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เรื่อง  แจ้งประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
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เรียน  หัวหน้าส านักปลัด,ผู้อ านวยการกองคลัง,ผู้อ านวยการกองช่าง,ผู้อ านวยการสวัสดิการสังคม,หน่วย ตรวจสอบภายใน 
 
   ตามที่ทุกส่วนราชการได้ด าเนินการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง แล้วส่งให้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลาพิจารณาจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น 
 

   คณะท างานฯได้พิจารณากลั่นกรองประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลาได้ให้ความเห็นชอบ
และประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอแจ้งประกาศใช้แผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงประจ าปี พ.ศ.2564 ให้ทุกส่วนราชการทราบ และด าเนินการให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่
ก าหนด พร้อมนี้ได้ส่งเล่มแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ.2564  จ านวน 1 เล่ม รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 
   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 

           
          (นางอุไร   เพชราเวช) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

    ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
                        เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
                                                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
        ................................................................................................ 
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการ
ตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ในการนี้ กระทรวงการคลังได้ประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

  ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 มาตรา 59 ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบล  
โคกศิลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   25 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2563 

              
                   (นายอุไร  เพชราเวช) 

            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
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 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ค าน า 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และกระทรวงการคลังได้
ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2562 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตาม
หลักเกณฑ์นี้ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการความเสี่ยง อันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

         องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
ธันวาคม  2563 
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๑.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัดการ
การบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ 
  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้
การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการด าเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็น
ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเปูาหมายของหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเปูาหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์
ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนดแนวทางในการจัดการความ
เสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น ส าหรับใช้
เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุที่จะท าให้เกิด
ความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ  ควบคุม และ
ตรวจสอบได ้
  

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๑.  เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
  ๒.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
  ๓.  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
  ๔.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
  ๕.  เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  
 

๓.  เป้าหมาย 
  ๑.  ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ใน
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
  ๒.  ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  ๓.  สามารถน าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 

  ๔.  การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกศิลา 

 
 
 
 

บทที่ ๑  บทน า 
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๔.  นิยามความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง  หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย 
ท าให้วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่องค์กรก าหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การ
ด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหาย
จากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
  การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงที่
อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดย
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ ยงที่เหลืออยู่ 
วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ 

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วน
ใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการท างานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน 

2. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มี
ระบบการควบคุมต่างๆเพ่ือปูองกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา 

3. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้
ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การท าประกันต่างๆ 

4. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องท าสิ่งใดเพ่ิมเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสที่ 
จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 
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๑.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา มีพ้ืนที่ 73.72 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 33 ,725 ไร่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา อยู่ห่างจากตัวอ าเภอเจริญศิลป์ 10 กิโลเมตร อยู่ติดล าน้ ายามระหว่างอ าเภอ     
เจริญศิลป์ กับชาววานรนิวาส ที่มาของต าบลโคกศิลา เนื่องจากต าบลโคกศิลาเป็นที่ราบสูง สภาพเป็นลูกรัง/หิน โคก   
ที่สูง คือ หิน จึงตั้งชื่อว่า โคกศิลา มีพ้ืนที่อยู่ในเขตการปกครองครอบคลุม 8 หมู่บ้าน  มีเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลธาตุ       อ าเภอวานรนิวาส   
  ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลแวง       อ าเภอสว่างแดนดิน 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลศรีวิชัย   อ าเภอวานรนิวาส 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ 
 

 
แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา มีประชากรจ านวนรวมทั้งสิ้น 4,887 คน แยกเป็น                
ชาย 2,470 คน หญิง 2,417 คน (ที่มา ส านักทะเบียนราษฎร์ จังหวัดสกลนคร ณ เดือน  พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ได้แก่ท านาปลูกข้าว ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ รับจ้างอาชีพส่วนตัว  
                                                                          

 
 

บทที่ ๒   
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๒.  วิสัยทัศน์ 
  ต าบลโคกศิลา  “ให้บริการประชาฯ พัฒนารอบด้าน บริหารโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพชีวิต” 

 
๓.  ภารกิจ 
  1.  เสริมสร้างศักยภาพแห่งวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๒.  พัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ าในท้องถิ่นให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
  ๓.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปราศจากสิ่ง
เสพติดและอบายมุขต่างๆ 
  ๔.  พัฒนาระบบการศึกษา ในความรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  ๕.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัว 
อย่างเพียงพอ 
  6. พัฒนาชุมชนให้ปลอดจากมลภาวะ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7. จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่พลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
  9. พัฒนาปรับปรุงอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

๕.  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
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๕.  โครงสร้างส่วนราชการภายใน 
 
 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
  

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทอ้งถิน่ ระดับลาง) 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

(ช านาญการ) 

รองปลัด อบต. 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัต้น 

กองสวัสดิการ สังคม 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ระดับต้น) ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดกิารสังคม 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานพัฒนาชุมชน 
 

(นักบริหารสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 

 
กองสวัสดิการสังคม  

 
กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1.1 งานกอ่สร้าง 
1.2 งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 
1.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
1.4 งานผังเมอืง 
1.5 งานธุรการ 

1.1 งานสวัสดกิารและสังคม 
1.2 งานสังคมสงเคราะห์ 
1.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
 

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 
ส านักปลัด อบต. 

 
กองคลัง 

1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานบริหารงานบุคคล 
1.3 งานนโยบายและแผน 
1.4 งานการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
1.5 งานธุรการ 
1.6 งานปูองกันและบรรเทาสาธารภยั 
1.7 งานกฎหมายและคดี 
1.8 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1.1 งานการเงินและบัญช ี
1.2 งานบัญช ี
1.3 งานพัฒนาและจัดเก็บ  
      รายได ้
1.4 งานทะเบียนทรัพย์สิน 
      และพัสด ุ
1.5 งานธุรการ 
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อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้ 

ส่วนราชการ 
 

อ านาจหน้าที่ 

ส านักงานปลัด -  งานบรหิารงานทัว่ไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางและงานธุรการ  งานด้านการเงิน  งบประมาณ  งานด้าน

พัสด ุ งานด้านอาคารสถานที่ในความรับผดิชอบและควบคุมการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง  ติดต่อประสานงาน  วางแผน   ควบคุมตรวจสอบ

การจดังานต่างๆ  เก็บรักษาเอกสารและเอกสารส าคญัของส่วนราชการ  การด าเนนิงานซ่อมบ ารงุยานพาหนะ ก าหนดนโยบายและจัดท า

แผนงานของส่วนราชการ  จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ให้ค าปรกึษาแนะน าตอบปัญหาและชีแ้จงเรือ่งต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่และ

แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย  
-  งานการเจ้าหน้าที ่ มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  สรุปรายงานเกีย่วกับงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ  เช่น  การ

จัดท าแผนอัตราก าลังของ อบต.  การขอก าหนดต าแหนง่และอัตราเงินเดอืน  การจัดระบบงาน  การสรรหา  การจัดสอบ  และการบรรจุ

แต่งตั้ง  การโอน  การย้าย  การเลือ่นขัน้เงินเดอืน  การเลือ่นต าแหน่ง  การพัฒนาและส่งเสรมิสมรรถภาพข้าราชการ  การด าเนินการขอรับ

บ าเหน็จบ านาญและเงินทดแทน  การจัดท าทะเบียนประวัต ิ แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตกิารรับราชการ   
-  งานเลขานกุารสภา  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานกุารการประชุมต่างๆ  การติดตอ่  ประสานงาน  ดูแลความเรียบร้อยการจัดการ

ประชุม  การรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายงานการประชุม   
-  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปูองกนับรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยทีเ่กดิขึ้นโดยรวดเร็วมิให้

ลุกลามออกไป  ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม ้ ปูองกนัและบรรเทาอนัตรายจากอทุกภัย  วาตภัย  การอพยพผูป้ระสบภัยและ

ทรัพย์สิน  ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  
-  งานนิตกิาร  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินจิฉัยปัญหาขอ้กฎหมาย  ร่างและพิจารณาตรวจร่าง

ข้อบัญญตั ิ กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่งที่เกี่ยวขอ้ง งานจัดท านิตกิรรม  รวบรวมข้อเทจ็จริงและพยานหลกัฐานเพือ่ด าเนนิการตาม

กฎหมาย งานสอบสวน  ตรวจพจิารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนกังานส่วนต าบล  ลูกจ้างและการรอ้งทุกข์หรืออทุธรณ์ งานสอบสวนและ

เปรียบเทียบการกระท าที่ละเมิดข้อบัญญัติ งานนิตกิรรมสญัญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง  อาญา  งานคดีปกครอง และงานคดีอืน่ ๆ 

งานรับเรื่องร้องทกุข์  และร้องเรียน        

ส่วนราชการ 
 

อ านาจหน้าที่ 

กองคลัง  -  งานการเงินและบญัชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงนิทกุประเภท จัดท าเช็คและเอกสารการเบิกจ่ายเงนิ ตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย จัดท า
บัญชี จัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี จดัท าสถิติรายรับ-รายจ่าย จัดท าบัญชีรายจ่ายเงินสะสม จัดท าบัญชีรายจ่ายเงินอุดหนุน 
จัดท าบัญชรีายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ รายงานสถิตกิารคลังและให้บริการขอ้มูลทางด้านสถิติการคลัง  
-  งานพัสดแุละทรพัยส์ิน การจัดซื้อจัดจ้าง  การซ่อมบ ารุงและรกัษา จัดท าทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ จ าหน่าย
พัสดุ  
-  งานจดัเกบ็และพฒันารายได้ ศกึษา วเิคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพือ่ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจดัหารายได้อื่นๆ 
วางแผนการจัดเก็บรายได้ พิจารณาปรับปรงุหลักเกณฑ์การประเมินและก าหนดค่ารายปีของภาษีอากร ประชาสมัพันธเ์กี่ยวกับการช าระภาษี
อากร จัดท าหนังสอืแจ้งการช าระภาษี ตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชือ่ผู้ไม่ย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน รายชือ่ผู้ไม่ช าระภาษี ค่าธรรมเนียม
อื่นๆภายในก าหนด จัดท าหนังสอืแจ้งเตอืนการช าระภาษี กรณีไม่มาช าระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายในก าหนด ประสานกับงานนิตกิารเพื่อ
ด าเนนิคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีทอ้งถิ่น งานเกี่ยวกับการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้  
-  งานแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรัพย์สนิ คดัลอกข้อมูลที่ดนิ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ภาษีบ ารุงท้องที่ ส ารวจตรวจสอบ
ข้อมูลภาคสนาม ปรับปรุงจัดเก็บ ดแูลรกัษาข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ 
 ประชาสัมพนัธ์งานจัดเก็บภาษีต่างๆ 
-งานธุรการ มีหน้าที่เกีย่วกบั งานสารบรรณ งานดแูลรกัษา จัดเตรียมและให้บรกิารเรือ่งสถานที่ วัสดุอุปกรณ ์การติดตอ่และอ านวยความ
สะดวกในด้านต่าง ๆ  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับ
เอกสารส าคญัของทางราชการ งานจัดท าค าสั่งและประกาศของกองคลัง งานการเงินและบัญชีของกองคลัง 
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ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ 
กองช่าง 

 
 
 
 
 

-  งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร ถนน ทางเท้า งานปรับปรุงแก้ไขและปูองกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ
งานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุด้านโยธา งานซ่อมบ ารุงรักษาสาธารณูปการ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
- งานออกแบและควบคุมอาคาร ออกแบบ ค านวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานวางโครงการและการก่อสร้างด้าน
วิศวกรรม งานถนน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่
ประชาชน งานส ารวจข้อมูลรายละเอียด เพื่อค านวณออกแบบ ก าหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งาน
ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร
และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  
-  งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟูา
สาธารณะ งานวางแผนการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและไฟฟูาแรงต่ า  งานในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม
เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟูา งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
- งานผังเมือง การส ารวจพื้นที่ การควบคุมอาคาร การใช้ประโยชน์ในที่ดิน การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การจัดรูปแบบที่ดินและฟื้นฟูเมือง 
-  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความ
สะดวกในด้านต่าง ๆ งานสารณกุศล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานรวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนของกองช่าง รวมถึงการรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ งานจัดท าค าสั่งและประกาศของกองช่าง งานรับเรื่องร้อง
ทุกข์ และร้องเรียน งานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง งานการเงินและบัญชีของกองช่าง 

กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห ์งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์
คนชรา คนพิการและทพุพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว งานส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน งานส ารวจวจิัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์
สตรีบางประเภท งานประสานและร่วมมือกับหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งเพื่อการสังคมสงเคราะห์ งานให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคม
สงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ 
-  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง งาน
ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกีย่วกบัการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมอืกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อน า
บริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แกป่ระชาชน งานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรี  
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๑.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
    แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑)  ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
  ๒)  ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
   ๓)  วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
  ๔)  จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่
อยู่ในระดับปานกลาง 
  5)  สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกศิลา ทราบ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
  6)  รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ๗)  รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

๑)  ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา 
  ๒)  พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
  ๓)  ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
  ๔)  พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนต าบลในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
๒.  คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่ ดังนี้  

๑)  ปลัด อบต.โคกศิลา     ประธานกรรมการ 
  ๒)  รองปลัด อบต.โคกศิลา     กรรมการ 
  3)  หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ 
  ๔)  ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
  ๕)  ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
  ๘)  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
  10)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
   

  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ  ดังนี้ 

๑)  จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๒)  ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
๓)  จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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บทที่ ๓  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 

บทที่ ๔  การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกศิลา มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1.  การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
  2.  ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่
ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
  ๓.  จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่
สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้าน
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
  4.  รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่
ได้ด าเนินการทั้งหมดให้ฝุายบริหารรับทราบ 
  5.  ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้มั่นใจว่า
องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยง
ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัว
ควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
  6.  ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงใน
ทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
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  เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค านึงถึง
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
องค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี
เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลปูองกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมาย
ของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะด าเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 
  1.1  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปูาหมายตามภารกิจขององค์กร และเปูาหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
 
  1.2  ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้ สาเหตุของความ
เสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดย
ปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน คือ 
  ๑)  ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ 
ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 
  ๒)  ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายใน
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์  
  1.3  ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
 
  ๑)  ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 
เปูาหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเปูาหมายในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
  ๒)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น 
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 
  3)  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการด าเนินงาน การ
ทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ 
ข้อบังคับเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันน าไปสู่ 
การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง 
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  4)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 
 

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

 
ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกดิขึ้น ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสีย่ง 

1. การใช้ดลุพินิจของผูม้ีอ านาจในการอนุญาต 
อนุมตัิ ต่างๆ 

หากผู้มีอ านาจไม่ยึดหลักความถูกตอ้ง 
ย่อมเกดิความไมเ่ป็นธรรมต่อพนักงาน
ส่วนต าบล 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบอุปถัมภม์าใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนกังาน
ส่วนต าบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอ านาจใน
การตัดสินใจ สัง่การ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

2.  ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนือ่งจาก
ขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่
น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย อันน าไปสู่ปัญหา
กับหน่วยตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ทีอ่อกมาไม่มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติ 
- หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ 
ไม่มีการให้ความรูก้่อนการบังคับใช ้
ปัจจัยภายใน 
- พนกังานส่วนต าบลไม่สนใจอ่าน
ระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดท าหรอืรวบรวมองค์
ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 

3.  การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่
ถูกทุจรติ 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิด
ช่องว่างการทุจริต 

ความเสี่ยงด้านการเงนิ (F) 

4.  วางแผนการพัฒนาไม่ถกูต้อง เหมาะสม 
สอดคล้องกับปัญหาและความตอ้งการของ
ประชาชน 

ปัญหาความเดอืดรอ้นไม่ไดร้ับการ
แก้ไข มีการประท้วง ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพฒันาโดยยึดจาก
ความต้องการของตนเอง พรรคพวก 
ฐานเสียง และผลประโยชนท์ี่ตนเองจะ
ได้รับ 

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (S) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกดิขึ้น ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสีย่ง 

5.  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
เป็นไปอย่างไม่ถูกตอ้ง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 
- ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรง
ตามความตอ้งการใช้งาน 
- มีการทจุริต งบประมาณของทาง
ราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมา
บังคับใช้จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมาย
ตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้
ปฏิบัติ 
- พนกังานผูม้ีหน้าทีจ่ัดซื้อจัดจ้าง
ทุจรติ รับผลประโยชนจ์ากผูข้าย ผู้รับ
จ้าง 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 

6.  การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความสิ้นเปลืองโดย
ที่ราชการไม่ไดร้ับประโยชน ์

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เคร่งครดั 
-- ผู้บริหารมีผลประโยชน์ทัพซ้อนและ
ความสัมพนัธ์ญาติพีน่้อง 
- ระบบตรวจสอบไม่สามารถท าได้
เต็มทีเ่นือ่งจากมนีัยส าคัญอยู่ 
- ผู้ปฏิบัติทัดทานด้วยเอกสารแล้วแต่
ถูกเรียกเข้าว่ากล่าวตกัเตอืนเพื่อให้
ถูกใจผู้บริหาร 

ความเสี่ยงด้านการเงนิ (F) 

7.  การปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมิชอบหรือละเวน้
การปฏิบัติหน้าที ่

- ราชการได้รับความเสียหายจากการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัต ิ
- ประชาชนได้รับความเดอืดรอ้น 
เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิด
ช่องว่างการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกในการเป็น
ข้าราชการที่ด ี

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O) 

8.  โครงการกอ่สร้างพืน้ฐานไม่มีคุณภาพ 
ไม่ได้ใช้ประโยชน ์

สิ้นเปลืองและสญูเสียงบประมาณใน
การก่อสร้าง การซ่อมแซมบ ารุงรกัษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึงประโยชน์
ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่
ท า 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O) 

9.  เกิดสาธารณภัยในพืน้ที ่ บ้านเรอืนประชาชนได้รับความ
เสียหาย เกิดการสญูเสียทรัพย์สินและ
ชีวิตของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟูา อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครือ่งมือเครือ่งใช้ 
กระแสไฟฟูา 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O) 

 
 
 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ
ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล    โคกศิลา  
ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
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  2.1  การก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะท างานบริหาร
ความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ 5 
ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
 
ประเด็นที่พิจารณา ระดับคะแนน 

1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือ
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน(ครั้ง) 

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

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 

ร าคาญ 
บาดเจ็บ 
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ 
ต้องรกัษา 

บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
   

ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก 
สูง ปานกลาง และต่ า 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  
 

    

สูงมาก 
4  

 
    

3  
 

    
สูง 

2  
 

    
ปานกลาง 

1  
 

    
ต่ า 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

 
 
- 
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  2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ
ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือ
มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลา
ที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑)  พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  ๒)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมี
ความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  2.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความ
รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
  ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่ง
เป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
 

 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  

5 
 

10 15 20 25 
สูงมาก 

4  

4 
 

8 12 16 20 

3  

3 
 

6 9 12 15 สูง 

2  

2 
 

4 6 8 10 ปานกลาง 

1  

1 
 

2 3 4 5 ต่ า 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

 

1) ระดับความเสี่ยงต่ า คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือ
ว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 

2)  ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6 -10 คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

3)  ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพ่ือให้
ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

4)  ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและ
ประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

 
ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะ

เกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 

ความถี ่
ผลกระทบ 

ความรนุแรง 
คะแนน 

ความเสี่ยง 
ระดับความ

เสี่ยง 
ผู้ 

รับผิดชอบ 
1. การใช้ดลุพินิจของผูม้ีอ านาจใน
การอนญุาต อนุมัต ิต่างๆ 

หากผู้มีอ านาจไม่ยึดหลักความ
ถูกตอ้ง ย่อมเกดิความไมเ่ป็นธรรม
ต่อพนกังานสว่นต าบล 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบอุปถัมภม์าใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนกังาน
ส่วนต าบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

2.  ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย อันน าไปสู่
ปัญหากับหน่วยตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ทีอ่อกมาไม่มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่
มีการให้ความรูก้่อนการบังคับใช ้
ปัจจัยภายใน 
- พนกังานส่วนต าบลไม่สนใจอ่าน
ระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดท าหรอืรวบรวมองค์ความรู้
ในหน่วยงาน 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ © 

     

3.  การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ ราชการได้รับความเสียหายจากเงิน
ที่ถกูทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิด
ช่องว่างการทุจริต 

ความเสี่ยงด้านการเงนิ 
(F) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะ
เกดิขึ้น 

ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสีย่ง โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ 
ความรนุแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

4.  วางแผนการพัฒนาไม่ถกูต้อง 
เหมาะสม สอดคลอ้งกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน 

ปัญหาความเดอืดรอ้นไม่ไดร้ับการ
แก้ไข มีการประท้วง ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพฒันาโดยยึดจาก
ความต้องการของตนเอง พรรคพวก 
ฐานเสียง และผลประโยชนท์ี่ตนเองจะ
ได้รับ 

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 
(S) 

     

5.  การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกตอ้ง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 
- ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่
ตรงตามความตอ้งการใช้งาน 
- มีการทจุริต งบประมาณของทาง
ราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมา
บังคับใช้จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมาย
ตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้
ปฏิบัติ 
- พนกังานผูม้ีหน้าทีจ่ัดซื้อจัดจ้าง
ทุจรติ รับผลประโยชนจ์ากผูข้าย ผู้รับ
จ้าง 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ (C) 

     

6.  การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์สว่นตวั 

เกิดการทุจริต เกิดความสิ้นเปลือง
โดยที่ราชการไม่ไดร้ับประโยชน ์

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารสั่งการโดยใช้อ านาจส่วนตัว 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

การน าทรัพย์สินทางราชการ
ไปใช้ในลักษณะส่วนตัว (F) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะ
เกดิขึ้น 

ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสีย่ง โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ 
ความรนุแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

7.  การปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมิชอบหรือ
ละเวน้การปฏิบัติหน้าที ่

- ราชการได้รับความเสียหายจาก
การปฏิบัติหรอืละเว้นการปฏิบัต ิ
- ประชาชนได้รับความเดอืดรอ้น 
เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารมีผลประโยชน์ทัพซ้อนและ
ความสัมพนัธ์ญาติพีน่้อง 
- ระบบตรวจสอบไม่สามารถท าได้
เต็มทีเ่นือ่งจากมนีัยส าคัญอยู่ 
- ผู้ปฏิบัติทัดทานด้วยเอกสารแล้วแต่
ถูกเรียกเข้าว่ากล่าวตกัเตอืนเพื่อให้
ถูกใจผู้บริหาร 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

8.  โครงการกอ่สร้างพืน้ฐานไม่มี
คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน ์

สิ้นเปลืองและสญูเสียงบประมาณใน
การก่อสร้าง การซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึงประโยชน์
ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่
ท า 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

9.  เกดิสาธารณภัยในพื้นที ่ บ้านเรอืนประชาชนได้รับความ
เสียหาย เกิดการสญูเสียทรัพย์สิน
และชีวิตของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟูา อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครือ่งมือเครือ่งใช้ 
กระแสไฟฟูา 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 
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๓.  การจัดการความเสี่ยง 
  เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่
เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ 
  ๑)  การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ทีอยู่ ซึ่งไม่
ต้องด าเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
  2)  การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดย
การจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความ
เสี่ยง เพือ่ให้มีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะ
ในการท างาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  3)  การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือ
ยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 
  4)  การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท าประกันภัย 
ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง
แทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
 
4.  การรายงานและติดตามผล 
  หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเปูาหมายในการ
ติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงาน
ต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝุายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถ
ติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ  
  1)  การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เช่น  ทุก 6 เดือน 
หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 
  2)  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆ 
ตามปกติของหน่วยงาน 
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5.  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
  คณะท างานบริหารความเสี่ยง จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา มีการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่
ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการ
หรือตัวควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมี
การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
6.  การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
  การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
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  ในปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2547และ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดให้
เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา น ามาคัดเลือก
ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อเปูาหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี 
2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.  ความเสี่ยง 
2.  ระดับความเสี่ยง 
3.  กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง 
4.  วัตถุประสงค์ 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
6.  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
7.  งบประมาณ 
8.  ผู้รับผิดชอบ  
9.  ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
 

   

 
 
 
 
 
 

บทที่ ๕  แผนบริหารความเสี่ยง 
 



แผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

-21- 
 
 

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

ความเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรนุแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
1. การใช้ดลุพินิจของผูม้ี
อ านาจในการอนุญาต อนุมัติ 
ต่างๆ 

10 การพจิารณาอนญุาต 
อนุมตัิ ยึดหลักกฎหมาย 
ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
และความถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

การพจิารณาอนญุาต 
อนุมตัิ มีความรวดเรว็ 
ถูกตอ้ง 

- ทุกกอง 1 5 5 

๒.  การปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมิ
ชอบหรือละเวน้การปฏิบัติ
หน้าที ่

10 ก ากับดแูล ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ให้ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย 

- เพื่อให้องค์กรปลอดการ
ทุจรติ  
- เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
บริการที่ด ี

ม.ค.-ก.ย.
2564 

การปฏิบัติงานโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

- ทุกกอง 1 5 5 

3.  โครงการกอ่สร้างพืน้ฐาน
ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน ์

10 ตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง 

เพื่อให้โครงการกอ่สร้างทุก
โครงการใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

โครงการก่อสร้างทกุ
โครงการได้ใช้ประโยชน์ 
และแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได ้

- กองช่าง 1 5 5 

4.  เกดิสาธารณภัยในพื้นที ่ 10 - จัดท าแผนปูองกนั
บรรเทาสาธารณภัย 
- จัดตั้งศนูย์ช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพื่อช่วยเหลอืประชาชนได้
ทันท ี

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ประชาชนที่ประสบเหตุ
ได้รับความช่วยเหลอื 

                                                 
211,693.-                                                                                                                   

สป. 2 4 8 
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ความเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรนุแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
5.  ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เนือ่งจากขาดรู้
ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายทีน่ าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

15 ส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรม 

เพื่อให้ปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่เกิดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 

- ทุกกอง 1 5 5 

6.  การจัดซือ้จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่
ถูกตอ้ง 

15 ส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรม 

เพื่อให้ปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่เกิดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 

- กองคลัง 1 5 5 

7.  การทุจริตในการเบิกจ่าย
ต่างๆ 

15 มีการตรวจสอบโดย
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

เพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจรติ 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน - กองคลัง 1 5 5 

8.  การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์สว่นตวั 

15 มีการตรวจสอบโดยงาน
พัสด ุ

เพื่อไม่ให้ราชการ
เสียประโยชน ์

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่มีการน าทรัพย์สิน
ราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

- กองคลัง 1 5 5 

9.  วางแผนการพัฒนาไม่
ถูกตอ้ง เหมาะสม สอดคลอ้ง
กับปัญหาและความตอ้งการ
ของประชาชน 

15 มีการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาทอ้งถิน่ทกุปี 

- เพื่อให้
แผนพัฒนาเป็น
กรอบในการท า
งบประมาณ
รายจ่ายได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
- เพื่อให้ระดับ
ความส าเร็จของ
แผนสูงกว่าร้อยละ 
60 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

- แผนพฒันาสามารถใช้
เป็นกรอบในการท า
งบประมาณรายจ่ายได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
- ระดับความส าเร็จของ
แผนสูงกว่าร้อยละ 60 

- สป. 1 5 5 
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แบบประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

******************************* 
ค าชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (1) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (2) ตามระดับ 
ดังนี้ 1 = น้อยที่สุด  2 = น้อย  3 = ปานกลาง  1 = สูง  1 = สูงที่สุด   

ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหต ุ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดบัความเสีย่ง 
(1)x(2) =(3) 

1. การใช้ดลุพินิจของผูม้ีอ านาจในการอนุญาต 
อนุมตัิ ต่างๆ 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบอุปถัมภม์าใช้ในการปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนกังานส่วนต าบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ สั่งการ 

   

2.  ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนือ่งจาก
ขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายทีน่ าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ทีอ่อกมาไม่มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติ 
- หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มกีารให้ความรู้
ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนกังานส่วนต าบลไม่สนใจอ่านระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดท าหรอืรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน 

   

3.  การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเขม้งวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องวา่งการทุจริต 

   

4.  วางแผนการพัฒนาไม่ถกูต้อง เหมาะสม 
สอดคล้องกับปัญหาและความตอ้งการของ
ประชาชน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพฒันาโดยยึดจากความตอ้งการของ
ตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะ
ได้รับ 

   

5.  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
เป็นไปอย่างไม่ถูกตอ้ง 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมายตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ 
- พนกังานผูม้ีหน้าทีจ่ัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับผลประโยชน์
จากผู้ขาย ผูร้ับจ้าง 

   

6.  การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

   

7.  การปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมิชอบหรือละเวน้การ
ปฏิบัติหน้าที ่

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเขม้งวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องวา่งการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดี 

   

8.  โครงการกอ่สร้างพืน้ฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้
ใช้ประโยชน ์

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ท า 

   

9.  การจ่ายเบ้ียยังชีพไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ 
กฎหมาย 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไมต่รวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับ
เบ้ียยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

   

10.  เกิดสาธารณภัยในพื้นที ่ ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟูา อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครือ่งมือเครือ่งใช้ กระแสไฟฟูา 
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