
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง                   โทร 043-272258      . 
ท่ี ขก 89801 /2565                                           วันที่   3 มกรำคม 2565     . 
เรื่อง  รำยงำนผลตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง ประจ ำปี

งบประมำณ  พ.ศ. 2565        

 

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผ่ำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง 
 

  เร่ืองเดิม 
  ตำม พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ตำมมำตรำ 79 ให้หน่วยงำนของรัฐ
จัดให้มี กำรตรวจสอบภำยในกำรควบคุมและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและ
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด และปัจจุบันกระทรวงกำรคลังได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง   
ว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2562 และ
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ เรื่องหลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงระดับ
องค์กร แล้วนั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง  ขององค์กำรบริหำร       
ส่วนต ำบลหัวหนอง  ได้ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง ประจ ำปีงบประมำณ     
พ.ศ.2565 เสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
  ข้อพิจารณา 
  เพื่อให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด เมื่อด ำเนินกำรเสร็จส้ินแล้วให้น ำเสนอ
ผู้บริหำรสูงสุดเพื่อพิจำรณำผลกำรติดตำมและประเมินกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงตำมแผนกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเส่ียง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  หำกพิจำรณำแล้ว
เห็นชอบขอโปรดลงนำมตำมเอกสำรแนบท้ำย 
 
  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบเพื่อด ำเนินกำรต่อไป  
 
พิจารณาแล้ว     เห็นชอบอนุมัติ 
 
 

                                                     
     (นำยจิรวิชญ์   ป้องชำรี)  
     ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  รักษำรำชกำรแทน 

   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง 
 

 
 
 
 
 
 



 
แบบ RM 4 

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่   1  พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
โครงการ/กระบวนงาน สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(อำหำรกลำงวัน สพฐ.) 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กเล็ก สพฐ.ได้รับอำหำรกลำงวันท่ีถูกต้องเหมำะสมตำมหลัก

โภชนำกำร 
งบประมาณ  476,800 บำท 
ตัวชีวั้ดและเป้าหมาย จัดซื้อจัดจ้ำงอำหำรกลำงวันแก่เด็กเล็ก สพฐ. 

 

 
 
 
 
 
 
            

 
 
 
 

 
 

ประเภท
ความเสี่ยง 

รหัสความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

วิธีการ/มาตรการ    
จัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ
และระยะเวลา 

รอบ
ระยะเวลา 

ร้อยละ
ความ

คืบหน้า 

ผลการด าเนินการ
และปัญหาอุปสรรค 

(ถ้ามี) 
O 01-001-04 3 1. จัดท ำค ำสั่งโดยให้มี

เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ
และแบ่งหน้ำท่ี
รับผิดชอบอย่ำง
ชัดเจน 
 2. ท ำบันทึกข้อควำม
เสนอผู้บริหำรเพ่ือเข้ำ
ที่ประชุมประจ ำเดือน
ให้มีกำรส่งบคุลำกร
เข้ำรับกำรอบรม 
3.  จัดท ำ สื่อสิ่งพิมพ์ 
แผ่นพับ วำรสำร เน้น
ประชำสัมพันธ์
แจกจ่ำยให้แก่
ผู้ปกครองและ
ประชำชน 

ง ำ น บ ริ ห ำ ร
กำรศึกษำ    
ต .ค .6 4 –ธ .ค .
64   

 

12 เดือน 100 1. เจ้ำหน้ำท่ีบำงคน
ยังไม่ค่อยปฏิบัติ
อย่ำงจริงจงั 
2. ผู้ปกครองและ
ประชำชนบำงส่วน
ยังไม่ค่อยให้ควำม
ร่วมมือเท่ำที่ควร 
 



 
           แบบ RM 4 

          การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
         องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่   3 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
โครงการ/กระบวนงาน รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตส ำนึกรงณรงค์ให้เด็กเยำวชนและประชำชนรักษ์

พื้นท่ีสีเขียวและช่วยกันดูแลรักษำป่ำไม้ให้คงควำมอุดมสมบูรณ์และอย่ำง
ยั่งยืนต่อไป 

งบประมาณ  5,000 บำท 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรม/ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวพื้นท่ีป่ำไม้ในพื้นท่ีต ำบลรู้จักอนุรักษ์

ทรัพยำกรป่ำไม้และรักษำส่ิงแวดล้อม 

ประเภท
ความเสี่ยง 

รหัสความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

วิธีการ/มาตรการ    
จัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ
และระยะเวลา 

รอบ
ระยะเวลา 

ร้อยละ
ความ

คืบหน้า 

ผลการด าเนินการ
และปัญหาอุปสรรค 

(ถ้ามี) 
O 03-001-01 2 1.  เดินรณรงค์

ประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนรู้และทรำบ
ประโยชน์ที่จะได้รับใน
กำรเข้ำร่วมโครงกำร 
2. ด ำเนินกำรจัดท ำ
ค ำสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรภำยใน
องค์กรที่มคีวำมรู้
ควำมเข้ำใจควำมถนัด
เชียวชำญในกำร
ด ำเนินโครงกำร 
3. ประชุมชี้แจงท ำ
ควำมเข้ำใจแก้
เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน
ก่อนเริ่มด ำเนิน
โครงกำร 
4.  ศึกษำระเบียบ
กฎหมำยต่ำงๆ ที่
เก่ียวข้อง 

ส ำนักงำนปลัด   
ต .ค .6 4 –ธ .ค .
64   

 

12 เดือน 100 1. เจ้ำหน้ำท่ีบำงคน
ยังไม่ค่อยรู้และกำร
ปฏิบัติไม่เคร่งครัด
อย่ำงจริงจงั
เท่ำท่ีควร 
2.ประชำชน
บำงส่วนยังไม่ค่อย
ให้ควำมร่วมมือ
เท่ำท่ีควร 
 
 
 
3. งบประมำณท่ีต้ัง
ไว้ไม่เพียงพอต่อกำร
ด ำเนินกิจกรรม
โครงกำร 
 

 
จ่ำ 
 
 
 
 
 

      
                



    
        แบบ RM 4 

          การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
         องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่   3 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
โครงการ/กระบวนงาน รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตส ำนึกรงณรงค์ให้เด็กเยำวชนและประชำชนรักษ์

พื้นท่ีสีเขียวและช่วยกันดูแลรักษำป่ำไม้ให้คงควำมอุดมสมบูรณ์และอย่ำง
ยั่งยืนต่อไป 

งบประมาณ  5,000 บำท 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรม/ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวพื้นท่ีป่ำไม้ในพื้นท่ีต ำบลรู้จักอนุรักษ์

ทรัพยำกรป่ำไม้และรักษำส่ิงแวดล้อม 

ประเภท
ความเสี่ยง 

รหัสความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

วิธีการ/มาตรการ    
จัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ
และระยะเวลา 

รอบ
ระยะเวลา 

ร้อยละ
ความ

คืบหน้า 

ผลการด าเนินการ
และปัญหาอุปสรรค 

(ถ้ามี) 
O 03-001-01 2 1.  เดินรณรงค์

ประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนรู้และทรำบ
ประโยชน์ที่จะได้รับใน
กำรเข้ำร่วมโครงกำร 
2. ด ำเนินกำรจัดท ำ
ค ำสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรภำยใน
องค์กรที่มคีวำมรู้
ควำมเข้ำใจควำมถนัด
เชียวชำญในกำร
ด ำเนินโครงกำร 
3. ประชุมชี้แจงท ำ
ควำมเข้ำใจแก้
เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน
ก่อนเริ่มด ำเนิน
โครงกำร 
4.  ศึกษำระเบียบ
กฎหมำยต่ำงๆ ที่
เก่ียวข้อง 

ส ำนักงำนปลัด   
ต .ค .6 4 –ธ .ค .
64   

 

12 เดือน 100 1. เจ้ำหน้ำท่ีบำงคน
ยังไม่ค่อยรู้และกำร
ปฏิบัติไม่เคร่งครัด
อย่ำงจริงจงั
เท่ำท่ีควร 
2.ประชำชน
บำงส่วนยังไม่ค่อย
ให้ควำมร่วมมือ
เท่ำท่ีควร 
 
 
 
3. งบประมำณท่ีต้ัง
ไว้ไม่เพียงพอต่อกำร
ด ำเนินกิจกรรม
โครงกำร 
 

    
 

 



           



  

ค าอธิบาย 
แบบรายงานเกี่ยวกบัการบรหิารความเสี่ยง 

แบบ RM 1 กำรระบุและประเมินควำมเส่ียง 
แบบ RM 2       กำรตอบสนองควำมเส่ียงและแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 
แบบ RM 3  กำรรำยงำนและกำรติดตำมผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 
แบบ RM 4 กำรทบทวนแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 

ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย 
1 ยุทธศำสตร์ ระบุประเด็นยุทธศำสตร์ท่ีปรำกฏตำมแผนกำรพัฒนำ 
2 โครงกำร/กระบวนงำน ระบุโครงกำร/กระบวนงำน ตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี/ 

ตำมภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย 
3 วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย ระบุเป้ำหมำยวัตถุประสงค์ตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี/ตำม

ภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย 

4 งบประมำณ ระบุจ ำนวนงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรตำมแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปี /ตำมภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย 

5 ประเภทควำมเส่ียง ระบุอักษรย่อประเภทของควำมเส่ียง  
S หมำยถึง ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
O หมำยถึง ควำมเส่ียงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk) 
F หมำยถึง ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 
C หมำยถึง ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติตำมกฎหมำย/ 
              กฎระเบียบ (Compliance Risk) 
Fr หมำยถึง ควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริต (Fraud) 
Ot หมำยถึง ควำมเส่ียงด้ำนอื่น ๆ (Other Risk) 
เป็นต้น 

6 รหัสควำมเส่ียง รหัส โดยรหัสท่ีใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-D-FF 
A : อ้ำงอิงตำมล ำดับยุทธศำสตร์ท่ีอยู่ในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี/
ภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย 
BBB : อ้ำงอิงตำมล ำดับโครงกำร/ภำรกิจแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปี/ภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย 
FF : ส ำนัก/กองท่ีรับผิดชอบโครงกำร/ภำรกิจ 

7 ควำมเส่ียงและปัจจัยเส่ียง ระบุควำมเส่ียงและสำเหตุของควำมเส่ียง 
8 โอกำส ระบุควำมเป็นไปได้หรือควำมถ่ีท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (ระดับ 1-5) 
9 ผลกระทบ ระบุผลกระทบต่อเป้ำหมำยกระบวนกำรปฏิบัติงำน (ระดับ 1-5) 

10 ระดับควำมเส่ียง ผลกำรประเมินควำมเส่ียง 
(ระดับควำมเส่ียง = โอกำส (1-5) × ผลกระทบ (1-5)  
ท่ีแสดงผลกำรประเมินระดับควำมเส่ียง 



  

ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย 
11 ล ำดับควำมเส่ียง กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญควำมเส่ียง โดยพิจำรณำตำมระดับ

ควำมเส่ียงตำมคอลัมน์ (10) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ 
น้อยมำก-น้อยปำนกลำง สูง สูงมำก ตำมกำรจัดระดับควำมเส่ียง
ตำมเขตสี (Zone) ฟ้ำ-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตำมล ำดับ 

12 กำรจัดกำรควำมเส่ียง (ยอมรับ/ 
หลีกเล่ียง/ถ่ำยโอน/ ลด ควบคุม) 

ระบุวิธีกำรท่ีจะจัดกำรควำมเส่ียง  

13 วิธีกำร/มำตรกำรจัดกำรควำมเส่ียง ระบุรำยละเอียดวิธีกำร/มำตรกำรจัดกำรควำมเส่ียง                
เพื่อป้องกันหรือลดควำมเส่ียงในปีงบประมำณหรือปีงบประมำณ
ถัดไป 

14 ผู้รับผิดชอบและระยะเวลำ ระบุหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบในกำรจัดกำรควำมเส่ียง                
และระยะเวลำแล้วเสร็จ  

15 ร้อยละควำมคืบหน้ำ ระบุร้อยละควำมคืบหน้ำจำกวิธีกำร/มำตรกำรจัดกำรควำมเส่ียง 

16 ผลกำรด ำเนินกำร และปัญหำอุปสรรค 
(ถ้ำมี) 

ระบุรำยละเอียดผลกำรด ำเนินกำรว่ำได้ด ำเนินกำรแล้วตำม
วิธีกำร/มำตรกำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงไร และระบุปัญหำ
อุปสรรค (ถ้ำมี) 

17 ควำมเส่ียงท่ีเหลืออยู่ ระบุควำมเส่ียงท่ีเหลืออยู่ (ท่ียังอยู่ในระดับท่ียอมรับไม่ได้) จำก
ควำมเส่ียงและปัจจัยเส่ียงท่ีมีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมกำร
ด ำเนินกำรจัดกำรควำมเส่ียงในรอบถัดไป 

18 แนวทำง/มำตรกำรในปีถัดไป ระบแุนวทำง/มำตรกำรในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธกีำร ในกำร
ด ำเนินกำรเพื่อเตรียมกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมเส่ียงในรอบ
ถัดไป 

 
 
 



  

ระดับความเสี่ยง เขตสี (zone) มาตรการในปัจจุบัน มาตรการเพิ่มเติม 

ระดับน้อยมำก ฟ้ำ 
 
 

มำตรกำรในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ในปัจจุบันอำจเพียงพอแล้วให้ติดตำม
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ 

ไม่จ ำเป็นต้องมีมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ิมเติม
อีก หรืออำจมีได้หำกไม่ใช้ทรัพยำกรเพ่ิมเติม หรือ
มีแผนงำนอื่นรองรับอยู่แล้ว 

ระดับน้อย เขียว 

 

มำตรกำรในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงใน
ปัจจุบันอำจเพียงพอแล้วให้ติดตำม 
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ 

ไม่จ ำเป็นต้องมีมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ิมเติม
อีก หรืออำจมีได้หำกไม่ใช้ทรัพยำกรเพ่ิมเติม หรือ
มีแผนงำนอื่นรองรับอยู่แล้ว 

ระดับปำนกลำง เหลือง 

 

ต้องเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเน่ือง  
และอำจเพ่ิมเติมควำมเข้มข้นในกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรในปัจจุบัน 

ไม่จ ำเป็นต้องมีมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ิมเติม
อีก หรืออำจมีได้หำกไม่ใช้ทรัพยำกรเพ่ิมเติมหรือมี
แผนงำนอื่นรองรับอยู่แล้ว 
 

ระดับสูง ส้ม 

 

ต้องเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเน่ือง  
และอำจเพ่ิมเติมควำมเข้มข้นในกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรในปัจจุบัน 

จ ำเป็นต้องมีกำรเพ่ิมเติมมำตรกำรโดยหำกมี
ข้อจ ำกัดในด้ำนทรัพยำกรในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ให้มีควำมส ำคัญในระดับรอง 

ระดับสูงมำก แดง 

 

ต้องเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเน่ือง  
และอำจเพ่ิมเติมควำมเข้มข้นในกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรในปัจจุบัน 

จ ำเป็นต้องมีกำรเพ่ิมเติมมำตรกำร  
โดยหำกมีข้อจ ำกัดในด้ำนทรัพยำกรในกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง ให้มีควำมส ำคัญในระดับที่สูงกว่ำ และ
ผู้บริหำรควรให้ควำมส ำคัญในกำรติดตำมกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำวอย่ำงต่อเน่ือง 



  

 


