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คำนำ 

  การบริหารความเสี ่ยงถือเป็นหน้าที ่ของทุกคนในองค์กร ตั ้งแต่ผู ้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่  
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องเริ ่มจากการกำหนดกลยุทธ์ด้วยการ       
มองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบโดยรวม แล้วกำหนด 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ แผนบริหารความเสี่ยง 
จึงเป็นเครื ่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจเกี ่ยวกับเรื ่องต่างๆ เช่น การว างแผน           
การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัต ิงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้             
อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้
การดำเนินงานทุกองค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง  ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือ 
เป้าหมาย จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยง  
ใดบ้างที ่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบ          
ที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความ  
คุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79  บัญญัติให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏ ิบ ัต ิตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท ี ่กระทรวงการคล ังก ำหนด  ซ ึ ่ งการบร ิหารจ ัดการความเส ี ่ยง                  
(Risk Management)  เป็นเครื ่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการ
ดำเนินงานที่เป็นเลิศ มีกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที ่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานของรัฐ  ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ลดโอกาสของความ
ล้มเหลว ลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร  ช่วยให้หน่วยงานสามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย 
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้ 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้  จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มี 
การนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนราชการที่จะให้ความ
ร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่ออย่างจริงจัง  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้  
จะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครต่อไป 
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บทที่ 1 

บทนำ 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน  

2561 โดยมาตรา 79  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี ่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก ำหนด  ประกอบกับ
กระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๘  มีนาคม ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ      
ซึ่งการบริหารความเสี่ยงถือเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานของรัฐ  และเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพ
และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ  การบริหารความเสี่ยง ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการประเมินผล      
การปฏิบัติราชการอันสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ในการเพิ่มโอกาสและช่วยให้ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถดำเนินการตามเป้าประสงค์และพันธกิจที่     
แต่ละหน่วยงานได้กำหนดไว้  อันส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในการปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นกระบวนการ
ระบุประเมินจัดการและควบคุมเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น  เพื่อให้ความเชื่อมั่น   
อย่างสมเหตุสมผลว่าหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุเป้าหมาย  จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การบริหาร
ความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญทีจ่ะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  หรือช่วยบรรเทา
ภาวะวิกฤติที่องค์กรเผชิญอยู่ได้ และยังเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ขององค์กรในการกำหนดแนวทางการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน ขณะเดียวกันการบริหารความเสี่ยงจะเป็นการกำหนดวิธีการที่จะรับมือกับ
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  เป้าหมายที่สำคัญของงานตรวจสอบ
ภายในอย่างหนึ่ง คือ การให้ความเห็นต่อผู้บริหารว่าระบบการควบคุมภายในการกำกับดูแล รวมถึงระบบการ
บริหารความเสี่ยงว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมที่จะทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายของ
องค์กรอย่างสมเหตุสมผล  ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ การวางแผน การปฏิบัติ
ตามแผน รวมถึงการควบคุม และติดตามเพื ่อการประเมินผลงาน  ผู ้ตรวจสอบภายในต้องแสดงให้เห็นว่า           
ได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับทั่วไป  เพ่ือสร้างความม่ันใจแก่องค์กรว่างานที่ปฏิบัติอยู่นั้นจะสนับสนุน
ให้องค์กรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้กำหนด
แผนงานตรวจสอบ (Audit Plan) แล้ว  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่     
กำหนดไว้  ผู้ตรวจสอบภายในต้องกำหนดแผนภายใต้วิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งการประเมินความ
เสี่ยงต้องทำให้ครอบคลุมทุกกระบวนการของงานตรวจสอบภายใน  ตั้งแต่เริ่มต้นกำหนดเป้าหมายจนถึงการ
ติดตามผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในต้องเข้าใจว่างานตรวจสอบภายในไม่เพียงมุ่งเน้นที่การตรวจสอบ



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

2 

 

เอกสารว่ามีการอนุมัติถูกต้อง  มีการจัดเก็บเอกสารที่สมบูรณ์ แต่งานตรวจสอบภายในต้องมุ่งเน้นที่การตรวจสอบ
ไปที่การประเมินระบบงานว่ามีความเหมาะสมต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งการ
ค้นหาว่าอะไรเป็นอุปสรรคหรือปัญหาสำคัญต่อการบริหารงานขององค์กร  ซึ่งหมายถึง การเข้าถึงความเสี่ยงที่อาจ 
เกิดขึ้นภายในองค์กร และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ้น เพื่อการบรรลุตาม  
เป้าหมายขององค์กรและเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและประสิทธิภาพต่อไป  เพื่อตอบสนองสิ่งดังกล่าวจึงต้อง    
ทำการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยหรือเหตุการณ์ใดบ้างที่จะส่งผลกระทบให้งาน  
ตรวจสอบภายในไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์  จากลักษณะของการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายในที่กล่าวมาแล้ว  จะเห็นว่าเป็นความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องที่ไม่อาจแยกจากกันได้ 
นอกจากการตรวจสอบภายในภายใต้หลักการบริหารความเสี่ยงแล้วผู ้ตรวจสอบภายในจะมีส่วนช่วยในการ  
วิเคราะห์หาความเสี่ยง  เพื่อให้ข้อมูลกับฝ่ายบริหารในการกำหนดแนวทางแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เกิดความ 
เสียหาย  นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise risk Management policy) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาครฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  สามารถ      
นำไปปรับใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  ซึ่งอาจส่งผลให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ให้สามารถมาปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
และเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
1. เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร

จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562  
 2. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

4. เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
5. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสมุทรสาคร 
6. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

เป้าหมาย 
 1. ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื ่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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 2. ผู้บริหารและบุคลากร  สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 3. สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 4. การบริหารและความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่าง
เหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 
 5. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น 
และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจ
ทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง  มีดังนี้ 
 1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี   การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วย
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ  และสามารถทำ
หน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 2. เป็นฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร   การบริหารความเสี่ยงจะ
เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่
บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่สำคัญได้ทั้งหมด  การบริหารความเสี่ยงจะทำให้
บุคลากรภายในองค์มีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร  และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน 
 4. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา  รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม
ควบคุม และการวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  และสามารถ
ปกป้องผลประโยชน์  รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กร 
 5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความ
เข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
 6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม  โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการ
เลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง  เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรม      
ที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน  หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 1  แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง 
แต่งตั ้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตาม

กฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ (ภารกิจ) และเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ โดยมีผู้แทนจาก
ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน  โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการ 
กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2  การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง 
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้าง 

ความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตาม
กฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ พร้อมทั้งมีการจัดลำดับ 
ความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 3  จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของ

องค์กร  สื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล  และแจ้งเวียนให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทัง้นี้ แผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก ่ความเสี่ยงด้าน 
กลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านระเบียบ กฎหมาย 

ขั้นตอนที่ 4  ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่าง  
ดำเนินการ และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุกไตรมาส 

ขั้นตอนที่ 5  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมินความเสี่ยงและ

จากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและ
ปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงแผนเพ่ือใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
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นิยามความเสี่ยง 
การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อาจต้องเผชิญกับปัญหา อุปสรรคในการ 

ปฏิบัติงาน ซึ่งการที่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งถือเป็นความ
เสี่ยงทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของปัจจัยหรือ เหตุการณ์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องหรือเผชิญอยู่ ดังนี้ แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงจึงได้ถูกนำมาใช้ในการเตรียมการเพ่ือป้องกัน 
“ ปัญหา ” จาก “ ปัจจัยเสี่ยง ” ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ
องค์กรโดยรวม 
• ความเสี่ยง (Risk)  

  หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน  และจะส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่
จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กำหนดในกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  
• การเสี่ยง   

หมายถึง การตัดสินใจที่จะดำเนินการ (หรือไม่ดำเนินการ) สิ่งใดสิ่งหนึ่งบนพื้นฐานของการขาดข้อมูลที่
ชัดเจน ไม่ครบถ้วน เป็นเพียงการประมาณการ  การคาดเดา การตั้งความหวัง ซึ่งผลของการตัดสินใจนั้นอาจ
เป็นไปตามความคาดหมายหรือตรงกันข้ามก็ได้ 
• ปัจจัยเสี่ยง  (Risk Factor) 

 หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุ
ได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขั้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควร
เป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัย
เสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้ 

1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ สังคม  
การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 

2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน  คือ  ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายใน 
องค์กร  วัฒนธรรมองค์กร  นโยบายการบริหารและการจัดการ  ความรู ้ความสามารถของบุคลากร  
กระบวนการทำงาน ข้อมูลระบบสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์  เป็นต้น 
• เหตุการณ์   

หมายถึง เหตุหรือกรณีที่เกิดขึ้นจากแหล่งภายในหรือภายนอกที่ส่งผลต่อการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติหรือ     
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เหตุการณ์เหล่านั้นอาจมีผลในเชิงลบหรือเชิงบวก  ต่อการดำเนินงานโดยผลใน
เชิงลบนั้นถือว่าเป็น “ความเสี่ยง (Risk) ” สำหรับผลในเชิงบวกถือเป็นการสร้าง  “โอกาส (Opportunity) ” 
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• การบริหารความเสี่ยง  (Risk Managment)  
หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง  ต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์       

ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
(Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกัน  พิจารณาทั้งความเสี่ยง     
ที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะ
สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
• การบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management)  

หมายถึง กระบวนการที ่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ
ดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน 
เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ควบคุมได้
และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง    
จากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
• การควบคุม (Control)  

หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงที่วางไว้  กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่งานและท่ัวทั้งองค์กร  ประกอบด้วยกิจกรรม
ที่แตกต่างกัน เช่น การอนุมัติ  การมอบหมายอำนาจหน้าที่ การยืนยันความถูกต้องการ กระทบยอด การแบ่ง
หน้าที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ่งประเภทการควบคุมไว้  4 ประเภท คือ  

1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี ่ยงและข้อผิดพลาดตั ้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่             
การควบคุมการเข้าถึงเอกสารข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ  

2) การควบคุมเพื ่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธ ีการควบคุมที่กำหนดขึ ้นเพื ่อค ้นหา 
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง
ฯลฯ  

3) การควบคุมโดยการชี ้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที ่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด      
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น  

4) การควบคุมเพื ่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นว ิธ ีการควบคุมที ่กำหนดขึ ้นเพื ่อแก้ไข 
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียม 
เครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น 
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• คุณค่าของการบริหารความเสี่ยง  
1) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเรื่องความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
2) ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome)  
3) ยกระดับระบบและกระบวนการสร้างภูมิคุ ้มกันหรือมาตรการเพื่อตอบโต้ต่อสถานการณ์ที่ไม่พึง

ประสงค์ให้เข้มแข็งข้ึน  
4) เกิดกระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ให้กับองค์กรจากมุมมองด้านความเสี่ยง  
5) ชื่อเสียงและการยอมรับจาก Stakeholder และสังคมภายนอก 

ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้รวบรวมความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการบริหารความเสี่ยง
กับข้อกำหนดตามยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ  ดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
มาตรา 65   รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล  

เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  
    ในการที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตอันพึงประสงค์นั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนและ       

กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมนำไปเป็นแนวทางการพัฒนา เพ่ือขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 ประกอบด้วย  

   1. ด้านความมั่นคง  
   2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
   3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์  
   4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
   5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 

ตุลาคม 2561  เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องบูรณาการร่วมกัน และมุ่งสู่เป้าหมาย
เดียวกันในระยะ 20 ปีตั้งแต่ พ.ศ. 2561 - 2580 

3. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน  
    ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16  การปฏิรูปประเทศ  กำหนดให้ดำเนินการปฏิรูป

ประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผลตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป
ประเทศ  ซึ ่งวิธีการจัดทำแผนต้องให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วม  ต้องมีการวัดผลการ
ดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการปฏิรูปประเทศ  จำนวน  11  ด้าน ประกอบด้วย  ด้านการเมือง  ด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน  ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านสังคม  ด้านพลังงาน  และด้านการ
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ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
 

ความเสี่ยงที่กำหนด 
ยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาด 

 

 

 

ประเมิน 
โอกาสที่จะ 

เกิด 
และระดับ 

ความรุนแรง 
ของความเสี่ยง 

 
 

แนวทางในการ 
ตอบสนองต่อความเสี่ยง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  
 

ความเสี่ยงที่การ 
ดำเนินงานจะไม่บรรล ุ

เป้าประสงค์ 

 
 

การควบคุม 
และ 

การตรวจสอบ 

เป้าประสงค์ 

 

ตัวชี้วัด  

  
ความเสี่ยงที่โครงการ 
จะไม่ประสบผลสำเร็จ โครงการ 

 

 
 
 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  มุ่งพัฒนาภายใต้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืน      
ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนำมาเป็นหลักในการพัฒนาองค์กร  ดังนี้  

   1. การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ  
   2. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพ  
   3. การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
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5. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต  
    การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 

- 2564) ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

ของประเทศไทย 
6. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทุรสาคร 

1. วิสัยทัศน ์
“ เมืองน่าทำงาน  บ้านน่าอยู่อาศัย  ก้าวไกลด้วยการศึกษา  พัฒนาอย่างยั่งยืน ” 

ความหมายของวิสัยทัศน์ 
เมืองน่าทำงาน หมายถึง มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการลงทุน

และการประกอบอาชีพ ทั้งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง การท่องเที่ยว เกิดการกระจายรายได้และการจ้าง
แรงงาน   

บ้านน่าอยู่อาศัย หมายถึง มีสิ ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างครบถ้วน 
สมบูรณ์  สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย ปราศจากมลพิษทั้งอากาศ ขยะ น้ำเสีย มีทรัพยากร 
ธรรมชาติที่สมบูรณ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับความ
ช่วยเหลือและจัดสวัสดิการจากภาครัฐอย่างท่ัวถึง   

ก้าวไกลด้วยการศึกษา หมายถึง การพัฒนาใน 3 ส่วน คือ สถาบันการศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  และเด็ก เยาวชน ประชาชน 
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➢ สถาบันการศึกษา  สถาบันการศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีความพร้อมในด้านอาคาร  สถานที่  
มีการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ที่
ทันสมัย  สอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน 

➢ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการเพ่ิมพูนความรู้และเทคนิคในการเพ่ิมประสิทธภิาพ 
  ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

➢ เด็ก เยาวชนและประชาชน  เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสทางการเรียนรู้   
และเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย  พัฒนาตนเองให้ทันโลกท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  สร้างให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

พัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อ
ไปสู่คนรุ่นหลัง  ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการดูแล บำรุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประชาชนยึดหลักการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

2. พันธกิจการพัฒนา 
1) ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทุกช่วงวัย 

2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว  สิ่งแวดล้อม ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ยั่งยืน 

3) ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างทั่วถึง 

4) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

5) พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ ผลักดันเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร อุตสาหกรรมให้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐานสากล 

6) ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดแบบมีบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 

7) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
วางแผน  การทำงาน  และกระบวนการตรวจสอบ 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมงานสาธารณสุข    
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ   

ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงรุก 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 

5) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือในการรักษาสภาพแวดล้อมทั้งทาง

ธรรมชาติและประวัติศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
การศึกษาได้คุณภาพเกินค่าเฉลี่ยของประเทศ 
เป้าหมาย 
(1) คะแนน O – NET เพ่ิมขึ้นปีละ 2% 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย 
(1) สถิติการจับกุมยาเสพติดลดลง ปีละ 5% 
(2) ร้อยละของครัวเรือนที่มีการออมเพ่ิมข้ึนปีละ 5% 
(3) ผู้สูงอายุมีอาชีพและรายได้ เพิ่มข้ึนปีละ 5% 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์ 
เศรษฐกิจมั่นคง ยั่งยืน และพ่ึงตนเองได้ 
เป้าหมาย 
(1) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ปีละ 5% 
(2) รายได้จากเกษตรกรมากกว่าค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านมา 2% ต่อปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าประสงค์ 
การคมนาคมครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและท่ัวถึง 
เป้าหมาย 
(1) ดำเนินโครงการที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ครบ 100% 

 ของโครงการทั้งหมด 
(2) สายทางมีคุณภาพได้มาตรฐาน 100% 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
เป็นเมืองสะอาด มีพื้นที่สีเขียว คลองปลอดวัชพืช 
เป้าหมาย 
(1) ภายในปี พ.ศ.2564 ปริมาณขยะลดลง 20% หรือลดลง 5% ต่อปี 
(2) ภายในปี พ.ศ.2564 ปริมาณพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน 20% หรือเพ่ิมขึ้น 5% ต่อปี 
(3) ร้อยละของคลองที่ไม่มีวัชพืชน้ำเป็น 100% ของพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
เป้าประสงค์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าหมาย 
คะแนน LPA ในภาพรวมของจังหวัด อยู่ที่ 95 % 
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นโยบายผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
๑. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ปัจจุบันการศึกษามีความสำคัญต่อการดำรงชีพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การก้าวเข้าสู่สังคมท่ีมี 
คุณภาพ จำเป็นจะต้องได้รับการศึกษา และพัฒนาทักษะทั้งด้านการเรียนและทักษะชีวิต ระบบการศึกษาใน
ปัจจุบันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและบ่มเพาะชีวิตมนุษย์ ดังนั้น ประชาชนทุกคนจึงต้องเข้าถึง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ โดยมีกรอบแนวทางปฏิบัติประกอบด้วย 

๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้สู ่มาตราฐานสากล พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน        
มีคุณภาพท้ังในเรื่องอาคารสถานที่ บุคลากร และอุปกรณ์การศึกษา 
       ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก 
             ๑.๓ เพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง และต่อเนื่องทั้งในระบบและนอกระบบ 
             ๑.๔ เพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่
เด็ก เยาวชน และประชาชนให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยพัฒนาอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาครให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต และสร้างเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาครทั้ง ๓ อำเภอ 
              ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมถึงศิลปะและดนตรี 
              ๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน  
              ๑.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนจารีตประเพณีและร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
๒. นโยบายด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 
            การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการ
เข้าถึงสิทธิความเท่าเทียม เสมอภาค และครอบคลุมทั ้งในด้านสิทธิพื ้นฐานการบริการ การรักษาพยาบาล 
ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษา ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน โดยมีกรอบแนวทางปฏิบัติ
ประกอบด้วย 
             ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกัน การควบคุมโรคระบาด 
โรคติดต่อ การรับภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาลประจำตำบล และการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดหา
วัคซีนป้องกันโรคระบาดในกรณีมีความจำเป็น 
             ๒.๒ สนับสนุนโรงพยาบาลประจำจังหวัด อำเภอ และตำบล เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ การให้บริการให้มี
มาตรฐานใกล้เคียงกัน 
             ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี ประสานงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  
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             ๒.๔ สนับสนุนกิจกรรมสีขาวให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพ่ือจะได้ห่างไกล
ยาเสพติด 
             ๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีและสภาเยาวชน ให้มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ 
             ๒.๖ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี ผลักดันศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
              ๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้เข้มแข็ง ให้ผู้นำท้องถิ่นและ
ประชาชนตระหนัก ถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
              ๒.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพ 
         ปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมและครอบครัวให้สามารถปรับตัวและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ราย ได้ ตลอดจนความเป็นอยู่ ดังนั้น
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายประสบผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม โดยมีกรอบแนวทางปฏิบัติประกอบด้วย 
           ๓.๑ ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แพร่หลายแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพ่ือให้
เข้าใจ เข้าถึง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีความสุข 
           ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการผลิต และเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มอาชีพและกลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ 
           ๓.๓ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
           ๓.๔ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และสินค้าโอทอป พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย 
           ๓.๕ สนับสนุนการยกระดับทักษะแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่มีทักษะความรู้
และความสามารถตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
           ๓.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตลอดจนเกษตรกรรุ่นใหม่  
๔. นโยบายด้านพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
            สมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเลและมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านทำให้สภาพเมืองส่วนใหญ่จะอยู่ติด
กับริมน้ำ การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องสภาพพื้นดินและมีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำใต้ดิน
ค่อนข้างสูง ประกอบกับสภาพเมืองที่มีการขยายตัวแต่ไม่มีการวางแผนการจัดการที่ถูกต้อง  ทำให้เกิดความรก
รุงรังของเครือข่ายสื่อสาร ระบบน้ำประปายังไม่ทั่วถึง และในบางพื้นที่ระบบไฟฟ้ายังไม่เสถียร  จากปัญหาข้างต้น
จึงได้วางกรอบแก้ไขปัญหา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย 
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            ๔.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน โดยยึดแนวทางการวางผังเมือง และ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพิ่มช่องทางการขนส่ง การคมนาคม ลดปัญหาการจราจร และเน้นเรื่องความปลอดภัย
ในการคมนาคม 
            ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ขยายการให้บริการ
น้ำประปา-ไฟฟ้า แหล่งน้ำ ระบบการระบายน้ำ ให้เพียงพอต่อความจำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน และ
ประสานกับหน่วยราชการที่เก่ียวข้องในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
           ๔.๓ สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล และบุคลากรในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
           ๔.๔ สนับสนุนการนำสายไฟฟ้าลงดินในพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อนเป็นอันดับแรก จัดระเบียบ
แก้ปัญหาสายสื่อสารที่เกาะเกี่ยวกับเสาไฟฟ้า ปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม เพ่ิมความปลอดภัยให้กับประชาชน 
          ๔.๕ พัฒนาด้านความปลอดภัยทางถนน เพิ่มไฟทางสาธารณะให้เพียงพอ เพื่อลดอุบัติเหตุและ
จัดการจุดเสี่ยงให้ลดน้อยลง 
๕. นโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
            กีฬา การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการออกกำลังกาย กำลังได้รับความชื่นชอบ และเป็นที่นิยมของ
คนทั่วไป กิจกรรมด้านการแข่งขันกีฬาตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการออกกำลังกาย  สามารถนำรายได้
เข้าสู่จังหวัดสมุทรสาครได้อีกทางหนึ่ง โดยมีกรอบแนวทางปฏิบัติประกอบด้วย 
            ๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา 
เพื่อให้มีสุขภาพดี และพัฒนาจนสามารถเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับชาติ 
และไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ 
           ๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนจัดสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับผู้ใช้บริการได้
หลากหลายชนิดกีฬา และเป็นทางเลือกในการเข้าใช้บริการ 
            ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีพื้นที่สีเขียวในการจัดกิจกรรมนันทนาการในทุกรูปแบบ 
           ๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเชิงประวัติศาสตร์ 
           ๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี Landmark ของเมืองเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 
๖. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
            จากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาที่อยู่อาศัยทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม  
เช่น  ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยเฉพาะแม่น้ำท่าจีนที่รับน้ำเสียจากจังหวัดตอนบนและคลองสาขา
ในจังหวัดสมุทรสาครที่มีคุณภาพเสื่อมโทรมมาก ปัญหาน้ำท่วมและน้ำเค็ม  ซึ่งเกิดจากสภาพพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบลุ่ม
ปากแม่น้ำในช่วงฤดูฝน น้ำในแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณสูงขึ้น จากการรับน้ำจากจังหวัดตอนบน  ประกอบกับภาวะน้ำ
ทะเลหนุนสูง  ทำให้บางพื้นที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก แต่ในช่วงฤดูแล้ง เมื่อน้ำทะเลหนุนสูง  ก็จะทำให้พื้นที่
เกษตรกรรมได้รับผลกระทบ  ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนต่อการประกอบอาชีพอย่างมาก  ปัญหาป่าชายเลนเสื่อม
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โทรม  ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตลอดจนปัญหาคุณภาพอากาศ  ที่เกิดจากฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน  จาก
ปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงได้วางกรอบแก้ไขปัญหา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย 
            ๖.๑ ร่วมมือและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
เพ่ือพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
            ๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำระบบบริหารจัดการน้ำเสียร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
            ๖.๓ สร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนและเยาวชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมผ่านโรงเรียน
สิ่งแวดล้อม 
            ๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ทางระบบนิเวศวิทยา 
            ๖.๕ สนับสนุนโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
            ๖.๖ ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่เสี ่ยงเพื่อนำไปสู่การ
วิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน 
๗. นโยบายด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร 
           การบริหารราชการและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ เกิดความ
คุ้มค่า ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาน โดยมีกรอบ
แนวทางปฏิบัติประกอบด้วย 
           ๗.๑ ส่งเสริมการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
           ๗.๒ ร่วมมือและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื่น ๆ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาในแต่ละ
ท้องถิ่นให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
           ๗.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน -
จังหวัด โดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื ่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการ
บริหารงานได ้
           ๗.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชุม อบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งของการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
           ๗.๕ ส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 
           ๗.๖ ส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากรมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวมและสังคม ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ดำเนินชีวิต 
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บทที่ 2 

การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทุรสาคร 
 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  สามารถปฏิบัติงานในการจัดวางระบบบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการโดยยึดหลักเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต้องมี       
การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizastion of 
the Tread Way Commission)  เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ
ที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้หน่วยงาน
เกิดความเสียหาย โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถรับได้  รวมไปถึงมีแนว
ทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและการควบคุมภายใน 

  แผนยุทธศาสตร์ อบจ.สมุทรสาคร 

วิสัยทัศน ์

ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาการศกึษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การอนุรกัษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

 

แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Action Plan) 

แผนบริหารความเสี่ยง 

แผนการควบคุมภายใน 

ความเสีย่ง มาตรการ 

จัดการ 

ความเสีย่ง 

แนวทางการ

จัดการ 

ความเสีย่งหรอื 

มาตรการ 

การจดัการฯ 

(เพิ่มเติม) 

ความเสีย่ง มาตรการ มาตรการ 

ควบคุม 

เพิ่มเตมิ  

(ถ้ามี) 
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การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring 
Organization of the Tread way Commission) 

การบริหารความเสี่ยงนั้นได้ยึดหลักการสำคัญตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการ  
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ซ ึ ่ ง ได ้ ร ับการ
ยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล และหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO การบริหารความเสี่ยงมาตรฐาน COSO ประกอบด้วย
องค์ประกอบ ๘ ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงานและบริหาร
ความเสี่ยง ดังน ี้ 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  
3. การระบุความเสี่ยง หรือบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)  
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
5. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)  
6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)  
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)  
8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
1) สภาพแวดล้อมในองค์กร (Internal Environment)  
    สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญในการกำหนดทิศทางกรอบการบริหารความเสี่ยง   

ขององค์กร สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรม การบ่งชี้ 
ประเมิน และการจัดการความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรม องค์กร 
นโยบายและปรัชญาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ความซื่อสัตย์และคุณค่าแห่ง
จริยธรรม ความสามารถของบุคคล การจัดโครงสร้างองค์กร การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
มาตรฐานและวิธีปฏิบัติด้านต่างๆ ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย เป็นต้น 

2) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  
              การกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงในการกำหนด  
วัตถุประสงค์ควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยง
ที่หน่วยงานยอมรับได้ รวมทั้งควรมีการสื่อสารให้แก่ทุกหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน องค์กรต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานก่อนที่จะทำการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสำเร็จของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้น  โดยวัตถุประสงค์ต้องสอดรับกับการยอมรับในความเสี่ยง         
(Risk Appetite) การกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน/งาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการ 
ปฏิบัติราชการประจำปี แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนยุทธ์ศาสตร์ขององค์กร 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

19 

 

3) การระบุความเสี่ยง หรือบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)  
     การระบุความเสี่ยง  หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน
และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด
โอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน  โดยแบ่งได้  2 ด้าน ดังนี้ 

1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น  
- เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย  
- คู่แข่ง  เทคโนโลยี  
- ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม   

2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน  คือ  ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น  
- กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภายในองค์กร  
- วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ   
- ความรู้ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน  
- ข้อมูล /ระบบสารสนเทศ  
- เครื่องมือ อุปกรณ์  เป็นต้น 

• ประเภทความเสี่ยง  หมายถึง  การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่างๆ  เพื่อสะดวกในการค้นหา ระบุ 
ประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม  ซึ่งสามารถแยกประเภทของความเสี่ยงเป็น  4  ประเภท ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และ 
แผนดำเนินงาน ที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร  

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O) หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร    
การควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบทางการเงินที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก เช่น  ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  สำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงบประมาณ  รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม เป็นต้น 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยง 
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การรักษาความลับ
ข้อมูล  รวมถึงประเด็นทางด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น ระเบียบการทํางานมีหลายฉบับ  หรือกฎหมายที่มีอยู่
ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
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การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นการค้นหาและระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การดำเนินงาน        
ไม่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง แนวทาง
ในการระบุความเสี่ยง  พิจารณาเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ เช่น 

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) โดยพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร์ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)  โดยพิจารณากระบวนการดำเนินงานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ/ ประสิทธิผล 

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)  โดยพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) โดยพิจารณาความเสี่ยง 
ด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และ      
เสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้น ควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลด
ความเสี ่ยงได้ในภายหลัง ทั้งนี้ การระบุความเสี ่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์
กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง       
การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 

4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
    การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับ  

ความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ผลกระทบ (Impact)  โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์    
ในการให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้  5 ระดับ 
คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก  

- โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) คือ ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง   
- ผลกระทบ (Impact: I) คือ ขนาดความรุนแรงที่สร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงิน หรือชื่อเสียง

ขององค์กร และทำให้เกิดความล้มเหลว หรือโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 
 เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยงต่างๆ  และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง  เพื่อให้
เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ย งได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดย
อาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 
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• ระดับโอกาส (Likelihood : L) ที่จะเกิดความเสี่ยง  กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้  
 

ระดับ 
โอกาสที่จะเกิด 

ความเสี่ยง 
ระดับโอกาสให้การเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า มีโอกาสในการเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง 

4 สูง 1 – 6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อป ี มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง 1 ปี ต่อครั้ง  มีโอกาสเกิดบางครั้ง 

2 น้อย 2 – 3 ปี ต่อครั้ง  มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง  

1 น้อยมาก 5 ปี ต่อครั้ง  มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้งหรือไม่น่าจะเกิด 

 

• ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้  
ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง 

ระดับ ระดับผลกระทบ คำอธิบาย / มูลค่าความเสียหาย 

5 รุนแรงมากที่สดุ มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างมาก   (มากกว่า 80 %) 

4 ค่อนข้างรุนแรง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง  (61% - 80 %) 

3 ปานกลาง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร  (41% - 60 %) 

2 น้อย มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง  (21% - 40 %) 

1 น้อยมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย  (น้อยกว่า 20 %) 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของ     
แต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของ
ความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด 
(ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ )  

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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โอกาส /ความถี่ที่จะเกิดความเสีย่ง  (Likelihood) 

ตารางแสดงการจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)  มี 4 ระดับ คือ 
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ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
คะแนนความ

เสี่ยง 

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง การแสดงสี
สัญลักษณ ์

ต่ำ 
(Low) 

1 – 3 คะแนน โอกาสเกดิน้อย - ผลกระทบไม่รุนแรง ระดับความเสี่ยงยอมรับได้ 
โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไมต่อ้งมีการจัดการเพิ่ม 

สีเขียว  

ปานกลาง 
(Medium) 

4 – 8 คะแนน ระดับที่ยอมรับความเสีย่งได้ แตต่อ้งมีแผนควบคุมความเสีย่ง 
เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงยา้ยไปยังระดบัท่ียอมรับไม่ได ้

สีเหลือง   

เสี่ยงสูง 
(High) 

9 – 14 คะแนน โอกาสเกดิบ่อย - ผลกระทบรุนแรง ไม่สามารถยอมรับความ    
เสี่ยงได้  โดยต้องมีแผนควบคมุความเสีย่ง เพื่อให้อยู่ในระดับ     
ที่ยอมรับได ้

สีส้ม  

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15 – 25 คะแนน โอกาสเกดิบ่อยมาก – ผลกระทบรุนแรง ไมส่ามารถยอมรับ 
ความเสีย่งได้  จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ     
ที่ยอมรับได้ทันที  ต้องมีแผนลดความเสี่ยง หรืออาจต้องถ่ายโอน
ความเสีย่ง 

สีแดง  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินความเสี่ยงท่ีได้ระบุไว้ 
เพื่อการประเมิน 

การประเมินระดับความเสี่ยง 

จัดทำแผนบริหารความเสีย่ง 

การตอบสนองและการจัดการความเสี่ยง 
(ไม่ยอมรับความเสี่ยง) 

การให้คะแนนความเป็นไปได้และ 
ผลกระทบของความเสี่ยง 

ต่ำ 

ปานกลาง 

สูง 

สูงมาก 

ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมหรือป้องกัน
ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการควบคุม
ความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการ
แก้ไขทันที 

ระบุผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยง 

ระบุทรัพยากรท่ีจำเป็นและระยะเวลา 
เช่น งบประมาณ เป็นต้น  
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5) การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)  
     เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ  แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับ 
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น  โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยง  จำนวน 4  แนวทางหลัก  คือ  

1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance/Take Risk)  มักจะใช้ในกรณีที่หน่วยงานหรือองค์กร 
พิจารณาความเสี่ยง แล้วเห็นว่าเป็นความเสี ่ยงที ่อยู่ในระดับต่ำหรือต้นทุนในการจัดการความเสี ่ยงสูงมาก          
หากดำเนินการแล้วไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการความเสี่ยงดังกล่าว จึงเลือกที่จะยอมรับความ
เสี่ยงนั้น  

2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Treat Risk)  เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณี 
ที่หน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรหรือหน่วยงาน  ซึ่งสามารถจัดการ
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการ มาตรการหรือนโยบายในการลดหรือควบคุมการดำเนินงาน  การจัดวางหรือปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน    เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่
หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ฯลฯ หรือหากเป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หน่วยงานหรือองค์กรก็สามารถกำหนดกลยุทธ์หรือมาตรการอื่น ๆ มาใช้เพิ่มเติม 
เพ่ือลดผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น 

3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Transfer Risk) การกระจายหรือ 
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้กับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบแบบคาดไม่ถึง ป้องกันยาก และมีระดับความรุนแรง
สูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่าง ๆ การจลาจล การก่อการร้าย ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบก
รับความเสี่ยงนั้นได้เพียงลำพัง  จึงต้องกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงดังกล่าวไปให้ผู้อื่นที่มีความเชี่ยวชาญ
มากกว่าเป็นผู้ดำเนินการ เช่น การทำประกันภัย  นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจาก
ความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน  ซึ่งกรณีดังกล่าวหน่วยงานอาจจัดจ้างบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกมาดำเน ินการแทน  (Outsourcing) เช ่น งานร ักษาความปลอดภ ัย งานทำความสะอาด งาน
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance/Terminate Risk)  มักจะใช้ในกรณีที่หน่วยงาน 
ค้นพบความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร  งาน โครงการ กิจกรรม และกระบวนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นอย่างมาก  จึงไม่อาจยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ นอกจากนี้ เมื่อหน่วยงานพิจารณา
ความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถหาวิธีการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้ด้วยวิธีที่เหมาะสม จึง
จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงด้วยการหยุดดำเนินการ ยกเลิกโครงการ ลดเนื้องาน หรือลดขอบเขตการจัดกิจกรรมดังกล่าว  
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6) กิจกรรมควบคุม (Control Activities)  
     หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การ
ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์  มีดังนี้  

   1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์การ การแบ่งแยกหน้าที่             
การควบคุมการเข้าถึงเอกสารข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ  

   2) การควบคุมเพื ่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ ้นเพื ่อค้นหา 
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่องฯลฯ  

   3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด      
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น  

   4) การควบคุมเพื ่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธ ีการควบคุมที ่กำหนดขึ ้นเพื ่อแก้ไข 
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือ 
ดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น 

7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)  
   ระบบสารสนเทศและการสื่อสารเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรมี

การดำเนินการได้สำเร็จ เนื่องจากสารสนเทศและการสื่อสารจะเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการถ่ายทอด
นโยบาย การกำกับดูแลและติดตามผลสำเร็จของการดำเนินงาน การมีระบบสารสนเทศที่ดีนั้นควรจัดให้มีระบบ
สารสนเทศที่ประกอบด้วย 

   1) มีการควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้งานโดยแบ่งออกเป็นลำดับขั้นตอนความรับผิดชอบและประเภทของงาน  
   2) มีระบบสำรองข้อมูลเพ่ือป้องกันปัญหาระบบล่มหรือเกิดเหตุสุดวิสัยที่ส่งผลต่อข้อมูลสำคัญของ  

องค์กร  
   3) มีระบบงานที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายแต่ละฝ่าย สามารถบริหารจัดการการใช้ข้อมูลร่วมกัน 

อย่างมีประสิทธิภาพ  
   4) มีหน่วยงานสำรองที่มีอุปกรณ์และระบบที่สามารถให้หน่วยงานสำคัญสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ 

ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ ตึกถล่ม เป็นต้น  
   5) มีระบบการจัดการสินทรัพย์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานการใช้งานไม่ยาก   

ซับซ้อน เพ่ือให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
ลักษณะของการสื่อสารควรจะมีการติดต่อสื่อสารกันในลักษณะที่เปิดเผย และกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยทั้ง

ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และควรมีเอกสารแบบฟอร์มหรือคู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่สร้างความเข้าใจ 
เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงทำความ
เข้าใจต่อบุคลากรทุกคนถึงความรับผิดชอบต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับใน
กระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 
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8) การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
    เพื่อให้กลไกการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สมบูรณ์ ควรจัดให้มีระบบการ

ติดตามที่มีความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ เป็นวงจรการประเมินผลที่ทุกหน่วยงานทราบ และสามารถดำเนินการ  
เมื่อถึงรอบระยะเวลาการติดตามประเมินผลที่กำหนด เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือ ทุกสิ้นปีงบประมาณ โดยมี
การสร้างระบบการรายงานสถานะความเสี่ยงให้ชัดเจน รวมถึงความถี่ของการติดตามและจัดทำรายงาน  รูปแบบ
รายงาน ตลอดจนวิธีการนำเสนอรายงานต่อผู้บริหาร นอกจากนี้ควรกำหนดให้มีการรายงานในกรณีที่มีเหตุการณ์
พิเศษเกิดขึ ้น (Exception Reports) เช ่น เหตุการณ์ที ่ ไม ่ เก ิดขึ ้นบ่อยแต่ผลกระทบสูงและมีนัยสำคัญ 
วัตถุประสงค์สำคัญในการติดตามประเมินผลเพื่อ 

   1) ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของการจัดการความเสี่ยง  
   2) ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรืออยู่ระหว่างดำเนินการว่าบรรลุผลตาม 

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่วางไว้หรือไม่  
   3) ตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุม ว่าสามารถลดโอกาสหรือผลกระทบต่อเหตุการณ์ 

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
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บทที่ 3 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ  พ.ศ.2561  ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20  เมษายน 
2561  มาตรา  79  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลัง
ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2562 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง  เพ่ือให้การดำเนินงาน  
บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด  โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562   

เพื ่อให้การดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี ่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
จึงแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อทำหน้าที่ตาม
หลักเกณฑ์และมาตรฐานดังกล่าว  ประกอบด้วย 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด     ประธานคณะทำงาน 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด        คณะทำงาน 
3. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด     คณะทำงาน 
4. เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด      คณะทำงาน 
5. ผู้อำนวยการกองคลัง        คณะทำงาน 
6. ผู้อำนวยการกองช่าง        คณะทำงาน 
7. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข       คณะทำงาน 
8. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    คณะทำงาน 
9. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรพัย์สิน      คณะทำงาน 
10. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่       คณะทำงาน 
11. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ      คณะทำงานและเลขานุการ 
12. หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล        คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
โดยให้คณะทำงานฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่  ดังนี้ 
1. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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ในปีงบประมาณ 2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง  โดยเริ่มจากการศึกษารวบรวมข้อมูลขององค์กร เพื่อระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง        
ที่อาจเกิดขึ้นแล้วทำการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  โดยประเมินจากโอกาส และ
ผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อทำการวิเคราะห์หาค่าและจัดลำดับความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการก่อนการจัดทำแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบและปฏิบัติตามได้  นอกจากนี้  ต้องมีการ 
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้      
ฝ่ายบริหารรับทราบ  และให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนและทำการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อให้มั ่นใจว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุม
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม     
เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่  หลังจากมีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  มีการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน  เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น  ปัจจัยความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการ
การจัดการควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการ  และผู้รับผิดชอบงาน กิจกรรมที่เกิดความเสี่ยงนั้น 
โดยมีรายละเอียดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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เอกสารการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทุรสาคร 
(การวิเคราะหค์วามเสี่ยงสำนัก/กอง) 

 
 
 
 
 
 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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แบบฟอร์มที่ 1  การวเิคราะหค์วามเสีย่ง    (s-1) 

การวิเคราะห์การบริหารจดัการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน : สำนักปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานการบริหารระบบงานสารบรรณ 
ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การบริหารงานเอกสารดา้นการรบั-ส่งหนังสือโดยใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถือตามระเบยีบท่ีเกี่ยวข้อง  
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระบุความเสีย่ง การประเมินความเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค ์

 
(2) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

 
(3) 

โอกาส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk : O) 
 

เพื่อให้การบริหารงานเอกสารด้านการ 
รับ-ส่งหนังสือโดยใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามระเบยีบ
กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

• ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานยังขาดความชำนาญและความ
เข้าใจในการใช้ระบบ 
- การขัดข้องของเครื่องแม่ข่าย (Server) 
 
• ปัจจัยภายนอก 
- สัญญาณอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการขัดข้อง 
- ไฟฟ้าขัดข้อง 
 

3 2 6 ปานกลาง  ควบคุมความเส่ียง - ฝ่ายอำนวยการ 

 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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แบบฟอร์มที่ 1  การวเิคราะหค์วามเสีย่ง    (s-1) 

การวิเคราะห์การบริหารจดัการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน : สำนักปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงการ/กิจกรรม การดำเนินคดีทางปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี 
ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การดำเนินคดี การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถือตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด 
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระบุความเสีย่ง การประเมินความเสี่ยง (4)  
กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค ์

 
(2) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

 
(3) 

โอกาส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบ 
(Compliance Risk : C ) 

เพ ื ่อ ให ้การดำเน ินคด ีทางปกครอง        
คดีแพ่ง คดีอาญาและการสอบข้อเท็จจรงิ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 

• ปัจจัยภายใน 
- เจ ้าหน ้าท ี ่ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานไม ่ดำเน ินการภายในห้วง
ระยะเวลาที่ระเบียบ/กฎหมายกำหนด 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจระเบียบ/ข้อกฎหมาย
ที ่แตกต ่างก ัน ทำให ้ เก ิดความคลาดเคล ื ่อนในการ
ปฏิบัติงาน 
 
• ปัจจัยภายนอก 
- บุคคลภายนอก/เจ้าหน้าที่ผู ้ต้องรับผิด  ไม่ดำเนินการ
ตามที ่หน่วยงานกำหนด ทำให้หน่วยงานได้รับความ
เสียหาย 
 

3 2 6 ปานกลาง  ควบคุมความเส่ียง - ฝ่ายนิติการ 

 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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แบบฟอร์มที่ 1  การวเิคราะหค์วามเสีย่ง    (s-1) 

การวิเคราะห์การบริหารจดัการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการฯ องค์การบริหารสว่นจังหวัดสมุทรสาคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ของ อบจ.สมุทรสาคร 
ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ จัดอบรม สมัมนา และศึกษาดูงานเกีย่วกับกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองและการดำเนนิชีวิตตามแนวพระราชดำริ 
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ อบจ. 

ระบุความเสีย่ง การประเมินความเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค ์

 
(2) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

 
(3) 

โอกาส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk : O) 
 

- เพื ่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในการมี
ส ่วนร ่วมทางการเม ืองการปกครอง
ระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- เพื ่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการมี     
ส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ  
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวพระราชดำริด้านต่างๆ  
 

• ปัจจัยภายใน 
- ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม นำความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมและศึกษาดูงานกลับมาปฏิบัติได้บางส่วน 
• ปัจจัยภายนอก 
- ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีช่วงอายุที่
แตกต่างกัน 
- ประชาชนมีความสามารถในการเรียนรู้และรับรู้สิ่งที่จะ
นำกลับมาปฏิบัติไม่เท่ากัน 
-ไม่มีการคัดกรองประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
-ขาดการติดตามประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม 

2 2 4 ปานกลาง  ควบคุมความเส่ียง - ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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แบบฟอร์มที่ 1  การวเิคราะหค์วามเสีย่ง    (s-1) 

การวิเคราะห์การบริหารจดัการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงการ/กิจกรรม การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของ อบจ.สมุทรสาคร 
ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.สมุทรสาคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถือปฏิบตัิตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ระบุความเสีย่ง การประเมินความเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค ์

 
(2) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

 
(3) 

โอกาส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk : O) 
 

- เพื่อติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ของ อบจ.สมุทรสาคร ให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยภายใน 
- คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน      
ขาดความรอบคอบและระมัดระวังในการตรวจ สอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระ สำคัญตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ทำให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 
- คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ไม่นำ
ข้อ สังเกต/ข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจติดตามและประเมินผลการ
ใช ้จ ่ายเง ินอ ุดหนุนของฝ ่ายตรวจติดตาม ไปดำเนินการแก ้ไข
ข้อบกพร่อง เพื ่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยภายนอก 
- หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนรายงานผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม
ระเบียบฯ  
- หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
รายงานผล ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง  
- หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนอาจนำเงินไปใช้จ่ายไม่เป็นไปตามวัตถุ 
ประสงค์ของโครงการ 

4 3 12 สูง  ควบคุมความเส่ียง - ฝ่ายตรวจติดตามและ
ประเมินผล 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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แบบฟอร์มที่ 1  การวเิคราะหค์วามเสีย่ง    (s-1) การวิเคราะห์การบริหารจดัการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทุรสาคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass) 
ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การบันทึกบัญชีในระบบ (e-lass) ครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามคู่มือวิธีการบันทึกบัญชีในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass) 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง 

ระบุความเสีย่ง การประเมินความเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค ์

 
(2) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

 
(3) 

โอกาส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk : O) 
 

- เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในระบบได้
อย่างถูกต้อง 

• ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระบบบันทึกบัญชี (e-lass) ที่มีการปรับปรุงใหม่ 
- มีการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถปิดงบ
การเงินได้ทันภายในกำหนด 
• ปัจจัยภายนอก 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการปรับปรุงระบบ
บันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใหม่ทั้งระบบ 
 

3 3 9 สูง  ควบคุมความเส่ียง - กองคลัง 
 

 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

34 

 

แบบฟอร์มที่ 1  การวเิคราะหค์วามเสีย่ง    (s-1) 
การวิเคราะห์การบริหารจดัการความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
หน่วยงาน : กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสมทุรสาคร 

------------------------------------------------------------------- 
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการ/กิจกรรม การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดิน มีความยุ่งยากซับซ้อนและลา่ช้า 
ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการกอ่สร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดิน เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบยีบ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง 

ระบุความเสีย่ง การประเมินความเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค ์

 
(2) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

 
(3) 

โอกาส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk : O) 
และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบ 
(Compliance Risk : C ) 

- เพื่อให้การขออนุญาตเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบราชการ 
ซ ึ ่ งจะส ่งผลให ้ประชาชนได ้ร ับการ
จ ัดบร ิการสาธารณะด้านโครงสร ้าง
พื้นฐานอย่างรวดเร็ว 
 

• ปัจจัยภายใน 
- การขาดความชัดเจนในการตรวจสอบข ้อม ูลการ          
ขออนุญาตล่วงหน้าก่อนการดำเนินการขออนุญาตต่อ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
• ปัจจัยภายนอก 
- การขออนุญาตก่อสร้างมีหลายหน่วยงาน เช่น กรม      
เจ้าท่า/กรมชลประทาน/กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง/กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำให้การพิจารณาอนุญาต
เกิดความล่าช้า 
 

3 3 9 สูง  ควบคุมความเส่ียง - กองช่าง 
 

 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

35 

 

แบบฟอร์มที่ 1  การวเิคราะหค์วามเสีย่ง   (s-1) 

การวิเคราะห์การบริหารจดัการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงการ/กิจกรรม แผนการตรวจสอบประจำป ี
ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามเรื่องที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 

ระบุความเสีย่ง การประเมินความเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค ์

 
(2) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

 
(3) 

โอกาส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk : O) 
 

- เพ ื ่อให ้การกำหนดแผนปฏิบ ัต ิงาน
ตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบแล้ว
เสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

• ปัจจยัภายใน 
- รายงานผลการตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ 
- ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทดแทน
ตำแหน่งที่ขาด 
 
• ปัจจัยภายนอก 
- การสรรหาบ ุคลากร เพ ื ่อปฏ ิบ ัต ิงานในตำแหน่ ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน อาจมาปฏิบัติงานไม่ทัน
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) 

3 2 6 ปานกลาง  ควบคุมความเส่ียง - หนว่ยตรวจสอบภายใน 
 

 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

36 

 

แบบฟอร์มที่ 1  การวเิคราะหค์วามเสีย่ง   (s-1) 

การวิเคราะห์การบริหารจดัการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรยีนบ้านปล่องเหลี่ยม 
ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา  2. เพื่อให้โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมปลอดจากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระบุความเสีย่ง การประเมินความเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค ์

 
(2) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

 
(3) 

โอกาส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk : O) 
 

- เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอม
เมา 
- เพื่อให้โรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด
และสิ ่ งมอมเมา ประเภทเครื ่องดื ่ม   
แอลกอฮอล์ บุหรี่ และเกมส์ 

• ปัจจัยภายใน 
- นักเรียนมีภาวะเสี ่ยงที ่จะยุ ่งเกี ่ยวกับสิ ่งเสพติดและ       
สิ่งมอมเมา 
 
• ปัจจัยภายนอก 
- กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนในทุกปีการศึกษา กล่าวคือ    
มีนักเรียนเข้าใหม่ในชั้นเรียนเร่ิมต้นของแต่ละช่วงชั้นเสมอ 
จึงต้องมีการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ยังไม่สามารถควบคุมได้ 

4 3 12 สูง  ควบคุมความเส่ียง - โรงเรียนบ้านปล่อง
เหลี่ยม 
 

 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

37 

 

แบบฟอร์มที่ 1  การวเิคราะหค์วามเสีย่ง    (s-1) 

การวิเคราะห์การบริหารจดัการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม งานวิชาการของโรงเรียนวัดหลักสีร่าษฎรส์โมสร กรณผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนต่ำ 
ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระบุความเสีย่ง การประเมินความเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค ์

 
(2) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

 
(3) 

โอกาส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk : O) 
 

- เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
- เพื ่อพัฒนาการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับสภาพจริง 
- เพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่าน-เขียน 
ไม่คล่อง 
 

• ปัจจัยภายใน 
-  การ เร ี ยนการสอนในร ูปแบบ On Hand ม ี ก า ร
ติดต่อสื ่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองแบบทางเดียว   
เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน 
- สื่อการเรียนการสอนไม่น่าสนใจและไม่ทันสมัย 
- บุคลากรบางส่วนขาดทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ทันสมัย 
- การวัดและประเมินผลไม่สอดคล้องตามสภาพจริง 
- นักเรียนบางส่วนขาดความใส่ใจและไม่ให้ความสำคัญ
เร่ืองการอ่านและการเขียน 
• ปัจจัยภายนอก 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส        
โคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่สามารถควบคุมได้       
จึงต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อยู่เสมอ 

4 2 8 ปานกลาง  ควบคุมความเส่ียง - โรงเรียนวัดหลักสี่
ราษฎร์สโมสร 
 

 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

38 

 

แบบฟอร์มที่ 1  การวเิคราะหค์วามเสีย่ง    (s-1) 

การวิเคราะห์การบริหารจดัการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม การให้บริการสื่อสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงการให้บริการสื่อสารสนเทศของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ได้ทุกที่ทุกเวลา 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระบุความเสีย่ง การประเมินความเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค ์

 
(2) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

 
(3) 

โอกาส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk : O) 
 

- เพื่อเข้าถึงผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นด้วย
การนำเทคโนโลย ีมาปรับใช ้ ในการ
ให้บริการ 
- เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 

• ปัจจัยภายใน 
- การปร ับเปล ี ่ยนการให ้บร ิการส ื ่อสารสนเทศแก่
ผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ในช่วง
ที ่ SK Park  ปิดพื ้นที่เข้าใช้บริการ เนื ่องในสถานการณ์    
การแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ยังไม่หลากหลาย 
 
• ปัจจัยภายนอก 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่สามารถควบคุมได้  
- ผู ้ ใช้บริการบางรายเป็นผู ้สูงอายุที ่ต ้องการเข้าใช้
บริการยืม - คืน หนังสือที่เป็นตัวเล่มหนังสือ 

4 2 8 ปานกลาง  ควบคุมความเส่ียง - ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 
/เจ้าหน้าที่อุทยานการ
เรียนรู้สมุทรสาคร        
(SK Park) 
 

 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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แบบฟอร์มที่ 1  การวเิคราะหค์วามเสีย่ง    (s-1) การวิเคราะห์การบริหารจดัการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน : กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารสว่นจังหวัดสมุทรสาคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงการ/กิจกรรม งานด้านการจัดหาพัสดุของ อบจ.สมุทรสาคร 
ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ  เพื่อให้การแจ้งซ่อมเป็นไปตามเง่ือนไขเวลา และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพยส์ิน 

ระบุความเสีย่ง การประเมินความเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค ์

 
(2) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

 
(3) 

โอกาส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk : O) 
 

- เพื่อให้การแจ้งซ่อมเป็นไปตามเงื่อนไข
เ ว ลาและ ให ้ เ ป ็ น ไปตามระ เบ ี ยบ
กระทรวงการคล ังว ่าด ้วยการจัดซ้ือ       
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
 

• ปัจจัยภายใน 
-  เจ ้ าหน ้าท ี ่ตรวจสอบงานคืนหล ักประก ันส ัญญา
ดำเนินการตรวจสอบไม่ครบทุกรายการตามห้วงระยะเวลา
ที่ต้องคืนหลักประกันสัญญา 
- คณะกรรมการฯรายงานการตรวจสอบความชำรุด
บกพร่องก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการประกันตามระเบียบฯ 
กำหนดล่าช้า ทำให้ไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญาได้
ตามกำหนดระยะเวลา 
 
• ปัจจัยภายนอก 
- ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง 
ตามกำหนดระยะเวลาที ่ได้รับแจ้งหรือเข้าดำเนินการ
ซ่อมแซมล่าช้า อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

3 2 6 ปานกลาง  ควบคุมความเส่ียง - กองพัสดุและทรัพย์สิน 
 

 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

40 

 

แบบฟอร์มที่ 1  การวเิคราะหค์วามเสีย่ง    (s-1) การวิเคราะห์การบริหารจดัการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน : กองการเจา้หน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงการ/กิจกรรม บุคลกรในสังกัดขาดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัยและส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม 
ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้ในเรื่องของวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองการเจ้าหน้าที ่

ระบุความเสีย่ง การประเมินความเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค ์

 
(2) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

 
(3) 

โอกาส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk : O) 
 

- เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้
ในเรื่องของวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

• ปัจจัยภายใน 
- การจัดอบรมให้ความรู ้ในเรื ่องของวินัยและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
 
• ปัจจัยภายนอก 
- ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาฝ่าฝืนกระทำผิดวินัย 
- เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทำให้  อบจ.สค. ไม ่สามารถจัด
อบรมให้ความรู้ในเรื่องวินัยและส่งเสริมคุณธรรมได้ 

2 3 6 ปานกลาง  ควบคุมความเส่ียง - ฝ่ายวินยัและส่งเสริม
คุณธรรม 
 

 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

41 

 

แบบฟอร์มที่ 1  การวเิคราะหค์วามเสีย่ง    (s-1) การวิเคราะห์การบริหารจดัการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน : กองการเจา้หน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงการ/กิจกรรม การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝกึอบรม 
ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ  เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสมกับหลักสูตรตรงตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองการเจ้าหน้าที ่

ระบุความเสีย่ง การประเมินความเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค ์

 
(2) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

 
(3) 

โอกาส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk : O) 
 

- เพ ื ่อค ัดเล ือกบ ุคลากรเข ้าร ับการ
ฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสมกับหลักสูตร
ตรงตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
 

• ปัจจัยภายใน 
- บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการเข้ารับการฝึกอบรม 
- บ ุคลากรที ่ เข ้าร ับการอบรมไม ่สามารถนำความรู้           
ท ุกรายว ิชาท ี ่ ได ้ร ับการอบรมนำมาปร ับใช ้ ในการ
ปฏิบัติงานและถ่ายทอดได้ครบถ้วน 
 
• ปัจจัยภายนอก 
- กรมส่งเสริมฯ มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมไม่ครบถ้วน       
ทุกสายงาน  
- เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ทำให้ อบจ.สค. ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม และไม่สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมได้ 

4 2 8 ปานกลาง  ควบคุมความเส่ียง - ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร 

 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

42 

 

แบบฟอร์มที่ 1  การวเิคราะหค์วามเสีย่ง   (s-1) การวิเคราะห์การบริหารจดัการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน : กองการเจา้หน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงการ/กิจกรรม การสรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง 
ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ  เพื่อให้ได้จำนวนบุคลากรที่ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลัง 
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที ่

ระบุความเสีย่ง การประเมินความเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค ์

 
(2) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

 
(3) 

โอกาส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบตัิงาน 
(Operation Risk : O) 
 

- เพื่อสรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบ
อัตรากำลัง 
- เพื่อลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติ
หน้าที ่ท ี ่ ได้ ร ับมอบหมายไม่ตรงกับ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือความรู้ 
ค ว ามชำนาญในตำแหน ่ งท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ
มอบหมาย 

• ปัจจัยภายใน 
- การสรรหาพนักงานจ้างไม่ได้บุคลากรตามความต้องการ 
- การรับถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ทำให้ อบจ.
จำเป็นต้องมีบุคลากรให้เพ ียงพอเพื ่อรองรับภารกิจ
ดังกล่าว 
 
• ปัจจัยภายนอก 
- มีการขอใช้บัญชี กสถ. แต่ก็ไม่ได้ผู้มาดำรงตำแหน่ง 
เนื ่องจากไม่มีผู ้ผ่านการสรรหา หรือผ่านการสรรหา 
หรือผ่านแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
 

2 3 6 ปานกลาง  ควบคุมความเส่ียง - ฝ่ายสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ัง 

 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

43 

 

แบบฟอร์มที่ 1  การวเิคราะหค์วามเสีย่ง   (s-1) การวิเคราะห์การบริหารจดัการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงาน : กองการเจา้หน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม งานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ  เพื่อให้การดำเนินงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

ระบุความเสีย่ง การประเมินความเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค ์

 
(2) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

 
(3) 

โอกาส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk : O) 
 

- เพื่อให้การดำเนินงานด้านสาธารณสุข
และงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย 

• ปัจจัยภายใน 
- บุคลากรที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันขาดประสบการณ์ในการ
ดำเนินงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสร ิมป้องกัน
ควบคุมโรค 
- ขาดแคลนบุคลากรท ี ่ม ีความเช ี ่ยวชาญงานด ้าน
สาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
 
• ปัจจัยภายนอก 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส        
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้หน่วยงานมีภาระ
งานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
ที่มีความเร่งด่วนเป็นจำนวนมาก 
 

2 4 8 ปานกลาง  ควบคุมความเส่ียง - ฝ่ายบริการสาธารณสุข 

 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทุรสาคร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจดัการความเสีย่ง    (s-2) 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

------------------------------------------------------------------- 
ความเสี่ยง  

กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

(4) 

 
มาตรการ/กิจกรรม 
ควบคุมความเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(6) 

 
งบประมาณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วดั 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

(1) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 
ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk : O) 
 

1. โครงการ /กิจกรรม 
• การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนของ อบจ.สมุทรสาคร 
ปัจจัยภายใน 
- คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลการใช้
จ ่ าย เง ินอ ุดหน ุน  ขาดความรอบคอบและ
ระมัดระวังในการตรวจ สอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนใน
สาระ สำคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ทำ
ให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามระเบียบ 
- คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลการใช้
จ่ายเงินอุดหนุน ไม่นำข้อ สังเกต/ข้อเสนอแนะที่
ได้จากการตรวจติดตามและประเมินผลการใช้
จ ่ายเง ินอ ุดหน ุนของฝ ่ายตรวจต ิดตาม ไป
ดำเน ินการแก้ไขข้อบกพร่อง เพ ื ่อให้การใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยภายนอก 
- หน่วยงานที ่ร ับเง ินอุดหนุนรายงานผลการ
ดำเนินงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ  
- หน่วยงานที ่ร ับเง ินอุดหนุน จัดส่งเอกสาร
หลักฐานประกอบ การรายงานผล ไม่ครบถ้วน 
ถูกต้อง  
- หน่วยงานที่รับเงินอุดหนนุอาจนำเงนิไปใช้จ่าย
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

12  
สูง 

ควบคุมความเสีย่ง -  ประสานและทำความ เข ้ า ใจกับ
หน่วยงานที ่ขอรับเงินอุดหนุนให้ทราบ
และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธ ีปฏิบัต ิท ี ่กำหนดไว้ในระเบียบ 
กฎหมายและหนังสือกระทรวง มหาดไทย
เกี่ยวข้อง 
- กำชับให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเม ินผลการใช ้จ ่ายเง ินอ ุดหนุนฯ        
ใช้ความระมัด ระวัง รอบคอบ ในการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ในสาระสำคัญตามกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง
กำหนด และถือปฏิบัต ิให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดโดย
เคร่งครัด 
- เจ ้าหน ้าท ี ่ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องพิจารณานำ
ข้อเสนอ แนะของ สตง.เกี่ยวกับการใช้
จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนไปดำเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องและควบคุมมิให้เกิด
ข้อบกพร่องขึ้นอีก 

 

1 ต.ค.64 – 
30 ก.ย.65 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม
และประเมินผลการใช้จ ่ายเงิน
อ ุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565   
-  คณะกรรมการต ิดตามและ
ประเม ินผลฯ ดำเน ินการการ
ติดตามความ ก้าวหน้า/ปัญหา 
อุปสรรคในการดำเนินโครงการ
เงินอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง 
- การลงพื ้นที ่เพื ่อตรวจติดตาม
และประ เม ิ นผลการดำ เนิน
โครงการเงินอุดหนุน 
- ไม่มีข้อทักท้วงของ สตง.เกี่ยวกบั
ก าร ใช ้ จ ่ า ย งบประมาณเงิน
อุดหนุน 

- คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมนิผลการใช้
จ่ายเงนิอดุหนุนฯ 
- ฝ่ายตรวจติดตาม
และประเมนิผล 
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจดัการความเสีย่ง    (s-2)  
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
------------------------------------------------------------------- 

ความเสี่ยง  
กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

(4) 

 
มาตรการ/กิจกรรม 
ควบคุมความเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(6) 

 
งบประมาณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วดั 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

(1) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ด้านการปฏิบตัิงาน 
(Operation Risk : O) 
 

2. โครงการ /กิจกรรม 
• โครงการป้องกันสิ ่งเสพติดในโรงเรียน    
บ้านปล่องเหลี่ยม  
• ปัจจัยภายใน 
- นักเร ียนมีภาวะเสี ่ยงที ่จะย ุ ่งเก ี ่ยวกับ          
สิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา 
• ปัจจัยภายนอก 
-  กล ุ ่ม เป ้าหมายม ีการเปล ี ่ยนในท ุกปี
การศึกษา กล่าวคือ มีนักเรียนเข้าใหม่ในชั้น
เรียนเริ่มต้นของแต่ละช่วงชั้นเสมอ จึงต้องมี
การบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่
สามารถควบคุมได้ 

12 
สูง 

ควบคุมความเส่ียง - กำหนดให้บุคลากรครูนำกระบวน 
การ PLC (Professional Learning 
Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ มาใช้ในการบริหารความ
เส่ียง 
- กำหนดให้มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน 
- เนื่องจากอยู่ในชว่งการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  บุคลากรครูจึงไม่
สามารถลงพื้นที่เยี่ยมบา้นนักเรียนได้ 
จึงต้องปรับปรุงกระบวนการเป็นการ
สื่อสารทางออนไลน์แทน 

1 ต.ค.64 – 
30 ก.ย.65 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วย
การสื ่อสารทางออนไลน์แทน
การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน 
-  ม ี ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน 
- การควบคุมอย ู ่ในระด ับดี 
เนื่องจากมีตัวชี้วัดชัดเจนและ
ถูกต้อง และมีการนำผลการ
ดำเนินกิจกรรมควบคุมความ
เส่ียงภายในมาพัฒนาปรับปรุง 

โรงเรียนบ้าน
ปล่องเหลี่ยม 

 
 
 
 
 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจดัการความเสีย่ง    (s-2) 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

------------------------------------------------------------------- 
ความเสี่ยง  

กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

(4) 

 
มาตรการ/กิจกรรม 
ควบคุมความเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(6) 

 
งบประมาณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วดั 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

(1) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ด้านการปฏิบตัิงาน 
(Operation Risk : O) 
 

3. โครงการ /กิจกรรม 
• การปฏ ิบ ัต ิงานในระบบบันท ึกบ ัญชี
คอมพิวเตอร ์ขององค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่น(e-lass)                                     
• ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าที ่ผ ู ้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจ        
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบันทึกบัญชี 
(e-lass) ที่มีการปรับปรุงใหม่ 
 
• ปัจจัยภายนอก 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นม ีการ
ปรับปรุงระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งระบบ 
 

9 
สูง 

ควบคุมความเส่ียง - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา
คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตาม
หนังสือสั่งการและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ
ฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการ
บันทึกบัญชีฯ  (e-lass) 
- ประสานงานร่วมกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ ่นเพื ่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น 
 

1 ต.ค.64 – 
30 ก.ย.65 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ
การฝึกอบรมการปฏิบัติงาน 
ในระบบการบันทึกบัญชีฯ   
(e-lass) 
- ปิดงบการเงินได้ทันภายใน
กำหนดระยะเวลาตามระเบียบ 

กองคลัง 

 
 
 
 
 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจดัการความเสีย่ง    (s-2) 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

------------------------------------------------------------------- 
ความเสี่ยง  

กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

(4) 

 
มาตรการ/กิจกรรม 
ควบคุมความเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(6) 

 
งบประมาณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วดั 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

(1) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ด้านการปฏิบตัิงาน 
(Operation Risk : O) 
และด้านการปฏบิัติ
ตามกฎหมายและ
ระเบียบ 
(Compliance Risk : C ) 

4. โครงการ /กิจกรรม 
• การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อหน่วยงาน
ราชการที ่เกี ่ยวข้องในการก่อสร้างถนน 
สะพาน เขื่อนกันดิน มีความยุ่งยากซับซ้อน 
และล่าช้า    
• ปัจจัยภายใน 
- การขาดความชัดเจนในการตรวจสอบข้อมลู
การขออนุญาตล่วงหน้าก่อนการดำเนินการ
ขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
• ปัจจัยภายนอก 
- การขออนุญาตก่อสร้างมีหลายหน่วยงาน 
เช ่น กรมเจ ้าท ่า/กรมชลประทาน/กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ทำให้การพิจารณาอนุญาตเกิดความ
ล่าช้า 

9 
สูง 

ควบคุมความเส่ียง - ทำการแจ้งประสานการขออนุญาต
ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อน
บรรจุเข้าแผนพัฒนา 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

-  ม ี ก า รต ิ ดตามผลการขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานที่เก ี ่ยว 
ข้อง 

กองช่าง 

 
 
 
 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

49 

 

แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจดัการความเสีย่ง    (s-2) 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

------------------------------------------------------------------- 
ความเสี่ยง  

กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

(4) 

 
มาตรการ/กิจกรรม 
ควบคุมความเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(6) 

 
งบประมาณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วดั 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

(1) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ด้านการปฏิบตัิงาน 
(Operation Risk : O) 
 

5. โครงการ /กิจกรรม 
• งานวิชาการของโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์
สโมสร กรณีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 
• ปัจจัยภายใน 
- การเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand มี
การติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง
แบบทางเด ียว เก ิดความล ่ าช ้า ในการ
ดำเนินงาน 
- สื ่อการเรียนการสอนไม่น่าสนใจและไม่
ทันสมัย 
- บุคลากรบางส่วนขาดทักษะการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีทันสมัย 
- การวัดและประเมินผลไม่สอดคล้องตาม
สภาพจริง 
- นักเรียนบางส่วนขาดความใส่ใจและไม่ให้
ความสำคัญเร่ืองการอ่านและการเขียน 
• ปัจจัยภายนอก 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่
สามารถควบคุมได้ จ ึงต้องเตรียมพร้อม
รับมือสถานการณ์อยู่เสมอ 

8 
ปานกลาง 

ควบคุมความเส่ียง - มีการนิเทศติดตาม เพื่อติดตามและ
ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
- หัวหน้ากลุ่มสาระคอยให้คำปรึกษา
และให้แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ  
- จัดทีมงานในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านสื ่อและเทคโนโลยี สำหรับครูที่
ขาดทักษะหรือพบปัญหาระหว่าง
ดำเนินงาน 

1 ต.ค.64 – 
30 ก.ย.65 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- กิจกรรมการควบคุมความ
เสี ่ยงที ่กำหนด มีการปฏิบัติ
ครบถ ้วน สามารถลดความ
เส่ียงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

โรงเรียนวัด     
หลักสี่ราษฎร์

สโมสร 

 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

50 

 

แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจดัการความเสีย่ง    (s-2) 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

------------------------------------------------------------------- 
ความเสี่ยง  

กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

(4) 

 
มาตรการ/กิจกรรม 
ควบคุมความเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(6) 

 
งบประมาณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วดั 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

(1) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ด้านการปฏิบตัิงาน 
(Operation Risk : O) 
 

6. โครงการ /กิจกรรม 
• การให้บริการสื่อสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ
อุทยานการเรียนรู ้สมุทรสาคร (SK Park)
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
• ปัจจัยภายใน 
- การปรับเปลี่ยนการให้บริการสื่อสารสนเทศ
แก่ผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร 
(SK Park) ในช่วงที ่ SK Park ปิดพื ้นที ่เข ้าใช้
บริการ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ยังไม่หลากหลาย 
• ปัจจัยภายนอก 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่
สามารถควบคุมได้  
- ผู้ใช้บริการบางรายเป็นผู้สูงอายุที่ต้องการ
เข้าใช้บริการยืม - คืน หนังสือที่เป็นตัวเล่ม
หนังสือ 

8 
ปานกลาง 

ควบคุมความเส่ียง - จัดทำวีดีโอประชาสัมพันธ์การใช้
แ อ ป พ ล ิ เ ค ช ั ่ น  TK park Online 
Library ผ ่ า น ช ่ อ ง ท า ง แ ฟ น เพ จ        
เฟซบุ๊ก “ SK Park ” 
- หากมีการปิดพื้นที่เข้าใช้บริการ SK 
Park  เนื ่องในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2 0 1 9  ( COVID-19)  จ ะ ม ี ก า ร
ให้บริการ “SK ใจดีช่วยยืม ” อีกครั้ง 

1 ต.ค.64 – 
30 ก.ย.65 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

-  ม ีการจ ัดทำว ีด ี โอประชา 
สัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชั่น 
TK park Online Library 
ผ่านช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก 
“ SK Park ” 
- หากมีการปิดพื ้นที ่ เข ้าใช้
บ ร ิ ก า ร  SK Park  เ น ื ่ อ ง ใ น
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จะมีการ
ให้บริการ “SK ใจดีช่วยยืม ” 
อีกครั้ง 
- คว ามพ ึ งพอ ใจของผ ู ้ ใ ช ้  
บริการ SK Park  อยู ่ในระดับ
มาก - มากที่สุด 
 

ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษาฯ/

เจ้าหน้าที่อุทยาน
การเรียนรู้
สมุทรสาคร 
(SK Park) 

 
 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจดัการความเสีย่ง    (s-2) 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

------------------------------------------------------------------- 
ความเสี่ยง  

กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

(4) 

 
มาตรการ/กิจกรรม 
ควบคุมความเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(6) 

 
งบประมาณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วดั 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

(1) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ด้านการปฏิบตัิงาน 
(Operation Risk : O) 
 

7. โครงการ /กิจกรรม 
• การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
• ปัจจัยภายใน 
- บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
- บุคลากรที่เข้ารับการอบรมไม่สามารถนำ
ความรู ้ทุกรายวิชาที ่ได้รับการอบรมนำมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดได้
ครบถ้วน  
• ปัจจัยภายนอก 
- กรมส่งเสริมฯมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ไม่ครบถ้วนทุกสายงาน 
- เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้  
อบจ.สค. ไม่สามารถส่งบุคลาการเข้ารับ
การอบรมได้ และไม่สามารถจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมได้ 

8 
ปานกลาง 

ควบคุมความเส่ียง - การคัดเลือกหลักสูตรในการอบรม
ให้ตรงกับลักษณะงาน โดยแบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งภาคบังคับ ซึ่งจะ
เป็นการจัดส่งบ ุคลากรเข ้าร ับการ
อบรมตามสมรรถนะที่กำหนดในแต่
ละตำแหน่ง และส่วนที ่สอง ภาค
สมัครใจ โดยให้บุคลากรที่ต้องการเข้า
ร ั บ ก า ร อ บ ร ม แ ส ด ง เ ห ต ุ ผ ล
ประกอบการพิจารณาทุกครั้ง 
- ให้ผู ้บ ังคับบัญชาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและทำความเห็นในเรื่อง
การพัฒนาบุคลากรที ่อย ู ่ ในความ
รับผิดชอบว่า บุคลากรควรได้รับการ
พัฒนาเรื่องใด และให้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานภายหลังได้รับการฝึกอบรม
ทุกครั้ง 
- กำชับให้ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอด
ความร ู ้ท ี ่ ได ้จากการอบรมให ้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน 
- กำชับให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมผู้ใต้
บังคับ บัญชาให้เข้ารับการฝึกอบรม
ตามแผนงานที่กำหนด 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

5,800,000 - จำนวนบุคลากรที ่ เข ้ารับ
การฝ ึ กอบรมในหล ั กส ูตร
ต่างๆ  
 

ฝ่ายส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจดัการความเสีย่ง    (s-2) 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

------------------------------------------------------------------- 
ความเสี่ยง  

กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

(4) 

 
มาตรการ/กิจกรรม 
ควบคุมความเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(6) 

 
งบประมาณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วดั 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

(1) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ด้านการปฏิบตัิงาน 
(Operation Risk : O) 
 

8. โครงการ /กิจกรรม 
• งานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริม
ป้องกันควบคุมโรค 
• ปัจจัยภายใน 
- บ ุคลากรท ี ่ปฏ ิบ ัต ิงานในป ัจจ ุบ ันขาด
ประสบการณ ์ ในการดำ เน ิ น งานด ้ าน
สาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุม
โรค 
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญงาน
ด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกัน
ควบคุมโรค 
• ปัจจัยภายนอก 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล
ให้หน่วยงานมีภาระงานด้านสาธารณสุข
และงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคที่มี
ความเร่งด่วนเป็นจำนวนมาก 
 

8 
ปานกลาง 

ควบคุมความเส่ียง - ให้บุคลากรในสังกัดศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและงาน
ส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งข้อ
ระเบียบ/กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง 
- ดำเนินการสรรหาบุคลากรของกอง
สาธารณส ุขให ้ เป ็นไปตามกรอบ
อัตรากำลัง (อยู ่ในความรับผิดชอบ
ของกองการเจ้าหน้าที่) 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ
บ ร ร จ ุ แ ต ่ ง ต ั ้ ง ต า ม ก รอ บ
อัตรากำลังของฝ่ายบริการ
สาธารณสุข กองสาธารณสุข 
 

ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข 

 
 
 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจดัการความเสีย่ง    (s-2) 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

------------------------------------------------------------------- 
ความเสี่ยง  

กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

(4) 

 
มาตรการ/กิจกรรม 
ควบคุมความเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(6) 

 
งบประมาณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วดั 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

(1) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ด้านการปฏิบตัิงาน 
(Operation Risk : O) 
 

9. โครงการ /กิจกรรม 
• การปฏิบ ัต ิงานการบริหารระบบงาน         
สารบรรณ 
• ปัจจัยภายใน 
- จนท.ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความชำนาญและ
ความเข้าใจในการใช้ระบบ 
- การขัดข้องของเครื่องแม่ข่าย (Server) 
 
• ปัจจัยภายนอก 
- ส ัญญาณอินเตอร์เน ็ตจากผ ู ้ให ้บร ิการ
ขัดข้อง 
- ไฟฟ้าขัดข้อง 
 

6 
ปานกลาง 

ควบคุมความเส่ียง -  จ ัดอบรมการใช้ระบบงานสาร
บ ร ร ณ อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส ์ ใ ห ้ ก ั บ
ผู้ปฏิบัติงาน 
- เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบหมั่นตรวจ
สภาพการใช้งานของเครื่องแม่ข่าย
(Server) ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง 

1 ต.ค.64 – 
30 ก.ย.65 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- เจ้าหน้าที ่สามารถใช้ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เครื่องแม่ข่าย (Server) 
สามารถทำงานได้ตลอดเวลา 

ฝ่ายอำนวยการ 

 
 
 
 
 
 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจดัการความเสีย่ง    (s-2) 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

------------------------------------------------------------------- 
ความเสี่ยง  

กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

(4) 

 
มาตรการ/กิจกรรม 
ควบคุมความเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(6) 

 
งบประมาณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วดั 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

(1) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ด้านการปฏิบตัิตาม
กฎหมายและระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

10. โครงการ /กิจกรรม 
• การดำเน ินคด ีทางปกครอง คด ีแพ่ง 
คดีอาญา และการสอบข้อเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
• ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการภายใน
ห้วงระยะเวลาที่ระเบียบ/กฎหมายกำหนด 
- เจ ้าหน ้าท ี ่ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานม ีความเข ้าใจ
ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน ทำให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน 
 
• ปัจจัยภายนอก 
- บุคคลภายนอก/เจ้าหน้าที ่ผ ู ้ต ้องรับผิด       
ไม่ดำเนินการตามที่หน่วยงานกำหนด ทำให้
หน่วยงานได้รับความเสียหาย 
 

6 
ปานกลาง 

ควบคุมความเส่ียง - กำชับเจ้าหน้าที ่ผ ู ้ปฏิบัติงานให้
ศึกษาและยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

 

1 ต.ค.64 – 
30 ก.ย.65 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- การสอบข้อเท็จจริงความรับ
ผ ิดทางละเม ิด เป ็นไปตาม
ระเบียบ/กฎหมาย และหนังสือ
สั ่งการที ่เก ี ่ยวข้อง และแล้ว
เสร็จทันภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
- ไม่มีคดีที่ขาดอายุความ 

ฝ่ายนิติการ 

 
 
 
 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจดัการความเสีย่ง    (s-2) 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

------------------------------------------------------------------- 
ความเสี่ยง  

กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

(4) 

 
มาตรการ/กิจกรรม 
ควบคุมความเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(6) 

 
งบประมาณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วดั 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

(1) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ด้านการปฏิบตัิงาน 
(Operation Risk : O) 
 

11. โครงการ /กิจกรรม 
• แผนการตรวจสอบประจำปี 
• ปัจจัยภายใน 
- รายงานผลการตรวจสอบภายในไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
- ยังไม่มีเจ ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในทดแทนตำแหน่งที่ขาด 
• ปัจจัยภายนอก 
- การสรรหาบุคลากร เพื ่อปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน อาจมา
ปฏิบัติงานไม่ทันในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -
19) 
 

6 
ปานกลาง 

ควบคุมความเส่ียง - วางแผนการตรวจสอบประจำปี 
ป ี งบประมาณ พ.ศ .2565 โดย
กำหนดแผนการปฏิบัติงานตรวจ 
สอบในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องและ
เหมาะสมตามอัตรากำลังของเจ้า 
หน้าที่ตรวจสอบภายใน 

- พัฒนาบุคลากรในหน่วยตรวจสอบ
ภายในตามอัตรากำลังที ่มีอยู ่ให้มี
ความรู ้ความเข ้า ใจในเร ื ่องที ่ จะ
ตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบ 

1 ต.ค.64 – 
30 ก.ย.65 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- การตรวจสอบดำเนินการ
แล ้ ว เสร ็ จและเป ็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในครบถ้วนตามจำนวน
เร ื ่ อ งท ี ่กำหนดในแผนการ
ตรวจสอบประจำป ี  ป ี งบ 
ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2 5 6 5             
ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
 
 
 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจดัการความเสีย่ง    (s-2) 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

------------------------------------------------------------------- 
ความเสี่ยง  

กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

(4) 

 
มาตรการ/กิจกรรม 
ควบคุมความเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(6) 

 
งบประมาณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วดั 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

(1) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ด้านการปฏิบตัิงาน 
(Operation Risk : O) 
 

12. โครงการ /กิจกรรม 
•  งานด ้านการจ ัดหาพ ัสด ุของ อบจ.
สมุทรสาคร 
• ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าที ่ตรวจสอบงานคืนหลักประกัน
ส ัญญาดำเน ินการตรวจสอบไม ่ครบทุก
รายการตามห ้วงระยะเวลาท ี ่ ต ้ อง คืน
หลักประกันสัญญา 
- คณะกรรมการฯรายงานการตรวจสอบ
ความชำรุดบกพร่องก่อนสิ ้นสุดระยะเวลา
การประกันตามระเบียบกำหนดล่าช้า ทำให้
ไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญาได้ตาม
กำหนดระยะเวลา 
• ปัจจัยภายนอก 
- ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมความ
ชำรุกบกพร่องตามกำหนดระยะเวลาที ่
ได้รับแจ้งหรือเข้าดำเนินการซ่อมแซมล่าช้า 
อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

6 
ปานกลาง 

ควบคุมความเส่ียง - ตรวจหลักประกันสัญญาให้เป็นไป
ตาม เ ง ื ่ อน ไข เวลาตามระ เบ ี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
 

1 ต.ค.64 – 
30 ก.ย.65 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

-  ควบค ุ ม  กำก ับ  ด ู แล ให ้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบฯ และ
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างโดยเคร่งครัด 
-แจ้งกำชับให้ผู ้ ร ับจ้างเข ้า
ดำเนิน การซ่อมแซมงานที่
ชำรุดบกพร่องภายในเวลาที่
กำหนด 
-  ก ำ ห น ด ม า ต ร ก า รห ร ื อ
ข้อกำหนดระบุไว ้ ในสัญญา 
กรณีผู ้รับจ้างไม่เข้าดำเนิน 
การซ ่ อมแซมงานท ี ่ ช ำร ุด
บ ก พ ร ่ อ ง ภ า ย ใ น เ ว ล า ท ี ่
กำหนด (แจ ้ ง เต ือนคร ั ้ งท ี ่  
2,3) 

ฝ่ายจัดหาพัสด ุ
กองพัสดุและ

ทรัพย์สิน 

 
 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจดัการความเสีย่ง    (s-2) 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

------------------------------------------------------------------- 
ความเสี่ยง  

กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

(4) 

 
มาตรการ/กิจกรรม 
ควบคุมความเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(6) 

 
งบประมาณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วดั 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

(1) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ด้านการปฏิบตัิงาน 
(Operation Risk : O) 
 

13. โครงการ /กิจกรรม 
• บุคลากรในสังกัดขาดความรู้ ทักษะ และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัยและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
• ปัจจัยภายใน 
- การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของวินัยและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
• ปัจจัยภายนอก 
- ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ฝ่าฝืนกระทำผิดวินัย 
- เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้  
อบจ.สค. ไม่สามารถจัดอบรมให้ความรู้ใน
เรื่องวินัยและส่งเสริมคุณธรรมได้ 
 

6 
ปานกลาง 

ควบคุมความเส่ียง - มีกรอบแนวทางปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1) ประกาศ ก.จ.จ.สค. 
- เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวนการลงโทษทางวินัย ลว 19 
ก.พ.59 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ให้ออกจากราชการ ลว 19 ก.พ.59 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
อุทธรณ์และการร้องทุกข ์ ลว 19 
ก.พ.59 
2 )  ป ระก าศ  ก . จ . จ . สค .  เ ร ื ่ อ ง 
หล ักเกณฑ์และเง ื ่อนไขเก ี ่ ยวกับ
พนักงานจ้าง ลว 29 ก.ค.57 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  
- มีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของ
ว ิน ั ยและการส ่ ง เสร ิมค ุณธ รรม
จริยธรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ยกย่องเชิดชูเก ียรติบุคคลด้านที ่มี
คุณธรรม จริยธรรม 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

1,000,000 - มีการจัดอบรมให้ความรู ้
ทางด ้ านว ิน ัยและส ่งเสร ิม
คุณธรรมให้แก่บ ุคลากรใน
สังกัด 
- จำนวนการดำเนินการทาง
ว ิน ั ยก ับผ ู ้ กระทำผ ิดลดลง 
หรือไม่มีผู้กระทำผิดเลย 

ฝ่ายวินยัและ
ส่งเสริมคุณธรรม 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

58 

 

แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจดัการความเสีย่ง    (s-2) 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

------------------------------------------------------------------- 
ความเสี่ยง  

กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

(4) 

 
มาตรการ/กิจกรรม 
ควบคุมความเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(6) 

 
งบประมาณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วดั 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

(1) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ด้านการปฏิบตัิงาน 
(Operation Risk : O) 
 

14. โครงการ /กิจกรรม 
• การสรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบ
อัตรากำลัง 
• ปัจจัยภายใน 
- การสรรหาพนักงานจ้างไม่ได้บุคลากรตาม
ความต้องการ 
- การร ับการถ ่ายโอนภารกิจ สอน.และ      
รพ.สต. ทำให้ อบจ. จำเป็นต้องมีบุคลากรให้
เพียงพอเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว 
 
• ปัจจัยภายนอก 
- มีการขอใช้บัญชี กสถ. แต่ก็ไม่ได้ผู ้มา
ดำรงตำแหน่ง เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการสรร
หา หรือผ่านการสรรหา หรือผ่านแต่ไม่
เพียงพอต่อความต้องการ 
 

6 
ปานกลาง 

ควบคุมความเส่ียง - การสรรหา มีการดำเนินงานสรรหา
ตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง
ต ่อไปเพื ่อให ้ม ีผ ู ้ปฏิบัต ิงานที ่มา
รับผิดชอบตามหน้าที ่และให้ผู ้ท ี ่
ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความระมัดระวัง ศึกษาหาความรู้
เพิ ่มเติมหรือจัดอบรมให้ความรู ้/    
ส่งเข้ารับการฝึกอบรม 
-  การร ักษาไว ้ซ ึ ่ งข ้ า ราชการ ใน
ตำแหน่งต่างๆ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงาน ให้หัวหน้าส่วน
ราชการที ่เป็นผู ้บังคับบัญชาเสนอ
ความเห็นประกอบเหตุผลการขอ
โอนหรือโอน (ย้าย) ของข้าราชการ
ในส ั งก ัดว ่ าม ี ผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานหรือไม่ทุกครั้ง 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

1,000,000 - จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งต ั ้ ง ใน อบจ.
สมุทรสาคร 
 

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

 
 
 
 



 

  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจดัการความเสีย่ง    (s-2) 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

------------------------------------------------------------------- 
ความเสี่ยง  

กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง 

(4) 

 
มาตรการ/กิจกรรม 
ควบคุมความเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(6) 

 
งบประมาณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วดั 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

(1) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ด้านการปฏิบตัิงาน 
(Operation Risk : O) 
 

15. โครงการ /กิจกรรม 
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ 
ของ อบจ.สมุทรสาคร 
• ปัจจัยภายใน 
- ประชาชนที ่เข ้าร่วมโครงการ/กิจกรรม        
นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและศึกษาดู
งานกลับมาปฏิบัติได้บางส่วน 
• ปัจจัยภายนอก 
- ประชาชนที ่เข ้าร่วมโครงการ/กิจกรรม        
มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน 
- ประชาชนมีความสามารถในการเรียนรู้และ
รับรู้ส่ิงที่จะนำกลับมาปฏิบัติไม่เท่ากัน 
-ไม่มีการคัดกรองประชาชนผู้ที่สนใจเข้ารว่ม
โครงการ/กิจกรรม 
-ขาดการต ิดตามประเม ินผลผ ู ้ เข ้าร ่วม
โครงการกิจกรรม 
 

4 
ปานกลาง 

ควบคุมความเส่ียง - กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้อง
กับกิจกรรม 
- คัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้
ความสามารถหรือวัยใกล้เคียงกัน 
- ติดตามประเมินผลหลังทำกิจกรรม
ให้ม ีการนำไปใช้ประโยชน์  อาจ
แ ต ่ ง ต ั ้ ง ผ ู ้ น ำ กล ุ ่ ม ช ่ ว ยด ู แ ล ให ้
คำปรึกษาหรือมีรางวัลสำหรับผู้ที่นำ
ความรู้ไปปฏิบัติได้จริง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

300,000 - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
300 คนต่อปี 

ฝ่ายส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
สำนักงาน

เลขานุการ อบจ. 
 

 




