




ค ำน ำ 

  การบริหารความเสี่ยงถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่  
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการก าหนดกลยุทธ์ด้วยการ       
มองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยค านึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบโดยรวม แล้วก าหนด 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ แผนบริหารความเสี่ยง 
จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การว างแผน           
การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้             
อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้
การด าเนินงานทุกองค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง  ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือ 
เป้าหมาย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยง  
ใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบ          
ที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องค านึงถึงความ  
คุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79  บัญญัติให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลั งก า หนด ซึ่ งการบริหารจัดการความเสี่ ยง                  
(Risk Management) เป็นเครื่องมือส าคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ มีกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานของรัฐ  ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพ่ิมโอกาสความส าเร็จ ลดโอกาสของความ
ล้มเหลว ลดความไม่แน่นอนในผลการด าเนินงานโดยรวมขององค์กร  ช่วยให้หน่วยงานสามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย  
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้ 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้  จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มี 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนราชการที่จะให้ความ
ร่วมมือในการน าไปด าเนินการต่ออย่างจริงจัง  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้  
จะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครต่อไป 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 
โดยมาตรา 79  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได้ออก
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘  มีนาคม ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ  ซึ่งการบริหารความเสี่ยงถือเป็น
กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ  และเพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้
หน่วยงานของรัฐ การบริหารความเสี่ยง ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการ            
อันสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการเพ่ิม
โอกาสและช่วยให้ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถด าเนินการตามเป้าประสงค์และพันธกิจที่  แต่ละหน่วยงานได้
ก าหนดไว้  อันส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในการปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นกระบวนการระบุประเมินจัดการ
และควบคุมเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น  เพ่ือให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
หน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุเป้าหมาย  จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การบริหารความเสี่ยงถือเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  หรือช่วยบรรเทาภาวะวิกฤติที่
องค์กรเผชิญอยู่ได้ และยังเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ขององค์กรในการก าหนดแนวทางการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน ขณะเดียวกันการบริหารความเสี่ยงจะเป็นการก าหนดวิธีการที่จะรับมือกับผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  เป้าหมายที่ส าคัญของงานตรวจสอบภายในอย่างหนึ่ง คือ 
การให้ความเห็นต่อผู้บริหารว่าระบบการควบคุมภายในการก ากับดูแล รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงว่ามี
ความเพียงพอและเหมาะสมที่จะท าให้องค์กรมั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรอย่าง
สมเหตุสมผล  ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน 
รวมถึงการควบคุม และติดตามเพ่ือการประเมินผลงาน  ผู้ตรวจสอบภายในต้องแสดงให้เห็นว่า ได้ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสากลที่ยอมรับทั่วไป  เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่องค์กรว่างานที่ปฏิบัติอยู่นั้นจะสนับสนุนให้องค์กร
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ก าหนดแผนงาน
ตรวจสอบ (Audit Plan) แล้ว  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
ผู้ตรวจสอบภายในต้องก าหนดแผนภายใต้วิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งการประเมินความเสี่ยงต้องท า
ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการของงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่เริ่มต้นก าหนดเป้าหมายจนถึงการติดตามผลการ
ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในต้องเข้าใจว่างานตรวจสอบภายในไม่เพียงมุ่งเน้นที่การตรวจสอบเอกสารว่ามีการ
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อนุมัติถูกต้อง  มีการจัดเก็บเอกสารที่สมบูรณ์ แต่งานตรวจสอบภายในต้องมุ่งเน้นที่การตรวจสอบไปที่การ
ประเมินระบบงานว่ามีความเหมาะสมต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งการค้นหาว่า
อะไรเป็นอุปสรรคหรือปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานขององค์กร  ซึ่งหมายถึง การเข้าถึงความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น
ภายในองค์กร และการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือการบรรลุตาม  เป้าหมายของ
องค์กรและเพ่ือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและประสิทธิภาพต่อไป  เพ่ือตอบสนองสิ่งดังกล่าวจึงต้อง ท าการประเมิน
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทราบว่ามีปัจจัยหรือเหตุการณ์ใดบ้างที่จะส่งผลกระทบให้งาน ตรวจสอบภายในไม่
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ จากลักษณะของการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายในที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่าเป็นความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องที่ไม่อาจแยกจากกันได้ นอกจากการ
ตรวจสอบภายในภายใต้หลักการบริหารความเสี่ยงแล้วผู้ตรวจสอบภายในจะมีส่วนช่วยในการ  วิเคราะห์หาความ
เสี่ยง  เพ่ือให้ข้อมูลกับฝ่ายบริหารในการก าหนดแนวทางแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เกิดความ เสียหาย  นโยบายการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise risk Management policy) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครฉบับนี้
ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  สามารถน าไปปรับใช้ในการตอบสนอง
และปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื ่อง   ให้สามารถมาปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื ่องและเป็นระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 

วัตถุประสงค์ของแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
1. เพ่ือด าเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร

จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562  
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

4. เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
5. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสมุทรสาคร 
6. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

เป้ำหมำย 
 1. ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2. ผู้บริหารและบุคลากร  สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 3. สามารถน าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
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 4. การบริหารและความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่าง
เหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 
 5. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 

ประโยชน์ของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่ งขึ้น 
และท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจ
ท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง  มีดังนี้ 
 1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี   การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วย
คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ  และสามารถท า
หน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 2. เป็นฐำนข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนในองค์กร  การบริหารความเสี่ยงจะ
เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่
บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภำพรวมของควำมเสี่ยงต่ำงๆที่ส ำคัญได้ทั้งหมด  การบริหารความเสี่ยงจะท าให้
บุคลากรภายในองค์มีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร  และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน 
 4. เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรบริหำรงำน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา  รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม
ควบคุม และการวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  และสามารถ
ปกป้องผลประโยชน์  รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กร 
 5. ช่วยให้กำรพัฒนำองค์กรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความ
เข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
 6. ช่วยให้กำรพัฒนำกำรบริหำรและจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม  โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการ
เลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง  เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าและกิจกรรม      
ที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน  หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 1  แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
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แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตาม
กฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ (ภารกิจ) และเป้าหมายตามแผนด าเนินงานประจ าปีของส่วนราชการ โดยมีผู้แทน 
จากทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน  โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทส าคัญใน
การก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2  กำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง 
 การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้าง      
ความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตาม
กฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนด าเนินงานประจ าปีของส่วนราชการ พร้อมทั้งมีการจัดล าดับ 
ความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 3  จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของ

องค์กร  สื่อสาร/ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  รวมทั้งก าหนดแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล  และแจ้งเวียนให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ แผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงควรก าหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านระเบียบ กฎหมาย 

ขั้นตอนที่ 4  ด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการก ากับติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่าง  
ด าเนินการ และน าเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุกไตรมาส 

ขั้นตอนที่ 5  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมินความเสี่ยงและ

จากที่ได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจ าแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและ
ปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ทั้งนี้ จะต้องมีการก าหนดข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงแผนเพ่ือใช้ในการด าเนินงานในปีต่อไปและน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

นิยำมควำมเสี่ยง 
การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้อาจต้องเผชิญกับปัญหา อุปสรรคในการ 

ปฏิบัติงาน ซึ่งการที่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งถือเป็นความ
เสี่ยงทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของปัจจั ยหรือ เหตุการณ์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องหรือเผชิญอยู่ ดังนี้ แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงจึงได้ถูกน ามาใช้ในการเตรียมการเพ่ือป้องกัน 
“ ปัญหา ” จาก “ ปัจจัยเสี่ยง ” ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ
องค์กรโดยรวม 
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• ควำมเสี่ยง (Risk)  
  หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน  และจะส่งผล

กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่
จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่ก าหนดในกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  
• กำรเสี่ยง   

หมายถึง การตัดสินใจที่จะด าเนินการ (หรือไม่ด าเนินการ) สิ่งใดสิ่งหนึ่งบนพ้ืนฐานของการขาดข้อมูลที่
ชัดเจน ไม่ครบถ้วน เป็นเพียงการประมาณการ  การคาดเดา การตั้งความหวัง ซึ่งผลของการตัดสินใจนั้นอาจ
เป็นไปตามความคาดหมายหรือตรงกันข้ามก็ได ้
• ปัจจัยเสี่ยง  (Risk Factor) 

 หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุ
ได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขั้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควร
เป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัย
เสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้ 

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

2) ปัจจัยเสี่ยงภำยใน  คือ  ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายใน 
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ  ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
กระบวนการท างาน ข้อมูลระบบสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ ์ เป็นต้น 
• เหตุกำรณ์   

หมายถึง เหตุหรือกรณีที่เกิดขึ้นจากแหล่งภายในหรือภายนอกที่ส่งผลต่อการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติหรือ    
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เหตุการณ์เหล่านั้นอาจมีผลในเชิงลบหรือเชิงบวก  ต่อการด าเนินงานโดยผลใน
เชิงลบนั้นถือว่าเป็น “ความเสี่ยง (Risk) ” ส าหรับผลในเชิงบวกถือเป็นการสร้าง  “โอกาส (Opportunity) ” 
• กำรบริหำรควำมเสี่ยง  (Risk Managment)  

หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง ต่าง ๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์       
ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
(Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยง      
ที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะ
สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
• กำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ัวทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management)  

หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน 
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เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ควบคุมได้
และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง    
จากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
• กำรควบคุม (Control)  

หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการด าเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงที่วางไว้  กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่งานและทั่วทั้งองค์กร   ประกอบด้วย
กิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การอนุมัติ  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ การยืนยันความถูกต้องการ กระทบยอด การ
แบง่หน้าที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ่งประเภทการควบคุมไว้  4 ประเภท คือ  

1) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแ ยกหน้าที่            
การควบคุมการเข้าถึงเอกสารข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ  

2) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นหา 
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่องฯลฯ  

3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด      
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น  

4) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข 
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีแก้ไขให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ า อีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียม 
เครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น 
• คุณค่ำของกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

1) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเรื่องความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
2) ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome)  
3) ยกระดับระบบและกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันหรือมาตรการเพ่ือตอบโต้ต่อสถานการณ์ที่ไม่พึง

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

ควำมเชื่อมโยงกำรบริหำรควำมเสี่ยงกับกระบวนกำรวำงแผนขององค์กร 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้รวบรวมความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการบริหารความเสี่ยง
กับข้อก าหนดตามยุทธศาสตร์ชาติที่ส าคัญ  ดังนี้  

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

เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
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2. ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580  
    ในการที่จะท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตอันพึงประสงค์นั้น จ าเป็นต้องมีการวางแผนและ       

ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมน า ไปเป็นแนวทางการพัฒนา เพ่ือ
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 ประกอบด้วย  

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

ตุลาคม 2561  เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องบูรณาการร่วมกัน และมุ่งสู่เป้าหมาย
เดียวกันในระยะ 20 ปีตั้งแต่ พ.ศ. 2561 - 2580 

3. แผนกำรปฏิรูปประเทศ 11 ด้ำน  
    ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16  การปฏิรูปประเทศ  ก าหนดให้ด าเนินการปฏิรูป

ประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผลตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ  ซึ่งวิธีการจัดท าแผนต้องให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  ต้องมีการวัดผลการ
ด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศ  จ านวน  11  ด้าน ประกอบด้วย  ด้านการเมือง  ด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน  ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านสังคม  ด้านพลังงาน  และด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 

4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 113 (พ.ศ. 2566 - 2570)  มีเป้าหมายหลักเพ่ือ

น าประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่มี “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” หรือ “Hi – Value 
and Sustainable Thailand” โดยมีองค์ประกอบเพ่ือน ามาเป็นหลักในการพัฒนาองค์กร  ดังนี้  

   1. การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  
   2. การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม ่
   3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
   4. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 
   5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้

บริบทโลกใหม่  
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5. ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต  
    การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 

- 2564) ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

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

ข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมทุรสำคร 

1. วิสัยทัศน ์
“ เมืองน่าท างาน  บ้านน่าอยู่อาศัย  ก้าวไกลด้วยการศึกษา  พัฒนาอย่างยั่งยืน ” 

ความหมายของวิสัยทัศน์ 
เมืองน่ำท ำงำน หมายถึง มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการลงทุน

และการประกอบอาชีพ ทั้งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง การท่องเที่ยว เกิดการกระจายรายได้และการจ้าง
แรงงาน   

บ้ำนน่ำอยู่อำศัย หมายถึง มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างครบถ้วน 
สมบูรณ์  สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย ปราศจากมลพิษทั้งอากาศ ขยะ น้ าเสีย มีทรัพยากร 
ธรรมชาติที่สมบูรณ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับความ
ช่วยเหลือและจัดสวัสดิการจากภาครัฐอย่างท่ัวถึง   

ก้ำวไกลด้วยกำรศึกษำ หมายถึง การพัฒนาใน 3 ส่วน คือ สถาบันการศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  และเด็ก เยาวชน ประชาชน 
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 สถาบันการศึกษา  สถาบันการศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีความพร้อมในด้านอาคาร  สถานที่  
มีการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนต่างๆ      
ที่ทันสมัย  สอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการเพ่ิมพูนความรู้และเทคนิคในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 เด็ก เยาวชนและประชาชน  เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสทางการเรียนรู้   
และเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย พัฒนาตนเองให้ทันโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สร้างให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

พัฒนำอย่ำงยั่งยืน หมายถึง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อ
ไปสู่คนรุ่นหลัง  ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประชาชนยึดหลักการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

2. พันธกิจกำรพัฒนำ 
1) ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทุกช่วงวัย 

2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ยั่งยืน 

3) ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างทั่วถึง 

4) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

5) พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ ผลักดันเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร อุตสาหกรรมให้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐานสากล 

6) ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดแบบมีบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 

7) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
วางแผน  การท างาน  และกระบวนการตรวจสอบ 

3. ประเด็นยุทธศำสตร ์
1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2) ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมงานสาธารณสุข    
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 
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แนวทางการพัฒนาที่ 3 การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ   

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

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 

5) ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือในการรักษาสภาพแวดล้อมทั้งทาง

ธรรมชาติและประวัติศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 

6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
        ประเด็นยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
เป้าประสงค์ 
การศึกษาได้คุณภาพเกินค่าเฉลี่ยของประเทศ 
เป้าหมาย 
(1) คะแนน O – NET เพ่ิมขึ้นปีละ 2% 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย 
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(1) สถิติการจับกุมยาเสพติดลดลง ปีละ 5% 
(2) ร้อยละของครัวเรือนที่มีการออมเพ่ิมข้ึนปีละ 5% 
(3) ผู้สูงอายุมีอาชีพและรายได้ เพิ่มข้ึนปีละ 5% 

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

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
เป้าประสงค์ 
การคมนาคมครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและท่ัวถึง 
เป้าหมาย 
(1) ด าเนินโครงการที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ครบ 100% 

 ของโครงการทั้งหมด 
(2) สายทางมีคุณภาพได้มาตรฐาน 100% 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
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) ร้อยละของคลองที่ไม่มีวัชพืชน้ าเป็น 100% ของพ้ืนที่ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร 
เป้าประสงค์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าหมาย 
คะแนน LPA ในภาพรวมของจังหวัด อยู่ที่ 95 % 

นโยบำยผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
๑. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

ปัจจุบันการศึกษามีความส าคัญต่อการด ารงชีพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การก้าวเข้าสู่สังคมที่ม ี
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คุณภาพ จ าเป็นจะต้องได้รับการศึกษา และพัฒนาทักษะทั้งด้านการเรียนและทักษะชีวิต ระบบการศึกษาใน
ปัจจุบันจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและบ่มเพาะชีวิตมนุษย์ ดังนั้น ประชาชนทุกคนจึงต้องเข้าถึง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ โดยมีกรอบแนวทางปฏิบัติประกอบด้วย 

๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้สู่มาตราฐานสากล พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน        
มีคุณภาพท้ังในเรื่องอาคารสถานที่ บุคลากร และอุปกรณ์การศึกษา 
       ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก 
             ๑.๓ เพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง และต่อเนื่องทั้งในระบบและนอกระบบ 
             ๑.๔ เพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่
เด็ก เยาวชน และประชาชนให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยพัฒนาอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาครให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต และสร้างเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาครทั้ง ๓ อ าเภอ 
              ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมถึงศิลปะและดนตรี 
              ๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนในการท านุบ ารุงพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน  
              ๑.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนจารีตประเพณีและร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข และคุณภำพชีวิต 
            การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการ
เข้าถึงสิทธิความเท่าเทียม เสมอภาค และครอบคลุมทั้งในด้านสิทธิพ้ืนฐานการบริการ การรักษาพยาบาล 
ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษา ป้องกันและฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน โดยมีกรอบแนวทางปฏิบัติ
ประกอบด้วย 
             ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกัน การควบคุมโรคระบาด 
โรคติดต่อ การรับภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาลประจ าต าบล และการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดหา
วัคซีนป้องกันโรคระบาดในกรณีมีความจ าเป็น 
             ๒.๒ สนับสนุนโรงพยาบาลประจ าจังหวัด อ าเภอ และต าบล เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ การให้บริการให้มี
มาตรฐานใกล้เคียงกัน 
             ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี ประสานงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  
             ๒.๔ สนับสนุนกิจกรรมสีขาวให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพ่ือจะได้ห่างไกล
ยาเสพติด 
             ๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีและสภาเยาวชน ให้มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค ์
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             ๒.๖ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพ่ือให้ได้ท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี ผลักดันศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
              ๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้เข้มแข็ง ให้ผู้น าท้องถิ่นและ
ประชาชนตระหนัก ถึงความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
              ๒.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ และส่งเสริมอำชีพ 
         ปัจจุบันเราก าลังก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมและครอบครัวให้สามารถปรับตัวและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต รายได้ ตลอดจนความเป็นอยู่ ดังนั้น
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายประสบผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม โดยมีกรอบแนวทางปฏิบัติประกอบด้วย 
           ๓.๑ ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แพร่หลายแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพ่ือให้
เข้าใจ เข้าถึง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีความสุข 
           ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการผลิต และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มอาชีพและกลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ 
           ๓.๓ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
           ๓.๔ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และสินค้าโอทอป พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย 
           ๓.๕ สนับสนุนการยกระดับทักษะแรงงานเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่มีทักษะความรู้
และความสามารถตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
           ๓.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตลอดจนเกษตรกรรุ่นใหม่  
๔. นโยบำยด้ำนพัฒนำเมือง พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และสำธำรณูปโภค 
            สมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเลและมีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านท าให้สภาพเมืองส่วนใหญ่จะอยู่ติด
กับริมน้ า การจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องสภาพพ้ืนดินและมีการใช้น้ าจากแหล่งน้ าใต้ดิน
ค่อนข้างสูง ประกอบกับสภาพเมืองที่มีการขยายตัวแต่ไม่มีการวางแผนการจัดการที่ถูกต้อง  ท าให้เกิดความรก
รุงรังของเครือข่ายสื่อสาร ระบบน้ าประปายังไม่ทั่วถึง และในบางพ้ืนที่ระบบไฟฟ้ายังไม่เสถียร  จากปัญหาข้างต้น
จึงได้วางกรอบแก้ไขปัญหา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย 
            ๔.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน โดยยึดแนวทางการวางผังเมือง และ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเพ่ิมช่องทางการขนส่ง การคมนาคม ลดปัญหาการจราจร และเน้นเรื่องความปลอดภัย
ในการคมนาคม 
            ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ขยายการให้บริการ
น้ าประปา-ไฟฟ้า แหล่งน้ า ระบบการระบายน้ า ให้เพียงพอต่อความจ าเป็นในการด ารงชีวิตของประชาชน และ
ประสานกับหน่วยราชการที่เก่ียวข้องในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
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           ๔.๓ สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล และบุคลากรในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
           ๔.๔ สนับสนุนการน าสายไฟฟ้าลงดินในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมก่อนเป็นอันดับแรก จัดระเบียบ
แก้ปัญหาสายสื่อสารที่เกาะเกี่ยวกับเสาไฟฟ้า ปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน 
          ๔.๕ พัฒนาด้านความปลอดภัยทางถนน เพ่ิมไฟทางสาธารณะให้เพียงพอ เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
จัดการจุดเสี่ยงให้ลดน้อยลง 
๕. นโยบำยด้ำนกำรท่องเที่ยว กีฬำ และนันทนำกำร 
            กีฬา การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการออกก าลังกาย ก าลังได้รับความชื่นชอบ และเป็นที่นิยมของ
คนทั่วไป กิจกรรมด้านการแข่งขันกีฬาตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการออกก าลังกาย  สามารถน ารายได้
เข้าสู่จังหวัดสมุทรสาครได้อีกทางหนึ่ง โดยมีกรอบแนวทางปฏิบัติประกอบด้วย 
            ๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
เพ่ือให้มีสุขภาพดี และพัฒนาจนสามารถเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับชาติ 
และไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ 
           ๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนจัดสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ให้มีมาตรฐานเพ่ือรองรับผู้ใช้บริการได้
หลากหลายชนิดกีฬา และเป็นทางเลือกในการเข้าใช้บริการ 
            ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีพื้นที่สีเขียวในการจัดกิจกรรมนันทนาการในทุกรูปแบบ 
           ๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเชิงประวัติศาสตร์ 
           ๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี Landmark ของเมืองเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 
๖. นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
            จากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาที่อยู่อาศัยท าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
เช่น  ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาน้ าเน่าเสีย โดยเฉพาะแม่น้ าท่าจีนที่รับน้ าเสียจากจังหวัดตอนบนและคลองสาขา
ในจังหวัดสมุทรสาครที่มีคุณภาพเสื่อมโทรมมาก ปัญหาน้ าท่วมและน้ าเค็ม  ซึ่งเกิดจากสภาพพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบลุ่ม
ปากแม่น้ าในช่วงฤดูฝน น้ าในแม่น้ าท่าจีนมีปริมาณสูงขึ้น จากการรับน้ าจากจังหวัดตอนบน  ประกอบกับภาวะน้ า
ทะเลหนุนสูง  ท าให้บางพ้ืนที่เกิดปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก แต่ในช่วงฤดูแล้ง เมื่อน้ าทะเลหนุนสูง  ก็จะท าให้พ้ืนที่
เกษตรกรรมได้รับผลกระทบ  ท าให้เกษตรกรเดือดร้อนต่อการประกอบอาชีพอย่างมาก  ปัญหาป่าชายเลนเสื่อม
โทรม  ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตลอดจนปัญหาคุณภาพอากาศ  ที่เกิดจากฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน  จาก
ปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงได้วางกรอบแก้ไขปัญหา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย 
            ๖.๑ ร่วมมือและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
เพ่ือพัฒนาระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
            ๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าระบบบริหารจัดการน้ าเสียร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
            ๖.๓ สร้างจิตส านึกให้กับนักเรียนและเยาวชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมผ่านโรงเรียน
สิ่งแวดล้อม 
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            ๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ทางระบบนิเวศวิทยา 
            ๖.๕ สนับสนุนโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
            ๖.๖ ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือน าไปสู่การ
วิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน 
๗. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำกำรเมือง และกำรบริหำร 
           การบริหารราชการและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐก่อให้ เกิดความมีประสิทธิภาพ เกิดความ
คุ้มค่า ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาน โดยมีกรอบ
แนวทางปฏิบัติประกอบด้วย 
           ๗.๑ ส่งเสริมการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
           ๗.๒ ร่วมมือและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาในแต่ละ
ท้องถิ่นให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
           ๗.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน-
จังหวัด โดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการ
บริหารงานได ้
           ๗.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชุม อบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
           ๗.๕ ส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 
           ๗.๖ ส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากรมีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวมและสังคม ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ด าเนินชีวิต 
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บทที่ 2 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัสมุทรสำคร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

แนวทำงกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมทุรสำคร 
 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  สามารถปฏิบัติงานในการจัดวางระบบบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ด าเนินการโดยยึดหลักเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการต้องมี       
การวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizastion of 
the Tread Way Commission)  เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/
โครงการที่ส าคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะท าให้
หน่วยงานเกิดความเสียหาย โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถรับได้  รวมไปถึงมี
แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำครและกำรควบคุมภำยใน 
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กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักมำตรฐำน COSO (Committee of Sponsoring 
Organization of the Tread way Commission) 

การบริหารความเสี่ยงนั้นได้ยึดหลักการส าคัญตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการ COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น
แนวทางในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO การบริหารความเสี่ยงมาตรฐาน COSO ประกอบด้วย
องค์ประกอบ ๘ ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการก าหนดนโยบายการบริหารงาน การด าเนินงานและบริหารความเสี่ยง 
ดังน ี้ 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (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) สภำพแวดล้อมในองค์กร (Internal Environment)  
    สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางกรอบการบริหารความเสี่ยง   

ขององค์กร สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่งชี้ 
ประเมิน และการจัดการความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรม องค์กร 
นโยบายและปรัชญาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ความซื่อสัตย์และคุณค่าแห่ง
จริยธรรม ความสามารถของบุคคล การจัดโครงสร้างองค์กร การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
มาตรฐานและวิธีปฏิบัติด้านต่างๆ ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย เป็นต้น 

2) กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  
              การก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นขั้นตอนเริ่มต้นส าหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงในการก าหนด  
วัตถุประสงค์ควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยง
ที่หน่วยงานยอมรับได้ รวมทั้งควรมีการสื่อสารให้แก่ทุกหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน องค์กรต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานก่อนที่จะท าการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้น  โดยวัตถุประสงค์ต้องสอดรับกับการยอมรับในความเสี่ยง         
(Risk Appetite) การก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน/งาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการ 
ปฏิบัติราชการประจ าปี แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนยุทธ์ศาสตร์ขององค์กร 

3) กำรระบุควำมเสี่ยง หรือบ่งชี้เหตุกำรณ์ (Event Identification)  

แผนยทุธศำสตร์ อบจ.สมุทรสำคร 

มาตรการ 
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     การระบุความเสี่ยง  หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
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 กระบวนการท างาน  
- ข้อมูล /ระบบสารสนเทศ  
- เครื่องมือ อุปกรณ์  เป็นต้น 

• ประเภทควำมเสี่ยง  หมายถึง  การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่างๆ  เพ่ือสะดวกในการค้นหา ระบุ 
ประเมิน จัดล าดับ และก าหนดการควบคุม  ซึ่งสามารถแยกประเภทของความเสี่ยงเป็น  4  ประเภท ดังนี้ 

1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์และ 
แผนด าเนินงาน ที่น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อัน
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร  

2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operation Risk : O) หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
หรือไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร    
การควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบทางการเงินที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก เช่น  ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  ส านักงบประมาณ  รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม เป็นต้น 

4) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยง 
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การรักษาความลับ
ข้อมูล  รวมถึงประเด็นทางด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น ระเบียบการท างานมีหลายฉบับ  หรือกฎหมายที่มีอยู่
ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
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การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นการค้นหาและระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การด าเนินงาน        
ไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง แนวทาง
ในการระบุความเสี่ยง  พิจารณาเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ เช่น 

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

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)  โดยพิจารณากระบวนการด าเนินงานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ/ ประสิทธิผล 

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)  โดยพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 

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

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ท าให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และ      
เสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้น ควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลด
ความเสี่ยงได้ในภายหลัง ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถด าเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์
กระบวนการท างาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง       
การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 

4) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)  
    การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับ  

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

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

ขององค์กร และท าให้เกิดความล้มเหลว หรือโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 
 เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยงต่างๆ  และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง  เพ่ือให้
เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดย
อาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
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• ระดับโอกาส (Likelihood : L) ที่จะเกิดความเสี่ยง  ก าหนดเกณฑ์ไว้ 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) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้  
ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง 

ระดับ ระดับผลกระทบ ค าอธิบาย / 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 %) 

 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
  เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของ     
แต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของ
ความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด 
(ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ )  

ภำพแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 
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โอกำส /ควำมถี่ที่จะเกิดควำมเสีย่ง  (Likelihood) 

ตารางแสดงการจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)  มี 4 ระดับ คือ 
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ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
คะแนนความ

เสี่ยง 

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง การแสดงสี
สัญลักษณ ์

ต่ า 
(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  จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ     
ที่ยอมรับได้ทันที  ต้องมีแผนลดความเสี่ยง หรืออาจต้องถ่ายโอน
ความเสีย่ง 

สีแดง  
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5) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Response)  

     เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ  แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับ 
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น  โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยง  จ านวน 4  แนวทางหลัก  คือ  

1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance/Take Risk)  มักจะใช้ในกรณีที่หน่วยงานหรือองค์กร 
พิจารณาความเสี่ยง แล้วเห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ าหรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก          
หากด าเนินการแล้วไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการความเสี่ยงดั งกล่าว จึงเลือกที่จะยอมรับความ
เสี่ยงนั้น  

2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Treat Risk)  เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณี 
ที่หน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรหรือหน่วยงาน  ซึ่งสามารถจัดการ
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการ มาตรการหรือนโยบายในการลดหรือควบคุมการด าเนินงาน  การจัดวางหรือปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน    เพ่ือลดโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่
หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ฯลฯ หรือหากเป็ นความ
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หน่วยงานหรือองค์กรก็สามารถก าหนดกลยุทธ์หรือมาตรการอ่ืน ๆ มาใช้เพ่ิมเติม 
เพ่ือลดผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น 

3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Transfer Risk) การกระจายหรือ 
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้กับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบแบบคาดไม่ถึง ป้องกันยาก และมีระดับความรุนแรง
สูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่าง ๆ การจลาจล การก่อการร้าย ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบก
รับความเสี่ยงนั้นได้เพียงล าพัง  จึงต้องกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงดังกล่าวไปให้ผู้อ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญ
มากกว่าเป็นผู้ด าเนินการ เช่น การท าประกันภัย  นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจาก
ความไม่ช านาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน  ซึ่งกรณีดังกล่าวหน่วยงานอาจจัดจ้างบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกมาด าเนินการแทน (Outsourcing) เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานท าความสะอาด งาน
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance/Terminate Risk)  มักจะใช้ในกรณีที่หน่วยงาน 
ค้นพบความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร  งาน โครงการ กิจกรรม และกระบวนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นอย่างมาก  จึงไม่อาจยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ นอกจากนี้ เมื่อหน่วยงานพิจารณา
ความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถหาวิธีการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้ด้วย วิธีที่เหมาะสม จึง
จ าเป็นต้องหลีกเลี่ยงด้วยการหยุดด าเนินการ ยกเลิกโครงการ ลดเนื้องาน หรือลดขอบเขตการจัดกิจกรรมดังกล่าว  
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6) กิจกรรมควบคุม (Control Activities)  
     หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้การ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์  มีดังนี้  

   1) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์การ การแบ่งแยกหน้าที่             
การควบคุมการเข้าถึงเอกสารข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ  

   2) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นหา 
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่องฯลฯ  

   3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด      
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น  

   4) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข 
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีแก้ไขไมใ่ห้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือ 
ดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น 

7) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information & Communication)  
   ระบบสารสนเทศและการสื่อสารเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยให้การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรมี

การด าเนินการได้ส าเร็จ เนื่องจากสารสนเทศและการสื่อสารจะเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการถ่ายทอด
นโยบาย การก ากับดูแลและติดตามผลส าเร็จของการด าเนินงาน การมีระบบสารสนเทศที่ดีนั้นควรจัดให้มีระบบ
สารสนเทศที่ประกอบด้วย 

   1) มีการควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้งานโดยแบ่งออกเป็นล าดับขั้นตอนความรับผิดชอบและประเภทของงาน  
   2) มีระบบส ารองข้อมูลเพ่ือป้องกันปัญหาระบบล่มหรือเกิดเหตุสุดวิสัยที่ส่งผลต่อข้อมูลส าคัญของ  

องค์กร  
   3) มีระบบงานที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายแต่ละฝ่าย สามารถบริหารจัดการการใช้ข้อมูลร่วมกัน 

อย่างมีประสิทธิภาพ  
   4) มีหน่วยงานส ารองที่มีอุปกรณ์และระบบที่สามารถให้หน่วยงานส าคัญสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ 

ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ ตึกถล่ม เป็นต้น  
   5) มีระบบการจัดการสินทรัพย์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานการใช้งานไม่ยาก  

ซับซ้อน เพ่ือให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
ลักษณะของการสื่อสารควรจะมีการติดต่อสื่อสารกันในลักษณะที่เปิดเผย และกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยทั้ง

ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และควรมีเอกสารแบบฟอร์มหรือคู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่สร้างความเข้ าใจ 
เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงท าความ
เข้าใจต่อบุคลากรทุกคนถึงความรับผิดชอบต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับใน
กระบวนการและน ามาซึ่งความส าเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 
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8) กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring) 
    เพ่ือให้กลไกการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สมบูรณ์ ควรจัดให้มีระบบการ

ติดตามที่มีความต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ เป็นวงจรการประเมินผลที่ทุกหน่วยงานทราบ และสามารถด าเนินการ  
เมื่อถึงรอบระยะเวลาการติดตามประเมินผลที่ก าหนด เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือ ทุกสิ้นปีงบประมาณ โดย
มีการสร้างระบบการรายงานสถานะความเสี่ยงให้ชัดเจน รวมถึงความถ่ีของการติดตามและจัดท ารายงาน รูปแบบ
รายงาน ตลอดจนวิธีการน าเสนอรายงานต่อผู้บริหาร นอกจากนี้ควรก าหนดให้มีการรายงานในกรณีที่มีเหตุการณ์
พิเศษเกิดขึ้น (Exception Reports) เช่น เหตุการณ์ที ่ไม่เกิดขึ ้นบ่อยแต่ผลกระทบสูงและมีนัยส าคัญ 
วัตถุประสงค์ส าคัญในการติดตามประเมินผลเพื่อ 

   1) ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของการจัดการความเสี่ยง  
   2) ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการไปแล้วหรืออยู่ระหว่างด าเนินการว่าบรรลุผลตาม 

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่วางไว้หรือไม่  
   3) ตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุม ว่าสามารถลดโอกาสหรือผลกระทบต่อเหตุการณ์ 

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
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บทที่ 3 
แผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ  พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 

2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และกระทรวงการคลัง
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2562 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง  เพ่ือให้การด าเนินงาน    
บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด  โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562   

เพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังก าหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
จึงแต่งตั้งคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เพ่ือท าหน้าที่ตาม
หลักเกณฑ์และมาตรฐานดังกล่าว  ประกอบด้วย 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด     ประธานคณะท างาน 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด        คณะท างาน 
3. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด     คณะท างาน 
4. เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด      คณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการกองคลัง        คณะท างาน 
6. ผู้อ านวยการกองช่าง        คณะท างาน 
7. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข       คณะท างาน 
8. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    คณะท างาน 
9. ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรพัย์สิน      คณะท างาน 
10. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่       คณะท างาน 
11. ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ      คณะท างานและเลขานุการ 
12. หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล        คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
โดยให้คณะท างานฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่  ดังนี้ 
1. จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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ในปีงบประมาณ 2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง  โดยเริ่มจากการศึกษารวบรวมข้อมูลขององค์กร เพ่ือระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง       
ที่อาจเกิดขึ้นแล้วท าการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  โดยประเมินจากโอกาส และ
ผลกระทบของความเสี่ยงเพ่ือท าการวิเคราะห์หาค่าและจัดล าดับความเสี่ยงที่ต้องด าเนินการก่อนการจัดท า แผน
บริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบและปฏิบัติตามได้  นอกจากนี้  ต้องมีการ 
รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้     
ฝ่ายบริหารรับทราบ  และให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนและท าการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุม
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม     
เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่  หลังจากมีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  มีการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน  เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น  ปัจจัยความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการ
การจัดการควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนระยะเวลาด าเนินการ  และผู้รับผิดชอบงาน กิจกรรมที่เกิดความเสี่ยงนั้น 
โดยมีรายละเอียดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  สรุปได้ดังนี้ 
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เอกสำรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2566  

องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวดัสมทุรสำคร 
(กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงส ำนัก/กอง) 
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แบบฟอร์มที่ 1 การวิเคราะห์ความเส่ียง (s-1)  
กำรวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
หน่วยงำน : ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 

------------------------------------------------------------------- 
ประเด็นยุทธศำสตร์ การส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
โครงกำร/กจิกรรม โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร เพื่อให้การแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระบุควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(3) 

โอกำส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดบั 
ควำมเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบยีบ 
 

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

• ปัจจัยภำยใน 
- อบจ.สค.มีเครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องใช้ไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์บางอย่างช ารุดเสียหาย 
- เจ้าหน้าที่มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้
การแก้ไขปัญหาเกิดความล่าช้า 
 
• ปัจจัยภำยนอก 
- การแก้ไขปัญาบางครั้งต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอก ท าให้เกิดความล่าช้าในการเข้า
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

3 2 6 ปานกลาง  ควบคุมความเส่ียง - ฝ่ายอ านวยการ 

 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

30 

 

แบบฟอร์มที่ 1 การวิเคราะห์ความเส่ียง (s-1)  
กำรวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
หน่วยงำน : ส ำนักงำนเลขำนุกำรฯ องค์กำรบริหำรสว่นจังหวัดสมุทรสำคร 

------------------------------------------------------------------- 
ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงกำร/กจิกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ รวมถึงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ ส านักงานเลขานุการ อบจ. 

ระบุควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(3) 

โอกำส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดบั 
ควำมเสี่ยง 

 
(7) 

ความเส่ียง 
ด้านการปฏิบัติงาน  
(O) 
 

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนได้
ทราบถึงบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
2.เพื่อเป็นการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงตามความต้องการของประชาชน 
3.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครได้
ทราบถึงกิจกรรม ผลงานและมีเจตคติที่ดีต่อหน่วยงาน 
พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลการ
ท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
4.เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร อันน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในภาพรวมต่อไป 

• ปัจจัยภำยนอก 
- ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย เนื่องจากประชาชนไม่ให้
ความส าคัญ 
- ประชาชนสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ได้น้อย 
 

2 2 4 ปานกลาง  ยอมรับความเส่ียง - ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
ส านักเลขานุการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

31 

 

แบบฟอร์มที่ 1  การวิเคราะห์ความเส่ียง    (s-1) 

 
กำรวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
หน่วยงำน : กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 

------------------------------------------------------------------- 
ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงกำร/กจิกรรม การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของ อบจ.สมุทรสาคร 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.สมุทรสาคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถือปฏิบตัิตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ระบุควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(3) 

โอกำส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดบั 
ควำมเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk  : O) 
 

- เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.
สมุ ท ร สา ค ร  เ ป็ น ไ ปต า ม ระ เ บี ย บ 
หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยภำยใน 
- เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานหลายหน้าที่ 
อาจท าให้งานล่าช้าและขาดความรอบคอบในการ
ตรวจสอบเอกสาร 
ปัจจัยภำยนอก 
- หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.สมุทรสาคร 

3 2 6 ปานกลาง  ควบคุมความเส่ียง - คณะท างานติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน 
- ฝ่ายตรวจติดตามและ
ประเมินผล กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

32 

 

แบบฟอร์มที่ 1  การวิเคราะห์ความเส่ียง    (s-1) 

 
กำรวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
หน่วยงำน : กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 

------------------------------------------------------------------- 
ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงกำร/กจิกรรม การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรสัคอมพิวเตอร์ อบจ.สมุทรสาคร 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร เพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ก่อกวน สร้างความร าคาญ ซ่อนไฟล์ข้อมลู ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท าให้ไมส่ามารถใช้งานได้ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ระบุควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(3) 

โอกำส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดบั 
ควำมเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk  : O) 
 

1 .  เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ของบุคลากรสังกัด อบจ.
สมทุรสาครเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ข้อมูลของอบจ.สมุทรสาคร
ปลอดภัยจากไวรัสและภัยคุกคามต่างๆ 

ปัจจัยภำยใน 
- ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ขาดความรู้และความระมัดระวังใน
การเข้าใช้เว็บไซต์ต่างๆ เช่น การคลิกลิงค์ที่ไม่ปลอดภัย 
หรือดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ที่ไม่น่าเช่ือถือ ท าให้
คอมพิวเตอร์ติดไวรัสและภัยคุกคาม ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไฟล์งานและความ
ปลอดภัยของข้อมูล 
- บุคลากรของ อบจ .สมุทรสาครบางส่วน ไม่ ได้ ใช้
โปรแกรมป้องกันไวรัสให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ปัจจัยภำยนอก 
- มีผู้ไม่ประสงค์ดี (Hacker) ขโมยข้อมูล ปล่อยไวรัส
คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างความเสียหายต่อข้อมูล และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ท าให้ไม่สามารถท างานได้ เกิดความล่าช้าใน
การท างานที่จ าเป็นและเร่งด่วน 

4 2 8 ปานกลาง  ควบคุมความเส่ียง - ฝ่ายสถิติข้อมูลและ
สารสนเทศ              
กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

33 

 

แบบฟอร์มที่ 1  การวิเคราะห์ความเส่ียง    (s-1) 

 
 

กำรวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

หน่วยงำน : กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมทุรสำคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงกำร/กจิกรรม การปฏิบัติงานการเบิกเงินงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร เพื่อให้การปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการเบิกจา่ยเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ถูกต้องและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กองคลัง 

ระบุควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(3) 

โอกำส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดบั 
ควำมเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk  : O) 
 

- เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
ได้อย่างถูกต้อง 

• ปัจจัยภำยใน 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระบบ New GFMIS Thai ที่มีการปรับปรุงใหม่  
- มีการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง ท าให้ไม่สามารถเบิกเงินใน
ระบบ New GFMIS Thai ได ้
• ปัจจัยภำยนอก 
- กรมบัญชีกลางมีการปรับเปลี่ยนระบบ GFMIS เป็น 
New GFMIS 
 

3 3 9 สูง  ควบคุมความเส่ียง - ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ
รายได้ กองคลัง 
 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

34 

 

แบบฟอร์มที่ 1  การวิเคราะห์ความเส่ียง    (s-1) 

 
 

กำรวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

หน่วยงำน : กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมทุรสำคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงกำร/กจิกรรม การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดิน มีความยุ่งยากซับซ้อนและลา่ช้า 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร เพื่อให้การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการกอ่สร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดิน เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบยีบ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กองช่าง 

ระบุควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(3) 

โอกำส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดบั 
ควำมเสี่ยง 

 
(7) 

ความเส่ียงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 
 

- เพื่อให้การขออนุญาตเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบราชการ 
ซ่ึ งจะส่ งผลให้ ประชาชนได้ รั บการ
จัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานอย่างรวดเร็ว 
 

• ปัจจัยภำยใน 
- การขาดความชัดเจนในการตรวจสอบข้อมูล การ          
ขออนุญาตล่วงหน้าก่อนการด าเนินการขออนุญาตต่อ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
• ปัจจัยภำยนอก 
- การยื่นขออนุญาตก่อสร้างมีหลายหน่วยงาน เช่น กรม      
เจ้าท่า/กรมชลประทาน/กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง/กรมส่งเสริมสหกรณ์ ท าให้การพิจารณาอนุญาต
เกิดความล่าช้า 
 

3 3 9 สูง  ควบคุมความเส่ียง - กองช่าง 
 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

35 

 

แบบฟอร์มที่ 1  การวิเคราะห์ความเส่ียง   (s-1) 

 
 

กำรวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

หน่วยงำน : หน่วยตรวจสอบภำยใน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงกำร/กจิกรรม แผนการตรวจสอบประจ าป ี
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามเรื่องที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
หน่วยงำนรับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 

ระบุควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(3) 

โอกำส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดบั 
ควำมเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk  : O) 
 

1. เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปี และตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการสามารถน า
ข้ อ เ สนอแนะตามราย งานผลกา ร
ตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

• ปัจจัยภำยใน 
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
และแนวทางการตรวจสอบของ สอน. และ รพ.สต. 
- รายงานผลการตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ 
 
• ปัจจัยภำยนอก 
- เนื่องจาก อบจ.สค. รับการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ 
รพ.สต. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากหน่วยงานอื่น 
การด าเนินงานในช่วงเวลาเริ่มต้นจึงเป็นเรื่องส าคัญ ซ่ึง
การได้รับข้อมูลข่าวสารอาจยังไม่ชัดเจนและครบถ้วน 

3 2 6 ปานกลาง  ควบคุมความเส่ียง - หวัหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

36 

 

แบบฟอร์มที่ 1  การวิเคราะห์ความเส่ียง   (s-1) 

 
 

กำรวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

หน่วยงำน : กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาการศึกษา 
โครงกำร/กจิกรรม การบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยระบบวงจรคุณภาพ PDCA ภายใต้โครงสร้างการพัฒนาท้ังระบบ 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร  ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้รับการฟื้นฟู 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระบุควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(3) 

โอกำส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดบั 
ควำมเสี่ยง 

 
(7) 

ความเส่ียง 
ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 
 

เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้
กลุ่มสาะการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

• ปัจจัยภำยใน 
- ผู้เรียนมีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ สืบเนื่องมาจากการ
ไม่เข้าใจบทเรียนตอนที่เรียนออนไลน์ในช่วงที่สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ก าลังระบาดอย่างต่อเนื่อง 
 
• ปัจจัยภำยนอก 
- ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้ความใส่ใจทางการเรียนของบุตร
หลานเท่าที่ควร เนื่องจากต้องท างานหาเล้ียงชีพท่ามกลาง
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 

4 2 8 ปานกลาง  ควบคุมความเส่ียง - โรงเรียนบ้านปล่อง
เหลี่ยม 
 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

37 

 

แบบฟอร์มที่ 1  การวิเคราะห์ความเส่ียง    (s-1) 
 

กำรวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

หน่วยงำน : กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาการศึกษา 
โครงกำร/กิจกรรม โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา-วันวิสาขบูชา-วันอาสาฬหบูชา) 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครได้ปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี สามารถน้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ตลอดจนร่วม     
“ลด ละ เลิก” อบายมุขทุกประเภท ถวายเป็นพุทธบูชา 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระบุควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(3) 

โอกำส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดบั 
ควำมเสี่ยง 

 
(7) 

ความเส่ียง 
ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 
 

- เพื่อให้จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจัด
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
(วันมาฆบูชา-วันวิสาขบูชา-           
วันอาสาฬหบูชา) เป็นไปตาม
กลุ่มเป้าหมายเชิงปริมาณที่ได้ก าหนด
ไว้ 
 

• ปัจจัยภายใน 
- การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ยังไม่แพร่หลายและทั่วถึง 
 
• ปัจจัยภายนอก 
- การจัดท าโครงการฯ อยู่ในระหว่างวันหยุดราชการที่
ต่อเนื ่องกัน จึงท าให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร
เดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวในจังหวัดอื่น 

4 2 8 ปานกลาง  ควบคุมความเส่ียง - ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ  

 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

38 

 

แบบฟอร์มที่ 1  การวิเคราะห์ความเส่ียง    (s-1) 
 

กำรวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

หน่วยงำน : กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์กำรบริหำรสว่นจังหวัดสมุทรสำคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงกำร/กจิกรรม งานด้านการจัดหาพัสดุของ อบจ.สมุทรสาคร 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร  เพื่อให้การแจ้งซ่อมเป็นไปตามเง่ือนไขเวลา และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพยส์ิน 

ระบุควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(3) 

โอกำส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดบั 
ควำมเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 

- เพื่อให้การแจ้งซ่อมเป็นไปตามเง่ือนไข
เ ว ล า แ ล ะ ให้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด ซ้ือ       
จัดจ้ า งและการบริหารพัสดุภาครั ฐ      
พ.ศ.2560 
 

• ปัจจัยภำยใน 
- เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบงาน คืนหลักประกันสัญญา
ด าเนินการตรวจสอบไม่ครบทุกรายการตามห้วงระยะเวลา
ที่ต้องคืนหลักประกันสัญญา 
- คณะกรรมการฯรายงานการตรวจสอบความช ารุด
บกพร่องก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการประกันตามระเบียบฯ 
ก าหนดล่าช้า ท าให้ไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญาได้
ตามก าหนดระยะเวลา 
• ปัจจัยภำยนอก 
- ผู้รับจ้างไม่เข้าด าเนินการซ่อมแซมความช ารุดบกพร่อง 
ตามก าหนดระยะเวลาที่ได้รับแจ้งหรือเข้าด าเนินการ
ซ่อมแซมล่าช้า อาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

3 2 6 ปานกลาง  ควบคุมความเส่ียง - กองพัสดุและทรพัย์สิน 
 

 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แบบฟอร์มที่ 1  การวิเคราะห์ความเส่ียง    (s-1) 

 
กำรวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
หน่วยงำน : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดสมุทรสำคร 

------------------------------------------------------------------- 
ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงกำร/กจิกรรม การสรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตราก าลัง 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร  เพื่อให้ได้จ านวนบุคลากรที่ครบถ้วนตามกรอบอัตราก าลัง 
หน่วยงำนรับผิดชอบ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 

ระบุควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(3) 

โอกำส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดบั 
ควำมเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบ 
 

- เพื่อสรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบ
อัตราก าลัง 
- เพื่อลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติ
หน ้าที ่ที ่ไ ด ้ร ับมอบหมายไม ่ตรงก ับ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือความรู้ 
ค ว า ม ช า น า ญ ใน ต า แ ห น ่ง ที ่ไ ด ้ร ับ
มอบหมาย 

• ปัจจัยภายใน 
- การสรรหาพนักงานจ้างไม่ได้บุคลากรตามความต้องการ 
- การรับถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ท าให้ อบจ.
จ าเป็นต้องมีบุคลากรให้ เพียงพอเพื่อรองรับภารกิจ
ดังกล่าว 
 
• ปัจจัยภายนอก 
- มีการขอใช้บัญชี กสถ. แต่ก็ไม่ได้ผู้มาด ารงต าแหน่ง 
เนื ่องจากไม่มีผู ้ผ่านการสรรหา หรือผ่านการสรรหา 
หรือผ่านแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
 

2 3 6 ปานกลาง  ควบคุมความเส่ียง - ฝ่ายสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ัง 
กองการเจ้าหน้าที ่

 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แบบฟอร์มที่ 1  การวิเคราะห์ความเส่ียง   (s-1) 
 

กำรวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2566  

หน่วยงำน : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดสมุทรสำคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงกำร/กจิกรรม บุคลากรในสังกัดขาดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินยัและส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้ในเรื่องของวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
หน่วยงำนรับผิดชอบ ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคณุธรรม กองการเจา้หนา้ที ่

ระบุควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(3) 

โอกำส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดบั 
ควำมเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบยีบ 
 

- เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้
ในเรื่องของวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 

• ปัจจัยภายใน 
- การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของวินัยและส่งเสริม
คุณธรรม 
 
• ปัจจัยภายนอก 
- ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินัย 
 

2 3 6 ปานกลาง  ควบคุมความเส่ียง - ฝ่ายวินยัและส่งเสริม
คุณธรรม 
กองการเจ้าหน้าที ่

 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แบบฟอร์มที่ 1  การวิเคราะห์ความเสี่ยง    (s-1) 
 

กำรวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

หน่วยงำน : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดสมุทรสำคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงกำร/กจิกรรม การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝกึอบรม 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร  เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสมกับหลักสูตรตรงตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าท่ี 

ระบุควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(3) 

โอกำส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดบั 
ควำมเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 

- เพื่ อ คัด เลือกบุ คลากรเข้ า รับการ
ฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสมกับหลักสูตร
ตรงตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
 

• ปัจจัยภำยใน 
- บุคลากรไม่ให้ความส าคัญในการเข้ารับการฝึกอบรม 
- บุคลากรที่ เข้ ารับการอบรมไม่สามารถน าความรู้          
ทุกรายวิชาที่ ได้ รับการอบรมน ามาปรับใช้ ในการ
ปฏิบัติงานและถ่ายทอดได้ครบถ้วน 
 
• ปัจจัยภำยนอก 
- กรมส่งเสริมฯ มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมไม่ครบถ้วน       
ทุกสายงาน  
 

4 2 8 ปานกลาง  ควบคุมความเส่ียง - ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร 
กองการเจ้าหน้าที ่

 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

42 

 

แบบฟอร์มที่ 1  การวิเคราะห์ความเส่ียง   (s-1)   
กำรวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
หน่วยงำน : กองสำธำรณสขุ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 

------------------------------------------------------------------- 
ประเด็นยุทธศำสตร์ การส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
โครงกำร/กจิกรรม งานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร  เพื่อให้การด าเนินงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

ระบุควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง   
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

 
(1) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(3) 

โอกำส 
(L) 
 

(4) 

ผลกระทบ 
(I) 
 

(5) 

ผลลัพธ์ 
(L X I) 

 
(6) 

ระดบั 
ควำมเสี่ยง 

 
(7) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 

- เ พื ่อ ใ ห ้ก า ร ด า เ น ิน ง า น ด ้า น
สาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกัน
ควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
แ ล ะ เ ก ิด ป ร ะ โ ย ช น ์ส ูง ส ุด ต ่อ
กลุ่มเป้าหมาย 

• ปัจจัยภายใน 
- บุคลากรที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันขาดประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกัน
ควบคุมโรค 
- ขาดแคลนบุคลากรที่ มี ความเชี่ ยวชาญงานด้ าน
สาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
 
• ปัจจัยภายนอก 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อ ไวร ัส        
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้หน่วยงานมีภาระ
งานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
ที่มีความเร่งด่วนเป็นจ านวนมาก 
 

2 4 8 ปานกลาง  ควบคุมความเส่ียง - ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
กองสาธารณสุข 

 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวดัสมทุรสำคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจัดการความเส่ียง    (s-2) 
 

แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 

------------------------------------------------------------------- 
ประเด็นยุทธศำสตร์ การส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
โครงกำร/กจิกรรม โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร เพื่อให้การแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ควำมเสี่ยง  
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

(4) 

 
มำตรกำร/กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(6) 

 
งบประมำณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วัด 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(3) 
ความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ 

ปัจจัยภำยใน 
- อบจ.สค.มีเครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องใช้ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและอุปกรณ์ บางอย่าง
ช ารุดเสียหาย 
- เจ้าหน้าที่มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ท าให้การแก้ไขปัญหาเกิดความล่าช้า 
ปัจจัยภายนอก 
- การแก้ไขปัญหาบางครั้งตอ้งได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานหรอืบุคคลภายนอก ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการเขา้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ปำนกลำง ควบคุมความเสี่ยง - จัดหา ซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องจักรกล 
เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้
พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
- ขอบรรจุเจ้าหน้าที่ เพิ่ม เติม เพื่อให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  

1 ต.ค. 2565 
– 30 ก.ย
2566 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญตัิฯ 

- การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเรว็
ทั่งถึงและมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระ เ บียบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายอ านวยการ 

 
 
 
 
 

 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจัดการความเส่ียง    (s-2) แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 

------------------------------------------------------------------- 
ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงกำร/กจิกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ รวมถึงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ ส านักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ควำมเสี่ยง  
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

(4) 

 
มำตรกำร/กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(6) 

 
งบประมำณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วัด 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 
 

• ปัจจัยภำยนอก 
- ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย เนื่องจากประชาชนไม่ให้ความส าคัญ 
- ประชาชนสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้
น้อย 

4 
ปานกลาง 

ยอมรับความเสี่ยง 1. มี พรบ.ขอ้ระเบียบ กฎหระทรวง และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวขอ้งเป็นตวัรองรับ
การควบคุมอยู่ 
2. มีการลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
3. ประสานงานกับผู้น าชุมชนในพืน้ที่ใน
การจดัโครงการฯ เพือ่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
4. มีการชี้แจงท าความเข้าใจถึงประโยชน์
ที่ประชาชนจะได้รับจากการแก้ไชปัญหา 
เกิดการพฒันาร่วมกัน 
5. มีการจัดท ารายงานการประชมุรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ปัญหาของพืน้ทีทุ่กครั้ง 

1 ต.ค.65 – 
30 ก.ย.66 

100,000.- 1.ด าเนินการตาม พรบ.ระเบียบ 
กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
2. มีการประเมินผลโครงการฯ 
ด้วยแบบสอบถาม 

ส านักเลขานุการ
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวดั 

 
 
 
 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจัดการความเส่ียง    (s-2) แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 

------------------------------------------------------------------- 
ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงกำร/กจิกรรม การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของ อบจ.สมุทรสาคร 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.สมุทรสาคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถือปฏิบตัิตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ควำมเสี่ยง  
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

(4) 

 
มำตรกำร/กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(6) 

 
งบประมำณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วัด 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ด้านการปฏิบตัิงาน 
(Operation Risk  : O) 
 

• ปัจจัยภำยใน 
- เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงาน
หลายหน้าที่ อาจท าให้งานล่าช้าและขาด
ความรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร 
 
• ปัจจัยภำยนอก 
- หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ 
อบจ.สมุทรสาคร 
 

6 
ปำนกลำง 

ควบคุมความเส่ียง - แต่งตั้ งคณะท างานติดตามและ
ประเมินผลฯ 
- ชี้แจงท าความเข้าใจกับหน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุน 
- มีการติดตามผล ก าชับ ดูแล พร้อม
ทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 

1 ต.ค.65 – 
30 ก.ย.66 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- แต่งตั้งคณะท างานติดตาม
และประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 
- คณะท า งานติ ดตามและ
ประ เมิ นผลฯ ติ ดตามกา ร
ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 

- คณะท างาน
ติดตามและ
ประเมนิผลฯ 
- ฝ่ายตรวจ
ติดตามและ
ประเมินผล 
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจัดการความเส่ียง    (s-2) แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 

------------------------------------------------------------------- 
ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงกำร/กจิกรรม งานด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร เพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ก่อกวน สร้างความร าคาญ ซ่อนไฟล์ข้อมลู ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท าให้ไมส่ามารถใช้งานได ้
หน่วยงำนรับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ควำมเสี่ยง  
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

(4) 

 
มำตรกำร/กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(6) 

 
งบประมำณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วัด 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ด้านการปฏิบตัิงาน 
(Operation Risk  : O) 
 

• ปัจจัยภายใน 
 - ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ขาดความรู้และความ
ระมัดระวังในการเข้าใช้เว็บไซต์ต่างๆ เช่น 
การคลิกลิงค์ที่ไม่ปลอดภัย หรือดาวน์โหลด
โปรแกรมจากเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ ท าให้
คอมพิ ว เ ตอ ร์ ติ ด ไ ว รั ส และ ภั ย คุ กคา ม 
ก่ อ ให้ เ กิ ดความ เสี ยหายต่ อ โป รแกรม
คอมพิวเตอร์ ไฟล์งานและความปลอดภัย
ของข้อมูล 
- บุคลากรของ อบจ.สมุทรสาครบางส่วน 
ไม่ ได้ ใ ช้ โปรแกรมป้ อ งกั น ไว รั ส ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
• ปัจจัยภายนอก 
- อาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีขโมยข้อมูล (Hacker) 
ปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์  เพื่อสร้างความ
เสียหายต่อข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์ท า
ให้ไม่สามารถท างานได้ เกิดความล่าช้าในการ
ท างานที่จ าเป็นและเร่งด่วน 

8 
ปำนกลำง 

ควบคุมความเส่ียง - ป ระ ช าสั มพั น ธ์ วิ ธี ก า ร ใ ช้ ง า น
โปรแกรมสแกนไวรัสคอมพิวเตอร์ 
และห้ามน าโปรแกรมจากภายนอกมา
ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 
- ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันและใช้งาน
ในเว็บไซต์ 
- การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ของ อบจ.สมุทรสาคร 

1 ต.ค. 65 – 
30 ก.ย. 66 

112,000.- - การติดตั้งโปรแกรมป้องกัน
ไวรัสคอมพิวเตอร์ของ อบจ.
สมุทรสาคร 

- ฝ่ายสถิติข้อมูล
และสารสนเทศ 
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจัดการความเส่ียง    (s-2) 

 
 

แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 

------------------------------------------------------------------- 
ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงกำร/กจิกรรม การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร เพื่อให้การปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการเบิกจา่ยเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ถูกต้องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กองคลัง 

ควำมเสี่ยง  
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

(4) 

 
มำตรกำร/กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(6) 

 
งบประมำณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วัด 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ด้านการปฏิบตัิงาน 
(Operation Risk  : O) 
 

1. ผู้ปฏิบัติและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่มีความรู้
ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate 
Online 
2. ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการเบิกจ่ายในระบบ 
KTB Corporate Online เพียงคนเดียว
ตัง้แต่ต้นจนจบขั้นตอน 
3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ได้
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ งการที่
เกี่ยวข้อง 

9 
สูง 

ควบคุมความเส่ียง 1. ผู้ปฏิบัติและผู้ที่มหีน้าที่เกีย่วขอ้ง
ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ KTB 
CorporateOnline จาก
ธนาคารกรุงไทย เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการตามหนา้ที่ความรับผิดชอบ
ของตนเองได้มีประสิทธิภาพ ก ากับดูแล
ในการใช้งานในระบบได้อย่างถูกตอ้ง  
2. มีการก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้
งานในระบบ KTB Corporate Online 
3. ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่
เกี่ยวขอ้งถือปฏบิัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวขอ้งโดยเคร่งครัด 
4. มีการตรวจสอบบัญชีเงินฝาก
ธนาคารและจัดท างบกระทบยอด
ธนาคารเป็นประจ าทุกวัน 

1 ต.ค.65 – 
30 ก.ย.66 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

1. ค าสั่งแต่งต้ังผู้มีสิทธิเข้าใช้
งานในระบบ KTB Corporate 
Online  
2. รายงานสถานะการเงิน
ประจ าวัน 
3. งบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร 
4. แจ้งเวียนระเบยีบและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวขอ้ง 

ฝ่ายเร่งรัดและ
จัดเก็บรายได้ 

กองคลัง 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจัดการความเส่ียง    (s-2)  
แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงกำร/กจิกรรม การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดิน มีความยุ่งยากซับซ้อนและลา่ช้า 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร เพื่อให้การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการกอ่สร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดิน เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบยีบ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กองช่าง 

ควำมเสี่ยง  
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

(4) 

 
มำตรกำร/กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(6) 

 
งบประมำณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วัด 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบตัิงาน 
(Operation Risk  : O) 
 

• ปัจจัยภายใน 
- การขาดความชัดเจนในการตรวจสอบ
ข้อมูลการขออนุญาตล่วงหน้ าก่อนการ
ด า เนิ นการขออนุญาตต่ อหน่ วย งานที่
เกี่ยวข้อง 
• ปัจจัยภายนอก 
- ก า รยื ่น ข ออ น ุญ าตก ่อ สร ้า ง ม ีห ล า ย
ห น ่ว ย ง า น  เ ช ่น  ก ร ม เ จ ้า ท ่า / ก ร ม
ชลประทาน/กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั ่ง/กรมส่งเสร ิมสหกรณ์ ท าให้การ
พิจารณาอนุญาตเกิดความล่าช้า 

สูง มีมาตรการควบคุม
ความเส่ียง 

ท าการแจ้งประสานการขออนุญาต
ต่อหน่วยงานราชการที ่เกี ่ยวข ้อง
ก่อนบรรจุเข้าแผนพัฒนา 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ 

มีการต ิดตามผลการยื ่นขอ
อ น ุญ า ต ต ่อ ห น ่ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง 
 

กองช่าง 

 
 
 
 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจัดการความเส่ียง    (s-2)  
แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงกำร/กจิกรรม แผนการตรวจสอบประจ าป ี
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามเรื่องที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
หน่วยงำนรับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 

ควำมเสี่ยง  
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

(4) 

 
มำตรกำร/กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(6) 

 
งบประมำณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วัด 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ด้านการปฏิบตัิงาน 
(Operation Risk  : O) 
 

• ปัจจัยภำยใน 
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในยังขาดความรู้
ความเข้าใจและแนวทางการตรวจสอบของ 
สอน. และ รพ.สต. 
2. รายงานผลการตรวจสอบภายในไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
• ปัจจัยภำยนอก 
- เนื ่อ งจาก อบจ .สค.  ร ับการถ่ายโอน
ภ า ร ก ิจ  ส อ น .  แ ล ะ  ร พ . ส ต .  ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากหน่วยงาน
อื่น การด าเนินงานในช่วงเวลาเริ่มต้นจึง
เป็นเรื่องส าคัญ ซ่ึงการได้รับข้อมูลข่าวสาร
อาจยังไม่ชัดเจนและครบถ้วน 

6 
ปานกลาง 

ควบคุมความเส่ียง 1. พัฒนาบุคลากรในหน่วยตรวจสอบ
ภายในโดยการฝึกอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องที่จะตรวจสอบ
และด าเนินการตรวจสอบ 
2.วางแผนการตรวจสอบประจ าปี 
ปี งบประมาณ พ .ศ .2566 โดย
ก าหนดแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ในแต่ ละ เรื่ อ ง ให้ สอดคล้ อ งและ
เห ม า ะ สม ต า ม อั ต ร า ก า ลั ง ข อ ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 

1 ต.ค. 65 – 
30 ก.ย. 66 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

1.รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในครบถ้วนตามจ านวน
เรื ่อ งที ่ก าหนดในแผนการ
ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ จ า ปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.รายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
3.รายงานผลการอบรมเพื ่อ
พัฒนาความรู ้ของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน 
 
 
 

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

 
 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจัดการความเส่ียง    (s-2) 
แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาการศึกษา 
โครงกำร/กจิกรรม การบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยระบบวงจรคุณภาพ PDCA ภายใต้โครงสร้างการพัฒนาท้ังระบบ 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร  ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้รับการฟื้นฟู 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ควำมเสี่ยง  
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

(4) 

 
มำตรกำร/กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(6) 

 
งบประมำณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วัด 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบตัิงาน 
(O) 
 

• ปัจจัยภายใน 
- ผู้เรียนมีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้สืบ
เนื่องมาจากการไม่เข้าใจบทเรียนตอนที่เรียน
ออนไลน์ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ก าลังระบาดอย่างต่อเนื่อง 
• ปัจจัยภายนอก 
- ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้ความใส่ใจทางการ
เรียนของบุตรหลานเท่าที ่ควร เนื ่องจาก
ต้องท างานหาเลี ้ยงช ีพท่ามกลางสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
 

เส่ียงสูง ควบคุมความเส่ียง - ก า ห น ด ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ค รู น า
กระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการ
บริหารความเส่ียง 

1 ต.ค. 65 – 
30 ก.ย. 66 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- ผลการประเม ินม ีจ านวน
ก ลุ ่ม เ ป ้า ห ม า ย ข อ ง ก า ร
แก้ปัญหาลดลงอย่างยั่งยืน 
- ระดับความเสี่ยงลดลงมาอยู่
ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
ม ีต ัว ชี ้ว ัดการด า เน ินงานที่
ชัดเจนและถูกต้อง และมีการ
น าผลการด า เน ินก ิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยงมาพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

โรงเรียนบ้าน
ปล่องเหลี่ยม 

 
 
 
 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจัดการความเส่ียง    (s-2)  
แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาการศึกษา 
โครงกำร/กจิกรรม โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพตดิในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎรส์โมสร 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร 1.เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับพิษภยัยาเสพตดิ 2.สถานศกึษาปลอดสิ่งเสพตดิและสิ่งมอมเมาทุกประเภท โดยเฉพาะกญัชา กระท่อม บหุรี่ เครื่องดืม่แอลกอฮอล ์และเกม 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ควำมเสี่ยง  
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

(4) 

 
มำตรกำร/กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(6) 

 
งบประมำณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วัด 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบตัิงาน 
(O) 
 

• ปัจจัยภำยใน 
- นักเรียนมีภาวะเส่ียงที่จะยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพ
ติดและสิ่งมอมเมา 
• ปัจจัยภำยนอก 
- รัฐบาลมีการปลดล็อคพืชกระท่อม กัญชง 
กัญชา ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ จึงท า
ให้กระท่อม กัญชง กัญชา มีการค้าขายอย่าง
เสรีมากขึ้นภายใต้กรอบกฎหมายการควบคุม
พืชเสพติดดังกล่าว 
- ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่องแนวทางการ
ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ กั ญ ช า ห รื อ กั ญ ช ง ใ น
สถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานใน
สังกัด และในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 
 

เส่ียงสูง ควบคุมความเส่ียง - มีการน ากระบวนการ PLC 
(Professional Learning 
Community) ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการ
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  
- ครูและบุคลากรมกีารติดตาม
พฤติกรรมของนักเรียนที่อยู่ในภาวะ
เส่ียงจะยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและสิ่ง
มอมเมา และรายงานผลการ
ด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน 
- จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยนชน์และห่างไกลจาก 
ยาเสพติด 

1 ต.ค.65 – 
30 ก.ย.66 

ใช้
งบประมาณ 

จ านวน 
50,000 

บาท 

- กิจกรรมการควบคุมความ
เสี่ยงที่ก าหนดมีการปฏิบัติ
อย่างครบถ้วน 
- ระดับความเสี่ยงลดลงมาอยู่
ในระดับปานกลาง เนื่องจากมี
การติดตามผลอย่างชัดเจน 
และน าผลมาพัฒนาปรับปรุง
ในทันท ี

โรงเรียนวัดหลัก
สี่ราษฎร์สโมสร 

 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจัดการความเส่ียง    (s-2) 
 

แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 

------------------------------------------------------------------- 
ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาการศึกษา 
โครงกำร/กิจกรรม โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา-วันวิสาขบูชา-วันอาสาฬหบูชา) 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครได้ปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี สามารถน้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ตลอดจนร่วม     
“ลด ละ เลิก” อบายมุขทุกประเภท ถวายเป็นพุทธบูชา 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ควำมเสี่ยง  
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

(4) 

 
มำตรกำร/กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(6) 

 
งบประมำณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วัด 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน 
(O) 

• ปัจจัยภำยใน 
- ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
โครงการฯ ยังไม่แพร่หลาย
และทั่วถึง 
• ปัจจัยภำยนอก 
- การจัดท าโครงการฯ อยู่ใน
ระหว่างวันหยุดราชการที่
ต่ อ เ นื่ อ ง กั น  จึ ง ท า ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น ใ น จั ง ห วั ด
สมุทรสาครเดินทางกลับบ้าน
หรือท่องเที่ยวในจังหวัดอื่น 
 

ปานกลาง ควบคุมความเส่ียง - ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในเพจเฟสบุก๊ อบจ.
สมุทรสาคร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
จังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมโครงการมากขึ้น 
- มีหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ แจ้งไปยัง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม  
เพื่อเชิญชวนนักเรียน โรงเรียนในเขตอ าเภอ
เมืองสมุทรสาครเข้าร่วมโครงการมากขึ้น 
- เผยแพร่ความส าคัญของวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา,วันวิสาขบูชา 
และวันอาสาฬหบูชา) ทางเพจเฟสบุ๊ก อบจ.
สมุทรสาคร เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญและร่วมปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี 

1 ต.ค.65 – 
30 ก.ย.66 

ใช้งบประมาณ 
จ านวน 

200,000 
บาท 

- มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในเพจ
เฟสบุ๊ก อบจ.สมุทรสาคร 
- มีหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ แจ้ง
ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร และส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
- มีการเผยแพร่ความส าคัญของวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา,วันวิ
สาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา) ทางเพจ
เฟสบุ๊ก อบจ.สมุทรสาคร 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นไปตาม
กลุ่มเป้าหมายเชิงปริมาณที่ก าหนดไว ้
- ระดับความเส่ียงลดลงมาอยู่ในระดับต่ า 
 

ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา/

กอง
การศึกษาฯ 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจัดการความเส่ียง    (s-2)  
แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงกำร/กจิกรรม งานด้านการจัดหาพัสดุของ อบจ.สมุทรสาคร 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร  เพื่อให้การแจ้งซ่อมเป็นไปตามเง่ือนไขเวลา และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพยส์ิน 

ควำมเสี่ยง  
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

(4) 

 
มำตรกำร/กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(6) 

 
งบประมำณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วัด 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ด้านการปฏิบตัิงาน 
การปฏบิัตติาม
กฎหมาย/ระเบียบ 
 

• ปัจจัยภำยใน 
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานคืนหลักประกัน
สัญญาด า เนินการตรวจสอบไม่ครบทุก
รายการตามห้ ว ง ระยะ เ วลาที่ ต้ อ ง คืน
หลักประกันสัญญา 
- คณะกรรมการฯ รายงานตรวจสอบความ
ช ารุดบกพร่องก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการ
ประกันตามระเบียบก าหนดล่าช้า ท าให้ไม่
สามารถคืนหลักประกันสัญญาได้ตามก าหนด
ระยะเวลา 
• ปัจจัยภำยนอก 
- ผู้รับจ้างไม่เข้าด าเนินการซ่อมแซมความ
ช ารุด บกพร่อง ตามก าหนดระบะเวลาที่
ได้รับแจ้ง หรือ เข้าด าเนินการซ่อมแซมล่าช้า 
อาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

6 
ปานกลาง 

ควบคุมความเส่ียง ตรวจหลักประกันสัญญาให้เป็นไป
ตาม เ งื ่อ น ไข เ ว ลาต ามระ เบ ีย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- ควบค ุม  ก าก ับ  ด ูแล  ให้
เจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ระดบียบฯ และ
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างโดยเคร่งครัด 
- แจ้ งก าชับให้ผู้ รับจ้ างเข้ า
ด า เนินการซ่อมแซมงานที่
ช ารุดบกพร่องภายในเวลาที่
ก าหนด 
- ก า ห น ด ม า ต ร ก า ร ห รื อ
ข้อก าหนดระบุ ไว้ ในสัญญา 
กรณีผู้รับจ้างไม่เข้าด าเนินการ
ซ่อมแซมงานที่ช ารุดบกพร่อง
ภายในเวลาที่ก าหนด (แจ้ง
เตือนครั้งที่ 2,3) 

ฝ่ายจัดหาพัสดุ 
กองพัสดุและ

ทรัพย์สิน 

 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจัดการความเส่ียง    (s-2)  
แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงกำร/กจิกรรม การสรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตราก าลัง 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร  เพื่อให้ได้จ านวนบุคลากรที่ครบถ้วนตามกรอบอัตราก าลัง 
หน่วยงำนรับผิดชอบ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 

ควำมเสี่ยง  
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

(4) 

 
มำตรกำร/กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(6) 

 
งบประมำณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วัด 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย/ระเบียบ 
 

• ปัจจัยภำยใน 
- การสรรหาพนักงานจ้างไม่ได้บุคลากร
ตามความต้องการ 
- การรับการถ่ายโอนภารกิจ สอน.และ      
รพ.สต. ท าให้ อบจ. จ าเป็นต้องมีบุคลากร
ให้เพียงพอเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว 
 
• ปัจจัยภำยนอก 
- มีการขอใช้บัญชี กสถ. แต่ก็ไม่ได้ผู้มา
ด ารงต าแหน่ง เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการ
สรรหา หรือผ่านการสรรหา หรือผ่านแต่
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
 

ปานกลาง ควบคุมความเส่ียง 1. การสรรหา มีการด าเนินงานสรรหา
ต าแหน่งที ่ว ่างตามกรอบอัตราก าลัง
ต ่อ ไ ป เ พื ่อ ใ ห ้ม ีผู ้ป ฏ ิบ ัต ิง า น ที ่ม า
รับผิดชอบตามหน้าที่ และให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่ด ้วยความ
ระมัดระวัง ศึกษาหาความรู ้เพิ ่มเติม
หรือจัดอบรมให้ความรู้/ส่งเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
2.  ก าร ร ักษ า ไ ว ้ซึ ่งข ้า ร า ชก า ร ใน
ต าแหน่งต่างๆ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบ
ต่อการปฏ ิบ ัต ิงาน ให ้ห ัวหน ้าส ่วน
ราชการที ่เป ็นผู ้บ ังค ับบ ัญชา เสนอ
ความเห็นประกอบเหตุผลการขอโอน
หรือโอน (ย ้าย)  ของข้าราชการใน
สังกัดว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
หรือไม่ทุกครั้ง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนบุคลากรที ่ได้รับการ
บรรจ ุและแต ่งตั ้ง ใน อบจ .
สมุทรสาคร 
 

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

 



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจัดการความเส่ียง    (s-2)  
แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566  

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงกำร/กจิกรรม บุคลากรในสังกัดขาดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินยัและส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้ในเรื่องของวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
หน่วยงำนรับผิดชอบ ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคณุธรรม กองการเจา้หนา้ที่ 

ควำมเสี่ยง  
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

(4) 

 
มำตรกำร/กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(6) 

 
งบประมำณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วัด 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ด้านการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย/ระเบียบ 
 

• ปัจจัยภำยใน 
- การจัดอบรมให้ความรู้ ใน
เรื่ อ งของวินั ยและส่ ง เสริ ม
คุณธรรม 
• ปัจจัยภำยนอก 
- ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา
ฝ่าฝืนกระท าผิดวินัย 
 

ปานกลาง ควบคุมความเส่ียง 1. มีกรอบแนวทางปฏิบ ัต ิเป ็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1.1 ประกาศ ก.จ.จ.สค. 
  - เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไปในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย ลว. 19 ก.พ. 59 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
  - เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจาก
ราชการ ลว. 19 ก.พ. 59 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  - เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทรณ์และ
การร้องทุกข์ ลว 19 ก.พ. 59 
 1.2 ประกาศ ก.จ.จ.สค. เรื ่อง หลักเกณฑ์และ
เงื ่อนเกี ่ยวกับพนักงานจ้าง ลว . 29 กรกฎาคม 
2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. มีการจัดอบรมให้ความรู ้ในเรื ่องของวินัยและ
การส่งเสร ิมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีคุณธรรม
จริยธรรม 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2566 

- โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ 
งบประมาณ 
500,000 บาท 
- โครงการ
ส่งเสริมการ
จัดการความู้ใน
องค์กร 
(Knowledge 
Manage  ment 
:KM) 
งบประมาณ 
500,000 บาท 

1 .  ม ีก า ร จ ัด อ บ ร ม ใ ห้
ความรู้ทางด้านวินัยและ
ส่ง เสร ิมค ุณธรรมให ้แก่
บุคลากรในสังกัด 
2. จ านวนการด าเนินการ
ทางวินัยกับผู้กระท าผิด
ลดลง หรือไม่มีผู้กระท าผิด
เลย 

ฝ่ายวินยัและ
ส่งเสริมคุณธรรม 

กองการ
เจ้าหน้าที ่



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจัดการความเส่ียง    (s-2)  
แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศำสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
โครงกำร/กจิกรรม การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝกึอบรม 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร  เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสมกับหลักสูตรตรงตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าท่ี 

ควำมเสี่ยง  
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

(4) 

 
มำตรกำร/กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(6) 

 
งบประมำณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วัด 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภท

ควำมเสี่ยง 
(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
 

• ปัจจัยภำยใน 
- บุคลากรไม่ให้ความส าคัญใน
การเข้ารับการฝึกอบรม 
- บุคลากรที่เข้ารับการอบรมไม่
สามารถน าความรู้ทุกรายวิชาที่
ได้รับการอบรมน ามาปรับใช้ใน
ก า รป ฏิ บั ติ ง า น ล  ่า ย ท อ ด ไ ด้
ครบถ้วน 
• ปัจจัยภำยนอก 
- ก ร ม ส ่ง เ ส ร ิม ฯ  ม ีก า ร จ ัด
หลักสูตรฝึกอบรมไม่ครบถ้วน
ทุกสายงาน 
- เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท า
ให้  อบจ .สค.  ไม่ ส ามารถส่ ง
บคุลากรเข้ารับการอบรม และไม่
สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมได้ 

ปานกลาง ควบคุมความเส่ียง 1. การคัดเลือกหลักสูตรในการอบรมให้ตรงกับ
ลักษณะงานโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง 
ภาคบังคับ ซ่ึงจะเป็นการจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมตามสมรรถนะที่ก าหนดในแต่ละ
ต าแหน่ง และส่วนที่สอง ภาคสมัครใจ โดยให้
บุคลากรที่ต้องการเข้ารับการอบรม แสดงเหตุผล
ประกอบพิจารณาทุกครั้ง 
2. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และท าความเห็นในเรื่องการพัฒนาบุคลากรที่อยู่
ในความรับผิดชอบว่า บุคลากรควรได้รับการ
พิจารณาในเรื่องใด และให้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานภายหลังได้รับการฝึกอบรมทุกคร้ัง 
3. ก าชับให้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ที่ได้
จากการอบรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
4 .  ก า ชั บ ใ ห้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ค ว บ คุ ม
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ เข้ารับการฝึกอบรมตาม
แผนงานที่ก าหนด 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ และบุคลากร ตั้งไว้ 
1,000,000 บาท 
2. โครงการเสริมสร้างสุขภาพ กายใจ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ตั้งไว้ 
800,000 บาท 
3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ตั้งไว้ 
500,000 บาท 
4. โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ใน
องค์กร (Knowledge Management : 
KM) ตั้งไว้ 500,000 บาท 
5. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

จ านวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรต่างๆ 

ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนา 
กองการ
เจ้าหน้าที ่



  
แผนการบริหารจดัการความเสีย่ง องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แบบฟอร์มที่ 2  แผนบริหารจัดการความเส่ียง    (s-2)  
แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศำสตร์ การส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
โครงกำร/กจิกรรม งานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยโครงกำร  เพื่อให้การด าเนินงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

ควำมเสี่ยง  
กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

(4) 

 
มำตรกำร/กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

(5) 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(6) 

 
งบประมำณ 

 
(7) 

 
ตัวชี้วัด 

 
(8) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(9) 

 
ประเภทควำม

เสี่ยง 
(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ด้านการ
ปฏิบตัิงาน 
 

• ปัจจัยภำยใน 
- บุ ค ล า ก ร ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ปั จ จุ บั น ข า ด
ประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข
และงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญงานด้าน
สารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
• ปัจจัยภำยนอก 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้หน่วยงานมี
ภาระงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกัน
ควบคุมโรคที่มีความเร่งด่วนเป็นจ านวนมาก 

ปานกลาง ควบคุมความเสี่ยง 1.ให้บุคลากรในสังกัดศึกษาข้อมูล
เกี ่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและ
งานส ่ง เสร ิมป ้อ งก ันควบค ุม โ รค 
รวมทั้งข้อระเบียบ/กฎหมาย และ
หนังสือสั ่งการที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
2.ด าเนินการสรรหาบุคลากรของกอง
สาธารณสุข ให้ เป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลัง (อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองการเจ้าหน้าที่) 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนบุคลากรที ่ได้รับการ
บ ร ร จ ุแ ต ่ง ตั ้ง ต า ม ก ร อ บ
อัตราก าลังของฝ่ายบริการ
สาธารณสุข กองสาธารณสุข 

ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข  

กองสาธารณสุข 
 

 


