
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ที่  332 / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

--------------------------------- 

  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มกีารบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.  2561 และหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐที่อยู่
ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ดังนี้ 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย   ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าสำนักปลัด     กรรมการ 
3. ผู้อำนวยการกองคลัง     กรรมการ 
4. ผู้อำนวยการกองช่าง     กรรมการ 
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ 
6. นักพัฒนาชุมชน     กรรมกรร 
7. นักวิชาการการเงินและบัญชี    กรรมการ 
8. เจ้าพนักงานธุรการ     กรรมการ/เลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  
2. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์ 
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี ่ยง โดยรวมถึงความมี

ประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด  รวมถึงการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการ
บริหารความเสี่ยง 

4. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง 
5. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง 
6. รายงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายและการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับ

การบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  2  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายปราโมช   สงิหกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 



 
 

คำส่ังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ที่  335 / 2563 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

--------------------------------- 

  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติ   
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี ่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์                
ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีกระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐ ที่อยู่
ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ดังนี้ 
  1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย   ประธานกรรมการ 

2. หัวหน้าสำนักปลัด     กรรมการ 
3. ผู้อำนวยการกองคลัง     กรรมการ 
4. ผู้อำนวยการกองช่าง     กรรมการ 
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ/เลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกไม้ลาย  ดังนี้ 
1. เห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกไม้ลาย ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแล
ปริมาณความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

2. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้แนวทางและ
นโยบายท่ีได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

3. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายจะ
ยอมรับได้ 

4. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่น         
ท่ีจำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ 

 

ท้ังนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันท่ี  2  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายปราโมช   สิงหกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 



 

 

 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  
อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมอืงปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

คำนำ 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้
กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2562 มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2562 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็ นหน่วยงานของรัฐตาม
หลักเกณฑ์นี ้

  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายพิจารณาแล้ว จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงาน
ผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

        องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมอืงปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

สารบัญ 
 
           หน้า 
บทที่ ๑  บทนำ          1 
 ๑.  หลักการและเหตุผล 
 ๒.  วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๓.  เป้าหมาย 
 ๔.  นิยามความเสี่ยง 

บทที่ ๒  ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย    3 
 ๑.  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 ๒.  วิสัยทัศน์ 
 ๓.  ภารกิจ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ 
 ๕.  โครงสร้างส่วนราชการภายใน 

บทที่ ๓  แนวทางการบริหารความเสี่ยง       9 
 ๑.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ๒.  คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 

บทที่ ๔  การบริหารจัดการความเสี่ยง       11 
 ๑.  การระบุความเสี่ยง 
 ๒.  การประเมินความเสี่ยง 
 ๓.  การตอบสนองความเสี่ยง 

บทที่ ๕  แผนบริหารความเส่ียง        23 
  



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมอืงปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มรการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐ
กำหนดไว ้
  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ท่ีสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีจะช่วยให้
การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็น
ความไม่แน่นอนท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์
ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความ
เสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุท่ีจะทำให้
เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม 
และตรวจสอบได้ 
  
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๑. เพื่อให้ผู ้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
  ๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
  ๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  ๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
  ๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  
 
๓. เป้าหมาย 
  ๑. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
  ๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

บทที่ ๑ 
บทนำ 
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  ๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
  ๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 
๔. นยิามความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย 
ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีองค์กรกำหนดไว้เบ่ียงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ท้ังในด้านกลยุทธ์ การเงิน การ
ดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหาย
จากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ 
  การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการท่ีควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงท่ี
อาจจะเกิด ขึ ้นตามผลการประเมินความเสี ่ยง ซึ ่งต้องพิจารณาโอกาสที ่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดย
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
วิธีการท่ีใช้ในปัจจุบัน คือ 

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งาน
ส่วนใดท่ีองค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน 

2. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดท้ังสองส่วน โดยการจัดให้มี
ระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา 

3. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดท้ังสองส่วน โดยการหาผู้
ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ 

4. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำสิ่งใดเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสท่ี 
จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 
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1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของตำบล 
      องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ต้ังอยู่เลขที่ 133 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง

ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองปราจีนบุรี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีประมาณ 
18 กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีรวม 326 ตารางกิโลเมตร หรือ 203,750 ไร่ 
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพโดยทั่วไปของตำบลโคกไม้ลาย มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขามีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 
เพราะมีพื้นที่ติดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีต้นน้ำลำธารที่สำคัญ คือ แควหนุมาน แม่น้ำแควใสน้อย แม่น้ำแควใส
ใหญ่และลำธารย่อยอีกหลายแห่ง เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตร 

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดกับ เขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) 
ทิศใต้   ติดกับ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี  

จังหวัดปราจีนบุรี 
ทิศตะวันออก ติดกับ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอเมืองปราจีนบุรี  

จังหวัดปราจีนบุรี 
ทิศตะวันตก ติดกับ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

 
๒. วิสัยทัศน์ 

“ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรอินทรีย์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริม
สวัสดิการทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
3. พันธกิจ 

1. ใช้หลักการบริหารการจัดการท่ีดีในการบริหาร       
2. การมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การแก้ไขและพัฒนาระบบสาธารณสุข 
4. การจัดการและพัฒนาการศึกษา 
5. ส่งเสริมการเกษตรกรรมและอาชีพเสริม 
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง 
8. การจัดการและปรับปรุงระบบการโทรคมนาคม 
9. การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว 

บทที่ ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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4 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ระบบประปา ทางระบาย น้ำ และระบบ

การสื่อสารให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
2.แนวทางการพัฒนา แหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ และคลองส่งน้ำเพื่อใช้สำหรับการอุปโภค บริโภค และใช้

ในการเกษตรและน้ำเพื่อการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการพัฒนา การจัดการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม

กับประชาชน 
2. แนวทางการพัฒนา การพัฒนา/ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนา การทำเกษตรแบบผสมผสาน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยชีวภาพและการทำ

การเกษตรแบบพอเพียง  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการสื่อสาร/สื่อการเรียน 
2. แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษากิจกรรมวันสำคัญทาง

ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. แนวทางการพัฒนา การจัดหาอุปกรณ์และส่งเสริมการเรียนรู้แก่บุคลากรทางการ สาธารณสุข

เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ 
4. แนวทางการพัฒนา การจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความ

สมัครสมานสามัคคี 
5. แนวทางการพัฒนา การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อและยาเสพติด เพื่อให้สังคมมีความ

เข้มแข็ง  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการพัฒนา การก่อสร้างและปรับปรุงระบบกำจัดขยะในชุมชนให้ถูกสุขอนามัย 
2. แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม สนับสนุนในการจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึง

ประโยชน์ของการอนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหาร การจัดการ 
แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีใช้ในการ

ปฏิบัติราชการ 
2. แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบและกระบวนการให้บริการแก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว 
2. แนวทางการพัฒนา การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเท่ียวในชุมชน 
 

๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน 
 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
  

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

ฝ่ายบริหารการศึกษา 
- งานแผนและ
โครงการ 
- งานการศึกษา
ปฐมวัย 
-งานส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 

   
 

ฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง 
- งานวิศวกรรม 
- งานสถาปัตยกรรม 
ฝ่ายการโยธา 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานจัดสถานที่ 
   และการไฟฟ้า
สาธารณะ 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
- งานการเงินบัญชี 
- งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
ฝ่ายพัฒนารายได้ 
- งานจัดเก็บรายได้  
- งานแผนที่ภาษี 

 

ฝ่ายอำนวยการ 
- งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานป้องกันฯ 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานงบประมาณ 
- งานนิติการ 
 

สำนักปลัด  

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
-  งานรักษาความสะอาด 
ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานป้องกันและ 
    ควบคุมโรคติดต่อ 
 

กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ตรวจสอบภายใน 

กองสวัสดิการสังคม 

ฝ่ายส่งเสริม
สวัสดิการสังคม 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานพัฒนาชุมชน 
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อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้ 

ส่วนราชการ 
 

อำนาจหน้าที่ 

สำนักปลัด -  งานบริหารงานทั่วไป  
   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางและงานธุรการ งานด้าน
การเงิน งบประมาณ งานด้านพัสดุ งานด้านอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบและควบคุมการ
ใช้ยานพาหนะส่วนกลาง ติดต่อประสานงาน วางแผน ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่าง 
ๆ เก็บรักษาเอกสารและเอกสารสำคัญของส่วนราชการ การดำเนินงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ 
กำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานของส่วนราชการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้
คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีและแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
-  งานการเจ้าหน้าที่  
   มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  สรุปรายงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
ของส่วนราชการ  เช่น  การจัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาล  การขอกำหนดตำแหน่งและ
อัตราเงินเดือน  การจัดระบบงาน  การสรรหา  การจัดสอบ  และการบรรจุแต่งตั้ง  การ
โอน  การย้าย  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การเลื่อนตำแหน่ง  การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพ
ข้าราชการ  การดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน   การจัดทำทะเบียน
ประวัติ  แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติการรับราชการ   
-  งานเลขานุการสภา   
   มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมต่างๆ  การติดต่อ  ประสานงาน  ดูแล
ความเรียบร้อยการจัดการประชุม  การรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายงาน
การประชุม   
-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดย
รวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป  ลดอันตรายและความเสียหายที ่เกิดเพลิงไหม้   ป้องกันและ
บรรเทาอันตรายจากอุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผู ้ประสบภัยและทรัพย์สิน  ช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย  
-  งานนิติการ  
   งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  ร่างและพิจารณาตรวจ
ร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำนิติกรรม  รวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน   ตรวจพิจารณา
ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวน
และเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ งานนิติกรรมสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิด
ทางแพ่ง  อาญา  งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น ๆ งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน        
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ส่วนราชการ 

 
อำนาจหน้าที่ 

สำนักปลัด - งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและ
ประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและ
เยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร 
วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม
ทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา 
การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
-  งานบริหารการศึกษา งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป งานบริหารการศึกษา  งาน
วางแผนและสถิติ งานการเงินและบัญชี 
-  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและนันทนาการ 
-  งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดการศึกษา งานพลศึกษา งานทดสอบ
ประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองคลัง  -  งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดทำเช็คและเอกสารการเบิก
จ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย จัดทำบัญชี จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน 
ประจำปี จัดทำสถิติรายรับ-รายจ่าย จัดทำบัญชีรายจ่ายเงินสะสม จัดทำบัญชีรายจ่ายเงินอุดหนุน 
จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ รายงานสถิติการคลังและให้บริการข้อมูล
ทางด้านสถิติการคลัง  
-  งานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง  การซ่อมบำรุงและรักษา จัดทำทะเบียนพัสดุ 
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ จำหน่ายพัสดุ  
-  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บ
ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ วางแผนการจัดเก็บรายได้ พิจารณาปรับปรุง
หลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีอากร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี
อากร จัดทำหนังสือแจ้งการชำระภาษี ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายช่ือผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน รายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆภายในกำหนด จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการ
ชำระภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายในกำหนด ประสานกับงานนิติการเพื่อ
ดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้  
-  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน คัดลอกข้อมูลที่ดิน ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ สำรวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ปรับปรุงจัดเก็บ ดูแลรักษาข้อมูล
ทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์
งานจัดเก็บภาษีต่างๆ 
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ส่วนราชการ 
 

อำนาจหน้าที่ 

กองช่าง  -  งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เก่ียวกับ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน ทางเท้า และสิ่ง
ติดต้ังอื่น ๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน 
ทางเท้า งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุด้านโยธา งานซ่อมบำรุงรักษา
สาธารณูปการ งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
- งานวิศวกรรม มีหน้าที ่เกี ่ยวกับ ออกแบบ คำนวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร และ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งาน
ถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน 
อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน งาน
สำรวจข้อมูลรายละเอียด เพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  
-  งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี ่ยวกับ งานควบคุมดูแลอาคาร
สถานท่ี งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานวางแผนการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ งานในการติดตั ้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง 
บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า งานเบิกจ่ายจัดเก็บ
รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  
-  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่อง
สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานสารณกุศล และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองช่าง รวมถึง
การรายงานผลการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทาง
ราชการ งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองช่าง งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งาน
พัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง งานการเงินและบัญชีของกองช่าง 
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๑. แนวทางการบริหารความเส่ียง  
   แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย 
 ๑)  กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 ๒)  ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
  ๓)  วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง 
 ๔)  จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงท่ีอยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงท่ีอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 5)  สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้
ลายทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ 
 6)  รายงานความกา้วหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 ๗)  รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

๑)  ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีท่ีผ่านมา 
 ๒)  พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
 ๓)  ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร 
 ๔)  พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 
๒. คณะทำงานบริหารความเส่ียง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย แต่งต้ังคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจ
หน้าท่ี ดังน้ี  

๑)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย    ประธานกรรมการ 
  ๒)  หัวหน้าสำนักปลัด      กรรมการ 
  3)  ผู้อำนวยการกองคลัง      กรรมการ 
  4)  ผู้อำนวยการกองช่าง      กรรมการ 
  5)  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
  6)  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   กรรมการ 
  7)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 
 ให้ผู ้ที ่ได้รับแต่งตั ้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี ่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ  ดังน้ี 

๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง         

บทที่ ๓ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงท่ี

มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดย
กำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้
ลาย มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1. การระบุความเสี่ยง  
เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ท้ังท่ีมีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์

นั้นจะเกิดขึ้นท่ีไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
 2. ประเมินความเสี่ยง  
เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจ
จัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๓. จัดการความเสี่ยง  
เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนท่ีต้องใช้ลงทุน
ในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ท่ีจะได้รับด้วย 

4. รายงานและติดตามผล  
เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีได้ดำเนินการท้ังหมดให้ฝ่ายบริหาร

รับทราบ 
5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง

เหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความ
เสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงท่ียัง
เหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง  
เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

บทที่ ๔ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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กระบวนการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 

 
 

1. การระบุความเสี่ยง 
 เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยง
ท่ีมีสาเหตุมาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือ
ผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือ
กิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
รวมทั้งมีทรัพย์สินใดท่ีจำเป้นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” 
“ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 
 1.1  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและ
จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายท้ังท่ีเป้นตัวเงินและไม่เป้นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสท่ี
จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
 1.2  ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ท้ังนี้ สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุ
ควรเป็นสาเหตุท่ีแท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยง
แบ่งได้ 2 ด้าน คือ 
  ๑)  ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ 
ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 
  ๒)  ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์  

1. ระบุความ
เสี่ยง

2. ประเมิน
ความเสี่ยง

3. จัดการ
ความเสี่ยง

4. รายงาน
และติดตาม

ผล

5. ประเมินผล
การบริหาร
ความเสี่ยง

6. ทบทวน
การบริหาร
ความเสี่ยง
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 1.3 ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  ๑) ความเสี ่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี ่ยงที ่เกี ่ยวข้องกับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
  ๒) ความเสี ่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี ่ยงที ่เกี ่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การ
ทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบ
ทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง 
  4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 
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การระบุความเส่ียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ 

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

1. การใช้ดุลพินิจของผู้มี
อำนาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ต่างๆ 

หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความ
ถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็น
ธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล 

ปัจจัยภายใน 
- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนตำบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจ
ในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

2.  ความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจาก
ขาดรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่
นำไปใช้ในการ
ปฏบิัติงาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เปน็ไป
ตามระเบียบ กฎหมาย อัน
นำไปสูป่ัญหากับหนว่ย
ตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มี
ความชัดเจนในการปฏิบตั ิ
- หน่วยงานที่ออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อน
การบังคับใช ้
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่าน
ระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์
ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 

3.  การทุจริตในการ
เบิกจ่ายต่างๆ 

ราชการได้รบัความเสียหาย
จากเงินที่ถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่ง
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอทีจ่ะ
ปิดช่องวา่งการทุจริต 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 

4.  วางแผนการพฒันา
ไม่ถูกต้อง เหมาะสม 
สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อนไมไ่ด้รับ
การแก้ไข มีการประท้วง 
ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพฒันาโดยยดึ
จากความต้องการของตนเอง 
พรรคพวก ฐานเสียง และ
ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รบั 

ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

5.  การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ 
เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 
- ได้วัสดุครุภัณฑ์ทีไ่ม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณของ
ทางราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบบัใหม่
ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้
ปฏิบัต ิ
- พนักงานผู้มีหนา้ที่จัดซื้อจัดจา้ง
ทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย 
ผู้รับจ้าง 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 

6.  การนำทรัพย์สนิของ
ทางราชการไปใช้
ประโยชน์สว่นตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไมไ่ด้
รับประโยชน ์

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่ง
เคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัตทิุจริต 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 

7.  การปฏิบัติหน้าทีโ่ดย
มิชอบหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหนา้ที ่

- ราชการได้รบัความเสียหาย
จากการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัต ิ
- ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่ง
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอทีจ่ะ
ปิดช่องวา่งการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็น
ข้าราชการที่ด ี

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

8.  โครงการก่อสร้าง
พื้นฐานไม่มีคุณภาพ 
ไม่ได้ใชป้ระโยชน ์

สิ้นเปลืองและสูญเสีย
งบประมาณในการก่อสร้าง 
การซ่อมแซมบำรุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัตงิานไม่คำนึงถึงประโยชน์
ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัตงิานมีผลประโยชน์ในงาน
ที่ทำ 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

9.  การจ่ายเบี้ยยังชพีไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

งบประมาณที่ต้องจา่ยไป
ให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิไ์ด้รับ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัตงิานบกพร่อง ไม่
ตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้ขอรับ
เบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

10.  เกิดสาธารณภัยใน
พื้นที ่

บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสียหาย เกิดการสูญเสีย
ทรัพย์สินและชีวิตของ
ประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุบกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

 
๒.  การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความ
เสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกไม้ลาย ซึ่ง
ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
 2.1  การกำหนดเกณฑ์การประเมิน  
 เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง 
และสูงมาก ดังน้ี 
 

ประเด็นท่ีพิจารณา ระดับคะแนน 
1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หร ือข ้อผ ิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน(ครั้ง) 

5 ปี/ครั้ง 2-3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1-6 เดือน/ครั้ง 
ไม่เกิน 5 ครั้ง/ป ี

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงและผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า 

10,000 บาท 
10,000-

50,000 บาท 
50,000 – 

100,000 บาท 
100,000 – 

500,000 บาท 
มากกว่า 

500,000 บาท 
อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน 

รำคาญ 
บาดเจ็บ 
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ 
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหสั เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ขององค์กร 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก 
สูง ปานกลาง และต่ำ 
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2  
 

    
ปานกลาง 

1  
 

    
ต่ำ 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  

 
 2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง   
 เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตา่ง 
ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงท่ี
แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากร
ได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมี
ขั้นตอนการดำเนินการ ดังน้ี 
  ๑)  พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้ นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด 
  ๒)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ท่ีมีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมี
ความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด 
 2.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัย
เสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่า
ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
 ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 
ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
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2 3 4 5 ต่ำ 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  

 
1) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยท่ัวไปความเสี่ยงในระดับน้ีให้

ถือว่าเป็นความเสี่ยงท่ีไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรบัได้ภายใต้การควบคุมท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-10 คะแนน เป็นความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

3) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้
ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและ
ประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การประเมินความเส่ียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ความเสี่ยง ผลกระทบ/ 

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ ประเภท 

ความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู ้
รับผิดชอบ 

1. การใช้ดุลพินิจของ
ผู้มีอำนาจในการ
อนุญาต อนุมัติ ต่างๆ 

หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลัก
ความถูกต้อง ย่อมเกิด
ความไม่เปน็ธรรมต่อ
พนักงานสว่นตำบล 

ปัจจัยภายใน 
- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานสว่นตำบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจ
ในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 
(O) 

     

2.  ความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 
เนื่องจากขาดรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายที่นำไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหา
กับหนว่ยตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มี
ความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หน่วยงานที่ออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อน
การบังคับใช ้
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่าน
ระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์
ความรู้ในหนว่ยงาน 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ (C) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ 
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู ้
รับผิดชอบ 

3.  การทุจริตในการ
เบิกจ่ายต่างๆ 

ราชการได้รับความเสียหาย
จากเงินที่ถกูทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะ
ปิดช่องว่างการทุจริต 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 

     

4.  วางแผนการ
พัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้อง
กับปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้
รับการแกไ้ข มีการประทว้ง 
ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึด
จากความต้องการของตนเอง 
พรรคพวก ฐานเสียง และ
ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ 

ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 

     

5.  การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ 
เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

- จัดซ้ือผิดระเบียบ 
- ได้วัสดุครุภัณฑ์ทีไ่ม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่
ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้
ปฏิบัต ิ
- พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซ้ือจัดจ้าง
ทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย 
ผู้รับจ้าง 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ (C) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ 
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู ้
รับผิดชอบ 

6.  การนำทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตวั 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการ
ไม่ได้รับประโยชน ์

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เครง่ครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 

     

7.  การปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที ่

- ราชการได้รับความ
เสียหายจากการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัต ิ
- ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะ
ปิดช่องว่างการทุจริต 
- ผู้ปฏิบตัิขาดจิตสำนึกในการเป็น
ข้าราชการที่ดี 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 
(O) 

     

8.  โครงการก่อสร้าง
พื้นฐานไม่มีคณุภาพ 
ไม่ได้ใช้ประโยชน ์

สิ้นเปลืองและสูญเสีย
งบประมาณในการกอ่สร้าง 
การซ่อมแซมบำรุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์
ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงาน
ท่ีทำ 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 
(O) 

     

9.  การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

งบประมาณที่ต้องจ่ายไป
ให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิไ์ด้รับ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับ
เบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ 
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู ้
รับผิดชอบ 

10.  เกิดสาธารณภัย
ในพื้นที่ 

บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสียหาย เกิดการ
สูญเสียทรัพย์สินและชีวิต
ของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 
(O) 
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๓. การจัดการความเสี่ยง 
 เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยง
นั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ 
 ๑)  การยอมรับ หมายถึง การท่ีความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมท่ีทีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการ
ใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้
และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลท่ีจะเกิดขึ้น 
 2)  การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบ
การควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มี
การควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน 
และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 3)  การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงท่ีไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้น
ไปอยู่นอกเหนือจากเงื ่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการ
ดำเนินงานหรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงน้ัน 
 4)  การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกัน
ทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งาน
ออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
 
4. การรายงานและติดตามผล 
 หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผล
เป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ 
เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มี
การดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ย ง ควรปรับเปลี่ยน 
และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทาน
อาจกำหนดข้อมูลท่ีต้องติดตาม พร้อมท้ังความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ  
 1)  การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด เช่น ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 
9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 
 2)  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของ
หน่วยงาน 
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5.  การประเมินผลการบริหารความเส่ียง 
 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลแคราย เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและ
ควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้
ความเสี่ยงท่ียังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจน
เป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
6.  การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
 การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก
ขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็น
ประจำทุกปี 
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 ในปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ประกอบ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบ 
กฎหมายต่าง ๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานท่ี
ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย โดยแผนบริหาร
ความเสี่ยงประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายมีองค์ประกอบท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1.  ความเสี่ยง 
2.  ระดับความเสี่ยง 
3.  กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง 
4.  วัตถุประสงค์ 
5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
6.  ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 
7.  งบประมาณ 
8.  ผู้รับผิดชอบ  
9.  ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๕  
แผนบริหารความเสี่ยง 
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แผนการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ความเสี่ยง ระดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 
วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงทีค่าดหวงั 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิาน (Operational Risk) 
1. การใช้ดุลพินิจของ
ผู้มีอำนาจในการ
อนุญาต อนุมัติต่าง ๆ 

10 การพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติ ยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบ 
อย่างเครง่ครัด 

เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรม และ
ความถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

การพิจารณา
อนุญาต อนุมัติ 
มีความรวดเรว็ 
ถูกต้อง 

- ทุกกอง 1 5 5 

๒. การปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที ่

10 กำกับดูแล ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

- เพื่อให้องค์กร
ปลอดการทุจริต  
- เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
บริการที่ดี 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

การปฏิบัติงาน
โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

- ทุกกอง 1 5 5 

3. โครงการก่อสร้าง
พื้นฐานไม่มีคณุภาพ 
ไม่ได้ใช้ประโยชน ์

10 ตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 

เพื่อให้โครงการ
ก่อสร้างทุก
โครงการใช้
ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

โครงการ
ก่อสร้างทุก
โครงการได้ใช้
ประโยชน์ และ
แก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได ้

- กองช่าง 1 5 5 

4. เกิดสาธารณภัยใน
พื้นที่ 

10 - จัดทำแผนป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
- จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันท ี

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ประชาชนที่
ประสบเหตไุด้รับ
ความช่วยเหลือ 

200,000 สำนักปลัด 2 4 8 
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แผนการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ความเสี่ยง ระดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 
วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงทีค่าดหวงั 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิาน (Operational Risk) 
5. ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาด
รู้ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายที่นำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

15 ส่งพนักงานเข้ารบัการ
อบรม 

เพื่อให้ปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่เกิดความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 ทุกกอง 1 5 5 

6. การจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ เปน็ไป
อย่างไม่ถูกต้อง 

15 ส่งพนักงานเข้ารบัการ
อบรม 

เพื่อให้ปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่เกิดความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 กองคลัง 1 5 5 

7. การทุจริตในการ
เบิกจ่ายต่างๆ 

15 มีการตรวจสอบโดย
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

เพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจริต 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่มีการทุจริตใน
หน่วยงาน 

- กองคลัง 1 5 5 

8. การนำทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตวั 

15 มีการตรวจสอบโดยงาน
พัสดุ 

เพื่อไม่ให้ราชการ
เสียประโยชน ์

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่มีการนำ
ทรัพย์สินราชการ
ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

- กองคลัง 1 5 5 
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แผนการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ความเสี่ยง ระดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 
วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงทีค่าดหวงั 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิาน (Operational Risk) 
9. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

16 ตรวจสอบข้อมูลกับ
ฐานข้อมูล
กรมบัญชีกลาง 

เพื่อไม่ให้ราชการ
เสียหาย 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

การจ่ายเบี้ยยังชีพ
เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง 

- สำนักปลัด 1 5 5 

10. วางแผนการพัฒนา
ไม่ถูกต้อง เหมาะสม 
สอดคล้องกบัปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 

15 มีการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นทกุป ี

- เพื่อให้
แผนพัฒนาเป็น
กรอบในการทำ
งบประมาณ
รายจ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้ระดับ
ความสำเร็จของ
แผนสูงกว่าร้อย
ละ 60 

ม.ค.-ก.ย.
2563 

- แผนพัฒนา
สามารถใช้เป็น
กรอบในการทำ
งบประมาณ
รายจ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ระดับ
ความสำเร็จของ
แผนสูงกว่าร้อย
ละ 60 

- สำนักปลัด 1 5 5 
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
 

คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (1) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (2) ตามระดับ ดังนี้ 
1 = น้อยท่ีสุด  2 = น้อย  3 = ปานกลาง  1 = สูง  1 = สูงท่ีสุด   
 

ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ การประเมินความเส่ียง 
โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความเส่ียง 
(1)x(2) =(3) 

1. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจ
ในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ 

ปัจจัยภายใน 
- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วน
ตำบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการ
ตัดสินใจ สั่งการ 

   

2. ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ กฎหมายท่ี
นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติ 
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการ
ให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบ 
กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ใน
หน่วยงาน 

   

3. การทุจริตในการเบิกจ่าย
ต่างๆ 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอท่ีจะปิดช่องว่าง
การทุจริต 

   

4. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของประชาชน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความ
ต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และ
ผลประโยชน์ท่ีตนเองจะได้รับ 

   



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไมล้าย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี     
 

-30- 
 

ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ การประเมินความเส่ียง 
โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความเส่ียง 
(1)x(2) =(3) 

5. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่
ถูกต้อง 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้
จำนวนมาก 
- มีการปรับเปล่ียนระเบียบ กฎหมาย
ตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ 
- พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับ
ผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง 

   

6. การนำทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

   

7. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอท่ีจะปิดช่องว่าง
การทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการ
ท่ีดี 

   

8.  โครงการก่อสรา้งพื้นฐานไม่มี
คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ 

   

9.  การจ่ายเบ้ียยังชีพไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

   

10.  เกิดสาธารณภัยในพื้นท่ี ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า 

   

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย (สำนักปลัด) โทร. ๐ ๓๗๒๑ ๘236  
ที ่  ปจ 74901/    วันที่    25   ตุลาคม   ๒๕๖4  
เรื่อง  การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 

  1. เรื่องเดิม 
      องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความ
เสี่ยง และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าท่ีเกี่ยวกับติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  2. ข้อระเบียบ/กฏหมาย 
      พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
      มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  

  3. ข้อเท็จจริง 
      คณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และแนวทาง
การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว  

  4. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ  
   พิจารณาแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าของแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง เพื่อรวมรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินการในภาพรวมเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
 

จ่าเอก     
(จรินทร์   ออมทรัพย์วัฒนา) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 
 
 

(นายปราโมช   สิงหกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

 
 



แบบ RM 1 
การระบุและประเมินความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่   1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 
โครงการ/กระบวนงาน สนับสนนุค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวนั) 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กเล็กได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ 
งบประมาณ  604,000.00 บาท 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็ก 
 

การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

รหัสความเสี่ยง ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเส่ียง 

ลำดับ 
ความเส่ียง 

O 01-001-04 1. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ในการกำหนด 
มาตรฐานอาหารกลางวันท่ีเหมาะสม ให้ถูกต้อง 
ตามหลักโภชนาการเท่าที่ควร 

3 
 

3 
 

9 
 

3 
 

2. ประชาชนไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมใน 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

3 3 9 3 



 แบบ RM 2 
การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่   1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 
โครงการ/กระบวนงาน สนับสนนุค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวนั) 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กเล็กได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ 
งบประมาณ  604,000.00 บาท 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็ก 
 

ประเภท
ความเสี่ยง 

รหัส 
ความเสี่ยง 

ลำดับ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ การจัดการความเสี่ยง 
(ยอมรับ/หลีกเลียง/ 

ถ่ายโอน/ลด ควบคุม) 

ความเสี่ยง 
และปัจจัยเสี่ยง 

ที่เหลืออยู ่

วิธีการ/มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 
และระยะเวลา 

O 01-001-04 3 1. กำชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา 
กำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่ถูกต้องครบ 5 หมู ่
2. สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดการอาหารและโภชนาการที่
เหมาะสมแก่เด็กแตล่ะวัย 
3. เน้นย้ำเจ้าหน้าท่ีในเรื่องการประชาสัมพันธ์ ให้
ผู้ปกครองและประชาชนเข้าใจและสนใจในการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง 

ควบคุม 
 
 
 

- 1. จัดทำคำสั่งมีเจา้หน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
2. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บรหิาร
เพื่อเข้าท่ีประชุมประจำเดือน 
3. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ 
วารสาร เน้นประชาสัมพันธ์แจกจา่ย
ให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน 

สำนักปลดั  
/เดือนตลุาคม 2563  
– กันยายน 2564 



 

แบบ RM 3 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
รหัส 

ความเสี่ยง 
กิจกรรม 

ที่พบความเสี่ยง 
มาตรการ 
การบริหาร 

จัดการความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลสำเร็จ 
ของมาตรการการบริหาร 

จัดการความเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 25643 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.
พ. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. 

01-001-04 3. สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)  

1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบและแบ่ง
หน้าท่ีรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
2. ทำบันทึกข้อความเสนอ
ผู้บริหารเพื่อเข้าท่ีประชุม
ประจำเดือน 
3. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่น
พับ วารสาร เน้น
ประชาสัมพันธ์แจกจ่าย
ให้แก่ผู้ปกครองและ
ประชาชน 

- อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดซ้ือจัดจ้างอาหาร
กลางวันแก่โรงเรียน  สพฐ. ท้ัง 
2 แห่ง ในตำบล 
- เด็กได้รับอาหารกลางวันท่ี
ถูกต้องเหมาะสมตามหลัก
โภชนาการ 

            สำนกัปลดั 604,000 

 
              



 

แบบ RM 4 
การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่   1. พัฒนาการศึกษาและสงัคมให้มีคุณภาพ 
โครงการ/กระบวนงาน สนับสนนุค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวนั) 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กเล็กได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ 
งบประมาณ  604,000.00 บาท 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็กเล็ก. 

 
 
 

(นางบุญญาดา  ศรีสุข) 
หัวหน้าสำนักปลัด 

จ่าเอก 
(จรินทร์  ออมทรัพย์วัฒนา) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ประธานกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

รหัสความเสี่ยง ลำดับ 
ความเสี่ยง 

วิธีการ/มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 
และระยะเวลา 

รอบระยะเวลา ร้อยละ 
ความคืบหน้า 

ผลการดำเนินการ 
และปัญหาอุปสรรค 

(ถ้าม)ี 
O 01-001-04 3 1. กำชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา กำหนด

มาตรฐานอาหารกลางวันให้เด็กไดร้ับสารอาหารที่ถูกต้องครบ 5 
หมู ่
2. สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพดา้น
การจัดการอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมแก่เด็กแตล่ะวัย 
3. เน้นย้ำเจ้าหน้าท่ีในเรื่องการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองและ
ประชาชนเข้าใจและสนใจในการมสี่วนร่วมในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

สำนักปลดั เดือนตุลาคม 2563  
– กันยายน 2564 

90 - ผู้รับผดิชอบและแบ่ง
หน้าท่ีรับผดิชอบอย่าง
ชัดเจน  
- จัดทำบันทึกข้อความ
เสนอผู้บริหารเพื่อเข้าท่ี
ประชุมประจำเดือน 
 
 



 

คำอธิบาย 
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

 
แบบ RM 1 การระบุและประเมินความเสี่ยง 
แบบ RM 2      การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
แบบ RM 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
แบบ RM 4  การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
แบบ RM 5 การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

ลำดับ หัวข้อ คำอธิบาย 
1 ยุทธศาสตร์ ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีปรากฏตามแผนการพัฒนา 
2 โครงการ/กระบวนงาน ระบุโครงการ/กระบวนงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ 

ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
3 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตามภารกิจท่ีได้รับ

มอบหมาย 

4 งบประมาณ ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  
/ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 

5 ประเภทความเสี่ยง ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง  
S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) 
F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ 
              กฎระเบียบ (Compliance Risk) 
Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) 
Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk)  

6 รหัสความเสี่ยง รหัส โดยรหัสท่ีใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-D-FF 
A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ท่ีอยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ภารกิจท่ี
ได้รับมอบหมาย 
BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการ/ภารกิจแผนปฏิบัติงานประจำปี/ภารกิจท่ี
ได้รับมอบหมาย 
FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ 

7 ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง 
8 โอกาส ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ 1-5) 
9 ผลกระทบ ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ 1-5) 

10 ระดับความเสี่ยง ผลการประเมินความเสี่ยง 
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส (1-5) × ผลกระทบ (1-5)  
ท่ีแสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง 



 

ลำดับ หัวข้อ คำอธิบาย 
11 ลำดับความเสี่ยง การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตาม

คอลัมน์ (10) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ น้อยมาก-น้อยปานกลาง สูง 
สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้า-เขียว-เหลือง-ส้ม-
แดง- ตามลำดับ 

12 การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ 
หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม) 

ระบุวิธีการท่ีจะจัดการความเสี่ยง  

13 วิธีการ/มาตรการจัดการความ
เสี่ยง 

ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง                เพื่อป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงในปีงบประมาณหรือปีงบประมาณถัดไป 

14 ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา ระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง                และ
ระยะเวลาแล้วเสร็จ  

15 ร้อยละความคืบหน้า ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสีย่ง 

16 ผลการดำเนินการ และปัญหา
อุปสรรค (ถ้ามี) 

ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้าม)ี 

17 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ ระบุความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับท่ียอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงใน
รอบถัดไป 

18 แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป ระบแุนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการ ในการดำเนินการเพื่อ
เตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป 

ระดับความเส่ียง เขตสี (zone) มาตรการในปัจจุบัน มาตรการเพิ่มเติม 
ระดับน้อยมาก ฟ้า 

 
 

มาตรการในการจัดการความเสี่ยง 
ในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้
ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ 

ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความ
เสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่
ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงาน
อื่นรองรับอยู่แล้ว 



 

ระดับความเส่ียง เขตสี (zone) มาตรการในปัจจุบัน มาตรการเพิ่มเติม 
ระดับน้อย เขียว 

 

มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
ในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้
ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ 

ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความ
เสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่
ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงาน
อื่นรองรับอยู่แล้ว 

ระดับปานกลาง เหลือง 

 

ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  
และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นใน
การดำเนินการตามมาตรการใน
ปัจจุบัน 

ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความ
เสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่
ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงาน
อื่นรองรับอยู่แล้ว 

ระดับสูง ส้ม 

 

ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  
และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นใน
การดำเนินการตามมาตรการใน
ปัจจุบัน 

จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดย
หากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรใน
การจัดการความเสี่ยง ให้มี
ความสำคัญในระดับรอง 

ระดับสูงมาก แดง 

 

ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  
และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นใน
การดำเนินการตามมาตรการใน
ปัจจุบัน 

จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ  
โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรใน
การจัดการความเสี่ยง ให้มี
ความสำคัญในระดับท่ีสูงกว่า และ
ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการ
ติดตามการดำเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ง 



 



 

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจดัการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้ดำเนินการรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี ่ยง       
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  

  คณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี ่ยงได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและติดตาม
ความก้าวหน้าของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรวมรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินการในภาพรวมเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
 
  1. การระบุความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564  
 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึน้ 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

1. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจใน
การอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ 

หากผู้มีอำนาจไมย่ึดหลัก
ความถูกต้อง ย่อมเกิดความ
ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วน
ตำบล 

ปัจจัยภายใน 
- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้
ในการปฏิบัตริาชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนตำบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มี
อำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

2.  ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่
นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผดิพลาด ไมเ่ป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย อัน
นำไปสู่ปญัหากับหน่วย
ตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมา
ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้
ก่อนการบังคับใช้ 
 

ความเสีย่งด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ (C) 

 



 

หน้าที่ 2 
 
 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึน้ 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

2.  ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่
นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่าน
ระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์
ความรู้ในหน่วยงาน 
 

 

3.  การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ ราชการได้รับความ
เสียหายจากเงินท่ีถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 
 

ความเสีย่งด้านการเงิน 
(F) 

4.  วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องกบัปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อน
ไม่ได้รับการแก้ไข มีการ
ประท้วง ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึด
จากความต้องการของตนเอง 
พรรคพวก ฐานเสยีง และ
ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ 
 

ความเสีย่งเชิงยุทธศาสตร์ 
(S) 

5.  การจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบยีบ 
- ได้วัสดุครุภณัฑ์ทีไ่ม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่
ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรูค้วามเข้าใจของ
ผู้ปฏิบัต ิ
- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง
ทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย 
ผู้รับจ้าง 
 

ความเสีย่งด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ (C) 

6.  การนำทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใชป้ระโยชน์ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการ
ไม่ได้รับประโยชน ์

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัตทิุจริต 
 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(F) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย 

ที่จะเกิดขึน้ 
ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

7.  การปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมิชอบ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่

- ราชการได้รบัความ
เสียหายจากการปฏบิัติหรือ
ละเว้นการปฏบิัต ิ
- ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม 
ตรวจสอบอย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
พอที่จะปิดช่องว่างการ
ทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกใน
การเป็นข้าราชการที่ด ี
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

8.  โครงการก่อสร้างพ้ืนฐานไม่มี
คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน ์

สิ้นเปลืองและสญูเสีย
งบประมาณในการก่อสร้าง 
การซ่อมแซมบำรุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมผีลประโยชน์
ในงานท่ีทำ 
 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

9.  การจ่ายเบ้ียยังชีพไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย 

งบประมาณที่ต้องจ่ายไป
ให้กับผู้ที่ไมม่ีสิทธ์ิได้รับ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
 

ความเสีย่งด้านการเงิน 
(F) 

10.  เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสยีหาย เกดิการสูญเสีย
ทรัพย์สินและชีวิตของ
ประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุบกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 
 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

 
  2. การประเมินความเสี่ยง 
       การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคก
ไม้ลาย ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
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   2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมิน  
       เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ 5 ระดับ คือ น้อย
มาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
 
 

ประเด็น 
ที่พิจารณา 

ระดับคะแนน 
1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณห์รือ
ข้อผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน (ครัง้) 

5 ปี/ครั้ง 2-3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1-6 เดือน/คร้ัง 
ไม่เกิน 5 คร้ัง/ปี 

1 เดือน/คร้ัง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ความรุนแรงและผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า 10,000 

บาท 
10,000-50,000 บาท 50,000 – 

100,000 บาท 
100,000 – 500,000 

บาท 
มากกว่า 500,000 

บาท 
อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อนรำคาญ บาดเจ็บเล็กน้อย บาดเจ็บต้องรักษา บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
   

   ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ 
สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ 
   2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง   
       เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง 
เพ่ือให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้
วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนการดำเนินการ ดังนี้ 
       ๑)  พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดขึ้น
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
       ๒)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
   2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
       เมื ่อพิจารณาโอกาส/ความถี ่ที ่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี ่ยง และความรุนแรงของ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
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       ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์
ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง 
ดังนี้ 

1) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยง
ในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม 

2)  ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-10 คะแนน เป็นความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการ
จัดการเพ่ิมเติม 

3)  ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ต้องมีแผนลดความ
เสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4)  ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ต้องมีแผนลด
ความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 

 
๓.  การจัดการความเสี่ยง 
    เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี ่ยง ซึ ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี ่ยนให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับ
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ 

    ๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมท่ีทีอยู่ ซึ่งไม่
ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

    2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย 
โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็น
ความเสี่ยง เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิม
ทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

    3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการ
ให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด
หรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 

    4) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที ่สามารถโอนไปให้ผู ้อื ่นได้ เช่น การทำ
ประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงาน
บางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
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4.  การรายงานและติดตามผล 
    หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงาน

และติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมาย
ในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผล
การจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดย
หน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงดึควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดย
สามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ  

    1)  การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก 3 เดือน 
ทุก 6 เดือน ทุก 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 

    2)  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามท่ีรวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ 
ตามปกติของหน่วยงาน 

 
5.  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
    คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีต่อนายกเทศมนตรีตำบลแคราย เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายมีการบริหารความเสี่ยง
เป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ
สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุม
อ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 

 
6.  การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
    การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร

ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี 

 
 

************************************************ 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย (สำนักปลัด) โทร. ๐ ๓๗๒๑ ๘236  
ที ่  ปจ 74901/    วันที่            ตุลาคม   ๒๕๖4  
เรื่อง  การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 

  1. เรื่องเดิม 
      1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้มีคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าท่ีเกี่ยวกับติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      1.2 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และ
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว  

  2. ข้อระเบียบ/กฏหมาย 
      พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
      มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  

  3. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ  
   เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้
นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   
 
 

จ่าเอก     
(จรินทร์   ออมทรัพย์วัฒนา) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 
 

เห็นชอบตามที่เสนอ 
 

 
(นายปราโมช   สิงหกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 
 

 



  

แบบ RM 5 
การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่   1.  พัฒนาการศกึษาและสังคมให้มีคุณภาพ 
โครงการ/กระบวนงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน สพฐ.) 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กเล็ก สพฐ.ได้รับอาหารกลางวันท่ีถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ 
งบประมาณ  604,000 บาท 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็กเล็ก สพฐ. 

 
การทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

กจิกรรม ปัจจัยเสี่ยง ค่าคะแนนความเสี่ยง ความเสี่ยง
คงเหลือหรือ
เกิดขึ้นใหม ่

มาตรการการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
(ดำเนินการในป ี

งบประมาณถัดไป) 

ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้าม)ี ก่อนดำเนินการ หลังดำเนินการ 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน สพฐ.) 
 

เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบไมม่ีความรู้ในการ
กำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันที่
เหมาะสมตามหลักโภชนาการเท่าที่ควร 
 

3 2 2 1 - 
 

- - 

 
 
 

(นางบุญญาดา  ศรีสุข) 
หัวหน้าสำนักปลัด 

จ่าเอก 
(จรินทร์  ออมทรัพย์วัฒนา) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ประธานกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
 
 
 
 


