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-๑-

คํานํา
เทศบาลตําบลสองดาว ไดกําหนดใหมีการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหารงานตามยุทธศาสตร#การพัฒนาดานตาง ๆ เพื่อใหแตละกองสามารถปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร#และ
แนวทางในการบริหารงานตามเป-าหมายที่กําหนดไวอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลสองดาว
จึงจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยพิจารณาจากความเสี่ยง ๔ ดานหลัก
๑. ความเสี่ ย งดานกลยุ ท ธ# (Strategic Risk) ๒. ความเสี่ ย งดานการดํ า เนิ น งาน (Operational Risk)
๓. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) ๔. ความเสี่ยงดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk)

คณะทํางานการบริหารจัดการความเสี่ยง
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-๓-

บทที่ ๑ บทนํา
๑. หลักการและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเปXนเครื่องมือทางกลยุทธ#ที่สําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะ
ชวยใหการบริหารงานและการตัดสินใจดานตาง ๆ เชน การวางแผน การกําหนดกลยุทธ# การติดตาม
ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชทรัพยากรตาง ๆ อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทําใหเกิดความเสียหายแกองค#กร
ภายใตสภาวะการดําเนินงานของทุก ๆ องค#กรลวนแตมีความเสี่ยง ซึ่งเปXนความไมแนนอนที่
อาจจะสงผลกระทบตอการดํ าเนิ นงานหรื อเป-า หมายขององค# กร จึ งจํ า เปX น ตองมี การจั ดการความเสี่ยง
เหลานั้ น อยางเปXน ระบบ โดยการระบุ ความเสี่ ยงวามีป] จ จัย เสี่ย งใดบางที่ กระทบตอการดํ าเนิน งานหรือ
เป-าหมายขององค#กร วิเคราะห#ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลําดับความสําคัญของความ
เสี่ยงกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และตองคํานึงถึงความคุมคาในการจัดการความเสี่ยงอยาง
เหมาะสม
นอกจากนี้ หลักเกณฑ#กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ#ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๒ กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยใชมาตรฐานบริหารจัดการความเสี่ยงของกระทรวงการคลังกําหนดเปXนแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
ดังนั้น คณะทํางานบริหารความเสี่ยงเทศบาลตําบลสองดาว จึงไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลตําบลสองดาว ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น สําหรับใชเปXนแนวทางในการบริหาร
ป]จจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินการตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําให
เกิดความเสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถยอมรับ
ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบไดอยางมีระบบ

๒. วัตถุประสงค-ของแผนบริหารความเสี่ยง
๑. เพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติ งานเขาใจหลั กการและกระบวนการบริหารความเสี่ย งของ
เทศบาลตําบลทาศิลา
๒. เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปXนระบบและตอเนื่อง
๔. เพื่อใชเปXนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลทาศิลา
๕. เพื่อเปXนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความ
เสี่ยงกับกลยุทธ#ของเทศบาลตําบลทาศิลา
๖. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค#กร

๓. เป.าหมาย

-๔๑. ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนําไปใชใน
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร#และแผนปฏิบัติงานประจําป3ใหบรรลุตามวัตถุประสงค#และเป-าหมายที่กําหนด
ไว
๒. ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห#ความเสี่ยง ประเมินความ
เสี่ยงและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
๓. สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใชในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุ คลากรและกระบวนการดํ าเนิน งานภายในองค# กรอยาง
ตอเนื่อง
๕. ความรับผิดชอบตอความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกําหนดขึ้นอยางเหมาะสมทั่วทั้ง
องค#กร
๖. การบริหารความเสี่ยงไดรับการปลูกฝ]งใหเปXนวัฒนธรรมขององค#กร

๔. ประโยชน-ของการบริหารความเสี่ยง
การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะชวยใหผูบริหารมีขอมูลที่ใชในการตัดสินใจไดดียิ่งขึ้นและทํา
ใหองค#กรสามารถจัดการกับป]ญหาอุปสรรคและอยูรอดไดในสถานการณ#ที่ไมคาดคิดหรือสถานการณ#ที่อาจทํา
ใหองค#กรเกิดความเสียหาย
ประโยชน#ที่คาดหวังวาจะไดรับจากการดําเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
๑. เปX น สวนหนึ่ งของหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบานเมื อ งที่ ดี การบริ ห ารความเสี่ ย งจะชวย
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและผูบริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สําคัญ และสามารถทํา
หนาที่ในการกํากับดูแลองค#กรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. สรางฐานขอมูลที่มีประโยชน#ตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองค#กร การบริหารความ
เสี่ยงจะเปXนแหลงขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจดานตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู
บนสมมติฐานในการตอบสนองตอเป-าหมายและภารกิจหลักขององค#กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
๓. ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตาง ๆ ที่สําคัญที่ไดทั้งหมด การบริหารความ
เสี่ยงจะทําใหบุคลากรภายในองค#กรมีความเขาใจถึงเป-าหมายและภารกิจหลักขององค#กร และตระหนักถึง
ความเสี่ยงสําคัญที่สงผลกระทบในเชิงลบตอองค#กรไดอยางครบถวน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล
๔. เปX น เครื่ องมื อที่สํ าคั ญในการบริห ารงาน การบริ ห ารความเสี่ ยงเปXน เครื่ องมื อที่ ชวยให
ผูบริหารสามารถมั่นใจไดวาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเปXนเครื่องมือที่
สําคัญของผูบริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในดานตาง ๆ เชน การวางแผนการกําหนดกลยุทธ#
การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลใหการดําเนินงานของสถาบันเปXนไปตามเป-าหมายที่
กําหนด และสามารถปกป-องผลประโยชน#รวมทั้งเพิ่มมูลคาแกองค#กร
๕. ชวยใหการพัฒนาองค#กรเปXนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทําใหรูปแบบการ
ตัดสินใจระดับการปฏิบัติงานขององค#กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เชน การตัดสินใจโดยที่ผูบริหารมี
ความเขาใจในกลยุทธ# วัตถุประสงค#ขององค#กร และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน

-๕๖. ชวยใหการพั ฒ นาการบริ ห ารและจั ด สรรทรั พ ยากรเปX น ไปอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเปXนไปอยางเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละกิจกรรม
และการเลือกใชมาตรการในการบริหารความเสี่ยง เชน การใชทรัพยากรสําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ํา
และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงยอมแตกตางกัน หรือการเลือกใชมาตรการแตละประเภทยอมใชทรัพยากร
แตกตางกัน เปXนตน

๕. นิยามความเสี่ยง
๕.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ#หรือการกระทําใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน
สถานการณ#ที่ไมแนนอน และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปXนตัวเงินและไมเปXนตัวเงิน)
หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค#และเป-าหมายขององค#กร ทั้งในดาน
ยุทธศาสตร# การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเปXนผลกระทบทางบวกดวยก็ได โดยวัดจาก
ผลกระทบ (Impact) ที่ไดรับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ#
ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบงออกไดเปXน ๓ สวน ดังนี้
๑. ป]จจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทําใหเกิดความเสี่ยง
๒. เหตุการณ#เสี่ยง คือ เหตุการณ#ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน หรือนโยบาย
๓. ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่นาจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ#
เสี่ยง
๕.๒ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใชในการ
บริหารจัดการป]จจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อใหโอกาสที่จะเกิ ด
เหตุการณ#ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ#ความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่
องค#กรยอมรับได
๕.๓ ระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management System) หมายถึ ง ระบบการ
บริหารป]จจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่
องค#กรจะเกิดความเสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องค#กร
ยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป-าหมาย ทั้งใน
ดานกลยุทธ# การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค#กรเปXนสําคัญ โดยไดรับการสนับสนุน
และการมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับทั่วทั้งองค#กร

-๖-

บทที่ ๒ ขอมูลพื้นฐาน
๑. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององค-กรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลตําบลสองดาวมีภารกิจและอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องค#กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ดังนี้
ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(๑) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา
(๒) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
(๓) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(๔) การสาธารณูปการ
(๕) การจัดใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
(๖) การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
(๗) การจัดใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
(๘) การจัดใหมีและการบํารุงการไฟฟ-าหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(๙) การควบคุมอาคาร
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(๑) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ#รักษาคนไข
(๒) ป-องกันและระงับโรคติดตอ
(๓) การจัดการศึกษา
(๔) การสังคมสงเคราะห# และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
(๕) การจัดใหมีโรงฆาสัตว#
(๖) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว#
(๗) การจัดใหมีสุสานและฌาปนสถาน
(๘) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(๙) การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(๑๐) การสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ
(๑๑) การรั ก ษาความปลอดภั ย ความเปX น ระเบี ย บเรี ย บรอยและการอนามั ย โรงมหรสพ
และสาธารณะอื่น ๆ
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(๑๓) การสงเสริมกีฬา
(๑๔) การสงเสริมการฝlกและประกอบอาชีพ

-๗ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(๑) การจัดผังเมือง
(๒) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๓) การป-องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๔) การใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
(๕) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการป-องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย#สิน
(๖) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(๒) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(๓) การสงเสริมการทองเที่ยว
(๔) การพาณิชย# และการสงเสริมการลงทุน
ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(๑) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชน#จากปmาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(๒) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๓) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย
ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปIญญาทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(๑) การจัดการศึกษา
(๒) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป]ญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๓) ใหราษฎรไดรับการศึกษา
ดานการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองค-กรปกครองสวนทองถิ่น มี
ภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(๑) สนับสนุนสภาองค#กรปกครองสวนทองถิ่นและองค#กรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนา
ทองถิ่น สนับสนุน หรือชวยเหลือสวนราชการหรือองค#กรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(๒) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาองค#กรปกครองสวนทองถิ่น และ
องค#กรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(๓) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาองค#กรปกครองสวนทองถิ่น และ
องค#กรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(๔) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค#กรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น

-๘ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค-กรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการ
เทศบาลตําบลสองดาว มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ตองดําเนินการดังนี้
ภารกิจหลัก
๑) ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
๒) ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
๓) ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๔) ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๕) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ#ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖) ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป]ญญาทองถิ่น
๗) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๘) ดานการสนับสนุนและสงเสริมศัยภาพกลุมอาชีพ
๙) ดานการป-องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
๑. ดานการสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
๒. ดานการจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองค#กรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น เชน การจัดการศึกษา การพาณิชย# การจัดระบบขนสงและการจราจร เปXนตน

๒. ยุทธศาสตร-การพัฒนา
เทศบาลตําบลสองดาว กําหนดยุทธศาสตร#การพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕) ดังนี้
ยุทธศาสตร#การพัฒนาเทศบาลตําบลสองดาว
๑. ยุทธศาสตร#ดาน การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ยุทธศาสตร#ดาน ยุทธศาสตร#การพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว
๓. ยุทธศาสตร#ดาน ยุทธศาสตร#การพัฒนาทรัพยากรมนุษย#เพื่อสรางศักยภาพ
ในการแขงขัน
๔. ยุทธศาสตร#ดาน ยุทธศาสตร#การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบ
บูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร#ดาน ยุทธศาสตร#การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง

-๙-

๓. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
ผูกํากับดูแล/คณะกรรมการ
(นายกเทศมนตรีตําบลสองดาว)

(๖)
หนวยตรวจสอบภายใน

หัวหนาหนวยงานของรัฐ
(ปลัดเทศบาลตําบลสองดาว)

(๑)
สํานักปลัดเทศบาล

(๒)
กองคลัง

(๓)
กองชาง

(๔)
กองการศึกษา

(๕)
กองสวัสดิการสังคม

(๗)
กองการประปา
เทศบาลตําบลสองดาว มีภารกิจอํานาจหนาที่ที่จะตองดําเนินการแกไขป]ญหาดังกลาวภายใน
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในเทศบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองค#กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ
ดังนี้
(๑) สํานักปลัดเทศบาล ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และ
ราชการที่มิไดกําหนดใหเปXนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัด
การปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปXนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
(๒) กองคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ
บํานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทําบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป3
งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย

-๑๐(๓) กองชาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดาน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ กอสรางและซอมบํารุง การควบคุม
การกอสราง และซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุม
การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ# อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง การจัดการสิ่งแวดลอม ดานวัสดุที่ใช
แลว (ขยะ) การจั ด การคุ ณภาพน้ํ า การควบคุ ม ออกแบบและกอสรางอาคารโรงงาน ที่ มีผ ลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย และมลพิษในดานอื่น ๆ และงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
(๔) กองการศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้ ง
การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบ เชน การศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษา
ปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยใหมี งานธุรการ งานการเจาหนาที่ งานบริหาร
วิชาการงานโรงเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานกิจการนักเรียน งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก#
งานหองสมุด พิพิธภัณฑ#และเครือขายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา สงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬา
และนั นทนาการ งานกิ จกรรมเด็ กเยาวชนและการศึ กษานอกโรงเรี ยน และงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวของตามที่ ไดรั บ
มอบหมาย
(๕) กองสวั สดิ การสั งคม มี ห นาที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชน การสั ง คม
สงเคราะห#การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน และชุมชนแออัด การจัดให
มี และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมศู น ย# เ ยาวชน งานฝl กและสงเสริ มอาชี พ การสงเสริ มงานประเพณี ทองถิ่ น และ
งานสาธารณะ การใหคํ า ปรึ กษาแนะนํ า หรื อตรวจสอบเกี่ ย วกั บ งานสวั ส ดิ การสั งคมและปฏิ บั ติ งานอื่นที่
เกี่ยวของ
(๖) หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสาร
การเบิกจาย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุ
และการเก็ บ รั ก ษา งานตรวจสอบทรั พ ย# สิ น และการทํ า ประโยชน# จ ากทรั พ ย# สิ น เทศบาลและงานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
(๗) กองการประปา มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและการจําหนาย
น้ําประปาการติดตั้งประปา การควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณรายได รายจาย การบัญชี พัสดุ
การวางแผนปรับปรุงในขอบกพรองตาง ๆ ของการประปา รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

-๑๑-

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. แนวทางการดําเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง
๑.๑ แนวทางการดําเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลสองดาว แบงเปXน
๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ การเริ่มตนและพัฒนา
๑. กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
๒. ระบุป]จจัยเสี่ยงและประเมินโอกาส ผลกระทบจากป]จจัยเสี่ยง
๓. วิเคราะห#และจัดลําดับความสําคัญของป]จจัยเสี่ยงจากการดําเนินงาน
๔. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของป]จจัยเสี่ยงที่อยูในระดับสูง (High) และสูงมาก
(Extreme) รวมทั้งป]จจัยเสี่ยงที่อยูในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสําคัญ
๕. สื่อสารทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงใหผูปฏิบัติงาน
๖. รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
๗. รายงานสรุปกาประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ระยะที่ ๒ การพัฒนาสูความยั่งยืน
๑. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในป3ที่ผานมา
๒. พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงแตละประเภท
๓. ผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค#กร
๔. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
๑.๒ กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย
๑. ผูบริหารทองถิ่น มีหนาที่แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง สงเสริมใหมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติ
แผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนําไปปฏิบัติตอไป
๒. คณะทํางานบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ดําเนินการใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง
ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานตอไปในอนาคต
๓. ผูปฏิบัติงาน หรือเจาหนาที่รวมทั้งพนักงานจาง พนักงานจางเหมาบริการ มี
หนาที่สนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของใหกับคณะทํางานบริหารความเสี่ยง และใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง

-๑๒-

กลไกการบริหารความเสี่ยง
ผูบริหาร
ทองถิ่น

คณะ
ทํางาน
บริหาร
ความ
เสี่ยง

แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง

พิจารณา/
เสนอแนะ

๑. ระบุปIจจัยเสี่ยง ประเมิน
โอกาสและผลกระทบ
๒. วิเคราะห-และจัดลําดับ
ความสําคัญ
๓. จัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง

ผูปฏิบัติ
งาน

พิจารณาใหความเห็นชอบ/อนุมัติ

๕. รายงาน/ประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง
๔. สื่อสารทําความเขาใจ
กับผูปฏิบัติ

สนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของ

ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๒. โครงสรางการบริหารความเสี่ยง
หนวยตรวจสอบภายใน

๖. ทบทวนแผนการ
บริหารความเสี่ยง

ผูบริหารทองถิ่น

คณะทํางานบริหารความ
เสี่ยง

ผูปฏิบัติงาน

-๑๓หนาที่ความรับผิดชอบตามโครงสราง
โครงสรางการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปดวย การกํากับดูแล การตัดสินใจ การจัดทํา
แผนการดําเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแตละองค#ประกอบมีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑. ผูบริหารทองถิ่น
๑. แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลสองดาว
๒. สงเสริมและติดตามใหมีการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
๓. พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง
๔. พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
๒. หนวยตรวจสอบภายใน
๑. สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลสองดาว
๒. นําเสนอผลการบริหารความเสี่ยงใหผูบริหารทองถิ่นรับทราบและใหขอเสนอแนะ
๓. คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
๑. จัดใหมีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เปXนระบบมาตรฐานเดียวกันทั้ ง
องค#กร
๒. ดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ
ควบคุมความเสี่ยง
๓. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญ เสนอ
ตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อพิจารณา
๔. ผูปฏิบัติงาน
๑. สนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของใหกับคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
๒. ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๓. คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตําบลสองดาว ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ตามคําสั่งเทศบาลตําบล
สองดาว ที่ ๓๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีองค#ประกอบและอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
๑. นายยุทธศาสตร# ราชคํา
ปลัดเทศบาลตําบลสองดาว ประธานกรรมการ
๒. นายอากาศ ไชยมีสุข
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
กรรมการ
๓. นางศิริพร กาญจนารัตณ#
ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
๔. นายราวินท# อินทร#หา
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
กรรมการ
๕. นางสาวอมรรัตน# ซิมค็อก
ผูอํานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
๖. นายธีระนิตย# แกวพาดี
ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
๗. นายรัชนัย พิลาวรรณ
หัวหนาฝmายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
หัวหนากองสวัสดิการสังคม
กรรมการ

-๑๔๘. นายวชิระ ไชยรบ
๙. นางดวงสมร ราชคํา
๑๐. นางนรินทร ไชยรบ

หัวหนาฝmายผลิต รักษาราชการแทน
หัวหนากองการประปา
กรรมการ
นักวิเคราะห#ฯ
กรรมการ/เลขานุการ
นักวิเคราะห#ฯ
ผูชวยกรรมการ/เลขานุการ

อํานาจหนาที่
๑. จัดใหมีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เปXนระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค#กร
๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยง ไดแก การระบุความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรฐานการลดและควบคุมความเสี่ยง
๓. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญของเทศบาล
ตําบลสองดาว เสนอตอผูบริหารทองถิ่น

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปXนกระบวนการที่ใชในการระบุ วิเคราะห# ประเมิน และ
จัดลําดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค#ในการดําเนินงานขององค#กร รวมทั้งการจัดทํา
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป-องกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
ยอมรับได ซึ่งเทศบาลตําบลสองดาว มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้
๑. ระบุ ค วามเสี่ ย ง เปX น การระบุ เ หตุ ก ารณ# ใ ด ๆ ทั้ ง ที่ มี ผ ลดี และผลเสี ย ตอการบรรลุ
วัตถุประสงค#โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณ#นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร
๒. ประเมินความเสี่ยง เปXนการวิเคราะห#ความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ#ความเสี่ยง โดย
อาศัยเกณฑ#มาตรฐานที่ไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปXนไปอยางเหมาะสม
๓. จัดการความเสี่ยง เปXนการกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และ
ควบคุมความเสี่ยงสูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับที่ยอมรับได สามารถ
ปฏิบัติไดจริง และควรตองพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจายและตนทุนที่ตองใชลงทุนในการกําหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน#ที่จะไดรับดวย
๔. รายงานและติดตามผล เปXนการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่ไดดําเนินการทั้งหมดตามลําดับใหฝmายบริหารรับทราบและใหความเห็นชอบดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง
๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เปXนการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําป3 เพื่อให
มั่ น ใจวาองค# ก รมี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งเปX น ไปอยางเหมาะสม เพี ย งพอ ถู ก ตอง และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดําเนินการสามารถลดและควบคุมความ

-๑๕เสี่ยงที่เกิดขึ้นไดจริงและอยูในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูหลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยูในระดับที่ยอมรับได และใหองค#กรมีการ
บริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เปXนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลสองดาว

๑.ระบุความ
เสี่ยง

๖.ทบทวน
การบริหาร
ความเสี่ยง

๒.ประเมิน
ความเสี่ยง

๕.ประเมินผล
การบริหาร
ความเสี่ยง

๓.จัดการ
ความเสี่ยง
๔.รายงาน
และติดตาม
ผล

๑. การระบุความเสี่ยง
เปXนกระบวนการที่ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน รวมกันระบุความเสี่ยงและป]จจัยเสี่ยง โดยตอง
คํานึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากป]จจัยทั้งภายในและภายนอก ป]จจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงค#
และเป-าหมายขององค#กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค#กรและระดับกิจกรรม ในการระบุป]จจัย
เสี่ยงจะตองพิจารณาวามีเหตุการณ#ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด
ความเสียหายและไมบรรลุวัตถุประสงค#ที่กําหนด รวมทั้งมีทรัพย#สินใดที่จําเปXนตองไดรับการดูแลป-องกัน

-๑๖รักษา ดังนั้น จึงจําเปXนตองเขาใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ป]จจัยเสี่ยง (Risk Factor)”
และ “ประเภทความเสี่ยง” กอนที่จะดําเนินการระบุความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
๑.๑ ความเสี่ ยง (Risk) หมายถึ ง เหตุการณ#หรื อการกระทํ าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้ นภายใต
สถานการณ#ที่ไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปXนตัวเงินและไมเปXนตัวเงิน)
หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป-าหมายตามภารกิจหลักขององค#กร และเป-าหมาย
ตามแผนปฏิบัติงาน
๑.๒ ปIจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทํา
ใหไมบรรลุวัตถุประสงค#ที่กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณ#นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได
อยางไร และทําไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปXนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะห#และกําหนด
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง โดยป]จจัยเสี่ยงแบงได ๒ ดาน ดังนี้
๑. ปIจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมการเกิดไดโดยองค#กร
เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คูแขง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
๒. ปI จ จั ย เสี่ ย งภายใน คื อ ความเสี่ ย งที่ ส ามารถควบคุ ม ไดโดยองค# ก ร เชน
กฎระเบี ย บ ขอบั งคั บ ภายในองค# กร วั ฒ นธรรมองค# กร นโยบายการบริห ารและการจัด การ ความรู/
ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทํางาน ขอมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ#
๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบงเปXน ๔ ประเภท ไดแก
(๑) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
(๒) ความเสี่ยงดานกลยุทธ# (Strategic Risk: S)
(๓) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O)
(๔) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F)
ompliance Risk

ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิ าน
ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

perational Risk

ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน

trategic Risk

ความเสี่ยงดานกลยุทธ-

inancial Risk

ความเสี่ยงดานการเงิน

-๑๗การวิเคราะห-ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห#ความเสี่ยงที่เปXนระบบในการบริหาร
ป]จจัยและควบคุ มกระบวนการปฏิบั ติงานเพื่ อลดมูลเหตุ ของโอกาสที่ จ ะทํ าใหเกิ ดความเสีย หายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน#ทับซอน ประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปXน ๔ ดาน ดังนี้
๑. ความเสี่ ย งดานการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย/กฎระเบี ย บ (Compliance Risk : C)
เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปXนความเสี่ยงเนื่องจากความไม
ชัดเจนความไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ รวมถึงการทํานิติ
กรรมสัญญาการรางสัญญาที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน
๒. ความเสี่ยงดานกลยุทธ- (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป-าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ#และเหตุการณ#ภายนอกที่สงผล
ตอกลยุ ทธ# ที่กํา หนดไวและการปฏิบั ติต ามแผนกลยุทธ#ไมเหมาะสมรวมถึ งความไมสอดคลองกั นระหวาง
นโยบายเป-าหมายกลยุทธ#โครงสรางองค#กรภาวการณ#แขงขันทรัพยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบตอ
วัตถุประสงค#หรือเป-าหมายขององค#กร
๓. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปXนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค#กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ
๔. ความเสี่ ยงดานการเงิ น (Financial Risk : F) เปXนความเสี่ย งเกี่ ยวกับ การบริ ห าร
งบประมาณและการเงิน เชน การบริหารการเงินที่ไมถูกตองไมเหมาะสมทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทัน
ตอสถานการณ#หรือเปXนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององค#กร เชน การประมาณงบประมาณ ไม
เพียงพอและไมสอดคลองกับขั้นตอนการดําเนินการ เปXนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะห#การ
วางแผนการควบคุมและการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว
การระบุ ค วามเสี่ ย งควรเริ่ ม ดวยการแจกแจงกระบวนการปฏิ บั ติ ง านที่ จ ะทํ า ใหบรรลุ
วัตถุประสงค#ที่กําหนดไว แลวจึงระบุป]จจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทําใหเกิด
ความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสป]จจัยเสี่ยงนั้นควรจะเปXนตนเหตุที่แทจริงเพื่อที่จะสามารถ
นํ าไปใชประโยชน# ในการหามาตรการลดความเสี่ ย งในภายหลั งได ทั้ งนี้ การระบุ ความเสี่ ย ง สามารถ
ดําเนินการไดหลายวิธี เชน จากการวิเคราะห#กระบวนการทํางาน การวิเคราะห#ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่
ผานมา การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การระดมสมอง การเปรี ย บเที ย บกั บ องค# ก รอื่ น การสั ม ภาษณ#
แบบสอบถาม เปXนตน

๒. การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเปXนกระบวนการที่ประกอบดวย การวิเคราะห# การประเมิน และการ
จัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค#ของกระบวนการทํางานของหนวยงานหรือของ
องค#กร ซึ่งประกอบดวย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

-๑๘๒.๑ การกําหนดเกณฑ-การประเมินมาตฐาน
เปXนการกําหนดเกณฑ#ที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยงไดกําหนดหลักเกณฑ#ในการใหคะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว ๕ ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง สูง และ สูงมาก
ดังนี้

หลักเกณฑ-การใหคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ
ประเด็นที่พิจารณา
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ#หรือ
ขอผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน
(เฉลี่ย : ป3/ครั้ง)
โอกาที่จะเกิดเหตุการณ#
ความรุนแรงของผลกระทบ
มูลคาความเสียหาย
อันตรายตอชีวิต
ผลกระทบตอภาพลักษณ#/การ
ดําเนินงานของหนวยงาน

๑ = นอยมาก

๒ = นอย

ระดับคะแนน
๓ = ปานกลาง

๕ ป3/ครั้ง

๒-๓ ป3/ครั้ง

๑ ป3/ครั้ง

นอยที่สุด

นอย

ปานกลาง

< ๑ หมื่นบาท
เดือดรอน
รําคาญ
นอยมาก

๑-๕ หมื่นบาท ๕ หมื่นบาท -๒
แสนบาท
บาดเจ็ด
บาดเจ็บตอง
เล็กนอย
รักษา
นอย
ปานกลาง

๔ = สูง

๕ = สูงมาก

๑-๖ เดือน/
ครั้ง ไมเกิน ๕
ครั้ง/ป3
สูง

๑ เดือน/ครั้ง
หรือมากกวา
สูงมาก

๒ แสนบาท – > ๑ ลานบาท
๑ ลานบาท
บาดเจ็บสาหัส อันตรายถึง
ชีวิต
สูง
สูงมาก

สวนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ#ระหวาง โอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยงตอองค#กร วาจะกอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได
กําหนดเกณฑ#ไว ๔ ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ํา

ผลกระทบของความเสี่ยง

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
๕

สูงมาก

๔

สูง

๓

ปานกลาง

๒

ต่ํา

๑

๑
๒
๓
๔
๕
๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

-๑๙เปXนการนําความเสี่ยงและป]จจัยเสี่ยงแตละป]จจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood)
ที่จะเกิดเหตุการณ#ความเสี่ยงตาง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความ
เสี่ยง เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทําใหสามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยาง
เหมาะสม ซึ่งจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณ
กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑ#มาตรฐานที่กําหนดไวขางตน ซึ่งมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
๑. พิจารณาโอกาส / ความถี่ในการเกิดเหตุการณ#ตาง ๆ (Likelihood) วามีโอกาส /
ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากนอยเพียงใด ตามเกณฑ#มาตรฐานที่กําหนด
๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลตอกรมป-องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย วามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ#มาตรฐานที่กําหนด
๒.๓ การวิเคราะห-ความเสี่ยง
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ# (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแตละป]จจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธ##ระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงตอกรมป-องกันและบรรเทาสาธารณภัยวากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
๒.๔ การจัดลําดับความเสี่ยง
เมื่อไดคาระดับ ความเสี่ย งแลว จะนํามาจัดลําดับ ความรุน แรงของความเสี่ย งที่มีผลตอกรม
ป-องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเสี่ยงที่
สําคัญใหเหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ## ระหวางโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินไดตามตารางการประเมินความเสี่ยง
โดยจัดเรียงตามลําดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูง มา
จัดทําแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนตอไป
๒.๕ การกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)
ไดจากการพิ จ ารณาจั ด ระดั บ ความสํ า คั ญ ของความเสี่ ย งจากโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง
(Likelihood) และผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น (Impact) และขอบเขตของระดั บ ความเสี่ ย งที่ ส ามารถยอมรับได
(Risk Appetite Boundary)
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ-ตาง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ-ตาง ๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบงเปXน ๔ ระดับ สามารถแสดงเปXน Risk Profile แบงพื้นที่เปXน ๔ สวน ใชเกณฑ#ใน
การจัดแบง ดังนี้
๑) ระดับความเสี่ยงต่ํา (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๖ คะแนน
วิธีการจัดการความเสี่ยง : ยอมรับความเสี่ยง กําหนดเปนสีเขียว
๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๗-๑๒ คะแนน
วิธีการจัดการความเสี่ยง: ยอมรับความเสี่ยงแตมีการควบคุมความเสี่ยง กําหนดเปนสีน้ําเงิน
๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๓-๑๘ คะแนน
วิธีการจัดการความเสี่ยง: มีแผนลดความเสี่ยง กําหนดเปนสีเหลือง

-๒๐๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๙-๒๕ คะแนน
วิธีการจัดการความเสี่ยง : มีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ํา / ถายโอนความเสี่ย ง
กําหนดเปนสีแด

ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)
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

๑

๒

๓

๔

๕

Risk Appetite
Boundaoy

สูตรการคํานวณระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง
๒.๖ เกณฑ-ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
๑. ระดับความเสี่ยงต่ํา (Low)
๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง
(Medium)
๓. ระดับความเสี่ยงสูง (High)
๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก
(Extreme)

คะแนนระดับ
วิธีการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยง
๑-๖
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง / ยอมรับความเสี่ยง
๗-๑๒
การรับความเสี่ยงไวเอง / ยอมรับความเสี่ยง
แตมีการควบคุมความเสี่ยง
๑๓-๑๘
การควบคุมความสูญเสีย / มีแผนลดความเสี่ยง
๑๙-๒๕
ถายโอนความเสี่ยง / มีแผนลดและประเมินซ้ํา
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๓. การจัดการความเสี่ยง
เปX น การกํ า หนดแนวทางตอบสนองความเสี่ ย ง ซึ่ ง มี ห ลายวิ ธี แ ละสามารถปรั บ เปลี่ ย นให
เหมาะสมกับสถานการณ# ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ แตทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับ
การลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบดวย ๔
แนวทางหลักคือ
๑. การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมที่
มีอยู ซึ่งไมตองดําเนินการใด ๆ เชน กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาที่จะดําเนินการใด ๆ
ใหขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไวและไมดํ าเนินการใด ๆ แตควรมีมาตรการติดตามอยางใกลชิ ด เพื่ อ
รองรับผลี่จะเกิดขึ้น
๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลด
ความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการที่
นํ า ไปสู เหตุ ก ารณ# ที่ เ ปX น ความเสี่ ย ง เพื่ อ ใหมี ก ารควบคุ ม ที่ เ พี ย งพอและเหมาะสม เชน การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการดํ า เนิน งาน การจั ด อบรมเพิ่ มทั กษะในการทํ างานใหกั บ พนักงาน และการจั ด ทํ า คู มื อการ
ปฏิบัติงาน เปXนตน
๓. การหยุดหรื อหลี กเลี่ ยงความเสี่ ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไมสามารถ
ยอมรับและตองจัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงใน
กลุมนี้ เชน การหยุดหรือยกเลิกการดําเนินงานหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น
๔. การถายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปใหผูอื่น ได
เชน การทําประกันภัย/ประกันทรัพย#สิน กับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือการจางบริษัท
ภายนอกมาจัดการในงานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย เปXนตน
เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใชจัดการความเสี่ยงแลว ตองมีการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงสูง (High)
และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับที่ยอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และใหสามารถ
ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได รวมทั้งตองพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจายและ
ตนทุนที่ตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน#ที่จะไดรับดวย
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๔. การรายงานและติดตามผล
หลังจากจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแลว จะตองมีการรายงาน
และติดตามผลเปXนระยะ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมี
เป-าหมายในการติดตามผล คือ เปXนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง
รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุผลตมวัตถุประสงค#ของการบริหาร
ความเสี่ยงหรือไม โดยหนวยงานตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให
ดําเนินการตอไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามไปรายงานให
ฝmายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ไดกลาวไวขางตน ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกําหนดขอมูลที่ตอง
ติดตาม หรืออาจทํา Check List การติดตาม พรอมทั้งกําหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถ
ติดตามผลไดใน ๒ ลักษณะ คือ
๑. การติดตามผลเปXนรายครั้ง (Separate Monitoring) เปXนการติดตาม ตามรอบระยะเวลา
ที่กําหนด เชน ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นป3 เปXนตน
๒. การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เปXนการติดตามที่รวมอยู
ในการดําเนินงานตาง ๆ ตามปกติของหนวยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง จะตองทําสรุปรายงานผลและประเมินการบริหารความเสี่ ยง
ประจําป3ตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหมั่นใจวาผูบริหารทองถิ่นมีการบริหารความเสี่ยงเปXนไปอยางเหมาะสม
เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดําเนินการสามารถลดและ
ควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดจริงและอยูในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุ มอื่น
เพิ่มเติม เพื่อใหความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูหลังมีการจัดการ อยูในระดับที่ยอมรับได และใหองค#กรมีการ
บริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปXนวัฒนธรรมในการดําเนินงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เปXนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัยและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานจริงเปXนประจําทุกป3
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บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
ในป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตําบลสองดาว ไดดําเนินการวิเคราะห#และจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากรายงาน
ผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไป จึงถึงคามเสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อกําหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้น
ใหลดลงมาอยูในระดับที่ยอมรับได สําหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม
เพื่อป-องกันไมใหเกิดผลกระทบตอเป-าหมาย ซึ่งการดําเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงไดพิจารณาถึง
ความคุมคาในดานคาใชจายและตนทุนที่ตองใช กับประโยชน#ที่จะไดรับดวย โดยแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตําบลสองดาว มีองค#ประกอบที่สําคัญดังนี้
๑. วิธีการดําเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง)
๒. ผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง
๓. งบประมาณที่ไดดําเนินการ
๔. กําหนดระยะเวลาดําเนินการของแผนงานนั้น
โดยมีรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลสองดาว ตามแบบ RM-๑ ,
ตามแบบ RM-๒ , ตามแบบ RM-๓

-1เทศบาลตําบลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร
แบบ RM-๑
ตารางแสดงการวิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับความเสีย่ ง
ป&งบประมาณ ๒๕๖๔
ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ1านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการ โครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป&และงบประมาณรายจายเพิ่มเติมของเทศบาลตําบลสองดาว
วัตถุประสงค เพื่อจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให1เป8นไปตามอํานาจหน1าที่ภายใต1ระเบียบและหนังสือสั่งการเพื่อให1เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป&สามารถประกาศใช1ได1ทัน ในวันฯ
เป<าหมาย/ตัวชี้วัด การจัดทําการโอนงบประมาณไมเกิน ๑๕ ครั้ง/ป& มีการโอนงบประมาณไมเกินร1อยละ ๘๐ ของจํานวนครั้งที่โอน
สํานักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอน
(๑)

การโอนงบประมาณ
รายจายประจําป&

เป<าหมาย/ตัวชี้วัด
(๒)

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

ปDจจัยเสี่ยง
(๓)

สาเหตุของความเสีย่ ง
(๔)

การบั น ทึ ก งบประมาณ มีจํานวนงบประมาณแตละโครงการหรือ
ด1 ว ย ร ะ บ บ บั ญ ชี กิจกรรมตั้งงบประมาณไว1ไมเพียงพอใน
คอมพิวเตอรของ อปท. การเบิกจาย
( E-LASS) ไ ม ค อ ย
สมบู ร ณ เนื่ อ งจากตั ว
ระบบเองยั ง สมบูรณไม
เพียงพอ

ประเภทของความ
เสี่ยง
(๕)
ใสประเภท
ของ
ความเสีย่ ง
(S-O-R-C)
O

การประเมินความเสีย่ ง
ใสคาตามที่บรรจุไว1ในคูมือการบริหารความเสี่ยงฯ
หัวข1อ “การประเมินความเสี่ยง”
โอกาส
(๖)

ผลกระทบ
(๗)

ระดับเสียง
(๘)

จัดลําดับความ
เสียง (๙)

๔

๓

๑๒

ปานกลาง

-2เทศบาลตําบลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร
ตารางแสดงการวิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับความเสีย่ ง
ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ1านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการ การจัดทําประชาคม เพื่อให1ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาท1องถิ่น
วัตถุประสงค เพื่อให1ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาท1องถิ่น
เป<าหมาย/ตัวชี้วัด การจัดทําแผนพัฒนาท1องถิ่น ประชาชนได1รับประโยชนจากแผนพัฒนาท1องถิ่นไมน1อยกวาร1อยละ ๗๐

แบบ RM-๑
ป&งบประมาณ ๒๕๖๔

สํานักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอน
(๑)

เป<าหมาย/ตัวชี้วัด
(๒)

การจัดทําประชาคม แผน
และทบทวนเปลีย่ นแปลง
เพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท1องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565)

การจัดทํา
แผนพัฒนาท1องถิ่น
ประชาชนได1รับ
ประโยชนจาก
แผนพัฒนาท1องถิ่น
ไมน1อยกวา
ร1อยละ 70

ประเภทของความ
เสี่ยง
ปDจจัยเสี่ยง
สาเหตุของความเสีย่ ง
(๕)
(๓)
(๔)
ใสประเภท
ของ
ความเสีย่ ง
(S-O-R-C)
ประชาชนไมคอยให1 ค วาม ประชาชนยั ง ไมคอยเข1 า ใจและเห็ น
O
ส น ใ จ ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผลดีของการรวมประชุมประชาคม
ประชาคมหมูบ1านเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท1องถิ่น ไมมีการ
เสนอแนะโครงการ/กิจกรรม
ที่ต1องการแก1ไ ขปรับปรุงใน
ชุมชนเทาที่ควรสวนมากจะ
เน1 น ไปในทางโครงสร1 า ง
พื้นฐานมากกวา
ด1านอื่น ๆ

การประเมินความเสีย่ ง
ใสคาตามที่บรรจุไว1ในคูมือการบริหารความเสี่ยงฯ
หัวข1อ “การประเมินความเสี่ยง”
โอกาส
(๖)

ผลกระทบ
(๗)

ระดับเสียง
(๘)

จัดลําดับความ
เสียง (๙)

๓

๓

๙

ปานกลาง

-3เทศบาลตําบลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร
ตารางแสดงการวิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับความเสีย่ ง
ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ1านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได1
วัตถุประสงค เพื่อให1งานพัฒนาและจัดเก็บรายได1กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได1มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมได1ในระดับหนึ่ง
เป<าหมาย/ตัวชี้วัด การจัดเก็บรายได1กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได1มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมได1ในระดับหนึ่ง

แบบ RM-๑
ป&งบประมาณ ๒๕๖๔

กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอน
(๑)

เป<าหมาย/ตัวชี้วัด
(๒)

กิ จ กรรมงานพั ฒ นาและ งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได1
จัดเก็บรายได1
กิจกรรมการพัฒนา
และจัดเก็บรายได1มี
การควบคุมที่
เพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงคของ
การควบคุมได1ใน
ระดับหนึ่ง

ประเภทของความ
เสี่ยง
ปDจจัยเสี่ยง
สาเหตุของความเสีย่ ง
(๕)
(๓)
(๔)
ใสประเภท
ของ
ความเสีย่ ง
(S-O-R-C)
จั ด ทํ า โ ค ร งก า ร ร ณรงค ๑. ผู1 มี ห น1 า ที่ ชํ า ระภาษี ไ มให1 ค วาม
O
สงเสริมการจัดเก็บภาษี การ รวมมือ
ควบคุม กิจกรรมการพัฒนา ๒. เจ1าหน1าที่มีน1อยและมีงานประจํา
และจั ด เก็ บ รายได1 ยั ง มี
จุ ด ออน คื อ ดํ า เนิ น การ
จั ด ทํ า กิ จ กรรมงานพั ฒ นา
และจัดเก็บรายได1

การประเมินความเสีย่ ง
ใสคาตามที่บรรจุไว1ในคูมือการบริหารความเสี่ยงฯ
หัวข1อ “การประเมินความเสี่ยง”
โอกาส
(๖)

ผลกระทบ
(๗)

ระดับเสียง
(๘)

จัดลําดับความ
เสียง (๙)

๒

๓

๖

ปานกลาง

-4เทศบาลตําบลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร
ตารางแสดงการวิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับความเสีย่ ง
ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร1างศักยภาพในการแขงขัน
โครงการ โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ รร.สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.)
วัตถุประสงค เพื่อเพื่อให1เด็กกอนวัยเรียนและนักเรียนมีอาหารกลางวันทาน
เป<าหมาย/ตัวชี้วัด จํานวนนักเรียนแตละป&การศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 1. รร.บ1านโพนสวาง 2. รร.ชุมชนสองดาว 3. รร.อุดมสังวรฯ
กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอน
(๑)

โครงการเงินอุดหนุน
อาหารกลางวันสําหรับ
รร.สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)

เป<าหมาย/ตัวชี้วัด
(๒)

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

ปDจจัยเสี่ยง
(๓)

สาเหตุของความเสีย่ ง
(๔)

๑. จํานวนเงินอุดหนุนไม ๑. จํานวนนักเรียนแตละโรงเรียนไมเป8น
เพียงพอในการเบิกจาย ปDจจุบันมีการย1ายโรงเรียนอยูตลอดป&
ในแตละป&การศีกษาทํา การศีกษา
ให1ต1องมีการโอน
งบประมาณบอยครั้ง

ประเภทของความ
เสี่ยง
(๕)
ใสประเภท
ของ
ความเสีย่ ง
(S-O-R-C)
O

แบบ RM-๑
ป&งบประมาณ ๒๕๖๔

การประเมินความเสีย่ ง
ใสคาตามที่บรรจุไว1ในคูมือการบริหารความเสี่ยงฯ
หัวข1อ “การประเมินความเสี่ยง”
โอกาส
(๖)

ผลกระทบ
(๗)

ระดับเสียง
(๘)

จัดลําดับความ
เสียง (๙)

๔

๔

๑๖

สูง

-5เทศบาลตําบลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร
ตารางแสดงการวิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับความเสีย่ ง
ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ1านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการ คาใช1จายในการปรับปรุง /ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
วัตถุประสงค เพื่อให1มีอาคารเรียนที่เพียงพอ แข็งแรงมั่นคง และปลอดภัย
เป<าหมาย/ตัวชี้วัด อาคารเรียนมีความเป8นระเบียบและปลอดภัยไมต่าํ กวาร1อยละ ๘๐

แบบ RM-๑
ป&งบประมาณ ๒๕๖๔

กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอน
(๑)

เป<าหมาย/ตัวชี้วัด
(๒)

คาใช1จายในการปรับปรุง / โรงเรียนเทศบาล
ซอมแซมอาคารเรี ย นและ สองดาว และศูนย
อาคารประกอบ
พัฒนาเด็กเล็กบ1าน
หนองแซง/อาคาร
เรียนมีความเป8น
ระเบียบและ
ปลอดภัยไมต่ํากวา
ร1อยละ ๘๐

ปDจจัยเสี่ยง
(๓)

สาเหตุของความเสีย่ ง
(๔)

มาตรฐานของอาคารเรียน ภัยธรรมชาติ
และอาคารประกอบ

ประเภทของความ
เสี่ยง
(๕)
ใสประเภท
ของ
ความเสีย่ ง
(S-O-R-C)
O

การประเมินความเสีย่ ง
ใสคาตามที่บรรจุไว1ในคูมือการบริหารความเสี่ยงฯ
หัวข1อ “การประเมินความเสี่ยง”
โอกาส
(๖)

ผลกระทบ
(๗)

ระดับเสียง
(๘)

จัดลําดับความ
เสียง (๙)

๒

๓

๖

ปานกลาง

-6เทศบาลตําบลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร
ตารางแสดงการวิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับความเสีย่ ง
ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร1างศักยภาพในการแขงขัน
โครงการ โครงการหมูบ1านต1นแบบการจัดการขยะ
วัตถุประสงค เพื่อสร1างแหลงเรียนรู1ชุมชนต1นแบบด1านการจัดการขยะครบวงจร
เป<าหมาย/ตัวชี้วัด 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/ขั้นตอน
(๑)

โครงการหมูบ1านต1นแบบ
การจัดการขยะ

เป<าหมาย/ตัวชี้วัด
(๒)

ปDจจัยเสี่ยง
(๓)

สาเหตุของความเสีย่ ง
(๔)

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

ประเภทของความ
เสี่ยง
(๕)
ใสประเภท
ของ
ความเสีย่ ง
(S-O-R-C)
O

แบบ RM-๑
ป&งบประมาณ ๒๕๖๔

การประเมินความเสีย่ ง
ใสคาตามที่บรรจุไว1ในคูมือการบริหารความเสี่ยงฯ
หัวข1อ “การประเมินความเสี่ยง”
โอกาส
(๖)

ผลกระทบ
(๗)

ระดับเสียง
(๘)

จัดลําดับความ
เสียง (๙)

๔

๓

๑๒

ปานกลาง

-7เทศบาลตําบลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร
แบบ RM-๑
ตารางแสดงการวิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง
ป&งบประมาณ ๒๕๖๔
ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ โครงการสงเสริมเพาะเห็ดนางฟ<าในครัวเรือน
วัตถุประสงค เพื่อเพิ่มรายได1ให1กับประชาชน
เป<าหมาย/ตัวชี้วัด สนับสนุนอาชีพเพาะเห็ดเพาะเห็ดนางฟ<าจํานวน ๗ หมูบ1าน ม.๑ ม.๒ ม.๔ ม.๗ ม.๙ ม.๑๐ ม.๑๑ ต.สองดาว/ผูเ1 ข1ารวมโครงการร1อยละ ๗๐
กองสวัสดิการสังคม
ประเภทของความ
การประเมินความเสีย่ ง
เสี่ยง
ใสคาตามที่บรรจุไว1ในคูมือการบริหารความเสี่ยงฯ
กระบวนการปฏิบัติงาน
เป<าหมาย/ตัวชี้วัด
ปDจจัยเสี่ยง
สาเหตุของความเสีย่ ง
(๕)
หัวข1อ “การประเมินความเสี่ยง”
โครงการ/ขั้นตอน
(๒)
(๓)
(๔)
ใสประเภท
โอกาส
ผลกระทบ
ระดับเสียง จัดลําดับความ
(๑)
ของ
(๖)
(๗)
(๘)
เสียง (๙)
ความเสีย่ ง
(S-O-R-C)
๑. ดู แ ลให1 ก ารสงเสริ ม สนับสนุนอาชีพ
-ความเข1าใจเกี่ยวกับ
-ความเข1าใจเกี่ยวกับระเบียบในการขอรับ
O
๓
๓
๙
ปานกลาง
การสนับสนุน การพัฒนา เพาะเห็ดเพาะเห็ด ระเบียบในการขอรับ
การสนับสนุนของประชาชนของกลุม
คุณภาพชีวิต และการจัด นางฟ<า
การสนับสนุนของ
อาชีพตาง ๆ ในเขตเทศบาล
สวั ส ดิ ก ารตาง ๆ แกผู1 รับ จํานวน 7 หมูบ1าน ประชาชนของกลุม
-พนักงานขาดความรู1งานบริการด1านสังคม
การสงเคราะห เพื่อให1ผู1รับ ม.1 ม.2 ม.4 ม.7ม.9 อาชีพตาง ๆ ในเขต
สงเคราะหที่ใหม ๆ
การสงเคราะห มี คุณภาพ ม.10 ม.11
เทศบาล
ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ไ ด1 รั บ ต.สองดาว/ผู1เข1ารวม -เจ1าหน1าที่ที่รับผิดชอบ
สวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสม โครงการร1อยละ 70 งานยังขาดประสบการณ
สามารถพึ ง พาตนเองได1
และความรู1เกี่ยวกับ
และการพั ฒ นาสั ง คมได1
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข1อง
อยางมีความสุข

-8เทศบาลตําบลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร
ตารางแสดงการวิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับความเสีย่ ง
ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ1านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการ โครงการกอสร1างถนน คสล.ซอยเทศบาล ๒๑
วัตถุประสงค เพื่อให1งานโครงสร1างพื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได1รับการดูแลรักษาและสนองตอบความต1องการของประชาชนอยางทั่วถึง
เป<าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนได1รับโยชนร1อยละ ๘๐

แบบ RM-๑
ป&งบประมาณ ๒๕๖๔

กองชาง

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอน
(๑)

เป<าหมาย/ตัวชี้วัด
(๒)

โครงการกอสร1 า งถนน ถนน คสล.ซอยเทศบาล 21
คสล.ซอยเทศบาล ๒๑ บ.โนนสะอาด ม.9 ตําบล
สองดาว อําเภอสองดาว
จังหวัดสกลนคร ขนาดกว1าง
3.- เมตร ยาว 250.- เมตร
หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานกอสร1างของ
ท1องถิ่นแบบถนน ท.1 –
01/ประชาชนได1รับโยชน
ร1อยละ ๘๐

ปDจจัยเสี่ยง
(๓)

สาเหตุของความเสีย่ ง
(๔)

งานด1านกอสร1างที่เป8น - งานด1านกอสร1างที่เป8น
สมบัติสาธารณะไมได1 สมบั ติ ส าธารณะไมได1 ช วยกั น ดู แ ล
ช ว ย กั น ดู แ ล รั ก ษ า รักษาเทาที่ควร
เทาที่ควร

ประเภทของความ
เสี่ยง
(๕)
ใสประเภท
ของ
ความเสีย่ ง
(S-O-R-C)
O

การประเมินความเสีย่ ง
ใสคาตามที่บรรจุไว1ในคูมือการบริหารความเสี่ยงฯ
หัวข1อ “การประเมินความเสี่ยง”
โอกาส
(๖)

ผลกระทบ
(๗)

ระดับเสียง
(๘)

จัดลําดับความ
เสียง (๙)

๓

๓

๙

ปานกลาง

-9เทศบาลตําบลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร
ตารางแสดงการวิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับความเสีย่ ง
ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ1านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการ งานซอมบํารุง
วัตถุประสงค เพื่อการผลิตน้ําประปาที่มีประสิทธิภาพ และสะอาดถูกหลักอนามัย ผลิตได1ปริมาณที่เพียงพอกับความต1องการของประชาชน
เป<าหมาย/ตัวชี้วัด การบริการในการซอมแซมบํารุงรักษาใช1เวลาไมเกิน ร1อยละ ๕๐ ของปริมาณงานที่เสียหาย

แบบ RM-๑
ป&งบประมาณ ๒๕๖๔

กองการประปา

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอน
(๑)

งานซอมบํารุง

เป<าหมาย/ตัวชี้วัด
(๒)

ปDจจัยเสี่ยง
(๓)

การบริการในการ
การบํ า รุ ง รั ก ษาซอมแซม
ซอมแซมบํารุงรักษา ล1 า ช1 า ทํ า ให1 ประชาชน
ใช1เวลาไมเกิน
ได1รับบริการไมเพียงพอ
ร1อยละ ๕๐ ของ
ปริมาณงานที่
เสียหาย

สาเหตุของความเสีย่ ง
(๔)

-เมื่อต1องมีการซอมบํารุงในบางกรณี
จําเป8นต1องหยุดจายน้ําประปาชั่วคราว
-วัสดุ อุปกรณสําหรับซอมบํารุงบางชนิด
เป8นวัสดุเฉพาะไมมีจําหนายในพื้นที่

ประเภทของความ
เสี่ยง
(๕)
ใสประเภท
ของ
ความเสีย่ ง
(S-O-R-C)
O

การประเมินความเสีย่ ง
ใสคาตามที่บรรจุไว1ในคูมือการบริหารความเสี่ยงฯ
หัวข1อ “การประเมินความเสี่ยง”
โอกาส
(๖)

ผลกระทบ
(๗)

ระดับเสียง
(๘)

จัดลําดับความ
เสียง (๙)

๔

๔

๑๖

สูง

