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ค าน า 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ  พ.ศ.  2561  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  20  
เมษายน  2561  โดยมาตรา  79  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุม
ภายใน  และการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด  และกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2562  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562  โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  จึงได้ท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ ยง  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการติดตามประเมินผล  รวมทั้งการ
รายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง  อันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
        มีนาคม  2564 
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บทที่  1  บทน า 

1.  หลักการและเหตุผล  
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561  มาตรา  9  บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2562  ขึ้น  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ 

  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ที่
จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ  เพราะภายใต้สภาวะการด าเนินงานทุกหน่วยงาน  ล้วนมี
ความเสี่ยง  ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน  จึง
จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงาน
หรือเป้าหมายของหน่วยงาน  วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น  จัดล าดับความส าคัญ
ของความเสี่ยง  ก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง  เพ่ือลดความสูญเสียและโอกาสที่จะท าให้เกิดความ
เสียหายแก่หน่วยงาน 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น  
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม  รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ  เพ่ือลด
มูลเหตุที่จะท าให้เกิดความเสียหาย  ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ ในระดับที่
สามารถยอมรับควบคุม  และตรวจสอบได้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1.  เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล  เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
  2.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน  และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
  3.  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สูงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  4.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
  5.  เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
 
3.  เป้าหมาย 
  1.  ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือ
น าไปใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานประจ าปี  ให้บรรลุตามวัตถุ ประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  2.  ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง  วิเคราะห์ความเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยง  และ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
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  3.  สามารถน าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
  4.  การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม  ครอบคลุมทุกกิจกรรมใน
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

4.  นิยามความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง  หมายถึง  โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิด
ความเสียหาย  ท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลส าเร็จ  ทั้งใน
ด้านกลยุทธ์  การเงิน  กาด าเนินงาน  และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  การบริหารความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย  และควบคุม
กิจกรรมรวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ  เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุ การณ์ความเสี่ยงลดลง  หรือ
ผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
  การตอบสนองความเสี่ยง  หมายถึง  การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการกับ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง  ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  และความคุ้มค่าในการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่  วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน  คือ 
  1.  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  คือ  การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  
เช่น  งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด  อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการท างานในส่วนนั้น  และอาจใช้การจ้างงาน
ภายนอกแทน   
  2.  การลดความเสี่ยง  คือ  การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ  หรือลดทั้งสองส่วน  
โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆ  เพื่อป้องกัน  หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา 
  3.  การแบ่งความเสี่ยง  คือ  การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ  หรือลดทั้งสองส่วน  
โดยการหารผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง  เช่น  การท าประกันต่างๆ   
  4.  การยอมรับความเสี่ยง  คือ  การไม่ต้องท าสิ่งใดเพ่ิมเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความ
เสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย  และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 
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บทที่  2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1.  ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 
ต าบลโคกสูง  อ าเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม 
  ทิศเหนือ ติดกับเขตต าบลมหาชัย อ าเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  
  ทิศใต ้  ติดกับเขตต าบลโคกสว่าง  อ าเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม 
  ทิศตะวันออก ติดกับเขตต าบลปลาปาก  อ าเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม 
  ทิศตะวันตก ติดกับเขตต าบลบ้านโพน  อ าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร 
  ต าบลโคกสูง   อยู่ห่างจากอ าเภอปลาปากไปทางทิศตะวันตก  ประมาณ 12  กิโลเมตร  
ห่างจากจังหวัดนครพนมไปทางทิศตะวันออก  ประมาณ  45  กิโลเมตร 
 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในต าบลโคกสูง เป็นพ้ืนที่ราบเหมาะสมแก่การท านา  ท าไร่  ดินส่วนใหญ่ มี
ปัญหาคือ  ดินจืด  แหล่งน้ ามีเพียงพอส าหรับการเกษตร  จะมีขาดแคลนบางพ้ืนที่เท่านั้น 
  

1.3. สภาพภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศเป็นมรสุม  3  ฤดู  คือ 
  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเดือนพฤษภาคม 
  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
  

1.4  ลักษณะของดิน 
  ดินในพื้นท่ีของต าบลโคกสูง  ดินร่วนปนทราย  
. 
 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
 ต าบลโคกสูง  ประกอบด้วยแหล่งน้ า  ดังนี้ 
  ล าน้ า,ล าห้วย   จ านวน   12  แห่ง 
  บึง,หนอง,และอ่ืนๆ  จ านวน   8  แห่ง 
  ฝาย    จ านวน   10  แห่ง 
  ฝาย คสล.   จ านวน  11  แห่ง 
  ฝายดิน    จ านวน  15  แห่ง 
  บ่อน้ าตื้น   จ านวน  4  แห่ง 
  บ่อโยก    จ านวน  24  แห่ง 
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 2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 
 ต าบลโคกสูง  มีจ านวนหมู่บ้านในเขตการปกครอง  มี  10  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน หมายเหตุ 
1 บ้านโคกสูง นายสมคิด    เทพสกุล 08-1056-5025 
2 บ้านม่วง นายสัมฤทธิ์    ไชยฮัง 08-8707-1335 
3 บ้านสว่างส าราญ นายพงสัน นันตะเคน 08-5465-7011 
4 บ้านนกเหาะ นายโสภณ    ธรรมวงศ์ 08-0765-4463 
5 บ้านนกเหาะน้อย นายมีโชค เสนาจันทร์  08-6236-1921 
6 บ้านฮ่องโจด นายประชิด     มีรัตน์ค า 08-0184-1785 
7 บ้านสว่างภูมี นายเกษ  พูนชู 06-2453-1272 
8 บ้านนกเหาะ นายอภิรักษ์   แสนสุภา 08-9985-9475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
9 บ้านโคกสูง นายเมฆิน มวลปาก 08-7864-3021 

10 บ้านนกเหาะ นายวัชระ       เหลาบัว ก านันต าบลโคกสูง 
08-3355-5958 

 
2.2  การเลือกตั้ง 
 ต าบลโคกสูงแบ่งการเลือกตั้งออกเป็น  
 3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
        ประชากร/ครัวเรือน  (ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
ประชากร 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านโคกสูง 292 442 402 844  
2 บ้านม่วง 317 483 473 956  
3 บ้านสว่างส าราญ 131 222 191 413  
4 บ้านนกเหาะ 260 301 310 611  
5 บ้านนกเหาะน้อย 99 185 213 398  
6 บ้านฮ่องโจด 52 66 58 124  
7 บ้านสว่างภูมี 109 200 209 409  
8 บ้านนกเหาะ 282 368 354 722  
9 บ้านโคกสูง 199 302 286 588  

10 บ้านนกเหาะ 136 225 226 451  
รวม 1,877 2,794 2,722 5,516  
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3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร  
รายการ หญิง (คน) ชาย (คน) หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 561 637 อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร 1,756 1,825 อายุ 18-60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 404 330 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 2,721 2,792 ทั้งสิ้น 5,513 คน 
 (ข้อมูล  ณ  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562) 
 4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
 ด้านการศึกษา  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  มีโรงเรียนในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. โรงเรียนบ้านโคกสูง ชั้นอนุบาล 2 ถึง ป.6  รวม  128  คน 
  2.  โรงเรียนบ้านสว่างส าราญ  ชั้นอนุบาล 1 ถึง ป.6  รวม  58  คน 
 3.  โรงเรียนบ้านนกเหาะ ชั้นอนุบาล 1 ถึง ป.6  รวม  148  คน 
 4.  โรงเรียนบ้านม่วง ชั้นอนุบาล 2 ถึง ม.3  รวม  95  คน 
          การจัดการเรียนกาสอนเด็กก่อนวัยเรียน  อนุบาล  3-5 ขวบ  จ านวน  6  แห่ง  ดังนี้ 

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (อนุบาล 3-5 ขวบ)  ศูนย์วัดโพธิ์ชัยศรี  จ านวน  18  คน   
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 2.5-4 ขวบ)  ศูนย์วัดดุษฎีคณิศรบวรศรัทธาราม  จ านวน  
13  คน   

  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 2.5-4 ขวบ) ศูนย์วัดบ้านสว่างส าราญ  จ านวน  14  คน   
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 2-4 ขวบ)   ศูนย์วัดโพนสวรรค์  จ านวน  16  คน   

 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3-5 ขวบ) ศูนย์วัดโพนนิสัย  จ านวน  11  คน   
 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3-5 ขวบ) ศูนย์วัดอรุณศรีวนาราม  จ านวน  18  คน     

4.2  การสาธารณสุข 
ต าบลโคกสูง  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 1 

บ้านโคกสูง  ต าบลโคกสูง  อ าเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม 
4.3   การสังคมสงเคราะห์ 

-  ผู้พิการ  จ านวน   237  คน 
-  ผู้สูงอายุ  จ านวน   782  คน 
-  ผู้ติดเชื้อเอดส์  จ านวน   11  คน 
 

 5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  การคมนาคม  ต าบลโคกสูงมีการเดินทางเข้าสู่ต าบลโคกสูง  มี  3  เส้นทาง  คือ 
   1. จากเส้นทางสายนครพนม-สกลนคร จากปากทางเข้าต าบลมหาชัย ระยะทาง 8 กิโลเมตร 
   2.  จากตัวอ าเภอปลาปาก  โดยทางหลวงจังหวัด  ระยะทาง 10 กิโลเมตร  
   3.  จากอ าเภอโพนนาแก้ว  ระยะทางประมาณ  16  กิโลเมตร 
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 5.2  การไฟฟ้า 
  การไฟฟ้า ต าบลโคกสูง มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง  จ านวน  10  หมู่บ้าน 
 5.3  การประปา 

ประปาประจ าหมู่บ้าน  จ านวน 12  แห่ง 
 5.4  โทรศัพท ์
  โทรศัพท์สาธารณะ  -  แห่ง 
 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข  จ านวน  1  แห่ง 
 

 6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร 
-  ท านา 
-  ปลูกผัก  เช่น  ผักสวนครัว 
-  ปลูกแตงโม,มะเขือเทศ  
-  เลี้ยงสัตว์  เช่น  วัว  ควาย  หมู  เป็ด  ไก ่ 
 
6.2 อุตสาหกรรม 
 โรงสีข้าว  จ านวน  18  แห่ง 
 ร้านค้าทั่วไป  จ านวน  95  แห่ง ดังนี้  

ที ่ ล าดับ ประเภท จ านวน 
1 ปั๊มน้ ามันหลอด 4  แห่ง 
2 ปั้มน้ ามันหัวจ่าย 4  แห่ง 
3 ร้านค้าเบ็ดเตล็ด  39  แห่ง 
4 ร้านรับซ่อมยานยนต์ 8  แห่ง 
5 โรงสีข้าว 18  แห่ง 
6 ร้านค้าชุมชน 1  แห่ง 
7 ร้านขายวัสดุการเรียน 1  แห่ง 
8 ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 3  แห่ง 
9 ร้านถ่ายรูป 2  แห่ง 

10 ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1  แห่ง 
11 ตู้เติมเงินโทรศัพท์ 4  แห่ง 
12 ตู้ ATM 1  แห่ง 
13 ลานรับซื้อพืชผลทางการเกษตร 5  แห่ง 
14 ร้านอาหาร 4  แห่ง 
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1.3 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  ต าบลโคกสูง  มีกลุ่มอาชีพต่างๆ  ดังนี้ 
  - กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด - กลุ่มเลี้ยงโคพ้ืนบ้าน  - กลุ่มท าขนม 
  - กลุ่มเลี้ยงโคขุน  - กลุ่มพัฒนาเกษตรกร  - กลุ่มเลี้ยงสัตว์ 
  - กลุ่มทอผ้าลายมุก - กลุ่มเกษตรเพ่ือผลผลิต  - กลุ่มผ้ามัดหมี่ 
  - กลุ่มปลูกมะเขือเทศ - กลุ่มนาหญ้า   - กลุ่ม กพ.สม. 
  - กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน - กลุ่มปลูกแตงโม   - กลุ่มแม่บ้าน 
  - กลุ่มเลี้ยงสุกร  - กลุ่มเย็บผ้า     - กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า 
  - กลุ่มทอผ้าไหม  - กลุ่มเลี้ยงปลา+เลี้ยงกบ   - กลุ่มจักรสาน 
  - กลุ่มผลิตภัณฑ์และแปรรูปอาหาร –  สหกรณ์กองทุนยางต าบลโคกสูง จ ากัด 

 
6.4  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

  -  ข้อมูลด้านการเกษตร 
  ประชาการในต าบลโคกสูง ประกอบอาชีพท านา และปลูกพืช หมุนเวียนในช่วงหน้าแล้ง 
หลังฤดูเก็บเกี่ยว  ได้แก่  มะเขือเทศ  ถั่วลิสง  เป็นต้น  ส่วนมันส าปะหลัง  อ้อย ยางพารา  เกษตรกรปลูก
เป็นบางพื้นที ่ 

6.5  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 -  ล าห้วย   จ านวน   12  แห่ง 
 -  บึง หนอง  จ านวน   8  แห่ง 
 -  ฝาย   จ านวน   10  แห่ง 
 -  ฝาย คสล.   จ านวน   11  แห่ง 
 -  ฝายดิน  จ านวน   15  แห่ง 
 -  บ่อน้ าตื้น  จ านวน   4  แห่ง 
 -  บ่อโยก  จ านวน   24  แห่ง 

6.6  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้  (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค) 
 ประชากรในต าบลโคกสูง  ใช้น้ าประปาในการอุปโภค โดยมี ประปาประจ าหมู่บ้าน จ านวน 

12 แห่ง 
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 7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 

ประเภท จ านวน ชื่อ สถานที่ตั้ง 
1. วัด 8 แห่ง 1. วัดโพธิ์ชัยศรี หมู่ที่  1  บ้านโคกสูง 

  2. วัดดุษฎีคณิศรบวรศรัทธาราม หมูที่  2  บ้านม่วง 
  3. วัดบ้านสว่างส าราญ หมู่ที ่ 3  บ้านสว่างส าราญ 
  4. วัดโพนสวรรค์ หมู่ที่  4  บ้านนกเหาะ 
  5. วัดโพนนิสัย   หมู่ที่  5  บ้านนกเหาะน้อย 
  6. วัดอรุณศรีวนาราม หมู่ที่ 10 บ้านนกเหาะ 
  7. วัดสุพาเทพนิมิต หมู่ที่  6  บ้านฮ่องโจด 
  8. วัดสว่างวณาราม หมู่ที่ 7  บ้านสว่างภูมี 

2. โบสถ์คริสต์ 1  แห่ง 9. โบสถ์คริสต์ (นักบุญเปาโล) หมู่ที่  8  บ้านนกเหาะ 
  
 7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
  ต าบลโคกสูง  มีประเพณีที่สืบทอดกันมา ได้แก่ บุญผะเหวด โดยจัดท า ปีละ ๑ ครั้ง 
ระหว่างเดือน ๓ เดือน ๔  การจัดงานบุญผะเหวด หรือ งานเทศน์มหาชาตินิยมที่อัญเชิญพระอุปคุต มา
ปกป้องคุ้มครองมิให้เกิดเหตุเภทภัยอันตรายทั้งปวง และให้โชคลาภแก่พุทธศาสนิกชนในการท าบุญมหาชาติ 
จึงมีการแห่พระอุปคุต ซึ่งสมมุติว่า อัญเชิญมาจาก สะดือทะเล  
 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น,ภาษาถ่ิน 
  ต าบลโคกสูง  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นคือการทอผ้าพ้ืนเมือง ของหมู่ที่ 4 บ้านนกเหาะ การทอ
เสื่อจากต้นกก ผือ ส่วนภาษาท้องถิ่นมีภาษาของแต่ละชุมชน เช่น ภาษาไทโซ้ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 บ้านโคกสูง 
ภาษาภูไท หมู่ที่ 4,5,8,10 บ้านนกเหาะ  
 7.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  หมู่ที่  1  บ้านโคกสูง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จาก จักสาน ทอผ้าลายมุก 

หมู่ที่  2  บ้านม่วง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จาก ตะกร้าพลาสติก ขนม จักสานจากไม้ไผ่ 
หมู่ที่  3  บ้านสว่างส าราญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จักรสานจากไม้ไผ่  สวิง  
หมู่ที่  4  บ้านนกเหาะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จาก ผ้าขาวม้า ผ้าทอพ้ืนเมือง หมี่ไหม 
หมู่ที่  5  บ้านนกเหาะน้อย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จาก ผักปลอดสารพิษ 
หมู่ที่  6  บ้านฮ่องโจด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จาก ผ้าทอมือ เช่นผ้าขาวม้า 
หมู่ที ่ 7  บ้านสว่างภูมี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากการจักรสานจากไม้ไผ่  สวิง  
หมู่ที่  8  บ้านนกเหาะ ได้แก่ จักรสานจากไม้ไผ่ แปรรูปจากผ้าทอมือ 
หมู่ที่  9  บ้านโคกสูง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ สินค้าจักรสานจากไม้ไผ่ ทอผ้าลายมุก 
หมู่ที่  10  บ้านนกเหาะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ แปรรูป เช่น กระเป๋า  
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 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.6  ต าบลโคกสูง มีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญคือป่าไม้ ซึ่งเป็นไม้ที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ และมีปลูกต้นไม้เสริมในที่สาธารณะ  

ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ลักษณะของไม้ในพ้ืนที่ต าบลโคกสูง ได้แก่  ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ ไม้มะค่าโมง ฯลฯ  ป่าไม้
เป็นป่าเบญจพรรณ 
 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.  วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
 “ต าบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เคียงธรรมชาติ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา พัฒนา
ท้องถิ่น” 
 2.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของต าบลโคกสูง 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
วัตถุประสงค์   

-  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน การศึกษาในระบบภาคบังคับ 
 -  เพ่ือส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 -  เพ่ือส่งสงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิการสุขภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา ผู้พิการ ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
ผู้มีรายได้น้อย 
 -  เพ่ืออนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
 -  เพ่ือให้บริการประชาชน การพัฒนาบุคลากร 
เป้าหมาย 
 -  เด็กเล็กและนักเรียนในพื้นที่ มีพัฒนาการในการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน 
 -  ประชาชนมีสถานที่/มีการออกก าลังกายมากขึ้น 
 -  ผู้สูงอายุ,ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 -  ขนบธรรมเนียมประเพณี วันส าคัญทางศาสนาคงอยู่ คู่สังคมตลอดไป 
 -  บุคลากรได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น 
แนวทางการพัฒนา 
 -  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออาหารเสริมนม/อาหารกลางวัน 
 -  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา 
 -  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 
 -  สนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
 -  อบรม สัมมนา บุคลากร 
 -  ก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง อาคารสถานที่ราชการและอ่ืนๆ 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 
วัตถุประสงค์ 
 -  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการผลิตการเกษตร ปศุสัตว์ 
 -  เพ่ือส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
 -  การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเป้าหมาย  
 -  อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
 -  ฝึกอบรม/ส่งฝึกอบรม ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการจัดการธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
วัตถุประสงค์ 
 -  เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 
แนวทางการพัฒนา 
 -  สนับสนุนการปลูกป่าในวันส าคัญต่างๆ 
 -  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
วัตถุประสงค์ 
 -  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าบริโภค ที่เพียงพอกับความต้องการ 
 -  เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
 -  เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก 
 -  เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตร 
 -  เพ่ือให้พ้ืนที่ มีระบบระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ  
  -  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 
 -  มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
แนวทางพัฒนา 
 -  ขยายท่อส่งน้ าประปาในหมู่บ้าน 
 -  ขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าส่องสว่าง 

-  ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม 
 -  ขุดลอก/ปรับปรุงฝาย/พัฒนาแหล่งน้ า เพื่อกักเก็บน้ า 
 -  ก่อสร้างรางระบายน้ าในพ้ืนที่   
 -  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
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โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

๑.  ส านักงานปลัด 
(1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(๒)  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
(3)  หัวหน้าส านักปลัด   
(4)  นักทรัพยากรบุคคล   
(5)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
(6)  นิติกร 
(7)  นักพัฒนาชุมชน     
(8)  เจ้าพนักงานธุรการ   
(9)  เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
    (๑)  พนักงานขับรถยนต์  จ านวน 3 ต าแหน่ง 
-  พนักงานจ้างทั่วไป  
    (๑) คนงานทั่วไป   
    (2)  แม่บ้าน 
    (3)  ภารโรง 
    (4)  คนงานทั่วไป 

๒.  กองคลัง 
(1)  ผู้อ านวยการกองคลัง   
(2)  นักวิชาการพัสดุ   
(3)  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
  

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
   (2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
   (3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   
-  พนักงานจ้างทั่วไป 
   (1)  คนงานทั่วไป     

๓. กองช่าง 
(1)  ผู้อ านวยการกองช่าง     
(2)  นายช่างโยธาอาวุโส    

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
   (๒)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
-  พนักงานจ้างทั่วไป   
   (๑)  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ   
   (2)  คนงานทั่วไป   
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พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

๔.  กองการศึกษา 
(1)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา     
(2)  นักวิชาการศึกษา     
(๓)  ครู  จ านวน  5  ต าแหนง่ 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ดูแลเด็ก)  จ านวน  7  ต าแหน่ง 
   (2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

๕.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
(1)  นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
 

 

รวม จ านวน  23  คน จ านวน  23  คน 
  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  1  ส านัก  กับอีก  4  
กอง  หนึ่งหน่วยตรวจสอบ  ทั้งหมด  ๕  ส่วนราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน  22  คน  พนักงาน
จ้าง จ านวน  23  คน  รวมทั้งสิ้น  45 คน   
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บทที่  3  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  แบ่งออกเป็น  
2  ระยะ  ดังนี้ 
  ระยะที่  1  การเริ่มต้นและพัฒนา  ประกอบด้วย 
  1.  ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สูง 
  2.  ระบุปัจจัยเสี่ยง  ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
  3.  วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
  4.  จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง  และสูงมาก  รวมทั้ง
ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง 
  5.  สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสูง  และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
  6.  รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

  ระยะที่  2  การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
  1.  ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา 
  2.  พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
  3.  ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
  4.  พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนต าบลในการด าเนินารบริหารความเสี่ยง 

2.  คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยมี
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง   ประธานกรรมการ 
  2.  หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการ 
  3.  ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
  4.  ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
  5.  ผู้อ านวยการกองศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ 
  6.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
  7.  นิติกร      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ  ดังนี้ 
  1.  จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2.  ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง 
  3.  จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  4.  พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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บทที่  4  การบริหารจัดการความเสี่ยง 

  กระบวนการบริหารความเสี่ยง  เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ  วิเคราะห์  ประเมิน  และ
จัดล าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร  รวมทั้งการจัดท า
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง  6  ขั้นตอนหลัก  
ดังนี้ 
  1.  การระบุความเสี่ยง  เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ  ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์   โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน  เมื่อใด  และเกิดข้ึนได้อย่างไร 
  2.  ประเมินความเสี่ยง  เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง  โดยพิจารณา
จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ ความเสี่ยง  โดย
อาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้  ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
  3.  จัดการความเสี่ยง  เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุม
ความเสี่ยงที่สูง  และสูงมาก  ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  สามารถปฏิบัติได้จริง  และควรต้องพิจารณาถึง
ความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น  กับ
ประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
  4.  รายงานและติดตามผล  เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 
  5.  ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี  
เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม  เพียงพอ  ถูกต้อง  และมีประสิทธิผล  
มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม  เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
  6.  ทบทวนการบริหารความเสี่ยง  เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน  เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

 
   

1.  ระบุความ
เสี่ยง 

2.  ประเมิน
ความเสี่ยง 

3.  จดัการ
ความเสี่ยง 

4.  รายงานและ
ติดตามผล 

5.  ประเมินผล
การบรหิาร
ความเสี่ยง 

6.  ทบทวนการ
บรหิารความ

เสี่ยง 
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  1.  การระบุความเสี่ยง 
  เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  โดยต้อง
ค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก  ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร  หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม  ในการระบุปัจจัยเสี่ยง
จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด  ความ
เสียหาย  และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา  
ดังนั้น  จึงต้องเข้าใจในความหมายของ  “ความเสี่ยง”  “ปัจจัยเสี่ยง”  และ  “ประเภทความเสี่ยง”  ก่อนที่จะ
ด าเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 
  1.1  ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ  ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์
ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน  หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร  และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
  1.2  ปัจจัยเสี่ยง  หมายถึง  ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง  ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน  เมื่อใด  เกิดขึ้นได้อย่างไร  และ
ท าไม  ทั้งนี้  สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง  เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง  โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้  2  ด้าน  คือ 
  1.2.1  ปัจจัยเสี่ยงภายนอก  คือ  ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์การ  เช่น  
นโยบายรัฐบาล  กฎระเบียบ  เศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  เทคโนโลยี  ภัยธรรมชาติ 
  1.2.2  ปัจจัยเสี่ยงภายใน  คือ  ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร  เช่น  
กฎระเบียบ  ข้อบังคับ  ภายในองค์กร  วัฒนธรรมองค์กร  นโยบายการบริหารจัดการ  บุคลากร  กระบวนการ
ปฏิบัติงาน  ข้อมูล  ระบบสารสนเทศ  เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ 
  1.3  ประเภทความเสี่ยง  แบ่งออกเป็น  4  ประเภท  ได้แก่  
  1.  ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic  Risk)  หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกล
ยุทธ์  เป้าหมาย  พันธกิจ  ขององค์กร  ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายใน
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
  2.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  (Operational  Risk)  หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน  หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  เช่น  การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน  โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
ไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 
  3.  ความเสี่ยงด้านการเงิน  (Financial  Risk)  เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  ทั้งจากปัจจัยภายใน  เช่น  
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง  เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน  จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับ
การด าเนินงาน  การทุจริตในการเบิกจ่าย  และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก  เช่น  การโอนจัดสรร
งบประมาณ  การจัดเก็บรายได้  ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน  และอุปสรรคของระเบี ยบ  
กฎหมาย  ที่ไม่ชัดเจน  อันน าไปสู่การตรวจสอบทักท้วงากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน  ป.ป.ช.  คลังจัวหวัด  กรมบัญชีกลาง   
  4.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  (Compliance  Risk)  
เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย  ระเบียบ  เช่น  ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติ 
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ตามกฎระเบียบ  หรือกฎหมาย  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้  หรือกฎหมาย  ระเบียบที่มีอยู่  ไม่เหมาะสม  
หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 
 

การระบุความเสี่ยง  (ปีงบประมาณ  2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทของความเสี่ยง 

1.  การใช้ดุลพินิจของ 
ผู้มีอ านาจในการ 
อนุญาต  อนุมัติต่างๆ 

หากผู้มีอ านาจไม่ยึดหลัก 
ความถูกต้อง  ย่อมเกิด 
ความไม่เป็นธรรมต่อ 
พนักงานส่วนต าบล 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบอุถัมภ์มาใช้ในการ 

ปฏิบัติราชการ 

- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ 

พนักงานส่วนต าบล 

- ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอ านาจ 

ในการตัดสินใจ  สั่งการ 

ความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติงาน  (O) 

2.  ความผิดพลาดใน 
การปฏิบัติงาน  เนื่อง 
จากขาดความรู้ความเข้า 
ใจระเบียบกฎหมาย 
ที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาด 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย  อันน าไปสู่ 
ปัญหากับหน่วยตรวจ 
สอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย  ระเบียบ  ที่ออกมา 

ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
- หน่วยงานที่ออกกฎหมาย 

ระเบียบ  ไม่มีการให้ความรู้ 
ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 

- พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจ 

อ่านระเบียบ  กฎหมาย 

-  ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวม 

องค์ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ  ข้อบังคับ  (C) 

3.  การทุจริตใน 
การเบิกจ่ายต่างๆ 

ราชการได้รับความ 
เสียหายจากเงินที่ถูก 
ทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม  ตรวจสอบ 
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม 
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(F) 

4.  วางแผนการพัฒนา 
ไม่ถูกต้องเหมาะสม   
ไม่สอดคล้องกับปัญหา 
และความต้องการ 
ของประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อน 
ไม่ได้รับการแก้ไข  มีการ 
ประท้วง  ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนา 
โดยยึดจากความต้องการ 
ของตนเอง  พรรคพวก 
ฐานเสียงและผลประโยชน์ 
ที่ตนเองจะได้รับ 

ความเสี่ยงเชิง 
ยุทธศาสตร์  (S) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทของความเสี่ยง 

5.  การจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุ 
เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 
- ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มี 
คุณภาพ  ไม่ตรงตาม 
ความต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ 
ของทางราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ 
ออกมาบังคับใช้จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความเข้าใจ 
ของผู้ปฏิบัติ 
- พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อ 
จัดจ้างทุจริต  รับผลประโยชน์ 
จากผู้ขาย  ผู้รับจ้าง 

ความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ  ข้อบังคับ (C) 

6.  การน าทรัพย์สินของ 
ทางราชการไปใช้ประโยชน์ 
ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต  เกิดความ 
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการ 
ไม่ได้รับประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม  ตรวจสอบ 
อย่างเคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(F) 

7.  การปฏิบัติหน้าที่โดยมิ 
ชอบหรือละเว้นการ 
ปฏิบัติหน้าที่ 

- ราชการได้รับความ 
เสียหายจากการปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติ 
- ประชาชนได้รับความ 
เดือดร้อน  เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุมตรวจสอบ 
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม 
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกในการ 
เป็นข้าราชการที่ด ี

ความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติงาน  (O) 

8.  โครงการก่อสร้างพ้ืน 
ฐานไม่มีคุณภาพ  ไม่ได้ใช้ 
ประโยชน์ 

สิ้นเปลืองและสูญเสีย 
งบประมาณในการ 
ก่อสร้าง  การซ่อมแซม 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึง 
ประโยชน์ของทางราชการ 

ความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติงาน  (O) 

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ 
ถูกต้องตามระเบียบ   
กฎหมาย 

งบประมาณท่ีต้องจ่ายไป 
ให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง  ไม ่
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับขอ 
เบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(F) 

10.  เกิดสาธารณภัยใน 
พ้ืนที ่

บ้านเรือนประชาชนได้รับ 
ความเสียหาย  เกิดการ 
สูญเสียทรัพย์สินและชีวิต 
ของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน  ฟ้า  อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

ความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติงาน  (O) 
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  2.  การประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย  การวิเคราะห์  การประเมิน  และ
การจัดระดับความเสี่ยง  ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสูง  ซึ่งประกอบด้วย  4  ขั้นตอน  ดังนี้ 
  2.1  การก าหนดเกณฑ์การประเมิน  เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง  
ได้แก่  ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  และระดับของความเสี่ยง  โดย
คณะท างานบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  และระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบไว้  5  ระดับ  คือ  น้อยมาก  น้อย  ปานกลาง  สูง  และสูงมาก  ดังนี้ 
 
ประเด็นที่พิจารณา ระดับคะแนน 

1=น้อยที่สุด 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการ 
เกิดเหตุการณ์หรือ 
ข้อผิดพลาดใน 
การปฏิบัติงาน 
(ครั้ง) 
 

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

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิด 
เหตุการณ ์
 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ความรุนแรงและผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า 

10,000 บาท 
 

10,000-
50,000 บาท 

50,000-
100,000 บาท 

100,000-
500,000 บาท 

มากกว่า 
500,000 บาท 

อันตรายต่อชีวิต เดือนร้อน 
ร าคาญ 

 

บาดเจ็บเล็กน้อย บาดเจ็บต้อง 
รักษา 

บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อ 
ภาพลักษณ์ของ 
องค์กร 
 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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  ส่วนระดับของความเสี่ยง  จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร  ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด  โดยก าหนดเกณฑ์ไว้  4  ระดับ  
ได้แก่  สูงมาก  สูง  ปานกลาง  และต่ า 
 

     สูงมาก 

     
สูง 

     
 

     ปานกลาง 

     
ต่ า 

 
 
 
 
  2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัย
เสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ  และประเมินระดับความรุนแรง
ของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง  เพ่ือให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน  ท าให้
สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง
ถูกต้องภายใต้งบประมาณ  ก าลังคน  หรือเวลาที่มีจ ากัด  โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น  ซึ่งมี
ขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
  1.  พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมาก
น้อยเพียงใด  ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  2.  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง  ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความ
รุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด  ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  2.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสียงแล้ว  ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  และผลกระทบความเสี่ยง  ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
  ระดับความเสี่ยง  =  โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  X  ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น  4  ระดับ  สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง  แบ่งพ้ืนที่เป็น  4  ส่วน  ซึ่ งใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง  ดังนี้ 
 
 
 
 

 

1      2      3      4      5 

    โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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5 10 15 20 25 สูงมาก 

4 8 12 16 20 สูง 

3 6 9 12 15  

2 4 6 8 10 ปานกลาง 

1 2 3 4 5 ต่ า 
 
 
 
 
  1.  ระดับความเสี่ยงต่ า  คือ  คะแนนระดับความเสี่ยง  1-5  คะแนน  โดยทั่วไปความเสี่ยง
ในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน  ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้
ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ  เพิ่มเติม 
  2.  ระดับความเสี่ยงปานกลาง  คะแนนระดับความเสี่ยง  6-10  คะแนน  เป็นความเสี่ยงที่
ยอมรับได้แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง  ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้  แต่ต้องมี
การจัดการเพ่ิมเติม 
  3.  ระดับความเสี่ยงสูง  คะแนนระดับความเสี่ยง  11-16  คะแนน  ต้องมีแผนลดความ
เสี่ยง  เพ่ือให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  4.  ระดับความเสี่ยงสูงมาก  คะแนนระดับความเสี่ยง  17 -25  คะแนน  ต้องมีแผนลด
ความเสี่ยงและประเมินซ้ า  หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
 
 
 

1      2      3      4      5 

    โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยง  (ปีงบประมาณ  2564) 
องค์การบริหารส่วนโคกสูง  อ าเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความ
เสียหายท่ีจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความ
เสี่ยง 

โอกาส/ความถี่ ผลกระทบความ
รุนแรง 

คะแนนความ
เสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

1.  การใช้ดุลยพินิจ
ของผู้มีอ านาจใน 
การอนุญาต  อนุมัติ  
ต่างๆ 

หากผู้มีอ านาจไม่
ยึดหลักความ
ถูกต้อง  ย่อมเกิด
ความไม่เป็นธรรม
ต่อพนักงานส่วน
ต าบล 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบอุปถัมภ์มา
ใช้ในการปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวก
ของพนักงานส่วนต าบล 
- ความไม่ยุติธรรมของผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจ   
สั่งการ 
 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน  
(O) 

     

2.  ความผิดพลาด
ในการปฏิบัตาน  
เนื่องจากขาดความรู้
ความเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมายที่
น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน
ผิดพลาดไม่เป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมาย  อัน
น าไปสู่ปัญหากับ
หน่วยตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย  ระเบียบ  ที่
ออกมาไม่มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติ 
- หน่วยงานที่ออก
กฎหมาย  ระเบียบ  ไม่มี
การให้ความรู้ก่อนการ
บังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม
กฎหมาย  
ระเบียบ  
ข้อบังคับ  (C) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความ
เสียหายท่ีจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความ
เสี่ยง 

โอกาส/ความถี่ ผลกระทบความ
รุนแรง 

คะแนนความ
เสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

  - ไม่มีการจัดท าหรือ
รวบรวมองค์ความรู้ใน
หน่วยงาน 

      

3.  การทุจริตในการ
เบิกจ่ายต่างๆ 

ราชการได้รับ
ความเสียหายจาก
เงินที่ถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม  
ตรวจสอบอย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม  
พอที่จะปิดช่องว่างการ
ทุจริต 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน  (F) 

     

4.  วางแผนการ
พัฒนาไม่ถูกต้อง  
เหมาะสมสอดคล้อง
กับปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ปัญหาความ
เดือดร้อนไม่ได้รับ
การแก้ไข  มีการ
ประท้วง  
ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนา
โดยยึดจากความต้องการ
ของตนเอง  พรรคพวก  
ฐานเสียง  และ
ผลประโยชน์ที่ตนเองจะ
ได้รับ 

ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร์  (S) 

     

5.  การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ  
เป็นไปอย่างไม่
ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิด
ระเบียบ 
- ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่
ไม่มีคุณภาพ  ไม่
ตรงตามความ 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับ
ใหม่ออกมาบังคับใช้
จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยน 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบ  
ข้อบังคับ  (C) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความ

เสียหายท่ีจะ
เกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความ
เสี่ยง 

โอกาส/ความถี่ ผลกระทบความ
รุนแรง 

คะแนนความ
เสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

 ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต  
งบประมาณ  ของ
ทางราชการ
เสียหาย 

ระเบียบกฎหมาย
ตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความ
เข้าใจของผู้ปฏิบัติ 
- พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อ
จัดจ้างทุจริตรับ
ผลประโยชน์จากผู้ขาย  
ผู้รับจ้าง 

      

6.  การน าทรัพย์สิน
ของทางราชการไป
ใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต  
เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่
ราชการไม่ได้รับ
ประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 
- ผู้ปฎิบัติทุจริต 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน  (F) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความ
เสียหายท่ีจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความ
เสี่ยง 

โอกาส/ความถี่ ผลกระทบความ
รุนแรง 

คะแนนความ
เสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

7.  การปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบหรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
 

- ราชการได้รับ
ความเสียหายจาก
การปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติ 
- ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน  
เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม
ตรวจสอบอย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
พอที่จะปิดช่องว่างการ
ทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกใน
การเป็นข้าราชการที่ดี 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน  
(O) 

     

8.  โครงการก่อสร้าง
พ้ืนฐานไม่มีคุณภาพ  
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

สิ้นเปลืองและ
สูญเสีย
งบประมาณใน 
การก่อสร้าง  การ
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมี
ผลประโยชน์ในงานที่ท า 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน  
(O) 

     

9.  การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ  กฎหมาย 

งบประมาณท่ีต้อง
จ่ายไปให้กับผู้ที่ไม่
มีสิทธิ์ได้รับ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง  ไม่
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไป
ตามระเบียบ  กฎหมาย 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน  (F) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความ
เสียหายท่ีจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความ
เสี่ยง 

โอกาส/ความถี่ ผลกระทบความ
รุนแรง 

คะแนนความ
เสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

10.  เกิดสาธารณ
ภัยในพื้นท่ี 

บ้านเรือน
ประชาชนได้รับ
ความเสียหาย  
เกิดการสูญเสีย
ทรัพย์สินและชีวิต
ของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์  เครื่องมือ  
เครื่องใช้  กระแสไฟฟ้า 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 
(O) 
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   3.  การจัดการความเสี่ยง 
  เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง  ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์  ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ  แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลด
ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น  โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย  4  
แนวทางหลัก  คือ 
  1.  การยอมรับ  หมายถึง  การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่  
ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ  เช่น  กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับที่ไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใดๆ  ให้ขอ
อนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินใดๆ  แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะ
เกิดข้ึน 
  2.  การลดหรือควบคุมความเสี่ยง  หมายถึง  การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น  หรือลดความ
เสียหาย  โดยการจัดระบบการควบคุม  หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่ น าไปสู่
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง  เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม  เช่น  การปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน  การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการท างาน  และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 
  3.  การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  หมายถึง  ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้อง
จัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือากเงื่อนไขการด าเนินงาน  โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้  เช่น  
การหยุดหรือยกเลิการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 
  4.  การถ่ายโอนความเสี่ยง  หมายถึง  ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้  เช่น  การท า
ประกันภัย  ประกันทรัพย์สิน  กับบริษัทประกัน  การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการ
ในงานบางอย่างแทน  เช่น  งานออกแบบถนน  อาคาร  สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 

  4.  การรายงานและติดตามผล 
  หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว  จะต้องมีการ
รายงานและติดตามผลเป็นระยะ  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม  
โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล  คือ  เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความ
เสี่ยง  รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหาร
ความเสี่ยงหรือไม่  โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า  วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้
ด าเนินการต่อไป  หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน  และน าผลการติดตามไปรายงานให้
ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  ท้งนี้  กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้อง
ติดตาม  พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล  โดยสามารถติดตามผลได้ใน  2  ลักษณะ  คือ 
  1.  การติดตามผลเป็นรายครั้ง  เป็นการติดตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  เช่น  ทุก  3  
เดือน  ทุก  6  เดือน  ทุก  9  เดือน  หรือทุกสิ้นปี  เป็นต้น 
  2.  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน  เป็นการติดตามท่ีรวมอยุ่ในการด าเนินงานต่างๆ  
ตามปกติของหน่วยงาน 

  5.  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
  คณะท างานบริหารความเสี่ยงจะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  เพ่ือให้มั่นในว่าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  มีการ
บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม  เพียงพอ  ถูกต้อง  และมีประสิทธิผล  มาตรการหรือกลไกการ 
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ควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม  เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ  อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 

  6.  การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
  การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร
ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน  เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
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บทที่  5  แผนบริหารความเสี่ยง 

  ในปีงบประมาณ  2564  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  ได้ด าเนินการวิเคราะห์และ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  โดยพิจารณาจาก
ภารกิจ  อ านาจหน้าที่  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  และระเบียบ  กฎหมายต่างๆ  ที่ก าหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบ
กับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  น ามาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ
ในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี  2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสูงมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ดังนี้ 
  1.  ความเสี่ยง 
  2.  ระดับความเสี่ยง 
  3.  กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง 
  4.  วัตถุประสงค์ 
  5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  6.  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  7.  งบประมาณ 
  8.  ผู้รับผิดชอบ 
  9.  ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
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แผนการบริหารความเสี่ยง  ปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม 

ความเสี่ยง 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/จัดการ

ความเสี่ยง 
วัตถุประสงค์ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง
ด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  (Operational  Risk) 
1.  การใช้ดุลพินิจ
ของผู้มีอ านาจน
การอนุญาต  
อนุมัติ  ต่างๆ 

10 การพิจารณา
อนุญาต  อนุมัติ  
ยึดหลักกฎหมาย  
ระเบียบ  อย่าง
เคร่งครัด 

- เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมและความถูกต้อง 

ตุลาคม 2563  
ถึง 

กันยายน 2564 

การพิจารณา  
อนุญาต  อนุมัติ  
มีความรวดเร็ว
ถูกต้อง 

- ทุกกอง 1 5 5 

2.  การปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ
หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

10 ก ากับดูแล  
ควบคุม  การ
ปฏิบัติงาน  ให้
ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

- เพ่ือให้องค์กรปลอด
การทุจริต 
- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับบริการที่ดี 

ตุลาคม 2563  
ถึง 

กันยายน 2564 

การปฏิบัติงาน
โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 

- ทุกกอง 1 5 5 

3.  โครงการ
ก่อสร้างพ้ืนฐานไม่
มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 

10 ตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 

-เพ่ือให้โครงการ
ก่อสร้างทุกโครงการใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

ตุลาคม 2563  
ถึง 

กันยายน 2564 

โครงการก่อสร้าง
ทุกโครงการได้ใช้
ประโยชน์และ
แก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได้ 

- กองช่าง 1 5 5 
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ความเสี่ยง 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/จัดการ

ความเสี่ยง 
วัตถุประสงค์ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง
ด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

4.  เกิดสาธารณ
ภัยในพื้นท่ี 

10 - จัดท าแผน
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 
- จัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

- เพ่ือช่วยเหลือประชา
ขนได้ทันที 

ตุลาคม 2563  
ถึง 

กันยายน 2564 

ประชาชนที่
ประสบเหตุได้รับ
ความช่วยเหลือ 

- ส านักปลัด 2 4 8 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  (Compliance  Risk) 
5.  ความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน
เนื่อกจากขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบ  
กฎหมายที่น าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 

15 ส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรม 

- เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ตุลาคม 2563  
ถึง 

กันยายน 2564 

ไม่เกิดความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

- ส านักปลัด 1 5 5 

6.  การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุ  เป็นไปอย่าง
ไม่ถูกต้อง 

15 ส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรม 

- เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ตุลาคม 2563  
ถึง 

กันยายน 2564 

ไม่เกิดความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

- ส านักปลัด 1 5 5 

 
 



 
 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564                  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง   
 

ความเสี่ยง 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/จัดการ

ความเสี่ยง 
วัตถุประสงค์ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง
ด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสี่ยงด้านการเงิน  (Financial  Risk) 
7.  การทุจริตใน
การเบิกจ่ายต่างๆ 

15 มีการตรวจสอบ
โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

- เพ่ือไม่ให้เกิดการ
ทุจริต 

ตุลาคม 2563  
ถึง 

กันยายน 2564 

ไม่มีการทุจริตใน
หน่วยงาน 

- กองคลัง 1 5 5 

8.  การน า
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

15 มีการตรวจสอบ
โดยงานพัสดุ 

- เพ่ือไม่ให้ราชการเสีย
ประโยชน์ 

ตุลาคม 2563  
ถึง 

กันยายน 2564 

ไม่มีการน า
ทรัพย์สินราชการ
ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

- กองคลัง 1 5 5 

9.  การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ  กฎหมาย 

16 ตรวจสอบข้อมูล
กับฐานข้อมูล
กรมบัญชีกลาง 

- เพ่ือไม่ให้ราชการ
เสียหาย 

ตุลาคม 2563  
ถึง 

กันยายน 2564 

การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง 

- ส านักปลัด 1 5 5 

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic  Risk) 
10.  วางแผนการ
พัฒนาไม่ถูกต้อง
เหมาะสะ
สอดคล้องกับ
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชน 

15 มีการติดตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นทุกปี 

- เพ่ือให้แผนพัฒนา
เป็นกรอบในการท า
งบประมาณรายจ่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือให้ระดับ
ความส าเร็จของแผนสูง
กว่าร้อยละ  60 

ตุลาคม 2563  
ถึง 

กันยายน 2564 

- แผนพัฒนา
สามารถใช้เป็น
กรอบในการท า
งบประมาณ
รายจ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ส านักปลัด 1 5 5 

 


