนา
ท1องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
2565) 
 

การจัดทํา
แผนพัฒนาท1องถ่ิน 
ประชาชนได1รับ
ประโยชน จาก
แผนพัฒนาท1องถ่ิน
ไมน1อยกวา 
ร1อยละ 70 

ประชาชนไมคอยให1ความ
ส น ใ จ ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประชาคมหมูบ1านเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาท1องถ่ิน ไมมีการ
เสนอแนะโครงการ/กิจกรรม
ท่ีต1องการแก1ไขปรับปรุงใน
ชุมชนเทาท่ีควรสวนมากจะ
เน1นไปในทางโครงสร1 าง
พ้ืนฐานมากกวา 
ด1านอ่ืน ๆ 

ประชาชนยังไมคอยเข1าใจและเห็น
ผลดีของการรวมประชุมประชาคม 
 

O ๓ ๓ ๙ ปานกลาง 



 
 

 

-3-                                                                                
          เทศบาลตําบลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร                                                                     แบบ RM-๑ 

                                                                                         ตารางแสดงการวิเคราะห  ประเมิน และจัดลําดับความเสีย่ง                                                      ป&งบประมาณ ๒๕๖๔     
ณ วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร ท่ี ๕  ยุทธศาสตร การบริหารกิจการบ1านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
โครงการ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได1 
วัตถุประสงค  เพ่ือให1งานพัฒนาและจัดเก็บรายได1กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได1มีการควบคุมท่ีเพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค ของการควบคุมได1ในระดับหน่ึง 
เป<าหมาย/ตัวช้ีวัด การจัดเก็บรายได1กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได1มีการควบคุมท่ีเพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค ของการควบคุมได1ในระดับหน่ึง 

กองคลัง 

 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/ข้ันตอน 

(๑) 

 
 

เป<าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(๒) 

 
 

ปDจจัยเสี่ยง 
(๓) 

 
 

สาเหตุของความเสีย่ง 
(๔) 

ประเภทของความ
เสี่ยง 
(๕) 

ใสประเภท 
ของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสีย่ง 
ใสคาตามท่ีบรรจุไว1ในคูมือการบรหิารความเสี่ยงฯ 

หัวข1อ “การประเมินความเสี่ยง” 

โอกาส 
(๖) 

ผลกระทบ 
(๗) 

ระดับเสียง 
(๘) 

จัดลําดับความ 
เสียง (๙) 

กิจกรรมงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได1 
 

งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได1
กิจกรรมการพัฒนา
และจัดเก็บรายได1มี
การควบคุมท่ี
เพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงค ของ
การควบคุมได1ใน
ระดับหน่ึง 

จั ด ทํ า โ ค ร งก า ร รณรงค 
สงเสริมการจัดเก็บภาษี การ
ควบคุม กิจกรรมการพัฒนา
และ จัด เ ก็บรายได1  ยั งมี
จุดออน คือ ดํ า เ นินการ
จัดทํากิจกรรมงานพัฒนา
และจัดเก็บรายได1 
 

๑ .  ผู1 มีหน1 า ท่ี ชําระภาษีไม ให1ความ
รวมมือ 

๒. เจ1าหน1าที่มีน1อยและมีงานประจํา 
 

O ๒ ๓ ๖ ปานกลาง 

 



 
 

 

-4- 
                                                                                  เทศบาลตําบลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร                                                              แบบ RM-๑ 

                                                                                         ตารางแสดงการวิเคราะห  ประเมิน และจัดลําดับความเสีย่ง                                                      ป&งบประมาณ ๒๕๖๔         
          ณ วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร ท่ี ๓  ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือสร1างศักยภาพในการแขงขัน 
โครงการ โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ   รร.สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
วัตถุประสงค  เพ่ือเพ่ือให1เด็กกอนวัยเรียนและนักเรียนมีอาหารกลางวันทาน 
เป<าหมาย/ตัวช้ีวัด จํานวนนักเรียนแตละป&การศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 1. รร.บ1านโพนสวาง 2. รร.ชุมชนสองดาว 3. รร.อุดมสงัวรฯ 
กองการศึกษา 

 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/ข้ันตอน 

(๑) 

 
 

เป<าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(๒) 

 
 

ปDจจัยเสี่ยง 
(๓) 

 
 

สาเหตุของความเสีย่ง 
(๔) 

ประเภทของความ
เสี่ยง 
(๕) 

ใสประเภท 
ของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสีย่ง 
ใสคาตามท่ีบรรจุไว1ในคูมือการบรหิารความเสี่ยงฯ 

หัวข1อ “การประเมินความเสี่ยง” 

โอกาส 
(๖) 

ผลกระทบ 
(๗) 

ระดับเสียง 
(๘) 

จัดลําดับความ 
เสียง (๙) 

โครงการเงินอุดหนุน
อาหารกลางวันสําหรับ   
รร.สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 

จํานวนนักเรียนแต
ละป&การศึกษาของ
โรงเรียนในเขต
เทศบาล 
1. รร.บ1านโพนสวาง 
2. รร.ชุมชนสองดาว 
3. รร.อุดมสังวรฯ/ 
นักเรียนได1
รับประทานอาหาร
ครบทุกคน             
ร1อยละ 100 

๑. จํานวนเงินอุดหนุนไม
เพียงพอในการเบิกจาย
ในแตละป&การศีกษาทํา
ให1ต1องมีการโอน
งบประมาณบอยครั้ง 

๑. จํานวนนักเรยีนแตละโรงเรียนไมเป8น
ปDจจุบันมีการย1ายโรงเรียนอยูตลอดป&
การศีกษา 

O ๔ ๔ ๑๖ สูง 



 
 

 

-5- 
                                                                                  เทศบาลตําบลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร                                                              แบบ RM-๑ 

                                                                                         ตารางแสดงการวิเคราะห  ประเมิน และจัดลําดับความเสีย่ง                                                      ป&งบประมาณ ๒๕๖๔         
ณ วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร ท่ี ๕  ยุทธศาสตร การบริหารกิจการบ1านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
โครงการ คาใช1จายในการปรับปรุง /ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
วัตถุประสงค  เพ่ือให1มีอาคารเรียนท่ีเพียงพอ แข็งแรงมั่นคง และปลอดภัย 
เป<าหมาย/ตัวช้ีวัด อาคารเรยีนมีความเป8นระเบียบและปลอดภยัไมต่าํกวาร1อยละ ๘๐ 

กองการศึกษา 

 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/ข้ันตอน 

(๑) 

 
 

เป<าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(๒) 

 
 

ปDจจัยเสี่ยง 
(๓) 

 
 

สาเหตุของความเสีย่ง 
(๔) 

ประเภทของความ
เสี่ยง 
(๕) 

ใสประเภท 
ของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสีย่ง 
ใสคาตามท่ีบรรจุไว1ในคูมือการบรหิารความเสี่ยงฯ 

หัวข1อ “การประเมินความเสี่ยง” 

โอกาส 
(๖) 

ผลกระทบ 
(๗) 

ระดับเสียง 
(๘) 

จัดลําดับความ 
เสียง (๙) 

คาใช1จายในการปรับปรุง /
ซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 

โรงเรียนเทศบาล
สองดาว และศูนย 
พัฒนาเด็กเล็กบ1าน
หนองแซง/อาคาร
เรียนมีความเป8น
ระเบียบและ
ปลอดภัยไมต่ํากวา
ร1อยละ ๘๐ 

มาตรฐานของอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 

ภัยธรรมชาติ  O ๒ ๓ ๖ ปานกลาง 
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                                                                                  เทศบาลตําบลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร                                                              แบบ RM-๑ 

                                                                                         ตารางแสดงการวิเคราะห  ประเมิน และจัดลําดับความเสีย่ง                                                      ป&งบประมาณ ๒๕๖๔     
ณ วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร ท่ี ๓  ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือสร1างศักยภาพในการแขงขัน 
โครงการ โครงการหมูบ1านต1นแบบการจัดการขยะ 
วัตถุประสงค  เพ่ือสร1างแหลงเรียนรู1ชุมชนต1นแบบด1านการจัดการขยะครบวงจร 
เป<าหมาย/ตัวช้ีวัด จํานวน ๑ ครั้ง/ป&   ม.๑ ม.๒ ม.๔ ม.๗ ม.๙ ม.๑๐ ม.๑๑ ต.สองดาว/ผู1เข1ารวมโครงการร1อยละ ๗๐ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล1อม 

 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/ข้ันตอน 

(๑) 

 
 

เป<าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(๒) 

 
 

ปDจจัยเสี่ยง 
(๓) 

 
 

สาเหตุของความเสีย่ง 
(๔) 

ประเภทของความ
เสี่ยง 
(๕) 

ใสประเภท 
ของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสีย่ง 
ใสคาตามท่ีบรรจุไว1ในคูมือการบรหิารความเสี่ยงฯ 

หัวข1อ “การประเมินความเสี่ยง” 

โอกาส 
(๖) 

ผลกระทบ 
(๗) 

ระดับเสียง 
(๘) 

จัดลําดับความ 
เสียง (๙) 

โครงการหมูบ1านต1นแบบ
การจัดการขยะ 

จํานวน ๑ ครั้ง/ป&   
ม.๑ ม.๒ ม.๔ ม.๗ 
ม.๙ ม.๑๐ ม.๑๑  
ต.สองดาว/ผู1เข1ารวม
โครงการร1อยละ ๗๐ 

การเกิดโรคระบาดและ
ติดตอสูง 

ประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการรวมลด
การกําจัดขยะ 

O ๔ ๓ ๑๒ ปานกลาง 
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        เทศบาลตาํบลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร                                                              แบบ RM-๑ 

                                                                                     ตารางแสดงการวิเคราะห  ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง                                                 ป&งบประมาณ ๒๕๖๔     
ณ วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร ท่ี ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ โครงการสงเสริมเพาะเห็ดนางฟ<าในครัวเรือน 
วัตถุประสงค  เพ่ือเพ่ิมรายได1ให1กับประชาชน 
เป<าหมาย/ตัวช้ีวัด สนับสนุนอาชีพเพาะเห็ดเพาะเห็ดนางฟ<าจํานวน ๗ หมูบ1าน ม.๑ ม.๒ ม.๔ ม.๗ ม.๙ ม.๑๐ ม.๑๑ ต.สองดาว/ผู1เข1ารวมโครงการร1อยละ ๗๐ 
กองสวัสดิการสังคม 

 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/ข้ันตอน 

(๑) 

 
 

เป<าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(๒) 

 
 

ปDจจัยเสี่ยง 
(๓) 

 
 

สาเหตุของความเสีย่ง 
(๔) 

ประเภทของความ
เสี่ยง 
(๕) 

ใสประเภท 
ของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสีย่ง 
ใสคาตามท่ีบรรจุไว1ในคูมือการบรหิารความเสี่ยงฯ 

หัวข1อ “การประเมินความเสี่ยง” 

โอกาส 
(๖) 

ผลกระทบ 
(๗) 

ระดับเสียง 
(๘) 

จัดลําดับความ 
เสียง (๙) 

๑. ดูแลให1การสงเสริม 
การสนับสนุน การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต และการจัด
สวัสดิการตาง ๆ แกผู1รับ
การสงเคราะห  เพ่ือให1ผู1รับ
การสงเคราะห มีคุณภาพ
ชี วิ ต ท่ี ดี ข้ึ น  ไ ด1 รั บ
ส วัสดิ ก า ร ท่ี เหมาะสม
สามารถพึงพาตนเองได1 
และการพัฒนาสังคมได1
อยางมีความสุข 

สนับสนุนอาชีพ
เพาะเห็ดเพาะเห็ด
นางฟ<า 
จํานวน 7 หมูบ1าน 
ม.1 ม.2 ม.4 ม.7ม.9 
ม.10 ม.11  
ต.สองดาว/ผู1เข1ารวม
โครงการร1อยละ 70 

-ความเข1าใจเก่ียวกับ
ระเบียบในการขอรับ
การสนับสนุนของ
ประชาชนของกลุม
อาชีพตาง ๆ ในเขต
เทศบาล 
-เจ1าหน1าท่ีท่ีรับผดิชอบ
งานยังขาดประสบการณ 
และความรู1เก่ียวกับ
ระเบียบท่ีเก่ียวข1อง 
 

-ความเข1าใจเก่ียวกับระเบียบในการขอรับ
การสนับสนุนของประชาชนของกลุม
อาชีพตาง ๆ ในเขตเทศบาล 
-พนักงานขาดความรู1งานบริการด1านสังคม
สงเคราะห ท่ีใหม ๆ 

 

O ๓ ๓ ๙ ปานกลาง 
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               เทศบาลตําบลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร                                                              แบบ RM-๑ 

                                                                                         ตารางแสดงการวิเคราะห  ประเมิน และจัดลําดับความเสีย่ง                                                      ป&งบประมาณ ๒๕๖๔         
          ณ วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร ท่ี ๕  ยุทธศาสตร การบริหารกิจการบ1านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
โครงการ โครงการกอสร1างถนน คสล.ซอยเทศบาล ๒๑ 
วัตถุประสงค  เพ่ือให1งานโครงสร1างพ้ืนฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได1รับการดูแลรักษาและสนองตอบความต1องการของประชาชนอยางท่ัวถึง 
เป<าหมาย/ตัวช้ีวัด ประชาชนได1รับโยชน ร1อยละ ๘๐ 

กองชาง 

 
 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการ/ข้ันตอน 
(๑) 

 
 

เป<าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(๒) 

 
 

ปDจจัยเสี่ยง 
(๓) 

 
 

สาเหตุของความเสีย่ง 
(๔) 

ประเภทของความ
เสี่ยง 
(๕) 

ใสประเภท 
ของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสีย่ง 
ใสคาตามท่ีบรรจุไว1ในคูมือการบรหิารความเสี่ยงฯ 

หัวข1อ “การประเมินความเสี่ยง” 

โอกาส 
(๖) 

ผลกระทบ 
(๗) 

ระดับเสียง 
(๘) 

จัดลําดับความ 
เสียง (๙) 

โครงการกอสร1างถนน
คสล.ซอยเทศบาล ๒๑ 

ถนน คสล.ซอยเทศบาล 21 
บ.โนนสะอาด ม.9 ตําบล
สองดาว อําเภอสองดาว 
จังหวัดสกลนคร ขนาดกว1าง 
3.- เมตร ยาว 250.-  เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบ 
มาตรฐานงานกอสร1างของ
ท1องถ่ินแบบถนน ท.1 – 
01/ประชาชนได1รับโยชน  
ร1อยละ ๘๐ 

งานด1านกอสร1างท่ีเป8น 
สมบัติสาธารณะไมได1
ช ว ย กั น ดู แ ล รั ก ษ า
เทาท่ีควร 
 

- งานด1านกอสร1างที่เป8น 
สมบัติสาธารณะไมได1ชวยกันดูแล
รักษาเทาที่ควร 
 

O ๓ ๓ ๙ ปานกลาง 



 
 

 

   -9-             
               เทศบาลตําบลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร                                                              แบบ RM-๑ 

                                                                                         ตารางแสดงการวิเคราะห  ประเมิน และจัดลําดับความเสีย่ง                                                      ป&งบประมาณ ๒๕๖๔         
ณ วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร ท่ี ๕  ยุทธศาสตร การบริหารกิจการบ1านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
โครงการ งานซอมบํารุง 
วัตถุประสงค  เพ่ือการผลิตนํ้าประปาท่ีมีประสิทธิภาพ และสะอาดถูกหลักอนามัย ผลิตได1ปริมาณท่ีเพียงพอกับความต1องการของประชาชน 
เป<าหมาย/ตัวช้ีวัด การบริการในการซอมแซมบํารุงรักษาใช1เวลาไมเกิน     ร1อยละ ๕๐ ของปริมาณงานท่ีเสียหาย 

กองการประปา 

 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/ข้ันตอน 

(๑) 

 
 

เป<าหมาย/ตัวช้ีวัด 
(๒) 

 
 

ปDจจัยเสี่ยง 
(๓) 

 
 

สาเหตุของความเสีย่ง 
(๔) 

ประเภทของความ
เสี่ยง 
(๕) 

ใสประเภท 
ของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสีย่ง 
ใสคาตามท่ีบรรจุไว1ในคูมือการบรหิารความเสี่ยงฯ 

หัวข1อ “การประเมินความเสี่ยง” 

โอกาส 
(๖) 

ผลกระทบ 
(๗) 

ระดับเสียง 
(๘) 

จัดลําดับความ 
เสียง (๙) 

งานซอมบํารุง การบริการในการ
ซอมแซมบํารุงรักษา
ใช1เวลาไมเกิน     
ร1อยละ ๕๐ ของ
ปริมาณงานท่ี
เสียหาย 

การบํารุงรักษาซอมแซม
ล1 า ช1 า ทํ า ให1 ประชาชน
ได1รับบริการไมเพียงพอ 

-เมื่อต1องมีการซอมบํารุงในบางกรณี
จําเป8นต1องหยุดจายนํ้าประปาช่ัวคราว 
-วัสดุ อุปกรณ สําหรับซอมบํารุงบางชนิด 
เป8นวัสดุเฉพาะไมมีจําหนายในพ้ืนท่ี 
 

O ๔ ๔ ๑๖ สูง 

 

 

 

  


