บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง
โทร 043-272258 .
ที่
ขก 89801 /2565
วันที่ 3 มกรำคม 2565 .
เรื่อง รำยงำนผลตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ผ่ำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง
เรื่องเดิม
ตำม พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ตำมมำตรำ 79 ให้หน่วยงำนของรัฐ
จัดให้มี กำรตรวจสอบภำยในกำรควบคุม และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงกำรคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงสำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2562 และ
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงสำหรับหน่วยงำนของรัฐ เรื่องหลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงระดับ
องค์กร แล้วนั้น
ข้อเท็จจริง
คณะกรรมกำรติ ด ตำมประเมิ น ผลแผนกำรบริ ห ำรจั ด กำรควำมเสี่ ย ง ขององค์ ก ำรบริ ห ำร
ส่วนตำบลหัว หนอง ได้ ดำเนิ น กำรติด ตำมประเมิน ผลกำรบริห ำรจัด กำรควำมเสี่ย ง ประจำปี ง บประมำณ
พ.ศ.2565 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อพิจารณา
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังกำหนด เมื่อดำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอ
ผู้บริหำรสูงสุดเพื่อพิจำรณำผลกำรติดตำมและประเมินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมแผนกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2565 ขององค์กำรบริห ำรส่วนต ำบลหั วหนอง หำกพิจำรณำแล้ ว
เห็นชอบขอโปรดลงนำมตำมเอกสำรแนบท้ำย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบเพื่อดำเนินกำรต่อไป
พิจารณาแล้ว  เห็นชอบอนุมัติ

(นำยจิรวิชญ์ ป้องชำรี)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง รักษำรำชกำรแทน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง

แบบ RM 4
การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่
1 พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ
โครงการ/กระบวนงาน สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(อำหำรกลำงวัน สพฐ.)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กเล็ก สพฐ.ได้รับอำหำรกลำงวันที่ถูกต้องเหมำะสมตำมหลัก
โภชนำกำร
งบประมาณ
476,800 บำท
ตัวชีว้ ัดและเป้าหมาย จัดซื้อจัดจ้ำงอำหำรกลำงวันแก่เด็กเล็ก สพฐ.
ประเภท
ความเสี่ยง

รหัสความ
เสี่ยง

ลาดับ
ความเสี่ยง

วิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

O

01-001-04

3

1. จัดทำคำสั่งโดยให้มี
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
และแบ่งหน้ำที่
รับผิดชอบอย่ำง
ชัดเจน
2. ทำบันทึกข้อควำม
เสนอผู้บริหำรเพื่อเข้ำ
ที่ประชุมประจำเดือน
ให้มีกำรส่งบุคลำกร
เข้ำรับกำรอบรม
3. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์
แผ่นพับ วำรสำร เน้น
ประชำสัมพันธ์
แจกจ่ำยให้แก่
ผู้ปกครองและ
ประชำชน

ผู้รับผิดชอบ
และระยะเวลา

รอบ
ระยะเวลา

ง ำ น บ ริ ห ำ ร 12 เดือน
กำรศึกษำ
ต .ค .6 4 –ธ.ค .
64

ร้อยละ ผลการดาเนินการ
ความ และปัญหาอุปสรรค
คืบหน้า
(ถ้ามี)
100 1. เจ้ำหน้ำที่บำงคน
ยังไม่ค่อยปฏิบัติ
อย่ำงจริงจัง
2. ผู้ปกครองและ
ประชำชนบำงส่วน
ยังไม่ค่อยให้ควำม
ร่วมมือเท่ำที่ควร

แบบ RM 4
การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่
3 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
โครงการ/กระบวนงาน รักน้ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่ง เสริม และปลูกจิตสำนึ กรงณรงค์ให้เด็กเยำวชนและประชำชนรัก ษ์
พื้นที่สีเขียวและช่วยกันดูแลรักษำป่ำไม้ให้คงควำมอุดมสมบูรณ์และอย่ำง
ยั่งยืนต่อไป
งบประมาณ
5,000 บำท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรม/ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่ำไม้ในพื้นที่ตำบลรู้จักอนุรั กษ์
ทรัพยำกรป่ำไม้และรักษำสิ่งแวดล้อม
ประเภท
ความเสี่ยง

รหัสความ
เสี่ยง

ลาดับ
ความเสี่ยง

O

03-001-01

2

จ่ำ

วิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ
และระยะเวลา

รอบ
ระยะเวลา

1. เดินรณรงค์
ส ำนั ก งำนปลั ด 12 เดือน
ประชำสัมพันธ์ให้
ต .ค .6 4 –ธ.ค .
ประชำชนรู้และทรำบ 64
ประโยชน์ที่จะได้รับใน
กำรเข้ำร่วมโครงกำร
2. ดำเนินกำรจัดทำ
คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรภำยใน
องค์กรที่มคี วำมรู้
ควำมเข้ำใจควำมถนัด
เชียวชำญในกำร
ดำเนินโครงกำร
3. ประชุมชี้แจงทำ
ควำมเข้ำใจแก้
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
ก่อนเริ่มดำเนิน
โครงกำร
4. ศึกษำระเบียบ
กฎหมำยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง

ร้อยละ ผลการดาเนินการ
ความ และปัญหาอุปสรรค
คืบหน้า
(ถ้ามี)
100 1. เจ้ำหน้ำที่บำงคน
ยังไม่ค่อยรู้และกำร
ปฏิบัติไม่เคร่งครัด
อย่ำงจริงจัง
เท่ำที่ควร
2.ประชำชน
บำงส่วนยังไม่ค่อย
ให้ควำมร่วมมือ
เท่ำที่ควร

3. งบประมำณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอต่อกำร
ดำเนินกิจกรรม
โครงกำร

แบบ RM 4
การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่
3 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
โครงการ/กระบวนงาน รักน้ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่ง เสริม และปลูกจิตสำนึ กรงณรงค์ให้เด็กเยำวชนและประชำชนรัก ษ์
พื้นที่สีเขียวและช่วยกันดูแลรักษำป่ำไม้ให้คงควำมอุดมสมบูรณ์และอย่ำง
ยั่งยืนต่อไป
งบประมาณ
5,000 บำท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรม/ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่ำไม้ในพื้นที่ตำบลรู้จักอนุรักษ์
ทรัพยำกรป่ำไม้และรักษำสิ่งแวดล้อม
ประเภท
ความเสี่ยง

รหัสความ
เสี่ยง

ลาดับ
ความเสี่ยง

O

03-001-01

2

วิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ
และระยะเวลา

รอบ
ระยะเวลา

1. เดินรณรงค์
ส ำนั ก งำนปลั ด 12 เดือน
ประชำสัมพันธ์ให้
ต .ค .6 4 –ธ.ค .
ประชำชนรู้และทรำบ 64
ประโยชน์ที่จะได้รับใน
กำรเข้ำร่วมโครงกำร
2. ดำเนินกำรจัดทำ
คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรภำยใน
องค์กรที่มคี วำมรู้
ควำมเข้ำใจควำมถนัด
เชียวชำญในกำร
ดำเนินโครงกำร
3. ประชุมชี้แจงทำ
ควำมเข้ำใจแก้
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
ก่อนเริ่มดำเนิน
โครงกำร
4. ศึกษำระเบียบ
กฎหมำยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง

ร้อยละ ผลการดาเนินการ
ความ และปัญหาอุปสรรค
คืบหน้า
(ถ้ามี)
100 1. เจ้ำหน้ำที่บำงคน
ยังไม่ค่อยรู้และกำร
ปฏิบัติไม่เคร่งครัด
อย่ำงจริงจัง
เท่ำที่ควร
2.ประชำชน
บำงส่วนยังไม่ค่อย
ให้ควำมร่วมมือ
เท่ำที่ควร

3. งบประมำณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอต่อกำร
ดำเนินกิจกรรม
โครงกำร

คาอธิบาย
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
แบบ RM 1
แบบ RM 2
แบบ RM 3
แบบ RM 4

กำรระบุและประเมินควำมเสี่ยง
กำรตอบสนองควำมเสี่ยงและแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำรรำยงำนและกำรติดตำมผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำรทบทวนแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ลาดับ
1
2

หัวข้อ
ยุทธศำสตร์
โครงกำร/กระบวนงำน

3

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย

4

งบประมำณ

5

ประเภทควำมเสี่ยง

6

รหัสควำมเสี่ยง

7
8
9
10

ควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
โอกำส
ผลกระทบ
ระดับควำมเสี่ยง

คาอธิบาย
ระบุประเด็นยุทธศำสตร์ที่ปรำกฏตำมแผนกำรพัฒนำ
ระบุโครงกำร/กระบวนงำน ตำมแผนปฏิบัติงำนประจำปี/
ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย
ระบุเป้ำหมำยวัตถุประสงค์ตำมแผนปฏิบัติงำนประจำปี/ตำม
ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย
ระบุจำนวนงบประมำณที่ได้รับจัดสรรตำมแผนปฏิบัติงำน
ประจำปี /ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย
ระบุอักษรย่อประเภทของควำมเสี่ยง
S หมำยถึง ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)
O หมำยถึง ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน (Operational Risk)
F หมำยถึง ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk)
C หมำยถึง ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติตำมกฎหมำย/
กฎระเบียบ (Compliance Risk)
Fr หมำยถึง ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต (Fraud)
Ot หมำยถึง ควำมเสี่ยงด้ำนอื่น ๆ (Other Risk)
เป็นต้น
รหัส โดยรหัสที่ใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-D-FF
A : อ้ำงอิงตำมลำดับยุทธศำสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงำนประจำปี/
ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย
BBB : อ้ำงอิงตำมลำดับโครงกำร/ภำรกิจแผนปฏิบัติงำน
ประจำปี/ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย
FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงกำร/ภำรกิจ
ระบุควำมเสี่ยงและสำเหตุของควำมเสี่ยง
ระบุควำมเป็นไปได้หรือควำมถี่ที่จะเกิดควำมเสี่ยง (ระดับ 1-5)
ระบุผลกระทบต่อเป้ำหมำยกระบวนกำรปฏิบัติงำน (ระดับ 1-5)
ผลกำรประเมินควำมเสี่ยง
(ระดับควำมเสี่ยง = โอกำส (1-5) × ผลกระทบ (1-5)
ที่แสดงผลกำรประเมินระดับควำมเสี่ยง

ลาดับ
11

หัวข้อ
ลำดับควำมเสี่ยง

คาอธิบาย
กำรจัดลำดับควำมสำคัญควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำตำมระดับ
ควำมเสี่ยงตำมคอลัมน์ (10) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ
น้อยมำก-น้อยปำนกลำง สูง สูงมำก ตำมกำรจัดระดับควำมเสี่ยง
ตำมเขตสี (Zone) ฟ้ำ-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตำมลำดับ

12

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (ยอมรับ/
หลีกเลี่ยง/ถ่ำยโอน/ ลด ควบคุม)

ระบุวิธีกำรที่จะจัดกำรควำมเสี่ยง

13

วิธีกำร/มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ระบุรำยละเอียดวิธีกำร/มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
เพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงในปีงบประมำณหรือปีงบประมำณ
ถัดไป

14

ผู้รับผิดชอบและระยะเวลำ

ระบุหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
และระยะเวลำแล้วเสร็จ

15

ร้อยละควำมคืบหน้ำ

ระบุร้อยละควำมคืบหน้ำจำกวิธีกำร/มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

16

ผลกำรดำเนินกำร และปัญหำอุปสรรค ระบุรำยละเอียดผลกำรดำเนินกำรว่ำได้ดำเนินกำรแล้วตำม
(ถ้ำมี)
วิธีกำร/มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงไร และระบุปัญหำ
อุปสรรค (ถ้ำมี)

17

ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่

ระบุควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จำก
ควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมกำร
ดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในรอบถัดไป

18

แนวทำง/มำตรกำรในปีถัดไป

ระบุแนวทำง/มำตรกำรในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธกี ำร ในกำร
ดำเนินกำรเพื่อเตรียมกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในรอบ
ถัดไป

ระดับความเสี่ยง
ระดับน้อยมำก

เขตสี (zone)
มาตรการในปัจจุบัน
ฟ้ำ
มำตรกำรในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ในปัจจุบันอำจเพียงพอแล้วให้ติดตำม
กำรดำเนินกำรเป็นระยะ ๆ

ระดับน้อย

เขียว

ระดับปำนกลำง

เหลือง

ระดับสูง

ส้ม

ระดับสูงมำก

แดง

มาตรการเพิ่มเติม
ไม่จำเป็นต้องมีมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพิ่มเติม
อีก หรืออำจมีได้หำกไม่ใช้ทรัพยำกรเพิ่มเติม หรือ
มีแผนงำนอื่นรองรับอยู่แล้ว

มำตรกำรในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงใน
ปัจจุบันอำจเพียงพอแล้วให้ติดตำม
กำรดำเนินกำรเป็นระยะ ๆ
ต้องเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง
และอำจเพิ่มเติมควำมเข้มข้นในกำร
ดำเนินกำรตำมมำตรกำรในปัจจุบัน

ไม่จำเป็นต้องมีมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพิ่มเติม
อีก หรืออำจมีได้หำกไม่ใช้ทรัพยำกรเพิ่มเติม หรือ
มีแผนงำนอื่นรองรับอยู่แล้ว
ไม่จำเป็นต้องมีมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพิ่มเติม
อีก หรืออำจมีได้หำกไม่ใช้ทรัพยำกรเพิ่มเติมหรือมี
แผนงำนอื่นรองรับอยู่แล้ว

ต้องเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง
และอำจเพิ่มเติมควำมเข้มข้นในกำร
ดำเนินกำรตำมมำตรกำรในปัจจุบัน
ต้องเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง
และอำจเพิ่มเติมควำมเข้มข้นในกำร
ดำเนินกำรตำมมำตรกำรในปัจจุบัน

จำเป็นต้องมีกำรเพิ่มเติมมำตรกำรโดยหำกมี
ข้อจำกัดในด้ำนทรัพยำกรในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ให้มีควำมสำคัญในระดับรอง
จำเป็นต้องมีกำรเพิ่มเติมมำตรกำร
โดยหำกมีข้อจำกัดในด้ำนทรัพยำกรในกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง ให้มีควำมสำคัญในระดับที่สูงกว่ำ และ
ผู้บริหำรควรให้ควำมสำคัญในกำรติดตำมกำร
ดำเนินกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง

