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  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่ จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  

  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อ
ได้มีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน 
ที่จะให้ความร่วมมือในการน าไปด าเนินการและทบทวนความเสี่ยงโดยต่อเนื่อง ดังนั้น การบริหารความเสี่ยง 
จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรทุกระดับ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องก าหนด
กลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยค านึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบ
เป้าหมายรวมขององค์กร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้   จะเป็นประโยชน์แก่การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษต่อไป 
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หน้า 1 

 บทท่ี 1  
บทน ำ 

1.ควำมเป็นมำ 

   ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติ  
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการบริหารจัดการความเสี่ยง  
โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังก าหนด การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ภาครัฐถือเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  โดยระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยในการวางแผน และจัดการเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น อันเป็นอุปสรรคต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมขีดศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล  โดยถือ
ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ พ.ศ. 2562  

        คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดท า
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม และคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน รวมถึงกระบวนการการด าเนินการต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท าให้เกิดความ
เสียหาย หรือส่งผลกระทบในอนาคตให้แก่องค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ อันจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
บริหารปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  จัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน รวมถึง
สถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร    
    2.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร   เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบที่เกิดความ
เสียหายต่อองค์กร  
    2.3 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเชื่อมโยง
การบริหารจัดการความเสี่ยงเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร และใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการ
วิเคราะห์  ตรวจสอบ  และประเมินผลความเสี่ยงเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือให้ด าเนินงานตามภารกิจ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

3. กรอบแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร    
   การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวัง
ของประชาชน หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก  
ผู้บริหารจึงมีหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยง   เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับ  



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

หน้า 2 

องค์กรโดยน าหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานภาครัฐ  มาวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้เกิดความเหมาะสมกับขนาด โครงสร้าง และความสามารถในการรองรับความเสี่ยงของหน่วยงาน และให้
มีการเชื่อมโยงการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าด้วยกัน การบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์กร  จะประสบความส าเร็จได้เกิดจากความมุ่งม่ันของหัวหน้าหน่วยงาน  และผู้ก ากับดูแลเป็นส าคัญ  
 

   หลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย  
 

   1. กรอบแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นพ้ืนฐานของการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงที่ดี เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการก าหนดแผน  
ระดับองค์กร (Strategic Plans) และการก าหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการตัดสินใจ
ของผู้บริหารอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน  กรอบแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย หลักการ ๘ หลักการ ดังนี้          
   (๑) กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต้องด ำเนินกำรแบบบูรณำกำรทั่วทั้งองค์กร  การ
บริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้ 
           (1.1) การบริหารจัดการความเสี่ยง  ต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวม 
มากกว่าแยกเดี่ยว เนื่องจากความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอ่ืน ๆ 
เช่น ความเสี่ยงของความล่าช้าในระบบการขนส่งวัตถุดิบไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมการผลิต อาจมี
ผลกระทบด้านการส่งมอบสินค้า ค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น 
            (1.2)  การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของ
องค์กร รวมถึงกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล 
           (1.3)  การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจใน 
ทุกระดับขององค์กร  
   (2) ควำมมุ่งม่ันของผู้ก ำกับดูแล หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ และผู้บริหำรระดับสูง การ
บริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน  
ของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้ก ากับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่  
ในการก ากับฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ก ากับดูแลซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าว 
จะมีหน้าที่ในการก ากับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย      
   ส าหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยการก ากับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้ก ากับดูแล
เกิดความมั่นใจว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงเหมาะสม 
เพียงพอ และมีประสิทธิผล และสร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้าง
สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารบุคคลที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง การด าเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการสื่อสาร เป็นต้น 
   ผู้ก ากับดูแล (ถ้ามี) อาจตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (หรืออนุกรรมการ หรือ
คณะที่ปรึกษา) ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญกับการด าเนินงานของ
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หน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีเป็นหลักในการด าเนินงานอาจจ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
อิสระในการก ากับหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงในเรื่องความเสี่ยงทางไซเบอร์ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น 

(3) กำรสร้ำงและรักษำบุคลำกรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร การขับเคลื่อนหน่วยงาน
ของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถ  การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่า
เป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรม
ตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware behavior) รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและ
ข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง  

   การสร้างพฤติกรรมที่ดี (Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความ
เสี่ยงผ่านวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นส าคัญ การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประกอบด้วย      
         1. การสื่อสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
         2. การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ 

     3. การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร 
     4. การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
     5. การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส 

      (4) กำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง หน่วยงาน 
ควรมีการก าหนดอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนและ
เหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบในการติดตาม การรายงาน หรือ
การส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่ก าหนดไว้ และ
ผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมก ากับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง  ตามแผนการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 

  (5) กำรตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะค านึงถึง
วัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้องค านึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย 
โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการหรือความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบ  
มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม 

          (6) กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และกำรตัดสินใจ การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือให้หน่วยงานมั่นใจ
ว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายรวมถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว แผนปฏิบัติราชการระยะ  
ปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน เมื่อหน่วยงานของรัฐก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรแล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการก าหนดทางเลือกของงาน/โครงการ (งานใหม่ๆ)  และการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับ
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ปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจ
ก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)    

  (7) กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศ ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลโดยตรง
ต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงเป็นพ้ืนฐาน หน่วยงานควรก าหนดประเภทข้อมูลที่
ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล และบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล 

  ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร 
สาเหตุความเสี่ยง ตัวผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูล
สารสนเทศต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจ
พิจารณาการรวบรวมการประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพ่ือลดข้อผิดพลาดจาก
บุคคล (Human errors) 

 (8) กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการ
ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานอาจพิจารณาท า Benchmarking เพ่ือพัฒนา
ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเริ่มต้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ Silo พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ 
บูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการด าเนินงาน  
โดยปกติการด าเนินงานและการตัดสินใจจะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลด้านความเสี่ยง 
 
 

    ๒. กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
(Routine  Processes) ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกรอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยผสานกรอบแนวคิดด้านการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) โดยมีองค์ประกอบการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ERM (Enterprise Risk Management) ประกอบด้วย องค์ประกอบ 8 ประการ 
ซึ่งครอบคลุมแนวทางการก าหนดนโยบายบริหารงาน การด าเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้  
 

       ๒.๑ สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment) เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ส าหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง สภาพแวดล้อมนี้มีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของ
องค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่งชี้ และจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วย
หลายปัจจัย เช่น จริยธรรม วิธีการท างานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการ
บริหารความเสี่ยงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นส่วนที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร และมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือน าไปด าเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้าน
ผลตอบแทนและการเติบโต กลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหาร
ความเสี่ยงจึงช่วยผู้บริหารในการก าหนดกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ 
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      ๒.๒ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  องค์กรต้องพิจารณาก าหนด
วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนเหมาะสม 
      ๒.๓ กำรระบุควำมเสี่ยง หรือ บ่งชี้เหตุกำรณ์  (Event Identification) คือ ปัจจัย
ในการระบุสถานการณ์ ซึ่งองค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือ  
มีผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจะเป็นอย่างไร ประกอบด้วย ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
และการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
      ๒.๔ กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) คือ การประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผล
กระทบในระดับต่ า เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์  
การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้ 
     โอกาสที่อาจเกิดข้ึน (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด 
     ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดข้ึนองค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด 
 

      ๒.๕ กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) คือ เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้
และประเมินความส าคัญแล้ว ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ โดย
พิจารณาทางเลือกในการด าเนินการจะต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบ
กับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพ่ือลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของ
เหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสี่ยง คือ 
   Avoid (การหลีกเลี่ยง) ลดโอกาสที่จะเกิดให้เหลือศูนย์ 
   Take (เฝ้าระวัง) ยอมรับความเสี่ยงนั้น 
   Treat (ควบคุม) ลดโอกาสที่จะเกิดให้น้อยลง/ลดปริมาณความเสียหายให้น้อยลง 
   Share ร่วมรับความเสี่ยงกับองค์กรอื่น หรือคนอ่ืน 
   Transfer โอนความเสี่ยงไปให้องค์กรอื่น หรือคนอ่ืน  
 

      ๒.๖ กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) เมื่อความเสี่ยงได้รับการประเมิน
และบ่งชี้ตามระดับความส าคัญแล้ว ต้องมีการประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้ประเมินต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายวิธีรวมกัน เพ่ือลดระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น  และความรุนแรงของเหตุการณ์ให้อยู่ในระดับ  
ที่ยอมรับได ้
 

      ๒.๗ สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information & Communication) การสื่อสาร 
หมายถึง การรับและส่งข้อมูลระหว่างกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน บุคคลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในงานที่สัมพันธ์กัน การสื่อสารจะเกิดได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล
ข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ ทั้งจาก
แหล่งภายในและภายนอก ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
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      ๒.๘ กำรติดตำมและกำรรำยงำน (Monitoring & Report) เพ่ือให้มั่นใจว่าการ
จัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม มีการควบคุมและจัดการอย่างมีประสิทธิผล จึงต้องมีการ
ติดตามผล ประกอบด้วย ความเสี่ยง กิจกรรมที่ควบคุม ผลลัพธ์ของการท ากิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
ความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งมีการติดตามผล ดังนี้ 

     1. หน่วยงานที่มีความเสี่ยงติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยง
อย่างสม่ าเสมอ ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานจริงและ
มีประสิทธิผลสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน      
    2. มีการตรวจสอบเพ่ือแนะน าให้ปรับปรุงข้อบกพร่องให้เหมาะสมกับเวลา  
    3. มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กร 
 

4. นิยำมควำมเสี่ยงและค ำจ ำกัดควำมของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

  ควำมเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นได้ ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบ 
ในด้านลบที่ไม่ต้องการ  ดังนั้น การตัดสินใจกระท าการใดๆ  โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใดๆ   
จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในภาวะของความเสี่ยง 
  กำรเสี่ยง  หมายถึง  การตัดสินใจที่จะด าเนินการ (หรือไม่ด าเนินการ) สิ่งใดสิ่งหนึ่งบน
พ้ืนฐานของการขาดข้อมูล ที่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน เป็นเพียงการประมาณการ การคาดเดา การตั้งความหวัง 
ซึ่งผลของการตัดสินใจนั้นอาจเป็นไปตามความคาดหมายหรือตรงกันข้ามก็ได้  
 

   ปัจจัยเสี่ยง  หมายถึง  ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง  ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด  และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือที่จะได้วิเคราะห์และก าหนด
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง  
 

   กำรประเมินควำมเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
และจัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด ( likelihood) และผลกระทบ (Impact)  
   - โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
   - ผลกระทบ (impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิด 
เหตุการณ์ความเสี่ยง     
   - ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)  หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
 

  ประเภทของควำมเสี่ยง หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เพ่ือสะดวก 
ในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดล าดับ และก าหนดการควบคุม ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  
ได้แยกประเภทของความเสี่ยง ดังนี้    
 

  (1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนด 
กลยุทธ์และนโยบายในการบริหารงานที่ไมเ่หมาะสม ไมช่ัดเจน หรือน ากลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง  
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   (2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรในการปฏิบัติงานว่ามีระบบควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกินความจ าเป็น   
   (3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง 
ความเสี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตทางการเงิน เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงิน 
และการควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกินความจ าเป็น    
   (4) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยง 
ที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติ
คณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ 
ไม่เหมาะสมหรือมีอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่ก าหนด และอาจมีผลการลงโทษ
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง
อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น 4 แนวทางหลัก ดังนี้  
   (1) กำรยอมรับ (Take Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและ  
ไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใด ๆ 

   (2) กำรควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการ
แก้ไขวิธีการ ควบคุม หรือมีการควบคุมเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน การจัดท ามาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control) 
  (3) กำรยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้น 
ไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการด าเนินงาน เช่น การหยุด
ด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลด
ขนาดของงานหรือกิจกรรมลง 
  (4) กำรโอนย้ำย (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่ง 
ความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน การท าประกันภัย เป็นต้น 

        กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหาร
ปัจจัยและควบคุม กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กร
จะเกิดความเสียหายจากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงของ
องค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับ
ทั่วทั้งองค์กร 
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5. เป้ำหมำย 
 

  ๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ใน
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายก าหนดไว้ 
  ๒. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
   ๓. สามารถน าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในงานที่รับผิดชอบ 
   ๔. เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
   ๕. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร     

๖. ประโยชน์ของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
  1. เปน็ส่วนหนึ่งของหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วย 
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญ  
และสามารถท าหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน 
 2. สร้ำงฐำนข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนในองค์กร  การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
  3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภำพรวมของควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่ส ำคัญทั้งหมด การบริหารจัดการความ
เสี่ยงจะท าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึง
ความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 

 4. เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์  
การติดตาม ควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ศรีสะเกษเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพและ 
ขีดความสามารถขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
  5. ช่วยให้กำรพัฒนำองค์กรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงท าให้รูปแบบ
การตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององค์กร มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดย 
ที่ผู้บริหารมีความเข้าใจกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และน ามาบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ
อย่างชัดเจน  
  ๖. ช่วยให้กำรพัฒนำกำรบริหำรและจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล โดยการจัดสรรทรัพยากรบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม พิจารณาถึงระดับ
ความเสี่ยงมากน้อยในแต่กิจกรรม และเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรโดยรวม อันส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๗. ควำมเชื่อมโยงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกับกระบวนกำรวำงแผนขององค์กร  
 
 

  ๗.๑ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐    
   มาตรา ๖๕ รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็น 
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

 ๗.๒ ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐    
   การทีจ่ะท าให้ประเทศไทยพัฒนาสู่อนาคตอันพึงประสงค์นั้น  จ าเป็นต้องมีการวางแผน 
และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมน าไปเป็นแนวทางการพัฒนา 
เพ่ือขับเคลื่อนไปทิศทางเดียวกัน ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ ประกอบด้วย  
   ๑. ด้านความมั่นคง    
   ๒. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน    
   ๓. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์    
   ๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   ๕. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    
   ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 

 

 ๗.๓ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มุ่งพัฒนา 
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลัก
สมดุลอย่างยั่งยืน และเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ                       
                                          สู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
                                          และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   
    ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ   
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
 
 

 ๗.๔ ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
    ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ภายใต้วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  
(Zero tolerance & Clean Thailand) ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions  
                                          Index : CPI) ของประเทศไทย  

 ๗.๕ เป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัดศรีสะเกษ 
 

                 วิสัยทัศน์  “ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร” 
 

                 พันธกิจ (1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูปสินค้าการเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
                                และนวัตกรรม 
            (2) ส่งเสริมการค้าการลงทุน โดยการสร้างโอกาส และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา 
                                การท่องเที่ยวที่ครบวงจร และส่งเสริมเมืองกีฬา (sport city) 
                            (3) ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมประเพณี  
                                วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                            (4) สร้างความสมดุลความหลากหลาย และความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
                                 และสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก 
                            (5) เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
                                 และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ทั้งนี้ โดยการบริหารจัดการภาครัฐ 
                                 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  

        เป้ำประสงค์ : เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้  
                                   ควบคูไ่ปกับการพัฒนาด้านสังคม ความเป็นอยู่ของประชาชน และการรักษา 
                                   ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ 
 

                 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำ : ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ GPP จังหวัด  
                           เฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง เป้าหมาย ร้อยละ 2 
 

                 ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด : 
             ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร 
            ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
           ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
            ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
            ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน 
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 ๗.๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 

        1. วิสัยทัศน์ (VISION)  “สร้ำงสังคมมีสุข ส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนและกำรท่องเที่ยว 
                                                        พัฒนำกำรศึกษำท้องถิ่นได้มำตรฐำน” 
 

         2. พันธกิจ (MSSION) 
       1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น 
      2. ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพาณิชย์ การค้า และการลงทุนชายแดน 
       4. พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
       5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
        
 

        3. เป้ำประสงค์ 
       1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุข โดยองค์รวมที่ดีขึ้น 
       2. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่บนความสมดุลและยั่งยืน 
      3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพาณิชย์ การค้าและการลงทุนชายแดน 
                         เปิดประตูสู่อาเซียน 
       4. พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นทุกระดับได้มาตรฐานและมีส่วนร่วม     
       5. พัฒนาองค์กรที่มุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ก้าวทันเทคโนโลยี 
 
  

           4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพาณิชย์ การค้าชายแดน 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4  การจัดการศึกษาท้องถิ่น     
       ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาองค์กร 
 

               5. กลยุทธ์ 
        ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
       กลยุทธ์ (1) การพัฒนาสุขภาพอนามัย 
            (2) การกีฬาและนันทนาการ     
             (3) สวัสดิการสังคม 
            (4) การพัฒนาอาชีพ 
             (5) การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
             (6) การส่งเสริมศาสนา รักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
                                    และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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       ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
       กลยุทธ์ (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        (2) การส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาเมือง/ชนบท     
             (3) การส่งเสริม สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

       ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว และกำรพำณิชย์ กำรค้ำชำยแดน 
       กลยุทธ์ (1) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
        (2) การส่งเสริมการพาณิชย์ การลงทุน     
              (3) การส่งเสริมการค้าและการลงทุนชายแดน 

       ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น     
        กลยุทธ์ (1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
       (2) การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นอัจฉริยภาพ   
              (๓) การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
              (๔) การพัฒนาสถานศึกษา 
              (๕) การส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
              (๖) การพัฒนาระบบนิเทศทางการศึกษา 
              (๗) การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              (๘) การส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
                                    เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
              (๙) การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรพัฒนำองค์กร 
       กลยุทธ์ (1) การพัฒนาบุคลากร 
        (2) การพัฒนาองค์กร     
              (3) การบริหารจัดการ 
 

๗.๗ นโยบำยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 

    ๑. ด้ำนเศรษฐกิจ 
        ๑.๑ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าการเกษตร ปศุสัตว์ สินค้าชุมชน และการบริการ 
      ๑.๒ พัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
      ๑.๓ เชิญชวนนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้มาลงทุนในจังหวัด 
 

    ๒. ด้ำนสังคม 
        ๑.๑ ส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ 
      ๑.๒ ส่งเสริมสุขภาวะประชากรทุกช่วงวัย 
      ๑.๓ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
      ๑.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ 
                               ผู้ดอ้ยโอกาส 
      ๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 
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   ๓. ด้ำนสิ่งแวดล้อม  
        ลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด ๓R  เพ่ือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าช่วยลดปริมาณ
ขยะให้น้อยลง ด้วยการใช้น้อย ใช้ช้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle) เพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในเขตเมือง โดยปลูกต้นไม้ในสถานที่ราชการ ศาสนสถาน โรงเรียน ชุมชน ที่อยู่อาศัย พื้นที่สาธารณะ 
ในเขตชนบท จัดท าโครงการ อบจ.สีเขียว ส่งเสริมและสนับสนุนการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
รวบรวมและก าจัดขยะอันตราย ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน หรือพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

    ๔. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
        ๔.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม  
        ๔.๒ พัฒนาแหล่งน้ า 
        ๔.๓ พัฒนาสถานีขนส่ง 
 

  ๘. อ ำนำจหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
 

  ๑. ภายใต้ข้อบัญญัติตามกฎหมาย มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.256๒  ก าหนดอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้      
           (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
          (๒) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
          (๓) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
          (๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการ 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
          (๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
          (๖) อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด  
พ.ศ.2598 ภายในเขตสภาต าบล 

          (7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          (๗ ทวิ)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
          (๘) จัดท ากิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดท า ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
          (๙) จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 บรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามก าหนดในกฎกระทรวง 
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 ซึ่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 ได้ก าหนดว่า ให้กิจการดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน สมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมด าเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า 
 

      (1) จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
               (2) ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
      (3) บ าบัดน้ าเสีย 
               (4) บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               (5) วางผังเมือง  
               (6) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง  
        (7)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า  
      (8) จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ และตลาด  
               (9) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
               (10) รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  
               (11) จัดการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา และบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
      (12) จัดให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจสวนสาธารณะและ  
สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมส าหรับราษฎร  
      (13) จัดให้มีทางสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ  
         (14) ป้องกันและบ าบัดรักษาโรค  
      (15) จัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล 
               (16) ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
               (17) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ 
      (18) กิจการที่ได้มีการก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๒. ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๑๗  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง มีดังนี้ 
 

          (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้อถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
          (๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
          (๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
          (๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
          (๕) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
         (๖) การจัดการศึกษา 
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          (๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
          (๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
          (๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
          (๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
          (๑๑) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
          (๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
          (๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
          (๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
           (๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริม การลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเอง  
หรือร่วมกันกับบุคคลอ่ืน 
            (๑๖) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบก และทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
             (๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
             (๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
             (๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ    
             (๒๐) การจัดให้พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ  
             (๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
             (๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
             (๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
             (๒๔) จัดท ากิจกรรมใดอันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
ที่อยู่ในเขต และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการ หรือให้
บริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด  
            (๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
               (๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน              
       (๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส   
            (๒๘) จัดท ากิจการอื่นใดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็น
อ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด    
             (๒๙) กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

 ๓. ภายใต้ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ได้ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
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    ข้อ 1 ลักษณะของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะ 
ในเขตจังหวัด 
         (1) ด าเนินงานในโครงการทีมีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
ในเขตจังหวัด 
        (2) เป็นการด าเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวม  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัด  ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปด าเนินงานที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดสามารถด าเนินการได้เอง 
         (3) เข้าไปด าเนินการตามแผนงาน หรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง  
หรือมีผู้ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป  

 

      ข้อ ๒ ในการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม ข้อ 1  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจะด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปในลักษณะ ดังนี้ 
        (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนจังหวัดโดยการสร้าง
และพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณในการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมดุล และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
        (2) การก่อสร้างและบ ารุงรักษาโครงการที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่  หรือมีการ 
เกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยง 
กับแผนงานโครงการที่ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 
        (3) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือขยายศักยภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 
        (4) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน 
และพาณิชยกรรมของจังหวัด 
        (5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การท าหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลรวม  การดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 
        (6) ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด  

        (7) ด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
ก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยื่นกิจกรรมถ่ายโอน 
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด “มีหน้าที่ที่ต้องท า” 
 

 ข้อ 3 การให้การสนับสนุนแก่ประชาชน องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริม
ความสามารถด าเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่งของ หรือการเข้าไปด าเนินการแทน 
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 ข้อ 4 หากมีปัญหาข้อขัดข้องในการด าเนินงานตามอ านาจ และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท าหน้าที่ในการวินิจฉัยและ
ด าเนินการตามประกาศ  

 
 
 ๙. โครงสร้ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 

ฝ่ำยนิติบัญญัติ 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานสภา อบจ.ศก. (คนที่ 1) รองประธานสภา อบจ.ศก. (คนที่ 2) 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
จ านวน  36  คน 
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  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
  
 

  กลุ่มงานป้องกันและ   
  ควบคุมโรค  
 

  กลุ่มงานบริการ 
   การแพทย์ฉุกเฉิน  
   

    
  
   

 

 

ฝ่ำยบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

                                        
                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 - ที่ปรึกษานายก อบจ. 
 - เลขานุการนายก อบจ. 

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านักงาน
เลขานุการ อบจ.

อบจ. 

 

กองยุทธศาสตร์ 
และงบประมาณ 

 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 

กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

 

 

ส านักคลัง 

 

 

ส านักช่าง 

 
     ฝา่ยอ านวยการ 
 

      ฝ่ายนิติการและ   
      การพาณิชย์ 
 

       ฝ่ายสวัสดิการสังคม  
 

       ฝ่ายส่งเสริมการ  
       ท่องเท่ียว  
        
 

     ฝ่ายป้องกันและ 
       บรรเทาสาธารณภัย  

 
ฝ่ายกิจการสภา   
     
 ฝ่ายการประชุม  
 
 ฝ่ายส่งเสริมการ    
 มีส่วนร่วมของ  
 ประชาชน  

 

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
 
ฝ่ายงบประมาณ 
 
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมิน 
ผลแผนงานและโครงการ 
   
 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

 

 ส่วนบริหารงานคลัง  
  - ฝ่ายการเงิน  
  - ฝ่ายการบัญชี  
  - ฝ่ายพัฒนารายได้  
 

 ส่วนบริหารงานพัสดุ  
  - ฝ่ายจัดหาพัสดุ  
  - ฝ่ายทะเบียน    
    ทรัพย์สิน 
 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
 

 

         
 
 
 
      
 
       
 
 

 

 

 

 
   ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง 
       - ฝ่ายส ารวจ  
       - ฝ่ายออกแบบ  
 

   ส่วนพัฒนาโครงสร้าง  
   พื้นฐาน  
       - ฝ่ายก่อสร้างและ  
         ซ่อมบ ารุง   
       - ฝ่ายเครื่องจักรกล  
  - ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
      

 

  ฝ่ายบริหารการศึกษา 
 

  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

   
 
   

 

 

 
      ฝ่ายสรรหาและ  
      บรรจุแต่งต้ัง 
 
      ฝ่ายส่งเสริมและ 
      พัฒนาบุคลากร  
 
     ฝ่ายวินัยและส่งเสริม 
     คุณธรรม 

       
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กองสาธารณสุข 

 

สถำนศึกษำในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีจ ำนวน 39 แหง่ ดังนี้ 

 1. บ้านเพยีนาม               2. บ้านปราสาท          3. บ้านเปอืยนาสูง           4. บ้านสิริขุนหาญ          5. กระดมุทองวิทยา        6. ไตรมิตร                7. กันทรอมวิทยาคม   
 8. กุญชรศิรวิทยิ ์              9. กุดเสลาวิทยาคม    10. ขุนหาญวิทยาสรรค์     11. ดงรักวิทยา            12. นาแก้ววิทยา           13. จกิสังข์ทองวิทยา     14. ดา่นอุดมศึกษา 
15. โคกสะอาดวิทยาคม     16. ราษีไศล             17. โนนปูนวิทยาคม         18. บกวิทยาคม           19. ประชาพัฒนาศึกษา   20. ผักแพววิทยา         21. พรานวบิูลวิทยา 
22. ตระกาศประชาสามัคคี  23. โพธิ์วงศ์วิทยา     24. ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์    25. โพธิ์ธาตุประชาสรรค์  26. หวายค าวิทยา          27. ไพรธรรมคุณวิทยา  28. ไพรบึงวิทยาคม
29. เมืองแคนวิทยาคม       30. ร่มโพธิ์วิทยา        31. เมืองจันทรว์ิทยาคม     32. แวงแกว้วิทยา          33. ศรีแก้วพิทยา           34. ศิลาลาดวิทยา       35. สายธารวิทยา 
36. โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม  37. หนองถ่มวิทยา     38. หนองหว้าประชาสรรค์  39. หนองทุ่มศรีส าราญวิทยา      

     

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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บทที่ ๒  
การบริหารจัดการความเสี่ยงองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 1. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง  

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ถือปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงมาช่วยวางแผน และจัดการเหตุการณ์ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ 
รวมถึงกระบวนการด าเนินการต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ และเพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องส าคัญในการบริหารงานให้เป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร  จึงได้ก าหนดนโยบายจัดการ 
ความเสี่ยง ดังนี้ 
   1. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องด าเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กรอย่าง 
เป็นระบบ ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน รวมถึงกระบวนการการจัดท าแผนกลยุทธ์และ
กระบวนการประเมินผล ซ่ึงเป็นเครื่องมือส าคัญทีช่่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจผู้บริหารในด้านต่างๆ 
  ๒. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด 
  ๓. ส่งเสริม/กระตุ้นให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้เจ้าหน้าที่ 
ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถบ่งชี้และการควบคุมความเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบที่เกิดความเสียหายต่อองค์กร  
    ๔. ด าเนินการ/สนับสนุนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด 
ให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 
    ๕. ต้องน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เข้าถึงสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยง 
    ๖. ติดตามทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง และสภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงจัดท ารายงานผลบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
 

2. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กรก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ 
 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   ประธานกรรมการ 
 2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทุกท่าน  กรรมการ 
 3. ผู้อ านวยการส านักช่าง               กรรมการ 
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  4. ผู้อ านวยการส านักคลัง                กรรมการ 
 5. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    กรรมการ 
          6. ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ    กรรมการ 
 7. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กรรมการ 
 8. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่      กรรมการ 
 9. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข      กรรมการ 
         10. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน      กรรมการ 
         11. ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานพัสดุ     กรรมการ 
         12. ผู้อ านผู้อ านวยการส่วนบริหารคลัง     กรรมการ 
         13. ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง              กรรมการ 
         14. ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน             กรรมการ 
         15. ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษทุกแห่ง      กรรมการ 
         16. นางณชา  แสนจันทร์      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
         17. นายกันตภณ  เตชะสุข     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     กรรมการ 
         18. นางสุพรรณษา  จอมหงษ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      กรรมการ 
         19. นายวีระชัย  พรหมทา      หัวหน้าฝ่ายประชมุ        กรรมการ 
         20. นางวรินทร์  ปานนิล    หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมสีว่นร่วมของประชาชน  กรรมการ           
         21. นายภาคภูมิ  ราชสุนทร  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   กรรมการ/เลขานุการ 
         22. นางสาวจิตรา จนัเทพา   หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา               กรรมการ/ผช.เลขานุการ  
         23. นางอุษณีพร สุมาจักร หน.ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  กรรมการ/ผช.เลขานุการ  
         24. นายพิสิษฐ์  ไชยา        นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ              กรรมการ/ผช.เลขานุการ  
         25. นายปฏิพัทธิ์ แผ่นศิลา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ/ผช.เลขานุการ  

 มีหน้าที่ 
       1. จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร 
       2. ติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ โดยให้มีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงาน หรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้สองอย่างร่วมกัน 
กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระส าคัญ ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทราบทันที 
      3. จัดท ารายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
      5. พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือน าไปปรับปรุงและจัดท าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงของหน่วยงานปีถัดไป 
 

 

 

 

 



 

หน้า ๒๑ แผนบริหารจัดการความเสีย่งองค์การบริหารส่วนจังหวดัศรสีะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 ผังการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

 

 

 

 

 

  

      
   

 

 

 
 

3. กรอบการด าเนินงานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กรอบระยะเวลาการด าเนินงาน 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการความเสีย่งขององค์กร             
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง 
การบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.ศรีสะเกษ 

            

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง
ตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามกรอบแนวทาง
มาตรฐาน COSO ร่วมกับการพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาล 

            

4. จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.ศรีสะเกษ             

5.ประกาศใช้แผนและนโยบายบรหิารจัดการความเสี่ยงเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบตัิ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น หนังสือ
แจ้งเวียน และเว็บไซดห์น่วยงาน เป็นต้น 

            

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนบรหิาร
จัดการความเสีย่งขององค์กรน าไปสู่การปฏิบัติ 

            

7. สรปุรายงานผลการบริหารจดัการความเสี่ยงขององค์กร 
ให้ผู้บริหารทราบ 

            

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ 

คณะกรรมการบรหิารจดัการความเสี่ยงระดับองค์กร 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

หัวหน้าส่วนราชการ 

เจ้าหน้าท่ีจัดท าแผนความเสี่ยง 
ส่วนราชการในสังกัด 

คณะท างานบรหิารความเสี่ยงหน่วยงานย่อย 
(ส่วนราชการในสังกัด) 
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๔. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชาชนในท้องถิ่น การด าเนินงานตามภารกิจมุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการและ
ให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งอยู่ ภายใต้
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และตามประกาศกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐน าระบบบริหารจัดการความเสี่ยง  เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานตาม
ภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยน ามาช่วยในการวางแผน และจัดการเหตุการณ์ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน อันส่งผลให้เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของ
หน่วยงานของรัฐอย่างมีธรรมาภิบาล  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือรับผิดชอบในการ
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยคณะกรรมการได้ก าหนด
แนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission) ดังนี้ 

 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ด าเนินงาน
ตามภารกิจโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนราชการภายในสังกัด  2 ส านัก  
๖ กอง ๑ หน่วย และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 39 แห่ง ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ก าหนดสภาพแวดล้อมภายใน
ให้สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์กรให้ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเห็นว่า
สภาพแวดล้อมภายใน  เป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง และเป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
การพัฒนา และขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกส่วนทุกงานเข้าด้วยกัน  ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์กรจะบรรลุผลได้จะต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร  นโยบายผู้บริหาร  
แนวทางการปฏิบัติงานของบุคคล  กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ  เป็นต้น 

  ๒. ก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)     
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยน ากลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงมาช่วยในการบริหารงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic) กล่าวคือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร  
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2. ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กร 
พิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลของการด าเนินงานด้วย 
  3. ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะ รายงานทาง
การเงิน (Financial Report)  
  4. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) โดยเฉพาะการจัดท าระบบ ควบคุม
ภายในเพื่อลดความเสี่ยง ส่วนการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีอ่ืน ๆ องค์กรก็สามารถใช้กฎระเบียบต่าง ๆ เป็น
เครื่องมือได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากข้ึน 
   ดังนั้น เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับภาพรวมและสอดคล้องกับขอบเขตการ
ด าเนินงานในแต่ละระดับ โดยใช้หลักการตั้งเป้าหมายที่ดีตามหลักการ SMART ดังนี้ 
   1) Specific : มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และก าหนดผลตอบแทน
หรือผลลัพธ์ทีต่้องการให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน 
   2) Measureable : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้ 
            3) Achievable : มคีวามเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้เงื่อนไขท่ีมีการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
   4) Reasonable : สมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นจริง 
  5) Time Constrained มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม  
 

  ๓. การระบุความเสี่ยง (Event  Identification) 
              ๑. การระบุความเสี่ยง หรือบ่งชี้เหตุการณ์ 
   โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการ น ามาวิเคราะห์จาก 
สถานการณ์ในอนาคตท่ีอาจจะส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตท่ีอาจ 
จะส่งผลต่อการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัย 4 ประเภท 
ได้แก่     
   ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategic Risk) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมาย และ 
พันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และ
เหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ หรือเกิดจาก
การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน หรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ท าให้โครงการ
ขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหาร 
หรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากตัดสินใจผิดพลาด หรือน าการตัดสินใจ
นั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
    ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน
ขององค์กร กระบวนงาน เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
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                 ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณ 
ไม่เพียงพอ  และไม่สอคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ  เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การ
วางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงาน เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน  
              ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา 
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
    โดยการระบุความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจะด าเนินการ
ระบุความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-1 แบบฟอร์มระบุความเสี่ยงแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

              ๒. การระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
  ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบด้วย 10 ประการใน
การวิเคราะห์เพ่ือระดับความเสี่ยงนั้น ต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลในแต่ละด้านมาพิจารณาปัจจัยเสี่ยง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของโครงการที่คัดเลือกมา เช่น ด้านกลยุทธ์ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่อง 
ประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม ด้านการด าเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใส  
ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรมและภาระรับผิดชอบด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความ
เสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรมและความเสมอภาค  
   ๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  พิจารณาการมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างกระบวนการการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบและมีมาตรฐาน มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
   2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) พิจารณาการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิต
ภาพ คุ้มค่าการลงทุน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ
ลดภาระค่าใช้จ่าย    
  3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) พิจารณาการให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ ตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม 
   5. หลักความโปร่งใส (Transparency) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น
และเชื่อถือได้ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 
   6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) พิจารณาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจแสดงทัศนะ เสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง  
ร่วมคิดแก้ไขปัญหาร่วมกันในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
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   7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) พิจารณามีการมอบอ านาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม 
   8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  พิจารณาการใช้อ านาจของกฎหมาย  กฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงเสรีภาพของ
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ 
  9. หลักความเสมอภาค (Equity) พิจารณาการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน และต้อง
ค านึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
   10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) พิจารณาการมีกระบวนการ 
ในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบโดยตรง จะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นส าคัญ 

  ๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
    คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ด าเนินการ

ทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพ่ือน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบ และท าการค านวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยน าระดับความรุนแรงที่ได้ 
จากการค านวณมาเปรียบเทียบกันระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้  ดังนี้ 

 

               เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
          ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ 

 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ค่าความเสี่ยง 
(โอกาส & ผลกระทบ) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก 20-25 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งรัด 
จัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สูง 15-19 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ปานกลาง 10-14  อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถด าเนินการควบคุม  
โดยกระบวนการควบคุมภายใน 

น้อย 5-9 อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้เกิดความเสี่ยง 

น้อยมาก 1-4 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
 

และน าผลการประเมินมาก าหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และท าการ
ประเมินผลและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ ตามแบบฟอร์ม RM-2 
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 ขั้นตอนการด าเนินการ มีดังนี้ 

   ๑) การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมิน 
ความเสีย่ง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ  ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี้ 
 

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงปริมาณ 
 

ระดับ โอกาสที่เกิดความเสี่ยง ความถี่ท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
5 สูงมาก ระหว่าง   1-4    ครั้งต่อสัปดาห์ 
4 สูง ระหว่าง   1-6    เดือนต่อครั้ง 
3 ปานกลาง ระหว่าง   6-12  เดือนต่อครั้ง 
2 น้อย มากกว่า    1   ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5   ปีต่อครั้ง 

 
                เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสที่เกิดความเสี่ยง ความถี่ท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณีท่ีมีการยกเว้น การปฏิบัติ 

    

         
เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงปริมาณ 

   ด้านการเงิน 
 
 

ระดับคะแนน ผลกระทบ ความถี่ท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
5 สูงมาก             › 10 ล้านบาท 
4 สูง             › 5 แสน - 5 ล้านบาท 
3 ปานกลาง             › 1-5 แสนบาท 
2 น้อย             › 10,000 – 1 แสนบาท 
1 น้อยมาก              ไม่เกิน 10,000  
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เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงคุณภาพ 
         ด้านภาพลักษณ์องค์กร 

 

ระดับคะแนน ผลกระทบ ความถี่ท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
5 รุนแรงมาก มีข่าวผ่านสื่อต่างๆ ในเชิงลบ มากกว่า 3 วัน 
4 รุนแรง ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆในเชิงลบ มากกว่า 3 วัน 
3 ปานกลาง ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ในเชิงลบ 2 วัน 
2 น้อย ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ในเชิงลบ 
1 น้อยมาก แก้ไขได้ภายใน  1 วัน 

 

 

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงคุณภาพ 
ด้านการปฏิบัติงาน 

 

ระดับคะแนน ผลกระทบ ความเสียหาย 
5 รุนแรงมาก มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือด าเนินงาน 

ไมส่ าเร็จตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า 89% 
4 รุนแรง มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือด าเนินงาน 

ไมส่ าเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า 80-89% 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือด าเนินงาน 

ไมส่ าเร็จตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า ๗๐-๗9% 
2 น้อย ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือด าเนินงาน 

ไมส่ าเร็จตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า 50-69% 
1 น้อยมาก ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือด าเนินงาน 

ไมส่ าเร็จตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า 50% 
 

 

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงคุณภาพ 
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/หนังสือสั่งการ 

 

ระดับคะแนน ผลกระทบ ความเสียหาย 
5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับที่สูงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย 
1 น้อยมาก แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย 

  
 2.) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ
ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส(likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความ
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รุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยง
ที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผน
และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้    
  1) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะ
เกิดนั้นมาก น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
  2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
  3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง  เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
(likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยง
ในระดับใด  
  4) การจัดล าดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องน ามาจัดล าดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือก าหนดกิจกรรมการ
ควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่
ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงล าดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก และ
เลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้  

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
 

ผล
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 5 5 10 15 20  25   VH สูงมาก 

4 4 8 12 16 20   H สูง 

3 3 6 9 12 15  M ปานกลาง 

2 2 4 6 8 10  L น้อย 

1 1 2 3 4 5  VL น้อยมาก 

  1 2 3 4 5    

   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    
   
 

ระดับความรุนแรง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่เกิดความเสียหาย 
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            เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
      ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ 

 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ค่าความเสี่ยง 
(โอกาส & ผลกระทบ) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก 20-25 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งรัด 
จัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สูง 15-19 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ปานกลาง 10-14 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถด าเนินการควบคุม  
โดยกระบวนการควบคุมภายใน 

น้อย 5-9 อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้เกิดความเสี่ยง 

น้อยมาก 1-4 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
 
 

  ๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

      หลังจากด าเนินการประเมินความเสี่ยงตามภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ศรีสะเกษ เพ่ือให้การบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนด คณะกรรมการฯ จึงก าหนดการตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และช่วงเบี่ยงเบนของรับความเสี่ยงที่องค์กร 
ยอมรับได้ และน ามาบริหารจัดการ โดยน าปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูง และสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อก าหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยง ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จ ตามแบบฟอร์ม RM-3 แบบฟอร์มแผนจัดการความเสี่ยง และด าเนินการตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง   

 กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการ 
ความเสี่ยงไว้ 4 วิธี ดังนี้    
      (๑) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง หลังจากประเมินความเสี่ยงสิ้นสุด
แล้วไม่ต้องมีการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้ความเสี่ยงที่มี
น้อย ความน่าจะเกิดน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้
ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง และไม่คุ้ม
ค่าท่ีจะด าเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการยอมรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการ 
ติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น   
      (2) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction)  หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) 
หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบควบคุม เพ่ือป้องกันการ
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับแผนส ารองในเหตุฉุกเฉิน เช่น การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน การ
จัดอบรมเพ่ิมทักษะในการท างานให้กับบุคลากรและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน   
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      (๓) การกระจาย (Risk Sharing)  หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) หมายถึง การ
กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การท าประกันภัยองค์กร
ภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทน (Outsource) เป็นต้น    
      (๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึง การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ 
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดการด าเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 
ที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการลง
หรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่าเป็นต้น    
      (5) การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer Risk) เป็นการถ่ายโอนงานโครงการ 
หรือกิจกรรมให้หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์การ
โดยเฉพาะกรณีที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง หรือมีระดับความรุนแรงสูงเช่นภัยธรรมชาติ หรือ  
วินาศภัย ต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วย
การประกันภัยหรือในกรณีที่ความเสี่ยงอาจเกิดความไม่ช านาญงานของบุคคลากรภายในหน่วยงานก็อาจ  
จัดจ้างบุคลากรภายนอกมาด าเนินการแทน    
 

  6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)        
      เป็นการน านโยบายและวิธีการปฏิบัติ  ที่จะช่วยให้มั่นใจว่ามีการด าเนินงานตามแนวทาง 
การตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้   โดยเชื่อมโยงวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  เพ่ือให ้
มั่นใจว่าองค์กรได้มีการด าเนินการตามมาตรการ  ตามองค์ประกอบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ดังนี้  
1) มีสภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและ  
การสื่อสาร 5) กิจกรรมการติดตาม โดยก าหนดกิจกรรมควบคุมในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
ในทุกระดับทุกภารกิจงานทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การอนุมัติ การมอบหมาย
หน้าที่ การยืนยันความถูกต้อง  การแบ่งหน้าที่  และสอบทานผลการปฏิบัติงาน  โดยแบ่งประเภทการ 
ควบคุมได ้4 ประเภท คือ  
 

      1. การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ 
การควบคุม การเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ  
      2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เช่น วิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเมื่อ
ศึกษาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง ฯลฯ    
      3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุม ที่ส่งเสริมหรือกระตุ้น 
ให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น    
      4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพ่ือหาวิธีแก้ไขให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต เช่น  การจัดเตรียม
เครื่องมือดับเพลิง เพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น 
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  7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)  
     ก าหนดการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร  เพ่ือให้เกิดการผลักดันด้านการ 
น าแบบวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยการ
ก าหนดช่องทางการสื่อสารข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงในกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ผู้บริหาร คณะท างาน
จัดระบบบริหารความเสี่ยง ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานได้รับทราบข้อมูลผ่านช่องทางระบบสารสนเทศ
ต่างๆ เช่น เว็บไซด์ หนังสือเวียน แผ่นพับ การจัดประชุมชี้แจง ต้องมีเนื้อหาสาระเหมาะสม มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ มีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้  มีความเป็นปัจจุบัน ทันเวลา มีการจ ากัดการเข้าถึงอย่าง
เหมาะสม รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัย 
 

 8. การติดตามประเมินผลและจัดท ารายงาน (Monitoring & Report) 
     การติดตามประเมินผล (Monitoring) หลังจากท่ีมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ต้องมีการ
ด าเนินการติดตามผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ ตามระยะเวลาที่ก าหนด เป็นการ
ติดตามผลหลังจากได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพรวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จ ความรุนแรงของ
ผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการควบคุม มีความเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ 
    1.เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม
ผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้ว  ว่าบรรลุผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่  
โดยก าหนดระยะเวลาติดตามความเสี่ยงในรอบระยะเวลา ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 
  2. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่เป็นการท าเพ่ิมเติมว่าแล้วเสร็จ
ตามก าหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
  

   การรายงานผล (Report) เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง 
ว่ายังมีความเสี่ยงที่ยังอยู่หรือไม่ ถ้ายังเหลืออยู่มีอยู่ในระดับใด และวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร  
เพ่ือเสนอผู้บริหารรับทราบ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหรือข้อมูลประกอบการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 ๙. การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร 
      คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะด าเนินการ
ทบทวนความเสี่ยงที่เหลืออยู่ และความเสี่ยงที่พบใหม่  เพ่ือน ามาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการ 
ความเสี่ยงในปีถัดไป และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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บทที่ ๓  
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 

   ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยงาน เพ่ือบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562  และได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ตามค าสั่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 1174/2565 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565  ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้น าหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
มาต ร ฐ าน  COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Tread  way Commission)  
มาวิเคราะห์และประเมินผลความเสี่ยงตามกระบวนการจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้หน่วยงาน  
สามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด โดยประสานส่วนราชการในสังกัด 2 ส านัก  
6 กอง 1 หน่วย รวบรวม และคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( likelihood) และ
ผลกระทบของความเสี่ยง ( Impact) น ามาประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินความรุนแรงความเสี่ยง  
โดยจัดล าดับความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก และน าโครงการ/กิจกรรม
ที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก มาบรรจุลงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงาน เพ่ือบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของหน่วยงานก าหนด  

    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีโครงการ/กิจกรรม 
ตามภารกิจของส่วนราชการในสังกัด จ านวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม ทีอ่าจเกิดความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ระดับองค์กร น ามาวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
มาต ร ฐ าน  COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Tread  way Commission) 
บรรจุลงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565  ปรากฏรายละเอียดแสดงไว้ในตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ  ดังนี้ 

       1. แบบสรุป โครงการ/กิจกรรม ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
                              ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565             
                          2. แบบ RM-๑      ตารางแสดงการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง   
        3. แบบ RM-๑ (๑) ตารางแสดงการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง   
       4. แบบ RM-๒      ตารางแสดงการประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง  
        5. แบบ RM-๓      ตารางแสดงแผนการจัดการความเสี่ยง  
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ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม/
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

ปัจจัยความเสี่ยง/ 
แหล่งที่มาปัจจัยเสี่ยง 

 

ประเภท 
ความเสีย่ง สาเหตุ/ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

การควบคุมที่มีอยู่/ 
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

(น าไปปรับปรุง 
ปีต่อไป) 

หน่วย 
งาน 
ที่รับ
ผิด 
ชอบ 

ประเมิลผล 
การควบคุม 
ความเสี่ยง 

วิธี 
บริหาร
จัดการ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ
บริหาร
ความ
เสี่ยง 

เพียง 
พอ 

ไม่เพียงพอ
(ต้อง

ปรับปรุง) 

1 กิจกรรม : การตรวจสอบตาม
แผนปฏิบัติการตรวจสอบประจ าปี 
 

ยุทธศาสตร์ ๕  การพัฒนาองค์กร 
 

เป้าประสงค์ : หน่วยงานบริหารงาน 
ได้ตามเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

ผลผลิต : จัดท าแผนตรวจสอบ
ประจ าปี 
 

ผลลัพธ์ : การตรวจสอบบรรลุ
เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด : ลดข้อทักท้วงจากหน่วย
ตรวจสอบภายนอก 

ปัจจัยเสี่ยง : 
- ด าเนินการ
ตรวจสอบไม่เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ 
ตรวจสอบประจ าปี  
 

แหล่งท่ีมาปัจจัย
เสี่ยง: 
- ปัจจัยภายใน 
- ปัจจัยภายนอก 
 
 
 

ด้าน 
การ 

ปฏิบัติงาน 
(Operation 

Risks) 

สาเหตุ :  
- การตรวจสอบมีการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการประจ าปีเป็นรายไตรมาสๆ
ละ 2 เดือน การด าเนินการตรวจสอบ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปไีม่เปน็ไป
ตามแผน มีการปรับแผนการ
ตรวจสอบบ่อยครั้ง เนื่องจากเหตุ
ปัจจัยภายนอกเช่นสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค Covid 19 และ 
ปัจจัยภายในเนื่องจากมีบุคลากรไม่
เพียงพอกับปริมาณงานตรวจสอบ 
ที่วางแผนไว้กับจ านวนส่วนราชการ  
8 ส่วน โรงเรียน 39 แห่ง สถานีขนส่ง 
2 แห่ง สนามกีฬา 2 แห่ง และ 
ห้องสมุดประชาชน SSK PARK               
1 แห่ง และมีการโยก ยา้ยบางคน            
ลาป่วยเป็นเวลานาน  ประกอบกับ 
 

๒๕ 
(สูง
มาก) 

กิจกรรมควบคุม : 
1. ค าสั่งมอบงาน 
2. ประเมินจดัล าดับ
ความเสีย่งในการ
ตรวจสอบใหเ้พียงพอ 
กับบุคลากร 

หน่วย
ตรวจ 
สอบ

ภายใน 

- 
 
 

√ 1.ยอมรับ
ความ
เสี่ยง 

 

2.ลด
ความ
เสี่ยง 

 

(ภายใต้
กิจกรรม
ควบคุม/
แผนและ
มาตรการ) 

1 
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ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม/
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

ปัจจัยความเสี่ยง/ 
แหล่งที่มาปัจจัยเสี่ยง 

 

ประเภท 
ความเสีย่ง สาเหตุ/ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

การควบคุมที่มีอยู่/ 
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

(น าไปปรับปรุง 
ปีต่อไป) 

หน่วย 
งาน 
ที่รับ
ผิด 
ชอบ 

ประเมิลผล 
การควบคุม 
ความเสี่ยง 

วิธี 
บริหาร
จัดการ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ
บริหาร
ความ
เสี่ยง 

เพียง 
พอ 

ไม่เพียงพอ
(ต้อง

ปรับปรุง) 

    นโยบายของผู้บริหาร  จึงมีการ
ปรับปรุงแผนการตรวจสอบให้เพยีงพอ
กับจ านวนบุคลากรที่มีอยู่  
 

ผลกระทบ : 
- การด าเนินการด้านการตรวจสอบ 
ไม่บรรลเุป้าหมาย เนื่องจากมีการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการตรวจสอบ 
ให้เพียงพอกับจ านวนบุคลากร และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
เป็นเหตุให้การตรวจสอบไมส่ามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างท่ัวถึงท าให้การ
ตรวจสอบไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
อาจเกิดข้อทักท้วงจากหน่วย
ตรวจสอบภายนอกได ้
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ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม/
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

ปัจจัยความเสี่ยง/ 
แหล่งที่มาปัจจัยเสี่ยง 

 

ประเภท 
ความเสีย่ง สาเหตุ/ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

การควบคุมที่มีอยู่/ 
ความเสี่ยงที่

เหลืออยู่ 
(น าไปปรับปรุง 

ปีต่อไป) 

หน่วย 
งาน 
ที่รับ
ผิด 
ชอบ 

ประเมิลผล 
การควบคุม 
ความเสี่ยง 

วิธี 
บริหาร
จัดการ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ
บริหาร
ความ
เสี่ยง 

เพียง 
พอ 

ไม่เพียงพอ
(ต้อง

ปรับปรุง) 

2 กิจกรรม : การจัดโครงการฝึกอบรม
การตรวจสอบการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในกรณีมีข้อตรวจพบ
ของหน่วยรับตรวจ 
 

ยุทธศาสตร์ ๕  การพัฒนาองค์กร 
 

เป้าประสงค์ : หน่วยงานบริหารงาน 
ได้ตามเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

ผลผลิต : จัดท าแผนตรวจสอบ
ประจ าปี 
 

ผลลัพธ์ : การตรวจสอบบรรลุ
เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด : ลดข้อทักท้วงจากหน่วย
ตรวจสอบภายนอก 

ปัจจัยเสี่ยง : 
- ผู้ปฏิบัติงาน 
ยังขาดความรู้  
ความเข้าใจด้านกฎ 
ระเบียบ ข้อก าหนด 
และการปฏิบัติงาน 
ด้านการเงิน 
 

แหล่งท่ีมาปัจจัย
เสี่ยง: 
- ปัจจัยภายใน 
- ปัจจัยภายนอก 
 
 

1..ด้านการ 
ปฏิบัติตาม 
กฎ ระเบยีบ 
(Compliance 
Risks) 
2. ด้าน
การเงิน 
(Financial 
Risks) 

 

สาเหตุ : การด าเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  
กรณีมีข้อตรวจพบของหน่วยรับตรวจมีโอกาส
ท่ีจะเกิดความเสี่ยงจากการด าเนินการตาม 
กฎ ระเบียบ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา (ครู) มีหน้าท่ีโดยตรงด้านการ
จัดการเรียนการสอน ไม่ได้มีหน้าท่ีโดยตรง       
ในสายการเงิน การบัญชีและการพัสดุ             
เป็นเหตุให้มีข้อตรวจพบของผู้ปฏิบัติงาน          
ด้านการบริหารงบประมาณสูงมาก ซ่ึงเป็น
ความเสี่ยงด้านการเงิน เกิดจากปัจจัยภายใน 
เช่น บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจใน            
การปฏิบัติงาน และปัจจัยภายนอก  เช่น 
ได้รับนโยบายด้านการปฏิบัติ จากหน่วยงาน            
ผู้ก ากับดูแลท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีหลักด้าน
การจัดการเรียนการสอน จึงพบความเสี่ยง           
สูงมากในการปฏิบัติงาน 
ผลกระทบ : 
- มีความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้านการเงิน            
การบัญชี และการพัสดุ ไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนด 

๒๕ 
(สูง
มาก) 

กิจกรรมควบคุม : 
1. จัดท าโครงการ
ฝึกอบรมให้กับ
บุคลากร  
 2. บริการให้
ค าปรึกษา 
 3. จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

หน่วย
ตรวจ 
สอบ

ภายใน 

- 
 
 

√ 1.ยอมรับ
ความ
เสี่ยง 

 

2.ลด
ความ
เสี่ยง 

 

(ภายใต้
กิจกรรม
ควบคุม/
แผนและ
มาตรการ) 

1 
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ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม/
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

ปัจจัยความเสี่ยง/ 
แหล่งที่มาปัจจัยเสี่ยง 

 

ประเภท 
ความเสีย่ง สาเหตุ/ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

การควบคุมที่มีอยู่/ 
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

(น าไปปรับปรุง 
ปีต่อไป) 

หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบ 

ประเมิลผล 
การควบคุม 
ความเสี่ยง 

วิธี 
บริหาร
จัดการ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ
บริหาร
ความ
เสี่ยง 

เพียง 
พอ 

ไม่เพียงพอ
(ต้อง

ปรับปรุง) 

3 กิจกรรม :  การปฏิบัติงานด้าน 
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
ของสถานศึกษาในสังกัด  
 

ยุทธศาสตร์ 4 การจัดการศึกษา                    
ท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ : สถานศึกษามีการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ผลผลิต : การเงิน การบัญชี 
และการพัสดุของสถานศึกษา 
มีประสิทธิภาพ 
 

ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าที่การเงิน การ
บัญชี และการพัสดุของสถานศกึษา
ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

ปัจจัยเสี่ยง : 
- บุคลากรที่
ปฏิบัติงานขาดทักษะ 
ความช านาญและ
ความรู้เฉพาะทาง 
  

แหล่งที่มาปัจจัยเสี่ยง : 
- ปัจจัยภายใน  
- ปัจจัยภายนอก 

1.ด้าน 
การ 

ปฏิบัต ิ
งาน 

(Operation 
Risks) 

 

2.ด้าน 
การปฏิบัต ิ
ตามกฎ 
ระเบียบ 

(Compliance 
Risks) 

สาเหตุ : 
 

1. การปฏิบัติงานการพสัด ุ
ของสถานศึกษาในสังกัดยังพบ
ความเสีย่งสูง เนื่องจากบุคลากร 
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหนา้ที่
เป็นบุคลากรที่มีหน้าท่ีโดยตรงด้าน
การจัดการเรยีนการสอน ไมไ่ด้มี
หน้าท่ีในสายงานการพสัดุ อีกทั้ง 
มีการปรับเปลีย่นบุคลากรใน 
การปฏิบัติงานค่อนข้างบ่อย  
จึงเป็นเหตุให้การปฏิบตัิงาน 
มข้ีอผิดพลาด อาจถูกทักท้วง 
จากหน่วยตรวจสอบภายนอก 
2. ผู้ก ากับดูแลจดักิจกรรมส่งเสรมิ
ความรู้ยังไม่ต่อเนื่อง และขาด 
การติดตามการปฏิบตัิงานอย่าง
ต่อเนื่อง จึงส่งผลให้เกดิความเสี่ยง
สูงในการปฏิบัติงาน 

16 
(สูง) 

กิจกรรมควบคุม : 
- จัดท าคู่มือการปฏิบัตงิาน 
ในภาพรวมให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ และ
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบนั 
- ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
ก ากับและตดิตามสถานะ
ทางการเงิน โดยให้ด าเนินการ
จัดท าใบส่งเงินและรายงาน
การท าเช็คไตรมาสละ 1 ครั้ง 
เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ของเอกสารทาง
การเงิน 
 

ความเสี่ยงเหลืออยู่ :  
- สถานศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงผูป้ฏิบัตงิาน 
ด้านการเงินการบัญช ี

-กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และวัฒน 
ธรรม  
- สถาน 
ศึกษา 
ในสังกัด 
 

- 
 

√ 1.ยอมรับ
ความ
เสี่ยง 
 

2.ลด
ความ
เสี่ยง 
(ภายใต้
กิจกรรม
ควบคุม/
แผนและ
มาตรการ) 
 
 

 

2 
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                  สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม/
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

ปัจจัยความเสี่ยง/ 
แหล่งที่มาปัจจัยเสี่ยง 

 

ประเภท 
ความเสีย่ง สาเหตุ/ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

การควบคุมที่มีอยู่/ 
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

(น าไปปรับปรุง 
ปีต่อไป) 

หน่วย 
งาน 
ที่รับ
ผิด 
ชอบ 

ประเมิลผล 
การควบคุม 
ความเสี่ยง 

วิธี 
บริหาร
จัดการ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ
บริหาร
ความ
เสี่ยง 

เพียง 
พอ 

ไม่เพียงพอ
(ต้อง

ปรับปรุง) 

 ตัวช้ีวัด : การปฏิบัติงานการเงิน  
การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา
เป็นไปตามระเบยีบก าหนด 

 

  ผลกระทบ : 
- การปฏิบัติงานดา้นการเงิน  
การบัญชี และการพัสดุ จะต้อง 
ใช้บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง 
และระเบียบปฏิบัติมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งอาจท าให้ 
เกิดความผิดพลาด และถูก
ทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ภายในและภายนอก  
 

 บ่อยครั้ง เนื่องจาก
โยกย้ายและแต่งตั้งผู้
ปฏิบัติหนา้ที่ใหม่ที่ไม่มี
พื้นฐานความรู้ดา้น
การเงิน การบัญชี เป็น
ความเสี่ยงมากต้อง
บริหารให้สามารถ
ยอมรับได้ และเปน็
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
โดยจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานในภาพรวม 
ให้มีความครบถ้วน 
สมบูรณ์และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจบุัน 
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                  สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม/
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

ปัจจัยความเสี่ยง/ 
แหล่งที่มาปัจจัยเสี่ยง 

 

ประเภท 
ความเสีย่ง สาเหตุ/ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

การควบคุมที่มีอยู่/ 
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

(น าไปปรับปรุง 
ปีต่อไป) 

หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบ 

ประเมิลผล 
การควบคุม 
ความเสี่ยง 

วิธี 
บริหาร
จัดการ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ
บริหาร
ความ
เสี่ยง 

เพียง 
พอ 

ไม่เพียงพอ
(ต้อง

ปรับปรุง) 

4 โครงการ :  การวัดผลและประเมินผล
เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
  

ยุทธศาสตร์ 4 การจัดการศึกษา                    
ท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีความรู้สู่ความ
เป็นเลิศตามแนวทางการสอนคิด และ 
มีคุณภาพ 
ผลผลิต : นักเรียน ม.3 และ ม.6 
มีผลทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) สูงขึ้น ร้อยละ 3 
ผลลัพธ์ : ผลทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) บรรลุเป้าหมาย 
 

ปัจจัยเสี่ยง : 
- ผลสัมฤทธิ์จากการ
ทดสอบระดบัชาต ิ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ม.3 และ ม.6  
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้   
  

แหล่งที่มาปัจจัยเสี่ยง : 
- ปัจจัยภายใน  
- ปัจจัยภายนอก 

ด้านการ 
ปฏิบัต ิ
งาน 

(Operation 
Risks) 

สาเหตุ : 
1 การทดสอบระดับชาต ิ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นการ
ทดสอบช่วงภาคเรยีนที่ 2  
ซึ่งมีกิจกรรมตามหลักสูตรการ
เรียนการสอนมาก นักเรียนมี
เวลาเตรียมตัวสอบน้อยจึงเป็น
เหตุให้ผลสมัฤทธ์ิการทดสอบ 
ไม่บรรลเุป้าหมายที่ก าหนด 
2. นักเรียนส่วนใหญม่ีความ
จ าเป็นของครอบครัวที่นักเรียน
ต้องหาเลี้ยงชีพไมม่ีเวลาทบทวน
บทเรียน 
- บุคลากรครไูม่ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูล Test blue print  
ที่ส านักทดสอบก าหนด  

16 
(สูง) 

กิจกรรมควบคุม : 
1. นิเทศการสอน 
2. สรา้งเครือข่าย 
ทางวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกสังกัด 
 
ความเสี่ยงเหลืออยู่ : 
- ปัจจัยภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุมได้ และ
อาจมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ เช่น การ  
ขอความร่วมมือนักเรียน
ร่วมกิจกรรมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ของหน่วยงาน
ภายนอก 

-กอง
การศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒน 
ธรรม  

- สถาน 
ศึกษา 

ในสังกัด 
 

- 
 

√ 1.ยอมรับ
ความเส่ียง 
 

2.ลดความ
เส่ียง 
(ภายใต้
กิจกรรม
ควบคุม/
แผนและ
มาตรการ) 

2 
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                  สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม/
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

ปัจจัยความเสี่ยง/ 
แหล่งที่มาปัจจัยเสี่ยง 

 

ประเภท 
ความเสีย่ง สาเหตุ/ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 

การควบคุมที่มีอยู่/ 
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

(น าไปปรับปรุง 
ปีต่อไป) 

หน่วย 
งาน 
ที่รับ
ผิด 
ชอบ 

ประเมิลผล 
การควบคุม 
ความเสี่ยง 

วิธี 
บริหาร
จัดการ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ
บริหาร
ความ
เสี่ยง 

เพียง 
พอ 

ไม่เพียงพอ
(ต้อง

ปรับปรุง) 

 ตัวช้ีวัด : นักเรียน ม.3 และ ม.6  
มีผลทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) สูงขึ้น 

  ผลกระทบ : 
-นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เตรียม
ตัวเข้าเรยีนระดับอุดมศึกษารอบตา่งๆ 
ท าให้มีเวลาในการเตรียมสอบน้อย  
เป็นเหตุใหผ้ลสัมฤทธ์ิจากการทดสอบ
ไม่บรรลเุป้าหมาย 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

 

จ านวน 1  โครงการ 3 กิจกรรม มีรายละเอยีด ดังนี ้
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                         แบบ RM-1 
ตารางแสดงการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง  

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

ยุทธศาสตร์  5  การพัฒนาองค์กร 
กิจกรรม : การตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจ าปี 
เป้าประสงค์ : หน่วยงานบริหารงานได้ตามเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ 
ผลผลิต : จัดท าแผนตรวจสอบประจ าปี 
ผลลัพธ์ : การตรวจสอบบรรลุตามเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด : ลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/กจิกรรม 
 

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

ระบุความเสี่ยง 
ระบุความเสี่ยงท่ีอาจ

ก่อให้เกิดการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 

ประเภท 
ความเสีย่ง 

แหล่งที่มา 
ความเส่ียง 

เกิดจากปจัจัย 
การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

ภาย 
ใน 

ภาย 
นอก 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ล าดับ
ความ
เส่ียง 

การตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบประจ าปี 

 

- เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงาน
บรรลเุป้าหมายและวัตถุประสงค ์
ที่ก าหนดไว ้

- ด าเนินการตรวจสอบไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการตรวจสอบประจ าป ี
 

- การตรวจสอบไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูล 
ได้ครบถ้วนตามแผน 
ที่ก าหนดไว ้
- มีการปรับปรุงแผน
บ่อยครั้ง 
 

ด้านการ 
ด าเนินงาน 
(Operation 
Risks) 
 

√ √ 5 
(สูง
มาก) 

5 
(สูงมาก) 

25 
(สูง
มาก) 

1 
(สูง
มาก) 
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                        แบบ RM-1 (1) 
ตารางแสดงการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

 

ยุทธศาสตร์  5  การพัฒนาองค์กร 
กิจกรรม : การตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจ าปี 
เป้าประสงค์ : หน่วยงานบริหารงานได้ตามเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ 
ผลผลิต : จัดท าแผนตรวจสอบประจ าปี 
ผลลัพธ์ : การตรวจสอบบรรลุตามเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด : ลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

ระบุความเสี่ยง 
ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ค าอธิบาย 
ผลกระทบ
ที่ได้รับ 

ค าอธิบาย 

- ด าเนินการตรวจสอบไม่เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ
ประจ าป ี

1 
(สูง
มาก) 

5 
(สูงมาก) 

- การตรวจสอบมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นรายไตรมาสๆละ 
2 เดือน การด าเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการประจ าปไีม่เปน็ไป
ตามแผน มีการปรับแผนการตรวจสอบบ่อยครั้ง เนื่องจากเหตุปัจจัย
ภายนอกเช่นสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค Covid 19 และ 
ปัจจัยภายในเนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานตรวจสอบ 
ที่วางแผนไว้กับจ านวนส่วนราชการ 8 ส่วน  โรงเรียน 39 แห่ง สถานี
ขนส่ง 2 แห่ง สนามกีฬา 2 แห่ง และ ห้องสมดุประชาชน SSK PARK  
1 แห่ง และมีการโยก ยา้ยบางคนลาป่วยเป็นเวลานาน  ประกอบกับ
นโยบายของผู้บริหาร  จึงมีการปรบัปรุงแผนการตรวจสอบให้เพียงพอ
กับจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ ประเภทความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน (Operation Risk) 
 

5 
(สูงมาก) 

- การด าเนินการด้านการตรวจสอบไม่บรรลเุป้าหมาย 
- เนื่องจากมีการปรับปรุงแผนปฏบิัติการตรวจสอบให้
เพียงพอกับจ านวนบุคลากรและสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค เป็นเหตุให้การตรวจสอบไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล 
ได้อย่างท่ัวถึงท าให้การตรวจสอบไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
อาจเกิดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอกได ้
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                        แบบ RM-2 
ตารางแสดงการประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง 

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

ยุทธศาสตร์  5  การพัฒนาองค์กร 
กิจกรรม : การตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจ าปี 
เป้าประสงค์ : หน่วยงานบริหารงานได้ตามเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ 
ผลผลิต : จัดท าแผนตรวจสอบประจ าปี 
ผลลัพธ์ : การตรวจสอบบรรลุตามเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด : ลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน 

      

ระบุความเสี่ยง ล าดับความ
เสี่ยง 

การจัดการที่มีอยู ่
(กรณีที่ยังไม่มีให้ระบุ “ไม่มี” 

ประเมินผลการควบคมุ 
หรือการจดัการที่มีอยู ่

ความเสีย่งท่ีเหลืออยู ่
(เพื่อน าไปปรับปรุงในปีถัดไป) 

เพียงพอ 
 

ต้อง
ปรับปรุง 

- ด าเนินการตรวจสอบไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการตรวจสอบประจ าป ี

1 
(สูงมาก) 

1. จัดท าแบบประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาเฉพาะ
ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงประกอบกับนโยบายผู้บริหารให้
เพียงพอกับบุคลากรที่มีอยู่และจ านวนวันท่ีต้องปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบ 
 2. มอบหมายหน้าท่ีให้เพียงพอกับบุคลากรโดยจัดท าค าสั่ง
แบ่งงาน 
 
 

- √ 
 
 

- ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้
และอาจมผีลกระทบต่อการปฏิบตังิานด้านการ
ตรวจสอบไม่บรรลุวัตถุประสงค์เชน่ สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค 
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                        แบบ RM-3 
ตารางแสดงแผนการจัดการความเสี่ยง  

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

ยุทธศาสตร์  5  การพัฒนาองค์กร 
กิจกรรม : การตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจ าปี 
เป้าประสงค์ : หน่วยงานบริหารงานได้ตามเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ 
ผลผลิต : จัดท าแผนตรวจสอบประจ าปี 
ผลลัพธ์ : การตรวจสอบบรรลุตามเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด : ลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

ระบุความเสี่ยง ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(RM) 

ระบุการจัดการความเสี่ยง วิธีการด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ปีงบประมาณ 2565/

ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ยอม 
รับ 

หลีก 
เลี่ยง 

ถ่าย
โอน 

ลดความเสีย่ง 
กิจกรรมควบคุม แผน/ 

มาตรการ 
- ด าเนินการตรวจสอบไม่
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบประจ าป ี
 

1 
(สูง
มาก) 

√ - - 1. ค าสั่งมอบงาน 
2. ประเมินจดัล าดับความ
เสี่ยงในการตรวจสอบ 
ให้เพียงพอกับบุคลากร 

- หลีกเลี่ยง
ความเสีย่ง 
- จัดวาง
ระบบ
ควบคุม
ภายใน 
 

- ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได้  และอาจมีผลกระทบตอ่การ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบทีไ่มบ่รรลุ
วัตถุประสงค์ เช่น สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคจัดการความเสี่ยงโดยการ
จัดท าแผน การตรวจสอบที่ต้องปรับปรุง 
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

การตรวจสอบ
ตามแผนการ
ตรวจสอบ
ประจ าปีบรรลุ
เป้าหมาย 
 

ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค.64-30 ก.ย.65 
- นางชลกนก พันธุโอสถ 
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เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
            ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ 

 

ระดับ 
ความเสีย่ง 

ค่าความเสี่ยง 
(โอกาส & ผลกระทบ) 

เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก 20-25 
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได ้
จ าเป็นต้องเร่งรดัจัดการความเสีย่งให้ลดลง
และอยู่ในระดับท่ียอมรับได ้

สูง 15-19 
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได ้ต้อง
จัดการความเสีย่งให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ 

ปานกลาง 10-14 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถด าเนินการ
ควบคุม โดยกระบวนการควบคุมภายใน 

น้อย 5-9 
อยู่ในระดับที่พอยอมรบัได้ แต่ยังต้องควบคุม
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสีย่ง 

น้อยกว่า 1-4 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไมต่้องควบคุม 
ความเสีย่ง 

 

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  
1. กิจกรรม : การตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจ าปี 

ความเสี่ยง : ด าเนินการตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจ าปี 
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 

                                                                                                  แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                             

 

                                                                                                                  ระดับความรุนแรง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่เกิดความเสียหาย 

 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 

5 5 x 10 15 20  25 x    VH สูงมาก 

4 4 8 12 16 20    

H 
 

สูง 

3 3 6 9 12 15   

M 
ปาน
กลาง 
 

2 2 4 6 8 10  L น้อย 

1 1 2 3 4 5 x  VL น้อยมาก 

  1 2 3 4 5    

   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    
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                   แบบ RM-1 
ตารางแสดงการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง  

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

ยุทธศาสตร์  5  การพัฒนาองค์กร 
กิจกรรม : การจัดโครงการฝกึอบรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกรณีมีข้อตรวจพบของหน่วยรับตรวจ 
เป้าประสงค์ : หน่วยงานบริหารงานได้ตามเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ 
ผลผลิต : จัดท าแผนตรวจสอบประจ าปี 
ผลลัพธ์ : การตรวจสอบบรรลุตามเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด : ลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/กจิกรรม 
 

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

ระบุความเสี่ยง 
ระบุความเสี่ยงท่ีอาจ

ก่อให้เกิดการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 

ประเภท 
ความเสีย่ง 

แหล่งที่มา 
ความเส่ียง 

เกิดจากปจัจัย 
การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

ภาย 
ใน 

ภาย 
นอก 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ล าดับ
ความ
เส่ียง 

การจัดโครงการฝึกอบรมการจัด
วางระบบควบคุมภายในกรณีมขีอ้
ตรวจพบของหน่วยรับตรวจ 

 

- เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดท าแผน การเงิน การบญัชีและ
การบริหารพัสด ุ

- ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้  
ความเข้าใจด้านกฎ ระเบียบ 
ข้อก าหนด และการปฏิบตัิงาน 
ด้านการเงิน 
 

- การปฏิบัติงานด้าน 
การจัดท าแผน การเงิน 
การบัญชี และการพัสด ุ
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อก าหนด 

-.ด้านการ 
ปฏิบัติตาม 
กฎ ระเบยีบ 
(Compliance 
Risks) 
- ด้านการเงิน 
(Financial 
Risks) 
 

√ √ 5 
(สูง
มาก) 

5 
(สูงมาก) 

25 
(สูง
มาก) 

1 
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                         แบบ RM-1 (1) 
ตารางแสดงการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

 

ยุทธศาสตร์  5  การพัฒนาองค์กร 
กิจกรรม : การจัดโครงการฝกึอบรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกรณีมีข้อตรวจพบของหน่วยรบัตรวจ 
เป้าประสงค์ : หน่วยงานบรหิารงานได้ตามเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ 
ผลผลิต : จัดท าแผนตรวจสอบประจ าป ี
ผลลัพธ์ : การตรวจสอบบรรลุตามเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด : ลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

ระบุความเสี่ยง 
ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

โอกาส ค าอธิบาย 
ผลกระทบ
ที่ได้รับ 

ค าอธิบาย 

- ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้  
ความเข้าใจด้านกฎ ระเบียบ 
ข้อก าหนด  และการปฏิบัติงาน 
ด้านการเงิน 

1 
(สูง
มาก) 

5 
(สูงมาก) 

- การด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกรณีมีข้อ
ตรวจพบของหน่วยรับตรวจ เป็นความเสี่ยงท่ีอยู่ในล าดับท่ีสูงมาก และมีโอกาส
ท่ีจะเกิดความเสี่ยงจากการด าเนินการตามกฎ ระเบียบ อยู่ใน ระดับท่ีสูงมาก 
เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด (ครู) ซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติด้านการเงิน และเป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ีโดยตรง
ด้านการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน  ไม่ได้มีหน้าท่ี  โดยตรงในสาย
การเงิน การบัญชีและการพัสดุ เป็นเหตุให้มีข้อตรวจพบของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การบริหารงบประมาณสูงมาก เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน (Financial Risks) ท้ังจากปัจจัยภายใน เช่น บุคลากรขาดความรู้              
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยภายนอก เช่น ได้รับนโยบายด้านการปฏิบัติ 
จากหน่วยงานผู้ก ากับดูแลท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีหลัก คือ การจัดการเรียน             
การสอน และยังต้องปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี 
และการพัสดุ  

5 
(สูงมาก) 

 

- มีความเสีย่งด้านการปฏิบัตติามกฎ ระเบยีบและการ
ปฏิบัติด้านการเงิน การบญัชี และการพัสดุ เนื่องจาก 
มีข้อตรวจพบสูงมาก  
- เนื่องจากเป็นการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ (Compliance 

Risks) ยังไม่ครบถ้วน ส่งผลกระทบด้านการเงิน (Financial 
Risks) เป็นเหตุให้มีข้อตรวจพบจากการด าเนินงาน 
เป็นจ านวนมาก สาเหตจุากปัจจัยภายในที่บุคลากร 
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการเงิน และการปฏิบตัิ
ตามกฎ ระเบียบ และมีปัจจัยภายนอก เช่น ได้รับ
นโยบายจากผู้ก ากับดูแลที่นอกเหนือจากการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งเป็นความเสีย่งท่ีสูงมาก  
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                        แบบ RM-2 

ตารางแสดงการประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
ยุทธศาสตร์  5  การพัฒนาองค์กร 
กิจกรรม : การจัดโครงการฝกึอบรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกรณีมีข้อตรวจพบของหน่วยรับตรวจ 
เป้าประสงค์ : หน่วยงานบริหารงานได้ตามเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ 
ผลผลิต : จัดท าแผนตรวจสอบประจ าปี 
ผลลัพธ์ : การตรวจสอบบรรลุตามเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด : ลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน 

      
ระบุความเสี่ยง ล าดับความ

เสี่ยง 
การจัดการที่มีอยู ่

(กรณีที่ยังไม่มีให้ระบุ “ไม่ม”ี 
ประเมินผลการควบคมุ 
หรือการจดัการที่มีอยู ่

ความเสีย่งท่ีเหลืออยู ่
(เพื่อน าไปปรับปรุงในปีถัดไป) 

เพียงพอ 
 

ต้อง
ปรับปรุง 

 
- ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านกฎ ระเบียบ ข้อก าหนด และการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน 

1 
(สูงมาก) 

  1. การจัดท าโครงการอบรมการจัดวางระบบควบคมุ
ภายใน กรณมีีข้อตรวจพบของหนว่ยรับตรวจ 
  2. มีบริการด้านการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบตัิงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้เข้าใจ 
  3. มีการจดัท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
 

- √ 
 
 

- หน่วยรับตรวจมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการเงิน การบญัชี และการพสัดุบ่อยครั้ง  
เนื่องจากการโยกยา้ย และแต่งตั้งผู้ปฏิบัติใหม่ที่ไมม่ี
พื้นฐานความรู้ด้านการเงิน ไม่เข้าใจกฎ ระเบยีบ  
เป็นความเสี่ยงสูงมาก ต้องบริหารความเสีย่งให้
สามารถยอมรับได้ จึงเป็นความเสีย่งท่ีเหลืออยู ่
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                        แบบ RM-3 
ตารางแสดงแผนการจัดการความเสี่ยง  

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

ยุทธศาสตร์  5  การพัฒนาองค์กร 
กิจกรรม : การจัดโครงการฝกึอบรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกรณีมีข้อตรวจพบของหน่วยรับตรวจ 
เป้าประสงค์ : หน่วยงานบริหารงานได้ตามเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ 
ผลผลิต : จัดท าแผนตรวจสอบประจ าปี 
ผลลัพธ์ : การตรวจสอบบรรลุตามเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด : ลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน 

ระบุความเสี่ยง ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(RM) 

ระบุการจัดการความเสี่ยง วิธีการด าเนินการจัดการ 
ความเสีย่งท่ีเหลืออยู ่

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2565/

ผู้รับผิดชอบ) 

หมายเหต ุ
ยอม 
รับ 

หลีก 
เลี่ยง 

ถ่าย
โอน 

ลดความเสีย่ง 
กิจกรรมควบคุม แผน/ 

มาตรการ 
- ผู้ปฏิบัติงานยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ
ด้านกฎ ระเบียบ 
ข้อก าหนด และการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน 

1 
(สูง
มาก) 

√ - -  1. จัดท าโครงการฝึกอบรม 
ให้กับบุคลากร  
 2. บริการให้ค าปรึกษา 
 3. จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
  
 

- บริหาร
ความเสีย่ง
ของหน่วย
รับตรวจให้
ยอมรับได้
อย่าง
เร่งด่วน 

- หน่วยรับตรวจมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 
การพัสดุบ่อยครั้งเป็นความเสี่ยงสงู 
ต้องบริหารใหส้ามารถยอมรบัได้
อย่างเร่งด่วน และเป็นความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ ต้องด าเนินการ โดย 
 1. จัดท าโครงการฝึกอบรม 
ให้กับผู้ปฏิบัติ  
 2. การบริการให้ค าปรึกษา 
แก่ผู้ปฏิบัต ิ
 3. จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน 

- ลดข้อตรวจพบ
จากหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก 

ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค.64-30 ก.ย.65 
- นางชลกนก พันธุโอสถ 
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เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
            ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ 

 

ระดับ 
ความเสีย่ง 

ค่าความเสี่ยง 
(โอกาส & ผลกระทบ) 

เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก 20-25 
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได ้
จ าเป็นต้องเร่งรดัจัดการความเสีย่งให้ลดลง
และอยู่ในระดับท่ียอมรับได ้

สูง 15-19 
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได ้ต้อง
จัดการความเสีย่งให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ 

ปานกลาง 10-14 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถด าเนินการ
ควบคุม โดยกระบวนการควบคุมภายใน 

น้อย 5-9 
อยู่ในระดับที่พอยอมรบัได้ แต่ยังต้องควบคุม
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสีย่ง 

น้อยกว่า 1-4 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไมต่้องควบคุม 
ความเสีย่ง 

 

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  
2. กิจกรรม : การจัดโครงการฝึกอบรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกรณีมีข้อตรวจพบของหน่วยรับตรวจ 

ความเสี่ยง : ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจด้านกฎ ระเบียบ ข้อก าหนด และการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 

                                                                                                แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                             

                    

                                                                                                                    ระดับความรุนแรง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่เกิดความเสียหาย 

 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 

5 5 x 10 15 20  25 x     VH สูงมาก 

4 4 8 12 16 20    

H 
 

สูง 

3 3 6 9 12 15   

M 
ปาน
กลาง 
 

2 2 4 6 8 10  L น้อย 

1 1 2 3 4 5 x  VL น้อยมาก 

  1 2 3 4 5    

   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    
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        แบบ RM-1 
ตารางแสดงการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง  

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

ยุทธศาสตร์  4  การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
กิจกรรม : การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด    
เป้าประสงค์ : สถานศึกษามีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ผลผลิต : การเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด : การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบก าหนด 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/สถานศึกษาในสังกัด 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/กจิกรรม 
 

วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการปฏิบัติงาน 

ระบุความเสี่ยง 
ระบุความเสี่ยงท่ีอาจ

ก่อให้เกิดการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 

ประเภท 
ความเสีย่ง 

แหล่งที่มา 
ความเสีย่ง 

เกิดจากปัจจยั 
การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

ภายใน 
ภาย 
นอก 

โอกาส 
ผล 

กระท
บ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

- การปฏิบัติงานด้านการเงิน  
การบัญชี และการพัสดุของ
สถานศึกษาในสังกัด  

- เพื่อให้การปฏิบัติงาน
การเงิน การบัญชี  
ของสถานศึกษา 
มีประสิทธิภาพ 

- บุคลากรที่ปฏิบตัิหน้าที่ขาดทักษะ 
ความช านาญและความรู้เฉพาะทาง 
 

- การปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชีไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบ ข้อก าหนด 

1. ด้านการ 
ปฏิบัติงาน 
(Operation 
Risks) 
2.ด้านการ
ปฏิบัติตาม 
กฎ ระเบยีบ 
(Compliance 
Risks) 
 

√ √ 4 
(สูง) 

4 
(สูง) 

16 
(สูง) 

2 
(สูง) 
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                         แบบ RM-1 (1) 
ตารางแสดงการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  

ยุทธศาสตร์  4  การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
กิจกรรม : การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด    
เป้าประสงค์ : สถานศึกษามีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ผลผลิต : การเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด : การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบก าหนด 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/สถานศึกษาในสังกัด 
 

ระบุความเสี่ยง  
ล าดับ

ความเสีย่ง  
โอกาส  ค าอธิบาย  

ผลกระทบ 
ที่ได้รับ  

ค าอธิบาย  

- บุคลากรที่ปฏิบตัิหน้าที่ขาดทักษะ  
ความช านาญและความรู้เฉพาะทาง 
 

2 
(สูง) 

4 
(สูง) 

- การปฏิบัติงานการพสัดุของสถานศึกษาในสังกัดยังพบความเสี่ยงสงู 
เนื่องจากบุคลากรทีไ่ดร้ับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นบุคลากรที่
ได้รับมอบให้ปฏิบตัิหน้าที่โดยตรงด้านการจดัการเรียนการสอนไม่ไดม้ี
หน้าท่ีโดยในสายงานการพสัดุ อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานค่อนข้างบ่อย เป็นเหตุให้การปฏิบตัิงานพบข้อผิดพลาด 
อาจถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก 
- การด าเนินงานด้านการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดกรณีมีการ
ปรับเปลีย่นบุคลาการ ผู้ก ากับดูแลจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ยังไม่
ต่อเนื่อง ขาดการตดิตามอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้เกิดความเสี่ยง 
ในการปฏิบัติงาน 
 

4 
(สูง) 

- เนื่องจากเกิดความเสี่ยงสูงในการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นสาเหตุเกิดจากปัจจัยภายในท่ีบุคลากร
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหนา้ที่ยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ ขาดทักษะความช านาญ
และความรู้เฉพาะทาง และสาเหตทุี่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น ระเบียบ ข้อก าหนด มี
การเปลีย่นแปลงบ่อย จึงเกดิเป็นความเสีย่ง 
ในการด าเนินงาน  
 

 



 

หน้า 53 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                         แบบ RM-2 
ตารางแสดงการประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง 

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

ยุทธศาสตร์  4  การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
กิจกรรม : การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด    
เป้าประสงค์ : สถานศึกษามีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ผลผลิต : การเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด : การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบก าหนด 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/สถานศึกษาในสังกัด 

 

ระบุความเสี่ยง ล าดับความเสี่ยง การจัดการที่มีอยู ่
(กรณีที่ยังไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”) 

ประเมินผลการควบคมุ
หรือ 

การจัดการที่มีอยู ่
 

ความเสีย่งท่ีเหลืออยู ่
(เพื่อน าไปปรับปรุงในปีถัดไป) 

เพียงพอ ต้องปรับปรุง 
 

- บุคลากรที่ปฏิบตัิหน้าที่ขาด
ทักษะ ความช านาญและความรู้
เฉพาะทาง 
 
 
 

2 
(สูง) 

1. ส่งบุคลากรที่ปฏิบตัิหน้าที่การเงิน การบัญชีเข้ารับการอบรม 
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบังานท่ีปฏิบัต ิ
2. จัดให้มีการเรียนรู้งานโดยการปฏิบัติจริง 

- √ - สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชีบ่อยครั้ง เนื่องจากโยกย้ายและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ ใหม่ที่ ไม่พื้นฐานความรู้ด้านการเงิน การบัญชี  
เป็นความเสี่ยงสูงมากต้องบริหารให้สามารถยอมรับได้ 
และเป็นความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 
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                         แบบ RM-3
ตารางแสดงแผนการจัดการความเสี่ยง  

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

ยุทธศาสตร์  4  การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
กิจกรรม : การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด    
เป้าประสงค์ : สถานศึกษามีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ผลผลิต : การเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด : การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบก าหนด 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/สถานศึกษาในสังกัด 
 

ระบุความเสี่ยง ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

ระบุการจัดการความเสี่ยง วิธีการด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2565/

ผู้รับผิดชอบ) 

หมาย
เหต ุยอม

รับ 
หลีก 
เลี่ยง 

ถ่าย
โอน 

ลดความเสีย่ง 
กิจกรรมควบคุม แผน/ 

มาตรการ 
- บุคลากรที่ปฏิบตัิหน้าที ่
ขาดทักษะ ความช านาญ 
และความรู้เฉพาะทาง 
 

 
2 

(สูง) 

 
√ 
 

   

 
- 

 
- 

- จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานในภาพรวม 
ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์และสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
- ติดตามและประเมินผล
สถานะทางการเงิน  
การจัดท าใบส่งเงินและ
รายงานการท าเช็ค 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 

- บริหาร 
ความเสีย่ง 
ของสถานศึกษา
ให้สามารถ
ยอมรับได ้
อย่างเร่งด่วน 

- สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญช ี
บ่อยครั้ง เนื่องจากโยกย้ายและแตง่ตั้ง 
ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีใหม่ท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้
ด้านการเงิน การบญัชี เป็นความเสี่ยงมาก
ต้องบริหารใหส้ามารถยอมรบัได้ และเป็น
ความเสีย่งท่ีเหลืออยู่ โดยจัดท าคูม่ือการ
ปฏิบัติงานในภาพรวม ให้มีความครบถ้วน 
สมบูรณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

- ผลการ
ปฏิบัติงานการเงิน  
การบัญชีของ
สถานศึกษา 
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค.64-30 ก.ย.65 
- กองการสึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- บุคลากรปฏิบตัิงาน
การเงิน การบัญชี และ
การพัสดุของ
สถานศึกษา 
ในสังกัด 
 

 



 

หน้า 55 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
            ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ 

 

ระดับ 
ความเสีย่ง 

ค่าความเสี่ยง 
(โอกาส & ผลกระทบ) 

เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก 20-25 
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได ้
จ าเป็นต้องเร่งรดัจัดการความเสีย่งให้ลดลง
และอยู่ในระดับท่ียอมรับได ้

สูง 15-19 
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได ้ต้อง
จัดการความเสีย่งให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ 

ปานกลาง 10-14 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถด าเนินการ
ควบคุม โดยกระบวนการควบคุมภายใน 

น้อย 5-9 
อยู่ในระดับที่พอยอมรบัได้ แต่ยังต้องควบคุม
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสีย่ง 

น้อยกว่า 1-4 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไมต่้องควบคุม 
ความเสีย่ง 

 

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  
3. กิจกรรม : การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด 

ความเสี่ยง : บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ขาดทักษะ ความช านาญและความรู้เฉพาะทาง 
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/สถานศึกษาในสังกัด 

 

                                                                                                แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                             

                                                                                                                    ระดับความรุนแรง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่เกิดความเสียหาย 

 
 

 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 

5 5 10 15 20  25   VH สูงมาก 

4 4 x 8 12 16 x 20    

H 
 

สูง 

3 3 6 9 12 15   

M 
ปาน
กลาง 
 

2 2 4 6 8 10  L น้อย 

1 1 2 3 4 x 5  VL น้อยมาก 

  1 2 3 4 5    

   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    
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   แบบ RM-1 
ตารางแสดงการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง  

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

ยุทธศาสตร์  4  การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
โครงการ : วัดผลประเมินผลเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ผลผลิต : นักเรียน ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 3 
ผลลัพธ์ : ผลทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) บรรลุเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด : นักเรียน ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้น 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/สถานศึกษาในสังกัด 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/กจิกรรม 
 

วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

ระบุความเสี่ยง 
ระบุความเสี่ยงท่ีอาจ

ก่อให้เกิดการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 

ประเภทความ
เสี่ยง 

แหล่งที่มา 
ความเสีย่ง 

เกิดจากปัจจยั 
การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

ภายใน 
ภาย 
นอก 

โอกาส 
ผล 

กระท
บ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

วัดผลประเมินผลเพื่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและยกระดบัผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

 

- เพื่อยกผลสมัฤทธ์ิ
จากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ม.3 และ ม.
6 บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

- ผลสมัฤทธ์ิจากการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3 และ ม.6 ไม่
บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายที ่
ก าหนดไว ้

1. การจดักิจกรรมการ
เรียนรูไ้มส่อดคล้องตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัด
ก าหนด 
2. ครูมีทักษะในการจัดการ
การสอน การคดิวิเคราะห ์
ไม่เพียงพอ  

ด้านการ 
ปฏิบัติงาน 

(Operation 
Risks) 

 

√ √ 4 
(สูง) 

4 
(สูง) 

16 
(สูง) 

2 
(สูง) 
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                         แบบ RM-1 (1) 
ตารางแสดงการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  

ยุทธศาสตร์  4  การจัดการศึกษาท้องถิ่น  
โครงการ : วัดผลประเมินผลเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)     
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีคุณภาพ  
ผลผลิต : นักเรียน ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 3  
ผลลัพธ์ : ผลทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) บรรลุเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด : นักเรียน ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้น  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/สถานศึกษาในสังกัด 
 

ระบุความเสี่ยง  
ล าดับ

ความเสีย่ง  
โอกาส  ค าอธิบาย  

ผลกระทบ 
ที่ได้รับ  

ค าอธิบาย  

- ผลสมัฤทธ์ิจากการทดสอบระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3 และ ม.6  
ไม่บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว ้

 
2 

(สูง) 

 
4 

(สูง) 

- การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เป็นการสอบวัดความรู้
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งท าการทดสอบ 1 ครั้งห้วงปลายปีการศึกษา 
ซึ่งผลสัมฤทธ์ิจากการทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ม.3 และ 
ม.6 ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
- ผลสมัฤทธ์ิการทดสอบ (O-NET) จากเหตุปัจจยัภายนอก เช่น สภาพ
จ าเป็นของครอบครัวที่นักเรียนต้องหาเลี้ยงชีพ และปัจจยั เนื่องจากมี
บุคลากรไม่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล Test blue print ที่ส านักทดสอบ
ก าหนดไม่วางแผนการพัฒนาการสอน การด าเนินกิจกรรม การเรียนรู้
ไม่สอดคล้อง 

 
4 

(สูง) 

- เนื่องจากในภาคเรียนท่ี 2 มีกิจกรรมที่เป็น 
ส่วนหน่ึงของหลักสูตรมาก  นักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  เตรียมตัวเพื่อสอบ 
เข้าเรียนระดบัอุดมศึกษารอบต่างๆ ท าให้ 
มีเวลาในการเตรียมสอบน้อย  เปน็เหตุให้
ผลสัมฤทธ์ิจากการทดสอบไม่บรรลุเป้าหมาย  
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                        แบบ RM-2 
ตารางแสดงการประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง 

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

ยุทธศาสตร์  4  การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
โครงการ : วัดผลประเมินผลเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ผลผลิต : นักเรียน ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 3 
ผลลัพธ์ : ผลทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) บรรลุเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด : นักเรียน ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้น 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/สถานศึกษาในสังกัด 

 

ระบุความเสี่ยง ล าดับความเสี่ยง การจัดการที่มีอยู ่
(กรณีที่ยังไม่มีให้ระบุ “ไม่ม”ี) 

ประเมินผลการควบคมุ 
หรือการจดัการที่มีอยู ่

 

ความเสีย่งท่ีเหลืออยู ่
(เพื่อน าไปปรับปรุงในปีถัดไป) 

เพียงพอ ต้องปรับปรุง 
 

- ผลสมัฤทธ์ิจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ม.3 และ ม.6 ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที ่
ก าหนดไว ้

 
2 

(สูง) 

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมลู Test blue print 
2. วางแผนการพัฒนา และการทดสอบให้ครอบคลุมมาตรฐาน  
และตัวช้ีวัดตามกลุ่มสาระการเรียนหลัก 
3. ก าหนดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
4. พัฒนาคลังข้อสอบ มาตรฐานการศึกษา 
5. ด าเนินการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
6. ด าเนินการวัด ตดิตาม และประเมินผล 
7. สรปุและรายงานผล 
 

 
- 

 
√ 

- ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ และ
อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ เช่น การขอความร่วมมือ การเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของหน่วยงานภายนอก 
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                                แบบ RM-3 
ตารางแสดงแผนการจัดการความเสี่ยง  

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

ยุทธศาสตร์  4  การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
โครงการ : วัดผลประเมินผลเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ผลผลิต : นักเรียน ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 3 
ผลลัพธ์ : ผลทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) บรรลุเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด : นักเรียน ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้น 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/สถานศึกษาในสังกัด 
 

ระบุความเสี่ยง ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

ระบุการจัดการความเสี่ยง วิธีการด าเนินการจัดการความเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ปีงบประมาณ 2565/

ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุยอม

รับ 
หลีก 
เลี่ยง 

ถ่าย
โอน 

ลดความเสีย่ง 
กิจกรรมควบคุม แผน/ 

มาตรการ 
- ผลสมัฤทธ์ิจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ม.3 และ ม.6 ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว ้

 
2 

(สูง) 

 
√ 
 

   

 
- 

 
- 

1. นิเทศการสอน 
2. สรา้งเครือข่าย
ทางวิชาการทั้ง
ภายในและภายนอก
สังกัด 
 

1. หลีกเลี่ยง
ความเสีย่ง 
2. จัดวาง
ระบบควบคมุ
ภายใน 

- ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก 
ที่ไม่สามารถเขา้ควบคุมได้ และอาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบท่ีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น 
การขอความร่วมมือในการร่วม
กิจกรรมของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 ของหน่วยงานภายนอก 
 

- ผลการทดสอบ 
(O-NET) บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค.64-30 ก.ย.65 
 
- กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- สถานศึกษาในสังกัด 
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เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
            ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ 

 

ระดับ 
ความเสีย่ง 

ค่าความเสี่ยง 
(โอกาส & ผลกระทบ) 

เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก 20-25 
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได ้
จ าเป็นต้องเร่งรดัจัดการความเสีย่งให้ลดลง
และอยู่ในระดับท่ียอมรับได ้

สูง 15-19 
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได ้ต้อง
จัดการความเสีย่งให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ 

ปานกลาง 10-14 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถด าเนินการ
ควบคุม โดยกระบวนการควบคุมภายใน 

น้อย 5-9 
อยู่ในระดับที่พอยอมรบัได้ แต่ยังต้องควบคุม
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสีย่ง 

น้อยกว่า 1-4 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไมต่้องควบคุม 
ความเสีย่ง 

 

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  
4. โครงการ : วัดผลประเมินผลเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    
ความเสี่ยง : ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3 และ ม.6 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/สถานศึกษาในสังกัด 

 

                                                                                                แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                             

                                                                                                                                            

                                                                                                                  ระดับความรุนแรง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่เกิดความเสียหาย 

 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 

5 5 10 15 20  25   VH สูงมาก 

4 4 x   8 12 16 x 20    

H 
 

สูง 

3 3 6 9 12 15   

M 
ปาน
กลาง 
 

2 2 4 6 8 10  L น้อย 

1 1 2 3 4 x 5  VL น้อยมาก 

  1 2 3 4 5    

      โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    
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ภาคผนวก 
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