
 
 

  

  

 

 

 

 

  

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

 
 
 

 
 
 
 

เทศบาลต าบลฮางโฮง 
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

 



 
 

ค าน า 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกระดับเพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์ด้วยการมอง
ภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยค านึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวม  
ขององค์กรแล้วก าหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถ 
ยอมรับและจัดการได้ เพ่ือการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 คณะกรรมการและคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลต าบลฮางโฮง ได้จัดท า 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุก 
ส านัก/กอง มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตามกระบวนการบริการจัดการความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิด 
ความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 
ประเมินได้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ 
 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการน าแผน  
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของทุกส านัก/กอง ที่จะให้ความร่วมมือใน 
การน าไปด าเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ 
แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลต าบล
ฮางโฮง ต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 การบริหารความเสี่ยง  เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ที่ช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ลดการสูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
 ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอน 
ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร  จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น
อย่างเป็นระบบ  โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง  ก าหนดแนวทาง 
ในการจัดการความเสี่ยง  และต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
 นอกจากนี้   ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79             
ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความ
เสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง    
ที่ กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
 ดังนั้น คณะกรรมการและคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลต าบลฮางโฮง  จึงได้จัดท า
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลต าบลฮางโฮง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ขึ้น  ส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละ
โอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ ในระดับที่
สามารถยอมรับประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 (1) เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของเทศบาลต าบลฮางโฮง 
 (2) เพ่ือให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม ก ากับการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล
ต าบลฮางโฮง 
 (3) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการ และข้ันตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลฮางโฮงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลต าบลฮางโฮง  ซึ่งจะน าไปสู่การลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
กับเทศบาลต าบลฮางโฮงต่อไป 
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1.3 เป้าหมาย 
 (1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 (2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 (3) สามารถน าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 (4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในเทศบาลต าบลฮางโฮง 
อย่างต่อเนื่อง 
 (5) ส านัก/กองของเทศบาลต าบลฮางโฮง มีความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม 
 (๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลต าบลฮางโฮง 

1.4 ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ 
ได้ดียิ่งขึ้น  และท าให้เทศบาลต าบลฮางโฮงสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์  
ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจท าให้เทศบาลต าบลฮางโฮงเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี ้
 (1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
  การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการ/คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลต าบลฮางโฮง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญและสามารถท าหน้าที่ 
ในการก ากับดูแลเทศบาลต าบลฮางโฮงอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 (2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ 
ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลัก  
ของเทศบาลต าบลฮางโฮงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 (3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด   
  การบริหารจัดการความเสี่ยงจะท าให้บุคลากรภายในมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลัก
ของเทศบาลต าบลฮางโฮง  และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญท่ีส่งผลกระทบในเชิงลบได้อย่างครบถ้วน 
 (4) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหาร   
  การบริหารจัดการความเสี่ยง  เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความ
เสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา  รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน 
และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน
ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลฮางโฮงเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์
รวมทั้งเพ่ิมภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่เทศบาลต าบลฮางโฮง 
 (5) ช่วยให้การพัฒนาเทศบาลต าบลฮางโฮงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
  การบริหารจัดการความเสี่ยงท าให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานมีการพัฒนา
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยให้ผู้บริหารมีความเข้าใจวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงอย่าง
ชัดเจน 
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 (6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม
และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
ต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกันหรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร
แตกต่างกัน เป็นต้น 

1.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 1 
  แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลฮางโฮง 
ในการบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ (ภารกิจ) และเป้าหมายตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
ของส่วนราชการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการ/
คณะท างานโดยผู้บริหารระดับสูงตองมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 2 
  วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรืออาจสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงิน
และไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ 
และเปาหมายตามแผนด าเนินงานประจ าปของสวนราชการ พรอมทั้งมีการจัดล าดับความส าคัญของปจจัยเสี่ยง 
โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  - จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแกบุคลากร 
  - จดัประชุมปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยท าการระบุปจจัยเสี่ยงวิเคราะห์
ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 3 
  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  โดยไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากผูบริหารระดับสูง 
ของเทศบาลต าบลฮางโฮง  โดยการสื่อสาร/ท าความเขาใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รวมทั้งก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผล  และแจงเวียนใหกับทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลต าบลฮางโฮงทราบ
และถือปฏิบัติ  ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยงควรก าหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแกไข ลดหรือปองกันความเสี่ยง
ใหครอบคลุมทุกดาน ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ์ ดานการด าเนินงาน ดานการเงิน และดานระเบียบกฎหมาย 
 ขั้นตอนที่ 4 
  ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององคกร  และใหมีการก ากับติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนอยางครบถวนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแกไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวาง 
ด าเนินการและน าเสนอผูบริหารระดับสูงของสวนราชการอยางนอยปละ 1 ครั้งหรือทุกไตรมาส 
 ขั้นตอนที่ 5 
  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  โดยระบุผลการประเมิน
ความเสี่ยงและจากที่ไดด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจ าแนกระหวางปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/
บริหารจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได และปจจัยเสี่ยงที่ยังไมสามารถควบคุม/บริหารจัดการใหอยูในระดับ 
ที่ยอมรับได ทั้งนี้จะตองมีการก าหนดขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพ่ือใช ในการด าเนินงานในปตอไป 
และน าเสนอตอผูบริหาร 
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1.6 นิยามความเสี่ยง 

 ความเสี่ยง (Risk) 
  ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ 
ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงานการเงิน
และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยกันก็ได้  โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาส
ที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ 
  ลักษณะของความเสี่ยง  สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 
   (1) ปัจจัยเสี่ยง  คือ  สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง 
   (2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ  เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือนโยบาย 
   (3) ผลกระทบของความเสี่ยง  คือ  ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้น
จากเหตุการณ์ความเสี่ยง 

 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการใหโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่องคกร
ยอมรับได  ดังนั้น องคกรตองมีการจัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสม เพ่ือที่จะสามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
แกองคกรรวมไปถึงการสรางโอกาสและหรือมูลคาเพ่ิมใหกับองคกรไดในอนาคต  ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มีวิธีดังนี้ 
  (1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)  
   เปนการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากความไมคุมคาในการด าเนินการควบคุม
หรือจัดกิจกรรมปองกันความเสี่ยงนั้น 
  (2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)  
   เปนการปรับปรุงระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาส 
ที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ การควบคุม คือ การกระท าใดๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนด
ใหมีข้ึน  เพ่ือชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่ก าหนดไว ทั้งนี้ การควบคุม แบงเปน 5 ประเภท 
คือ 
   - การควบคุมแบบปองกัน (Preventive Controls) เปนการปองกันจากสิ่งที่ไม่ตองการ
ใหเกิดข้ึนในองคกร 
   - การควบคุมแบบคนหา  (Detective Controls) เปนการคนหาสิ่งที่ไมถูกตองใน     
องคกร 
   - การควบคุมแบบแกไข (Corrective Controls)  เปนการแกไขปญหาที่ตรวจพบ 
   - การควบคุมแบบสั่งการ (Directive Controls) เปนการสงเสริมสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้น
ในองคกร 
   - การควบคุมแบบทดแทน (Compensating Controls) เปนการควบคุมที่ชวยทดแทน
หรือชดเชยการควบคุมท่ีขาดไป 
  (3) การกระจายความเสี่ยงหรือการถายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)  
   เปนการกระจาย หรือถายโอนความเสี่ยงใหผูอ่ืนชวยแบงความรับผิดชอบไป 
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  (4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)  
   เปนการจัดการความเสี่ยงที่อยู ในระดับสูงมากและหนวยงานไมอาจยอมรับได
เนื่องจากมีผลกระทบจากปจจัยภายนอกซึ่งไมสามารถควบคุมได  และจ าเปนตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ/
กิจกรรมนั้น 

 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
  กิจกรรมการควบคุม  หมายถึง  นโยบาย มาตรการและวิธีการตางๆ ที่ฝายบริหารน ามาใช
เพ่ือกอใหเกิดความเชื่อมั่นไดวาค าสั่ง หรือวิธีการปฏิบัติตางๆ ที่ฝายบริหารก าหนดขึ้นไวมีการปฏิบัติตาม 
และมีการด าเนินการตามมาตรการตางๆ ที่จ าเปนในการที่จะจัดการกับความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม เพ่ือให
สามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคกรได  กิจกรรมการควบคุมตองมีอยูในทุกสวนงานขององคกร และก าหนด 
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ไดแก การอนุมัติ การมอบอ านาจ การตรวจทาน การกระทบยอด การสอบทานผล 
การด าเนินงาน การปองกันและดูแลรักษาทรัพยสิน และการแบงแยกอ านาจและหนาที่ เปนตน 
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บทท่ี 2 
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลฮางโฮง 

2.1 ประวัติความเป็นมา 
 เทศบาลต าบลฮางโฮง ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลฮางโฮง ขึ้นเป็นเทศบาลต าบลฮางโฮง
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ยกฐานะจากสภาต าบลฮางโฮง ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลฮางโฮง       
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540  ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี 169 หมู่ 5 บ้านฮางโฮง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสกลนคร 10 กิโลเมตร ติดทางหลวงหมายเลข 22 ก. สกลนคร – นครพนม    

2.2 ข้อมูลพื้นที่ ประชากร 
 เทศบาลต าบลฮางโฮง  มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 36.45 ตารางกิโลเมตร (22,781.25 ไร่) พ้ืนที่
บางส่วนมี พ้ืนที่ติดหนองหาร เป็นพ้ืนที่ราบและเป็นที่ราบน้ าท่วมถึง ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ประมงเป็นบางส่วน และอยู่ในเขตจัดรูปที่ดิน มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
  ทิศใต้   มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลต าบลธาตุนาเวง 
  ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับหนองหาร 
  ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อกับ อบต.ขมิ้น และ อบต.พังขว้างบางส่วน 
 เทศบาลต าบลฮางโฮง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน แยกเป นประชากร 
และจ านวนครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลฮางโฮง 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร (คน) จ านวน 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านดอนเสาธง ๒๒๑ ๒๓๗ ๔๕๘ ๑๔๗ 
2 บ้านชะโนด ๒๕๙ ๒๗๓ ๕๓๒ ๒๓๑ 
3 บ้านหนองกุง ๖๖๖ ๖๙๕ ๑,๓๖๑ ๓๘๓ 
4 บ้านน้อยจอมศรี ๕๗๔ ๕๕๕ ๑,๑๒๙ ๔๙๑ 
5 บ้านฮางโฮง ๓๐๕ ๓๒๑ ๖๒๖ ๒๗๐ 
6 บ้านนาดอกไม้ ๔๖๗ ๔๕๘ ๙๒๕ ๓๗๙ 
7 บ้านดอนตาลโง๊ะ ๔๑๓ ๔๒๑ ๘๓๔ ๒๗๓ 
8 บ้านดอนกระเล็น ๒๕๙ ๒๙๔ ๕๕๓ ๒๒๔ 
9 บ้านหนองศาลา ๕๖๕ ๕๓๕ ๑,๑๐๐ ๓๙๔ 

10 บ้านน้อยจอมศรีใหม่ ๓๔๕ ๓๖๗ ๗๑๒ ๒๙๕ 
11 บ้านหนองแหวนพัฒนา ๔๗๒ ๔๓๖ ๙๐๘ ๒๖๔ 

รวม ๔,๕๔๖ ๔,๕๙๒ ๙,๑๓๘ ๓,๓๕๑ 

ที่มา : ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองสกลนคร (ข้อมูล ณ เดือน ๑๓ มกราคม  ๒๕๖๔) 
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2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ น าฮางโฮงสู่ความน่าอยู่  พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน   
 ส่งเสริมเศรษฐกิจให้มั่นคง  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการที่ดี ” 

2.4 พันธกิจ (mission) 
 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  โดยเน้นการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม 
ให้ครอบคลุมทั้งต าบล 
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริม
ลดการว่างงาน 
 3. พัฒนาคุณภาพผลผลิตภาคเกษตรกรรมให้ได้มาตรฐาน สร้างจุดเด่น เน้นคุณภาพควบคู่กับ 
การส่งเสริมทักษะ นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถน าไปปรับใช้กับการด าเนินการของตนได้ 
 4. พัฒนาสังคม ชุมชน ครอบครัว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
 5. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6. ส่งเสริมการสร้างกลุ่มเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง ตลอดทั้งจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส 
 7. ส่งเสริมการน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
 8. พัฒนาระบอบประชาธิปไตยขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับประชาธิปไตย
สร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งการตรวจสอบ
การบริหารงานในท้องถิ่น 
 9. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10. พัฒนาการสาธารณสุขในต าบล ให้รองรับกับความต้องการของประชาชน ส่งเสริมสุขภาพ  
จูงใจโน้มน้าวให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย  

2.5 เป้าประสงค์ (Target)  
 1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างงาน 
 3. เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
 5. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เด็ก สตรี คนชรา 
 6. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 7. เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.6 ตัวชี้วัด (KPI) 
 1. โครงสร้างพื้นฐานมีจ านวนมากขึ้น 
 2. ระดับคุณภาพชีวิตของคนในต าบลฮางโฮงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 3. ระดับคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนในต าบลเพ่ิมขึ้น 
 4. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 5. ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์บ ารุงรักษาเพ่ิมขึ้น 
 6. ประชาธิปไตยมีความก้าวหน้า ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็ง 
 7. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพิ่มขึ้น 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น 
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2.7 ค่าเป้าหมาย (Goal) 
 1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งต าบล
เพ่ือให้ประชาชนมีสาธารณะบริการที่สะดวกสบาย 
 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น สร้างอาชีพสร้างงาน
ให้แก่ประชาชน 
 3. เพ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร โดยประชาชนได้รับความรู้ทักษะนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนา
ผลผลิตให้มีคุณภาพ 
 4. เพ่ือให้เทศบาลต าบลฮางโฮงปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 5. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมงานด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความ
เจริญรุ่งเรือง 
 6. เพ่ือส่งเสริมประชาชนจัดตั้งกลุ่มของตนเองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและผู้ด้อยโอกาสได้รับบริการ
จากรัฐและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
 7. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
 8. เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยขั้นพ้ืนฐาน ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น
และตรวจสอบการด าเนินการของท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 9. เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนรู้ถึงคุณค่าและเห็นถึงความส าคัญของทรัพยากร 
ธรรมชาติและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 10. เพ่ือพัฒนาการสาธารณสุขต าบล ประชาชนอยู่ดีมีสุข ปลอดโรคปลอดภัย มีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรง  

2.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ (Strategies) 
 แบงออกเป็น 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ 15 กลยุทธ์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
   - ก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมถนน สะพานทางระบายน้ า ร่องระบายน้ า และคูส่งน้ า 
   - ก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ศาลาที่เป็นสาธารณะ 
   - ปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

  - ปรับปรุง ซ่อมแซมและพัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาแหล่งน้ า  
                       ให้มีความพร้อมใช้ทุกหมู่บ้าน 

   - พัฒนาลานกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   - ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพ่ือการผลิต การเพ่ิมรายได้ ส่งเสริมการประกอบ 
                                       อาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสาธารณสุข 
   - พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ 
   - พัฒนาการป้องกัน ควบคุม และการแก้ปัญหาของโรคต่าง ๆ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน 
   - พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และให้ความรู้เกี่ยวกับ 
                                       ยาเสพติด 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เด็ก สตรี คนชรา 
   - พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม 
   - พัฒนาสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
   - พัฒนาสนับสนุนการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส าคัญ            
                                       ทางศาสนาและวันส าคัญต่าง ๆ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   - พัฒนาศักยภาพองค์กร 
   - พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - พัฒนาส่งเสริมการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการทรัพยากร 
                                       ท้องถิ่น 
 
2.9 โครงสร้างองค์กร 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี สภาเทศบาล 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

เลขานุการ 

รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองคลัง ส านักปลัด กองช่าง 

รองนายกเทศมนตรี 
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บทท่ี 3 
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

3.1 แนวทางการด าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 แนวทางด าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลฮางโฮง แบ่งออกเป็น 2 ระยะ
ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและการพัฒนา 
   - ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบล    
ฮางโฮง 
   - ระบุปัจจัยความเสี่ยงและประเมินโอกาสผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
   - วิเคราะห์และจัดล าดับของปัจจัยความเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
   - จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก (Extreme) 
และสูง (High) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยส าคัญ 
   - สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลฮางโฮง รับทราบและสามารถน าไปปฏิบัติได ้
   - รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
   - รายงานสรุปผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความย่ังยืน 
   - ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา 
   - พัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
   - ผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งเทศบาลต าบลฮางโฮง 
   - พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการ    
ความเสี่ยง 

3.2 กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลฮางโฮง ประกอบด้วย 
 1) ผู้บริหาร  มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มี
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป 
 2) คณะกรรมการ/คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ด าเนินการให้มีระบบ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานและประเ มินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน
ต่อไปในอนาคต 
 3) ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ส านัก/กองของเทศบาลต าบลฮางโฮง  มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องให้กับคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
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กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 คณะกรรมการและคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ตามค าสั่งที่ ๘๓๔/256๔  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 256๔ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลฮางโฮง ประกอบด้วย 
 1) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลต าบลฮางโฮง 
  1.1) ปลัดเทศบาลต าบลฮางโฮง ประธานกรรมการ 
  1.2) รองปลัดเทศบาลต าบลฮางโฮง รองประธานกรรมการ 
  1.3) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลฮางโฮง กรรมการ 
  1.4) ผู้อ านวยการกองคลังเทศบาลต าบลฮางโฮง กรรมการ 
  1.5) ผู้อ านวยการกองช่างเทศบาลต าบลฮางโฮง กรรมการ 
  1.6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลต าบลฮางโฮง กรรมการ/เลขานุการ 
  โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ดังนี้  
   1. จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
   2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
   3. จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
   4. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
บริหารจดัการความเสี่ยง 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัต ิ

สนับสนุนข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 

พิจารณา/
เสนอแนะ 

6. ทบทวนแผนบริหาร
จัดการความเสีย่ง 

5. รายงาน/ประเมินผล
การบริหารจัดการ
ความเสีย่ง 

4. สื่อสารท าความ
เข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการ/
คณะท างาน
บริหารจดัการ
ความเสีย่ง 

ผู้ปฏิบัติงาน 

1. ระบุปจัจัยเสี่ยง ประเมิน
โอกาส และผลกระทบ 
2. วิเคราะห์และจดัล าดับ
ความส าคญั 
3. จัดท าแผนบริหารความเสีย่ง 
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 2) คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลต าบลฮางโฮง 
  2.1) นางประกายวรรณ งันปัญญา    ปลัดเทศบาล ประธานคณะท างาน 
  2.2) นายอดิศักด์  นานาวัน        รองปลัดเทศบาล รองประธานคณะท างาน 
  2.3) นางสาววรุณี  ตาลาคุณ        หวัหน้าส านักปลัด คณะท างาน 
  2.4) นางศิขรินทร์  เมฆราช        ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
  2.5) นายนริศ  เรียมแสน        ผู้อ านวยการกองช่าง คณะท างาน 
  2.6) นางนิภาภรณ์ พรหมศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน/เลขานุการ 
  โดยให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้  
   1. จัดท าตารางระบุปจจัยความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง  
เพ่ือจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของแต่ละงานตามภารกิจบทบาทหน้าที่ตามแผนงาน/โครงการที่กอใหเกิดความเสี่ยง
และเขารวมในการจัดท าแผนจัดการความเสี่ยงและน าแผนไปปฏิบัติ 
   2. จัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบตอองคกรที่เกิดขึ้นของแตละ
เหตุการณ  เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงและน ามาจัดการโดยวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ลดความ
เสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงตามแผนงาน/โครงการ 
   3. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไมสามารถจัดการให้ลดลงหรือหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงนั้นไดใหกับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้นตอไป 
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บทท่ี 4 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 กระบวนการบริหารจัดการความสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของ 
เทศบาลต าบลฮางโฮง รวมทั้งจัดท าแผนบริหารจัดการความสี่ยง  โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
 เทศบาลต าบลฮางโฮง  มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก  ดังนี้ 
 1. ระบุความเสี่ยง  
  การระบุเหตกุารณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  โดยต้องระบุได้ว่า
เหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมือ่ใด และเกิดขึ้นอย่างไร 
 2. ประเมินความเสี่ยง  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่เกิด
ความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
ท าให้การตัดสินใจจัดการกบัความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 3. จดัการความเสี่ยง  
  การก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme)  
และสูง (High) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า 
ในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ 
ที่จะได้รับด้วย 
 4. รายงานและติดตามผล  
  การรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการ
ทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบรหิารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 5. ประเมินผลการบรหิารจัดการความเสี่ยง 
  การประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้มั่นใจว่าเทศบาลต าบลฮางโฮง 
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มีมาตรการหรือกลไก
การควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความสี่ยงที่ เกิดขึ้นได้จริง 
และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดมาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
หลังการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  และให้เทศบาลต าบลฮางโฮงมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
 6. ทบทวนการบรหิารจัดการความเสี่ยง  
  การทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน  เพ่ือพัฒนา
ระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1 การระบุความเสี่ยง 
 กระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค านึงถึง 
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของเทศบาลต าบลฮางโฮง หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานย่อย 
ในการระบุปัจจัยความเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงาน  
ที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์ สินใดที่จ าเป็น 
ต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา  ดังนั้น จ าเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” (Risk) “ปัจจัยความ
เสี่ยง” (Risk Factor) และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะด าเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 
 ความเสี่ยง (Risk)  หมายถึง  เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ 
ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด
ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลฮางโฮง และเป้าหมาย  
ตามแผนปฏิบัติงาน 
 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  หมายถึง  ต้นเหตุหรือเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม
ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง  เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยง 
ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้ 

1. ระบุ 
ความเสี่ยง 

6. ทบทวน 
การบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

5.ประเมินผล 
การบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

4. รายงาน 
และติดตามผล 

3. จัดการ 
ความเสี่ยง 

2.ประเมิน 
ความเสี่ยง 
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  - ปัจจัยเสี่ยงภายนอก  คือ  ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
  - ปัจจัยเสี่ยงภายใน  คือ  ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร  เช่น กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารการจัดการความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
กระบวนการท างาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์ ฯลฯ 
 ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  (1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk : S)  หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์
เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กรที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุตามเป้าหมายในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลฮางโฮง 
  (2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O)  หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวันหรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ   เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
หรือไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)  หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณของเทศบาลต าบลฮางโฮงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผลกระทบ
การเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ 
เป็นต้น 
  (4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk : C) 
หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบตางๆ  โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง
เนื่องจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัย หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ 
รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การรางสัญญา ที่ไมครอบคลุมการด าเนินงาน เปนตน 
  การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ท าให้เกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นจะเป็นเหตุที่แท้จริง  เพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยงสามารถด าเนินงานได้หลายวิธี เช่น  
จากการวิเคราะห์กระบวนการท างาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 

4.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 การประเมินความเสี่ยง  เปนกระบวนการที่ประกอบดวยการวิเคราะห การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการท างานของเทศบาลต าบลฮางโฮง 
การประเมินความเสี่ยงประกอบดวย 2 ดาน ดังนี้ 
  (1) โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) คือ ความถี่หรือโอกาสที่เกิดขึ้นทุกวัน/
ทุกเดือน/ทุกป ยิ่งความถี่มากความเสี่ยงจะยิ่งสูง 
  (2) ผลกระทบ (Impact: I) คือ ขนาดความรุนแรงที่สรางความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงิน 
ไมเปนตัวเงิน หรือชื่อเสียงขององคกร และท าใหเกิดความลมเหลวหรือโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจ
ขององคกรหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง 
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  โดยคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงไดก าหนดหลักเกณฑ์การใหคะแนน 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact: I) ไว 5 ระดับ
คือ นอยมาก นอย ปานกลาง สูง และสูงมาก สามารถท าไดทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
และเปนการประเมินทั้งความเสี่ยงทั่วไป (Inherent Risk) และความเสี่ยงที่เหลืออยู (Residual Risk) 

 เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Score) 
  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงและออกแบบ
แนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
   (1) ก าหนดเหตุการณความเสี่ยง 
   (2) ประเมินความเสี่ยงในประเด็นตางๆ  ตามตารางคะแนน  โดยก าหนดระดับที่
เหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยงนั้นๆ 5 ระดับ เพ่ือใหทราบถึงความรุนแรงและความส าคัญโดยพิจารณาจาก 
   - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด 
   - ผลกระทบของความเสี่ยง หากเหตุการณนั้นๆ เกิดขึ้นจะกอใหเกิดความเสียหายระดับใด 

  เกณฑ์ก าหนดระดับโอกาส (Likelihood : L) ที่จะเกิดความเสี่ยง 

ระดับ โอกาส 
ค าอธิบาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า  มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง/เกิดขึ้นเปนประจ า 
4 สูง 1 ปีไม่เกิน 5 ครั้ง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือคอนขางบอย 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง  มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง  มีโอกาสเกิดแตนานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง มีโอกาสเกิดขึ้นยาก หรือในกรณียกเวน 

 
  เกณฑก าหนดระดับผลกระทบ (Impact : I) ที่จะเกิดความเสี่ยง 

   - ดานความส าเร็จ 
  

ระดับ ผลกระทบ มูลคาความเสียหาย 
5 สูงมาก ด าเนินงานส าเร็จตามแผนไดนอยกวา รอยละ 60 
4 สูง ด าเนินงานส าเร็จตามแผนได รอยละ 60-70 
3 ปานกลาง ด าเนินงานส าเร็จตามแผนได รอยละ 71-80 
2 น้อย ด าเนินงานส าเร็จตามแผนได รอยละ 81-90 
1 น้อยมาก ด าเนินงานส าเร็จตามแผนไดมากกวา รอยละ 90 
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  - ดานงบประมาณและการเงิน 
  

ระดับ ผลกระทบ มูลคาความเสียหาย 
5 สูงมาก มากกวา 5,000,000 บาท 
4 สูง มากกวา 250,000 - 5,000,000 บาท 
3 ปานกลาง มากกวา 50,000 - 250,000 บาท 
2 น้อย มากกวา 10,000 - 50,000 บาท 
1 น้อยมาก นอยกวา 10,000 บาท 

 
 วิเคราะหระดับความเสี่ยง (Degree Of Risk : D) 
  เทศบาลต าบลฮางโฮง ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบจะเกิดความเสี่ยง (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด  ระดับความเสี่ยง (D) = ระดับ
โอกาสที่จะเกิด (L)  ×  ผลกระทบของความเสี่ยง (I) ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 4 ระดับ  ดังนี้ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

คะแนน 
ระดบัความเสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

ต่ า 
(Low) 

1 - 3 
คะแนน 

ยอมรับความเสี่ยงได้ โดยไม่ต้องมีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

สีเขียว 

ปานกลาง 
(Medium) 

4 - 8 
คะแนน 

ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุม 
ความเสี่ยง เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงเพิ่ม 

สีเหลือง 

สูง 
(High) 

9 - 14 
คะแนน 

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ต้องมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สีส้ม 

สูงมาก 
(Extreme) 

15 - 25 
คะแนน 

ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จ าเป็นต้องเร่ง
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 

สีแดง 
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  การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
   เปนการน าความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหมาจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 การจัดการความเสี่ยง 
 การจัดการความเสี่ยง คือ การด าเนินการเพ่ือการควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
จะตองวิเคราะหถึงสาเหตุของความเสี่ยงในแตละประเด็น  เพ่ือน าไปสูการหามาตรการจัดการกับปจจัย 
ความเสี่ยงใหตรงจุด  โดยใชวิธีแนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง  ทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง (4T’s) 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
ศัพท์ท่ีนิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 
4T’s 

1. การยอมรับความเสี่ยง  
หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดหาหรือ
ป้องกัน แต่การเลือกบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตาม
เฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ 

Risk Acceptance 
 (Accept) 

Take 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง 
หมายถึง การปรับปรุงระบบท างานหรือออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือ
ลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  เช่น การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง, จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

Risk Reduction  
(Control) 

Treat 

3. กระจายความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง 
หมายถึง กระจายหรือโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความ
รับผิดชอบ เช่น การท าประกันภัยรถส่วนกลางภาคสมัครใจ, การจ้างที่
ปรึกษามาด าเนินการแทน ฯลฯ 

Risk Sharing 
 (Transfer) 

Transfer 

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับ
ได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป 

Risk Advoidance  
(advoid) 

Terminate 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 
คว

าม
รุน

แร
งข

อง
ผล

กร
ะท

บ 
(Im

pa
ct

) 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
1 

2 

3 

4 

5 

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 

1 4 2 5 3 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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 การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพ่ือ 
ลดความเสี่ยงและท าใหการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้ 
 (1) การควบคุมเพ่ือปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น  เพ่ือปองกัน 
ไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก เชน การอนุมัติ การอนุญาต การจัดโครงสรางองคกร การแบงแยก
หนาที ่การควบคุมการเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน เปนตน 
 (2) การควบคุมเพ่ือใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น เพ่ือค้นพบ 
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว เชน การสอบทาน การวิเคราะห การยืนยันยอดการตรวจนับ ตรวจรับ การรายงาน 
ขอบกพรอง เปนตน 
 (3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุนให
เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดีเดน การประกาศเกียรติคุณ เปนตน 
 (4) การควบคุมเพ่ือการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแกไข 
ขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนใหถูกตองหรือเพ่ือหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 

4.4 การรายงานและติดตามผล 
 หลังจากจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงาน
และติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมาย
ในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผล
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
หรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป
หรือมีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ
ตามแผนรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  ทั้งนี้  กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจ 
Check List การติดตาม พร้อมทั้งก าหนดความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ ๒ ลักษณะ คือ 
 (1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด เช่น ทุก ๓ เดือน, ทุก ๖ เดอืน, ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 
 (2) การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการ
ด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน 

4.5 การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 คณะกรรมการ/คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลฮางโฮง จะต้องท าสรุป
รายงานผลและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ความมั่นใจว่า
เทศบาลต าบลฮางโฮง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล
มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงได้จริงและอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการด าเนินงาน 

4.6 การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงทุกขั้นตอน เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันสมัย
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
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บทท่ี 5 
การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง 

5.1 ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง 
  (1) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลต าบลฮางโฮง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพ่ือน ามาด าเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ ดังนี้ 
   - เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับงบประมาณสูงสุดภายใตประเด็นยุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2๕65) แผนด าเนินงานประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
   - เปนโครงการ/กิจกรรมในภารกิจหลักที่เทศบาลด าเนินการ เพ่ือใหสามารถบรรลุ 
เปาหมายภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ก าหนดไวในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) ใหสวนราชการ (คณะท างานแตละหนวยงาน) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
ที่ส าคัญและมีผลกระทบสูงตอการบรรลุความส าเร็จเปาหมายยุทธศาสตร์และเป็นโครงการที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณที่สูง เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง น ามาวิเคราะหจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลต าบลฮางโฮง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ดังนี้ 
    - ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S)  
    - ความเสี่ยงดานการด าเนินงาน (Operational Risk : O)  
    - ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F)  
    - ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk : C) 

5.2 การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 

ยุทธศาสตร์ 
(1) 

ขั้นตอน (กลยุทธ์) 
(2) 

วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) 
(3) 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 
สะพานทางระบายน้ า ร่องระบายน้ า 
และคูส่งน้ า 
1.2 ก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง
อาคาร ศาลาที่เป็นสาธารณะ 
1.3 ปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ 
1.4 ปรับปรุง ซ่อมแซมและพัฒนา
ระบบประปาให้ได้มาตรฐานและ
พัฒนาแหล่งน้ าให้มีความพร้อมใช้ 
ทุกหมู่บ้าน 
1.5 พัฒนาลานกีฬาและสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 
 

- เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
การคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งต าบล
เพ่ือให้ประชาชนมีสาธารณะบริการ 
ที่สะดวกสบาย 
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ยุทธศาสตร์ 

(1) 
ขั้นตอน (กลยุทธ์) 

(2) 
วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) 

(3) 
2 .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนาเศรษฐกิจ 

2.1 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพ่ือ 
การผลิต การเพิ่มรายได้ ส่งเสริม 
การประกอบอาชีพ 

- เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ 
เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
สร้างอาชีพสร้างงานให้แก่ประชาชน 
- เพ่ือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
โดยประชาชนได้รับความรู้ทักษะ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลผลิต
ให้มีคุณภาพ 
 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสาธารณสุข 

3.1 พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข  
การส่งเสริมสุขภาพ 
3.2 พัฒนาการป้องกัน ควบคุม  
และการแก้ปัญหาของโรคต่างๆ 
 

- เพ่ือพัฒนาการสาธารณสุขต าบล 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข ปลอดโรค ปลอดภัย 
มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริม 
ความเข้มแข็งของชุมชนและให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด 

- เพ่ือให้เทศบาลต าบลฮางโฮง 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
- เพ่ือส่งเสริมประชาชนจัดตั้งกลุ่ม 
ของตนเองเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
และผู้ด้อยโอกาสได้รับบริการจากรัฐ
และท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
- เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน้อมน า 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
ในการด าเนินชีวิต 
 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม เด็ก สตรี 
คนชรา 

5.1 พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม 
5.2 พัฒนาสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษา 
5.3 พัฒนาสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
งานส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญ
ต่างๆ 
 

- เพ่ือพัฒนาส่งเสริมงานด้านศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีความเจริญรุ่งเรือง 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ 
ที่ด ี

6.1 พัฒนาศักยภาพองค์กร 
6.2 พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
การบริหารจัดการ 

- เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
ขั้นพ้ืนฐาน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นและตรวจสอบ
การด าเนินการของท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ 

(1) 
ขั้นตอน (กลยุทธ์) 

(2) 
วัตถุประสงค์ขั้นตอน(เป้าหมาย) 

(3) 
7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

7.1 พัฒนาส่งเสริมการฟื้นฟูและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการ
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 

- เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
ประชาชนรู้ถึงคุณค่าและเห็นถึง
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
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แผนภูมิแนวทางและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการความเสี่ยงที่ได้ 
ระบุไว้เพ่ือการประเมิน 

การให้คะแนนความเป็นไปได้
และผลกระทบของความเสี่ยง 

ระดับท่ียอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง          
ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 

การประเมินระดับความเสี่ยง 

การตอบสนองและการจัดการ 

ต่ า 

สูง 

ค่อนข้างต่ า 

ค่อนข้างสูง 

ระดับท่ียอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่

ยอมรับไม่ได้ 

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความ
เสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้จ าเป็นต้องจัดการ
แก้ไขทันที 

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ติดตามและทบทวน 

ระบุรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยง 

ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นและระยะเวลา เช่น 
งบประมาณ ทรัพย์สิน เป็นต้น 

สรุปและรายงาน 
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แผนการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

เทศบาลต าบลฮางโฮง  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ ไตรมาส ๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑ ประชุมคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(ด าเนินการก่อน ต.ค.๒๕๖๔) 

               งานนโยบายและ
แผน 

๒ ช้ีแจงรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยง กอง/งาน                ทุกกอง/งาน 
๓ วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือสร้าง

ความเสยีหาย เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานบริหาร
จัดการความเสีย่ง 

               ทุกกอง/งาน 

๔ จัดล าดับความส าคัญของปัจจยัความเสีย่ง                ทุกกอง/งาน 
5 ประชุมพิจารณาทบทวน (ร่าง) แผนบริหารจดัการความ

เสี่ยง ประจ าปี 2565 ต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

               ทุกกอง/งาน 

6 เสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ

               คณะท างาน
บริหารจดัการ

ความเสีย่ง 
7 เผยแพร่แผนบรหิารจดัการความเสี่ยง ต่อกอง/งานหรือ

มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินแผนงานบริหารจดัการ
ความเสีย่ง 

               คณะท างาน
บริหารจดัการ

ความเสีย่ง 
8 ด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการ

ความเสีย่ง ประจ าป ี2565 
               คณะท างาน

บริหารจดัการ
ความเสีย่ง 
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ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ ไตรมาส ๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

9 จัดเตรียมร่างรายงานติดตามประเมินผลการบรหิาร
จัดการความเสีย่ง ประจ าปี 2565 

               คณะท างาน
บริหารจดัการ

ความเสีย่ง 
10 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานการบริหารจัดการความ

เสี่ยง ประจ าปี 2565 โดยคณะกรรมการบริหารจดัการ
ความเสีย่ง 

               คณะท างาน
บริหารจดัการ

ความเสีย่ง 
11 รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานการ

บริหารจดัการความเสี่ยง ประจ าป ี2565 
               คณะท างาน

บริหารจดัการ
ความเสีย่ง 

12 ประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนบรหิารจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปี 2565 ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 

               คณะท างาน
บริหารจดัการ

ความเสีย่ง 
13 ประเมินผลการควบคมุภายใน ประจ าปี และจัดท า ปค.4 

และ ปค.5 
               ทุกกอง/งาน 

14 เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี 2565 ต่อ
ผู้บริหารพิจารณาอนุมตั ิ

               คณะท างาน
บริหารจดัการ

ความเสีย่ง 
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การระบคุวามเสี่ยงและปจัจัยเสี่ยง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

เทศบาลต าบลฮางโฮง  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
 

5.3 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
(5) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 
สะพานทางระบายน้ า ร่องระบายน้ า และ
คูส่งน้ า 
1.2 ก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรงุอาคาร 
ศาลาที่เป็นสาธารณะ 
1.3 ปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทกุพ้ืนท่ี 
1.4 ปรับปรุง ซ่อมแซมและพัฒนาระบบ
ประปาใหไ้ด้มาตรฐานและพัฒนาแหล่งน้ า
ให้มีความพร้อมใช้ 
ทุกหมู่บ้าน 
1.5 พัฒนาลานกีฬาและสถานท่ีพกัผ่อน
หย่อนใจ 

1. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสรา้ง 
ขาดความคล่องตัว เกิดความล่าช้า 

 

ปัจจัยภายใน 
- บุคลากรที่ปฏิบตัิหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้าง
ไม่เพียงพอต่อปรมิาณงาน เนื่องจากต้องรับผิดชอบ
ในการควบคุมงานหลายโครงการในเวลาเดียวกัน
และปฏิบตัิหน้าที ่
อื่นๆ ท าให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง 
- ขาดบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถด้าน
วิศวกรรม 

ดานการด าเนินงาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

2.1 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อการ
ผลิต การเพิ่มรายได้  
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

2. กิจกรรมส่งเสรมิอาชีพแก่ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ยากจน  
ไม่มีการส่งเสรมิความต่อเนื่อง ขาด
การจัดหาตลาดในการจ าหน่ายสินค้า  

ปัจจัยภายนอก 
- กลุ่มเป้าหมายในชุมชนขาดศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการ ท าให้ผลการด าเนินงานไม่
บรรลุวตัถุประสงค์และจึงท าใหล้้มเลิกไป 
ปัจจัยภายใน 
- ระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่สามารถให้การช่วยเหลือ
ได ้

ด้านการด าเนินงาน  
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ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
(5) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณสุข 

3.1 พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริมสุขภาพ 
3.2 พัฒนาการป้องกัน ควบคุม  
และการแก้ปญัหาของโรคต่าง ๆ 
 

3. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชน 
จากภัยโรคตดิต่อ การแพรร่ะบาดของ 
โรคตดิต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฯลฯ 

ปัจจัยภายนอก 
- ปัญหาโรคไข้เลือดออก โรคติดเชือ้ไวรัส    โค
โรนา ๒๐๑๙ และโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตพื้นท่ี 
เนื่องจากประชาชนมีพฤติกรรมเสีย่งในการ
ปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคระบาด 

ดานการด าเนินงาน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
และความเข้มแข็งของชุมชน 

4.1 พัฒนาคณุภาพชีวิต ส่งเสริม 
ความเข้มแข็งของชุมชนและให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด 

4 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เกิดจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายใน
ชุมชน ขาดการเฝ้าระวังระหว่างผูน้ าชุมชน 
ประชาชน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
5. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประชาชนยังขาดความเขา้ใจในการบริหาร
จัดการภัยพิบัต ิ

ปัจจัยภายนอก 
- การแพร่ระบาดของยาเสพติดของกลุ่มเยาวชน 
กลุ่มผู้ใช้แรงงานและกลุม่อื่น ๆ 
- ประชาชนขาดความรู ้ความตระหนึกถึงผลเสีย
ของยาเสพติด 
- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส
ผู้ค้าหรือผู้เสพ  ท าให้ยากต่อการควบคุมและ
ป้องกัน 
 
ปัจจัยภายใน 
- ระเบียบ ข้อกฎหมาย ก าหนดใหส้ามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้อยเกินไป 
ปัจจัยภายนอก 
- สภาพภูมิอากาศแปรปรวนประชาชน 
อาจไดร้ับผลกระทบจากเหตุวาตภัย อุทกภัย 
และอัคคีภัยได้ในบางกรณ ี
 

ดานการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านกลยุทธ์ 
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ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
(5) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม เด็ก สตรี คนชรา 

5.1 พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม 
5.2 พฒันาสนบัสนุนส่งเสรมิ
การศึกษา 
5.3 พัฒนาสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
งานส าคัญทางศาสนาและวันส าคญั
ต่าง ๆ 

6. กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพซ้ าซ้อน 
เมื่อผู้มสีิทธิได้รับเบีย้เสียชีวิต ย้ายภูมิล าเนา
แล้วไม่แจ้งให้ อปท. ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. กิจกรรมการเบิกจายงบประมาณการจดั
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ 

 

 

 

 

ปัจจัยภายนอก 
- ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิต
ทั้งในและนอกพื้นที่แล้วญาติไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่
ทราบภายในเดือนท่ีเสียชีวิต และขาดความ
เชื่อมโยงในการแจ้งข้อมูลการเปลีย่นแปลง 
ที่อยู่ ท าให้เจ้าหน้าที่ไมไ่ด้ท าเรื่องระงับ 
การเบิกจ่ายเงิน ยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพให้ทุกเดือน
อย่างต่อเนื่อง ท าให้ราชการเสยีหายและเกิด
ความยุ่งยากเมื่อต้องเรียกเงินคืน 
 
 

ปจจัยภายนอก 
- เกิดจากความไมถูกตองและครบถวน 
ของเอกสาร มีการแกไขเอกสารหลายครั้ง 
 

ปจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ขอเบิกจดัท าเอกสารประกอบ 
การเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนและไมเปนไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ดานการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานการเงิน 
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ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
(5) 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจดัการทีด่ ี

6.1 พัฒนาศักยภาพองค์กร 
6.2 พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ 

8. กิจกรรมงานแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. กิจกรรมการจัดท าประชาคมเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากประชาชนไม่ให้
ความสนใจและเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท า
ประชาคม 

ปัจจัยภายนอก 
- มีการเปลีย่นแปลงการส ารวจฐานข้อมูลภาษี
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างและมีการก าหนดอัตรา
ภาษี (แบบใหม่) ตามระราชบัญญตัิภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 
ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าท่ียังไมม่ีความรู้ ความเขา้ใจใน
วิธีการปฏิบัติงาน  เพราะเป็นระเบียบ
กฎหมายใหม ่
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สินยังไมม่ี
ระบบท่ีเป็นส่วนกลาง 
 
ปัจจัยภายนอก 
- ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคม
หมู่บ้านน้อยเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เมื่อเปรยีบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/
ครัวเรือนท้ังหมด ซึ่งคิดว่าเป็นหนา้ที่ของผู้น า
ชุมชนและสมาชิกสภาเทศบาลที่จะต้องเสนอ
โครงการเพื่อบรรจไุว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ดานการปฏิบัติตาม 
กฎหมาย/ระเบียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านกลยุทธ์ 
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ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
(5) 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.1 พัฒนาส่งเสริมการฟื้นฟ ู
และรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ
และจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
 

10. กิจกรรมการจดัเก็บขยะมปีรมิาณขยะ
เพิ่มขึ้นและการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยกขยะ
ก่อนน ามาทิ้ง 

ปัจจัยภายใน 
- การจัดเก็บขยะล่าช้า เนื่องจากรถเก็บขยะ
ต้องน าไปซ่อมแซมบ ารุงรักษาท าให้การเก็บ
ขยะไมเ่ป็นไปตามแผน 
- เทศบาลไมม่ีสถานท่ีก าจัดขยะ 

ปัจจัยภายนอก 
– ประชาชนและการขยายตัวของชุมชน 
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
- ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะกอ่นทิ้ง 
 

ดานการด าเนินงาน 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดระดับความเสี่ยง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

เทศบาลต าบลฮางโฮง  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
 

5.4 การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง 
แบบ RM-1 

ยุทธศาสตร์ 
 
 

(1) 

กลยุทธ์ 
 
 

(2) 

ความเสี่ยง 
 
 

(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 
 

(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
(6) 

ผลกระทบ 
 

(7) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(8) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(9) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน สะพานทาง
ระบายน้ า ร่องระบายน้ าและ
คูส่งน้ า 
1.2 ก่อสร้างซ่อมแซมและ
ปรับปรุงอาคาร ศาลาที่
เป็นสาธารณะ 
1.3 ปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้า
และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที ่
1.4 ปรับปรุง ซ่อมแซม
และพัฒนาระบบประปา
ให้ได้มาตรฐานและพัฒนา
แหล่งน้ าให้มีความพร้อม
ใช้ทุกหมู่บ้าน 
1.5 พัฒนาลานกีฬาและ
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

1. กิจกรรมงานควบคุมงาน
ก่อสร้าง งานประมาณการ
ก่อสร้าง 
 

ปัจจัยภายใน 
- บุคลากรที่ปฏิบตัิหน้าที่ใน
การควบคุมงานก่อสร้าง 
ไม่เพียงพอต่อปรมิาณงาน 
เนื่องจากต้องรับผิดชอบใน
การควบคุมงานหลายโครงการ
ในเวลาเดยีวกันและปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นๆ ท าให้การควบคุม
สั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง 
- ขาดบุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถดา้นวิศวกรรม 
- ราคากลางท่ีก าหนด โดย
ส านักงบประมาณไม่
สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น 

ดานการด าเนินงาน 
 
 

๔ ๒ ๘ ปานกลาง 



 

แผนบริหารจัดการความเสีย่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  / 33 
 

 
แบบ RM-1 

ยุทธศาสตร์ 
 
 

(1) 

กลยุทธ์ 
 
 

(2) 

ความเสี่ยง 
 
 

(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 
 

(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
(6) 

ผลกระทบ 
 

(7) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(8) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(9) 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

2.1 ส่งเสริมการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพ เพื่อการผลิต 
การเพิ่มรายได้ ส่งเสริม
การประกอบอาชีพ 

2. กิจกรรมส่งเสรมิอาชีพแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากจน  
ไม่มีการส่งเสริมความต่อเนื่อง 
ขาดการจัดหาตลาดในการ
จ าหน่ายสินค้า 
 
 

ปัจจัยภายนอก 
- กลุ่มเป้าหมายในชุมชนขาด
ศักยภาพในการบริหารจดัการ 
ท าให้ผลการด าเนินงานไม่
บรรลุวตัถุประสงค์และจึงท า
ใหล้้มเลิกไป 
ปัจจัยภายใน 
- ระเบียบ ข้อกฎหมาย       
ไม่สามารถให้การช่วยเหลือได ้
 

ด้านการด าเนินงาน 
 

๑ ๓ ๓ ต่ า 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณสุข 

3.1 พัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข การ
ส่งเสริมสุขภาพ 
3.2 พัฒนาการป้องกัน 
ควบคมุและการแก้ปญัหา
ของโรคต่างๆ 
 
 

3. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือ
ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ  
การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อ 
เช่น โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ฯลฯ 

ปัจจัยภายนอก 
- ปัญหาโรคไข้เลือดออก    
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ และโรคระบาดอื่นๆ  
ในเขตพื้นท่ี  เนื่องจาก
ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงใน
การปฏิบัตติัวในการป้องกัน
โรคระบาด 
 

ดานการด าเนินงาน 3 ๒ ๖ ปานกลาง 
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แบบ RM-1 

ยุทธศาสตร์ 
 
 

(1) 

กลยุทธ์ 
 
 

(2) 

ความเสี่ยง 
 
 

(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 
 

(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
(6) 

ผลกระทบ 
 

(7) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(8) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(9) 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความเขม้แข็ง
ของชุมชน 

4.1 พัฒนาคณุภาพชีวิต 
ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนและให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด 

4. กิจกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เกิดจาก
การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ภายในชุมชน ขาดการเฝ้า
ระวังระหว่างผู้น าชุมชน 
ประชาชน กับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
5. กิจกรรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ประชาชนยังขาดความเขา้ใจ
ในการบริหารจัดการภัยพิบัต ิ
 
 

ปัจจัยภายนอก 
- การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ของกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ใช้
แรงงานและกลุม่อื่น ๆ 
- ประชาชนขาดความรู ้ความ
ตระหนึกถึงผลเสียของยาเสพติด 
- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน
การแจ้งเบาะแสผู้ค้าหรือผู้เสพ  
ท าให้ยากต่อการควบคุมและ
ป้องกัน 
 
ปัจจัยภายใน 
- ระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ก าหนดให้สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัน้อยเกินไป 
ปัจจัยภายนอก 
- สภาพภูมิอากาศแปรปรวน
ประชาชนอาจไดร้ับผลกระทบ
จากเหตุวาตภัย อุทกภัยและ
อัคคีภัยได้ในบางกรณ ี

ดานการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านกลยุทธ์ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 

๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
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แบบ RM-1 

ยุทธศาสตร์ 
 
 

(1) 

กลยุทธ์ 
 
 

(2) 

ความเสี่ยง 
 
 

(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 
 

(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
(6) 

ผลกระทบ 
 

(7) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(8) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(9) 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม เด็ก สตรี 
คนชรา 

5.1 พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคม 
5.2 พฒันาสนบัสนุน
ส่งเสริมการศึกษา 
5.3 พัฒนาสนับสนุน 
การจัดงานประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น งานส าคัญทาง
ศาสนาและวันส าคัญ 
ต่าง ๆ 

6. กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพซ้ าซ้อน เมื่อผู้มสีิทธิไดร้ับ
เบี้ยฯ เสียชีวิต ย้ายภูมลิ าเนา
แล้วไม่แจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทราบ 

ปัจจัยภายนอก 
- ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิตทั้งในและ
นอกพื้นที่แล้วญาติไม่ได้แจ้ง
เจ้าหน้าทีท่ราบภายในเดือนที่
เสียชีวิต และขาดความ
เชื่อมโยงในการแจ้งข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ท าให้
เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ท าเรื่องระงับ 
การเบิกจ่ายเงิน ยังคงจ่ายเบี้ย
ยังชีพให้ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้ราชการเสียหายและเกิด
ความยุ่งยากเมื่อต้องเรียกเงิน
คืน 
 

ดานการเงิน ๒ 1 ๒ ต่ า 
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แบบ RM-1 

ยุทธศาสตร์ 
 
 

(1) 

กลยุทธ์ 
 
 

(2) 

ความเสี่ยง 
 
 

(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 
 

(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
(6) 

ผลกระทบ 
 

(7) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(8) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(9) 
  7. การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเลก็

ในความรับผดิชอบ 
 
 

ปจจัยภายใน 
- อัตราส่วนของนักเรียนและ
ครูไมส่มดุล 
- ขาดความพร้อมดา้นการ
สื่อสารการเรียนการสอน   
เทคโนโลย ี
- อาคารสถานท่ีไม่ค่อย
เหมาะสม 
 

ดานการด าเนินงาน 3 ๒ ๖ ปานกลาง 
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แบบ RM-1 
ยุทธศาสตร์ 

 
 

(1) 

กลยุทธ์ 
 
 

(2) 

ความเสี่ยง 
 
 

(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 
 

(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
(6) 

ผลกระทบ 
 

(7) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(8) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(9) 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจดัการทีด่ ี

6.1 พัฒนาศักยภาพ
องค์กร 
6.2 พัฒนาส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ 

8. กิจกรรมงานข้อมลูแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่
เป็นปัจจุบัน 

ปัจจัยภายนอก 
- มีการเปลีย่นแปลงการ
ส ารวจฐานข้อมลูภาษีทีด่ิน
และสิ่งปลูกสร้างและมีการ
ก าหนดอัตราภาษี (แบบใหม่) 
ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 
ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าท่ียังไมม่ีความรู้ 
ความเข้าใจในวิธีการ
ปฏิบัติงาน  เพราะเป็น
ระเบียบกฎหมายใหม ่
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินยังไม่มีระบบที่เป็น
ส่วนกลาง 
 

ดานการปฏิบัติตาม 
กฎหมาย/ระเบียบ 

๓ ๓ ๙ สูง 
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แบบ RM-1 
ยุทธศาสตร์ 

 
 

(1) 

กลยุทธ์ 
 
 

(2) 

ความเสี่ยง 
 
 

(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 
 

(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
(6) 

ผลกระทบ 
 

(7) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(8) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(9) 
  9. กิจกรรมการจัดท าประชาคม

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เนื่องจากประชาชนไม่ให้ความ
สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดท าประชาคม 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 
- ประชาชนเข้าร่วมการ
ประชุมประชาคมหมูบ่้านน้อย
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เมื่อเปรยีบเทียบกับสัดส่วน
ของประชากร/ครัวเรือน
ทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าท่ี
ของผู้น าชุมชนและสมาชิก
สภาเทศบาลที่จะต้องเสนอ
โครงการเพื่อบรรจไุว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ด้านกลยุทธ์ 3 1 3 ต่ า 
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แบบ RM-1 
ยุทธศาสตร์ 

 
 

(1) 

กลยุทธ์ 
 
 

(2) 

ความเสี่ยง 
 
 

(3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 
 

(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
(6) 

ผลกระทบ 
 

(7) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(8) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(9) 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7.1 พัฒนาส่งเสริมการ
ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและจดัการ
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 

10. กิจกรรมการจดัเก็บขยะ 
เมื่อปริมาณขยะเพิ่มขึ้นและการ
ทิ้งขยะไม่มีการคัดแยกขยะก่อน
น ามาทิ้ง 

ปัจจัยภายใน 
- การจัดเก็บขยะล่าช้า 
เนื่องจากรถเก็บขยะต้องน าไป
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาท าให้การ
เก็บขยะไม่เป็นไปตามแผน 
- เทศบาลไมม่ีสถานท่ีก าจัด
ขยะ 
ปัจจัยภายนอก 
– ประชาชนและการขยายตัว
ของชุมชน เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว 
- ประชาชนไม่มีการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง 
 

ดานการด าเนินงาน ๓ 2 ๖ ปานกลาง 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

เทศบาลต าบลฮางโฮง  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

5.5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
แบบ RM -2 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
ระดับ

ความเสี่ยง 

 
วิธีการบริหาร
ความเสี่ยง 

 
มาตรการด าเนินการจัดการบริหาร 

ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมงานควบคุมงาน
ก่อสร้าง ขาดความคล่องตัว  
เกิดความล่าช้า 
 

ปัจจัยภายใน 
- บุคลากรที่ปฏิบตัิหน้าที่ในการควบคุม
งานก่อสร้างไมเ่พียงพอต่อปริมาณงาน 
เนื่องจากต้องรับผิดชอบในการควบคุม
งานหลายโครงการในเวลาเดยีวกนัและ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท าให้การควบคมุสั่ง
การไมค่รอบคลุมทั่วถึง 
- ขาดบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถ
ด้านวิศวกรรม 

ปานกลาง การควบคุม 
 
 

1. ก าชับเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบตัิงานให้ด าเนินการ 
อย่างรอบคอบรัดกุมและเป็นระบบโดยล าดับ 
ความส าคญัของงานก่อสร้าง 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขั้นตอนการ
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบ 
 

เสร็จสิ้นภายใน 
30 ก.ย. 256๕ 

กองช่าง 

2. กิจกรรมส่งเสรมิอาชีพแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากจน  
ไม่มีการส่งเสริมความต่อเนื่อง 
ขาดการจัดหาตลาดในการ
จ าหน่ายสินค้า 
 

ปัจจัยภายนอก 
- กลุ่มเป้าหมายในชุมชนขาดศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการ ท าให้ผลการ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถปุระสงค์และจึง
ท าให้ล้มเลิกไป 
ปัจจัยภายใน 
- ระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่สามารถให้
การช่วยเหลือได ้
 

ต่ า การควบคุม 1. สรา้งความสามัคคีในกลุม่อาชีพ 
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่ม
อาชีพ ทางวิทยุ เสียงตามสาย เวป็ไซต์ของ
หน่วยงาน เป็นต้น 

เสร็จสิ้นภายใน 
30 ก.ย. 256๕ 

ส านักปลดั 
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แบบ RM -2 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
ระดับ

ความเสี่ยง 

 
วิธีการบริหาร
ความเสี่ยง 

 
มาตรการด าเนินการจัดการบริหาร 

ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมป้องกันและ
ช่วยเหลือประชาชนจากภัย
โรคตดิต่อ การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ เช่น  
โรคไขเ้ลือดออก ฯลฯ 

ปัจจัยภายนอก 
- ปัญหาโรคไข้เลือดออก โรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และโรคระบาด  
อื่น ๆ ในเขตพื้นท่ี เนื่องจากประชาชนมี
พฤติกรรมเสี่ยงในการปฏิบัตติัวในการ
ป้องกันโรคระบาด 

ปานกลาง การควบคุม 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึง
สาเหตุของการแพร่ระบาดของโรค และท าความ
เข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรค 
2. สร้างจิตส านึกให้ประชาชนรู้จักป้องกันและ
ดูแลตัวเองเบื้องต้น 
3. จัดกิจกรรมประกวดชุมชนรักษ์ความสะอาด
เพื่อลดปริมาณลูกน้ ายุงลายอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
๔. ด าเนินการแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ให้กับ
ครัวเรือนในเขตต าบล 

เสร็จสิ้นภายใน 
30 ก.ย. 256๕ 

ส านักปลดั 

4. กิจกรรมการป้องกัน 
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 
เกิดจากการแพร่ระบาด 
ของยาเสพติดภายในชุมชน  
ขาดการเฝ้าระวังระหว่าง 
ผู้น าชุมชน ประชาชน  
กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ปัจจัยภายนอก 
- การแพร่ระบาดของยาเสพติดของกลุ่ม
เยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงานและกลุม่อื่น ๆ 
- ประชาชนขาดความรู ้ความตระหนึก
ถึงผลเสียของยาเสพติด 
- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้ง
เบาะแสผู้ค้าหรือผู้เสพ  ท าให้ยากต่อการ
ควบคุมและการป้องกัน 
 

สูง การควบคุม 1. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่ม
เสี่ยง อย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมกจิกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การ
สร้างจิตอาสา, กีฬาต้านยาเสพติด เป็นต้น 

เสร็จสิ้นภายใน 
30 ก.ย. 256๕ 

ส านักปลดั 
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แบบ RM -2 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
ระดับ

ความเสี่ยง 

 
วิธีการบริหาร
ความเสี่ยง 

 
มาตรการด าเนินการจัดการบริหาร 

ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ประชาชนยังขาดความเขา้ใจ
ในการบริหารจัดการภัยพิบัต ิ

ปัจจัยภายใน 
- ระเบียบ ข้อกฎหมาย ก าหนดให้
สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้อย
เกินไป 
ปัจจัยภายนอก 
- สภาพภูมิอากาศแปรปรวนประชาชน
อาจไดร้ับผลกระทบจากเหตุวาตภัย 
อุทกภัยและอัคคีภัยได้ในบางกรณ ี

ปานกลาง การควบคุม 1. จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นที่ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและด าเนินการ
ตามแนวทางการควบคมุภายในจากเดิมที่มีอยู ่
2. จัดท าเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชน 
 เรื่องการบริหารจัดการเมื่อเกิดภยัพิบัติต่างๆ 
3. ให้ความรู้กบับุคลากรทั้งภาครฐัและ
อาสาสมัครภัยพิบัติต าบลให้มคีวามรู้เพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
4. จัดท าโครงการการแจ้งเหตุทาง Line ภายใน
พื้นที ่

เสร็จสิ้นภายใน 
30 ก.ย. 256๕ 

ส านักปลดั 
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แบบ RM -2 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
วิธีการบริหาร
ความเสี่ยง 

 
มาตรการด าเนินการจัดการบริหาร 

ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

6. กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพซ้ าซ้อน เมื่อผูม้ีสิทธิ
ไดร้ับเบีย้ฯ เสยีชีวิต ย้าย
ภูมิล าเนา แล้วไม่แจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทราบ 

ปัจจัยภายนอก 
- ผู้สูงอาย ุคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
เสียชีวิตทั้งในและนอกพื้นที่แล้วญาติ
ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าทีท่ราบภายในเดอืนที่
เสียชีวิต และขาดความเช่ือมโยงในการ
แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลง 
ที่อยู่ ท าให้เจ้าหน้าที่ไมไ่ด้ท าเรื่องระงับ 
การเบิกจ่ายเงิน ยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพให้
ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง ท าให้ราชการ
เสียหายและเกิดความยุ่งยากเมื่อตอ้ง
เรียกเงินคืน 
 

ต่ า การควบคุม 
 

1. การเบิกจ่ายเงินถูกต้องตรงคุณสมบัติที่จะ
ได้รับ 
2. ตรวจสอบข้อมูลกบัระบบสารสนเทศท่ี
สามารถเชื่อมโยงข้อมลูกับข้อมูลทะเบียนราษฎร ์
3. เร่งรดัและติดตามการเรียกเงินคืนจากผู้ที่รับ
เบี้ยยังชีพซ้ าซ้อนให้ส่งคืนเป็นประจ าทุกเดือน 

เสร็จสิ้นภายใน 
30 ก.ย. 256๕ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
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แบบ RM -2 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
ระดับ

ความเสี่ยง 

 
วิธีการบริหาร
ความเสี่ยง 

 
มาตรการด าเนินการจัดการบริหาร 

ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

7. กิจกรรมการเบิกจายงบ
ประมาณ การจดัโครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ลาช้า 
 
 

ปจจัยภายนอก 
- เกิดจากความไมถูกตองและครบถวน 
ของเอกสาร มีการแกไขเอกสารหลาย
ครั้ง 
 

ปจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ขอเบิกจดัท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนและไม
เปนไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

ปานกลาง การควบคุม 
 

1. ตรวจสอบเอกสารทั้งก่อนขออนุมัติเบิกจ่าย 
และหลังจากจ่ายเงินให้แกผู่้รับเงินแล้ว  
โดยลงลายมือช่ือก ากับ 
2. เมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วว่าเบิกจ่ายถูกต้อง
ก่อนจัดเก็บเข้าแฟ้ม 
3. แตงตั้งเจาหนาที่ก ากับดูแลและติดตาม  
เพื่อใหมีการเบิกจายเปนตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4. ส าเนาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงาน 
ผู้เบิกทราบและถือปฏบิัต ิ
 

เสร็จสิ้นภายใน 
30 ก.ย. 256๕ 

กองคลัง 
ส านักปลดั 
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แบบ RM -2 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
ระดับ

ความเสี่ยง 

 
วิธีการบริหาร
ความเสี่ยง 

 
มาตรการด าเนินการจัดการบริหาร 

ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

8. กิจกรรมงานข้อมลูแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ไม่เป็นปัจจุบัน 

ปัจจัยภายนอก 
- มีการเปลีย่นแปลงการส ารวจ
ฐานข้อมูลภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้ง
และมีการก าหนดอตัราภาษี (แบบใหม่) 
ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้างพ.ศ.2562 
ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าท่ียังไมม่ีความรู้ ความเขา้ใจใน
วิธีการปฏิบัติงาน  เพราะเป็นระเบียบ
กฎหมายใหม ่
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน
ยังไม่มรีะบบท่ีเป็นส่วนกลาง 
 
 

สูง การควบคุม 1. แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีออกส ารวจและประเมินภาษ ี
2. เร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไป
ตามก าหนดเวลาและระเบยีบกฎหมาย 
3. วางแผนและจัดประชุม เพื่อช้ีแจงปัญหาและ
อุปสรรคในการออกส ารวจภาคสนาม 
4. จ้างท่ีปรึกษาโครงการส ารวจและปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 
5. อบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อสามารถปฏิบัติงาน 
ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 

เสร็จสิ้นภายใน 
30 ก.ย. 256๕ 

กองคลัง 
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แบบ RM -2 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
ระดับ

ความเสี่ยง 

 
วิธีการบริหาร
ความเสี่ยง 

 
มาตรการด าเนินการจัดการบริหาร 

ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

9. กิจกรรมการจดัท าประชาคม
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เนื่องจากประชาชนไม่ให้
ความสนใจและเข้ามาม ี
ส่วนร่วมในการจัดท า
ประชาคม 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 
- ประชาชนเข้าร่วมการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านน้อยเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เมื่อเปรียบเทยีบกับ
สัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนท้ังหมด 
ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าท่ีของผู้น าชุมชนและ
สมาชิกสภาเทศบาลที่จะต้องเสนอ
โครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

ต่ า การควบคุม 
 

1. ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการจดัท าประชาคม 
เพื่อให้ได้กลุม่เป้าหมายที่เข้าร่วมประชาคม 
ที่หลากหลาย 
2. ปรับเปลี่ยนสถานท่ีจัดประชุมประชาคม 
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและรบัทราบข้อมูล
ด้านปัญหา ความต้องการเชิงลึกในแต่ละชุมชน 
3. ประชุมช้ีแจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้
ประชาชน ตระหนักถึงการมีส่วนรว่มในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เสร็จสิ้นภายใน 
30 ก.ย. 256๕ 

ส านักปลดั 
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แบบ RM -2 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
วิธีการบริหาร
ความเสี่ยง 

 
มาตรการด าเนินการจัดการบริหาร 

ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

10. กิจกรรมการจดัเก็บขยะ 
เมื่อปริมาณขยะเพิ่มขึ้นและ
การทิ้งขยะไมไ่ดม้ีการคดัแยก
ขยะก่อนน ามาทิ้ง 

ปัจจัยภายใน 
- การจัดเก็บขยะล่าช้า เนื่องจากรถเก็บ
ขยะต้องน าไปซ่อมแซมบ ารุงรักษาท าให้
การเก็บขยะไมเ่ป็นไปตามแผน 
- เทศบาลไมม่ีสถานท่ีก าจัดขยะ 
ปัจจัยภายนอก 
– ประชาชนและการขยายตัวของชุมชน 
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
- ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะกอ่นทิ้ง 

ปานกลาง การควบคุม 
  

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าจดัขยะและคัด
แยกขยะก่อนน ามาทิ้ง 
2. จัดท าแผนการปฏิบัติงานการจดัเก็บขยะใน
แต่ละวัน 
3. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะให้
ประชาชนรับทราบ 
๔. จัดท าแผนการออกเก็บขยะทดแทนรถเก็บ
ขยะคันที่ซ่อมบ ารุง 

เสร็จสิ้นภายใน 
30 ก.ย. 256๕ 

ส านักปลดั 
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ภาคผนวก 
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