
การจดัการความเสี่ยงขององคก์ารบริหารสว่นต าบลวังทอง 
อ าเภอภกัดชีุมพล  จังหวดัชัยภมู ิปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔.๑ คณะกรรมการบรหิารหรอืคณะท างานบรหิารจดัการความเสีย่งขององค์การบรหิารสว่นต าบลวงัทอง  
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙  บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวน
การที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลกระ 
ทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพ
และขัดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 
  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึง
แต่งตั้งคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ประกอบด้วยพนักงาน
ส่วนต าบลผู้มีต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
  ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง    เ ป็ น ป ร ะ ธ า น
คณะท างาน 
  2. หัวหน้าส านักงานปลัด      เป็นรองประธาน
คณะท างาน 
  3. ผู้อ านวยการกองคลัง      เป็นคณะท างาน 
  4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   เป็นคณะท างาน 
  5. นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     เป็นคณะท างาน 
  6. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ   เป็นคณะท างาน 
  7. นักวิชาการจัดเก็บรายได้     เป็นคณะท างาน 
  8. นักวิชาการศึกษา      เป็นคณะท างาน 
  9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน              เป็นคณะท างาน 
  ๑0. เจ้าพนักงานธุรการ                เป็นคณะท างาน/
เลขานุการ 
  อ านาจหนา้ที ่
  ๑. จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
  ๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดความเสี่ยง 
  ๓. จัดท ารายงานผลการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๕. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 

 
 
 



 
 

 
 

๑1 
๔.๒ แผนการประเมินความเสี่ยงส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
 ๑. ด้านกลยุทธ์ (S:Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ
ไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

๑. การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

๑. การประกาศนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาบาง
ประเด็นนอกเหนืออ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้  

๑. แจ้งแนวทางการ
ก าหนดนโยบายของคณะ
ผู้บริหารได้รับทราบก่อน
แถลงนโยบายต่อที่
ประชุมในการเปิดประชุม
สภาท้องถิ่นครั้งแรก 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑. จ านวนโครงการมากกว่า
รายได้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลได้รับการจัดสรร 
๒. มีการเพิ่มเติม/แก้ไข
แผนงาน/โครงการ บ่อยครั้งท า
ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขาด
เสถียรภาพ 

๑. ประชาสัมพันธ์การ
บริหารจัดการแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ผู้น าชุมชนและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับ
ทราบระเบียบ กฎหมาย
ในการจัดท าแผนให้มี
ความรู้มากยิ่งขึ้น 

๓. การตราข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

๑. กลุ่มประชาชนผู้น าหมู่บ้าน
ขอรับงบประมาณในหมวดเงิน
อุดหนุนจ านวนมาก มี
ข้อบกพร่องในการเขียน
โครงการและการรายงานผล
การด าเนินงานที่ล่าช้า 

๑. ก าชับ เร่งรัดติดตาม
ให้ถือปฏิบัติตามบันทึก
ข้อตกลงและหนังสือสั่ง
การโดยเคร่งครัด 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

 
 
   
 
 
 



 
 
 
 
 
 

๑2 
 

๒. ด้านการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

๑. การสรรหาบุคลากรตามแผน
อัตราก าลัง 

๑. มีต าแหน่งว่างในแผน
อัตราก าลังยังไม่มีการบรรจุ
แต่งตั้ง เช่น ต าแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการพัสดุ 

๑. บรรจุแต่งตั้งให้ครบ
ตามแผนอัตราก าลังที่
ก าหนดไว้ 

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น - - 
๓. การตราข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
- - 

๔. การตราข้อบัญญัติทั่วไป  - - 
๕. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่

ได้รับการอนุมัติ 
- - 

๖. การด าเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

การจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพประจ าปี 

ก าชับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ คู่มือการ
ด าเนินงานอย่าวง
เคร่งครัด 

๗. การดูแลรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่ ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

การอยู่เวรยามรักษาการณ์
ประจ าวัน 

ก าชับผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๘. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง การขออนุญาต การบันทึกการ
ใช้รถยนต์ การเบิกจ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิง การดูแลบ ารุงรักษา 

ก าชับให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด 

๙. การบริหารจัดการสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า 

การรายงานผลการด าเนินงาน ๑. ก าชับและติดตาม
กลุ่มผู้ใช้น้ าและ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ



รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน 

๑๐. การรายงาน /การก าหนดตัวชี้วัด 
เช่น ITA /LPA/ OIT/E-
laas/GFMIF/การรายงานปริมาณ
ขยะ/ฯลฯ การด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส์อ่ืน ๆ  

 ด าเนินการไม่ทัน /ด าเนินการ
ล่าช้า/มีประเด็นมีหัวข้อซ้ าซ้อน
กัน /มีตัวชี้วัดจ านวนมาก 

ส่วนกลาง ควรทบทวน
การจัดให้ท้องถิ่นรายงาน
ผลการด าเนินงานต่าง ๆ 
ลดลงเพ่ือลดภาระของ
ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น 

 
   
 

 
 

๑3 
๓. ด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีที่ไม่
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล  

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการ 

- - 

๒. การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ - - 
๓. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน - - 
๔. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
- - 

๕. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้
ขอรับเงินอุดหนุน 

การจัดท าค าร้อง แผนงาน 
โครงการของผู้ขอรับเงิน
อุดหนุน การจัดท าบันทึก
ข้อตกลง และการปฏิบัติตาม
บันทึกข้อตกลง 

ก าชับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างเข้มงวด 

๖. การเบิกจ่ายเงินโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนและการน าส่งเงินคืนตาม
สัญญา 

การถือปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่ง
สัญญา 

ก าชับ /ติดตามอย่าง
เข้มงวด 

 
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ นโยบายของรัฐบาล หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 



๑. การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารสวนต าบลและ 
พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้ อปท. ๒๕๔๒ 

๑. มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลภายนอก
แทรกแซงการด าเนินงานของ
ท้องถิ่นพยายามให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นด าเนินงานอกเหนือ
อ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น 

๑. ยึดมั่นในระเบียบ
กฎหมาย อ านาจหน้าที่
และความถูกต้อง และถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีโดย
เคร่งครัด  

๒. การด าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล  

  

 ๒.๑ การปรองดองสมานฉันท์ - - 
 ๒.๒ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ไม่สามารถด าเนินการได้ครบ

ทุกประเด็นเนื่องจากขาด
งบประมาณและเครื่องมือใน
การด าเนินงานที่มีคุณภาพ 

ประชาสัมพันธ์ขอความ
ร่วมมือจากประชาชน
ทั่วไปและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

 
 
 

๑4 
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 
 ๒.๓ การลดขั้นตอนการด าเนินงาน - - 

๓. งานบริหารงานทั่วไป   
 ๓.๑ งานสารบรรณ การจัดเก็บหนังสือราชการ มี

หนังสือราชการเกินอายุการ
จัดเก็บไม่มีการขออนุญาต
ท าลาย 

ให้เสนอขออนุมัติท าลาย
ตามระเบียบงานสาร
บรรณ 

๔. การด าเนินงานตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
๔.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๔.๒ มาตรการประหยัดน้ ามัน 

- - 

๕. การถือปฏิบัติตามวินัย 
จรรยาบรรณ 

- ก าชับบุคลากรถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด 

๖. การควบคุมภายใน ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดระบบควบคุมภายใน

โดยเฉพาะ 

บรรจุแต่งตั้งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

 
 
 

........................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑5 
กองคลงั 

 ๑. ด้านกลยุทธ์ (S:Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ
ไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

๑. การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

- - 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น - - 
๓. การตราข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
การรายงานข้อมูลด้าน

งบประมาณให้ส านักงานปลัด 
อบต. 

ประสานงานกับ
ส านักงานปลัดแจ้งข้อมูล
ด้านรายได้ – รายจ่าย
เพ่ือยกร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

 



๒. ด้านการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

๑. การสรรหาบุคลากรตามแผน
อัตราก าลัง 

๑. มีต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ว่างในแผนอัตราก าลังยังไม่มี
การบรรจุแต่งตั้ง  

๑. บรรจุแต่งตั้งให้ครบ
ตามแผนอัตราก าลังที่
ก าหนดไว้เพ่ือให้มี
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการพัสดุเป็นการ
เฉพาะ 

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น - - 
๓. การตราข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
- - 

๔. การตราข้อบัญญัติทั่วไป  - - 
๕. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่

ได้รับการอนุมัติ 
- - 

๖. การด าเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

- ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ คู่มือการ 
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ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 
   ด าเนินงานอย่าวง

เคร่งครัด 
๗. การดูแลรักษาความปลอดภัย

อาคารสถานที่ ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

การอยู่เวรยามรักษาการณ์
ประจ าวัน 

ก าชับผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 



๘. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง การขออนุญาต การบันทึกการ
ใช้รถยนต์ การเบิกจ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิง การดูแลบ ารุงรักษา 

ก าชับให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด 

๙. การบริหารจัดการสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า 

การรายงานผลการด าเนินงาน ๑. ก าชับและติดตาม
กลุ่มผู้ใช้น้ าและ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน 

๑๐. การรายงาน /การก าหนดตัวชี้วัด 
เช่น ITA /LPA/ OIT/E-
laas/GFMIF/การรายงานปริมาณ
ขยะ/ฯลฯ การด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส์อ่ืน ๆ  

 ด าเนินการไม่ทัน /ด าเนินการ
ล่าช้า/มีประเด็นมีหัวข้อซ้ าซ้อน
กัน /มีตัวชี้วัดจ านวนมาก 

ส่วนกลาง ควรทบทวน
การจัดให้ท้องถิ่นรายงาน
ผลการด าเนินงานต่าง ๆ 
ลดลงเพ่ือลดภาระของ
ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น 

   
๓. ด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีที่ไม่
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล  

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการ 

- - 

๒. การเบิกจ่ายเงินเดือน/
ค่าตอบแทน/ 

- - 

๓. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน - - 
๔. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
- - 

๕. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้
ขอรับเงินอุดหนุน 

การจัดท าค าร้อง แผนงาน 
โครงการของผู้ขอรับเงิน
อุดหนุน การจัดท าบันทึก
ข้อตกลง และการปฏิบัติตาม
บันทึกข้อตกลง 

ประสานให้ส านักงาน
ปลัดก าชับ ติดตามผล
การด าเนินงานอย่าง
เข้มงวด 

๖. การเบิกจ่ายเงินโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนและการน าส่งเงินคืนตาม
สัญญา 

การถือปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่ง
สัญญา 

ประสานงานส านักงาน
ปลัดให้ก าชับ /ติดตาม
อย่างเข้มงวด 

 
๑7 

 



ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

๗. การบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้มีการปรับปรุงระบบบัญชีใหม่ 
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี
ไม่คุ้นเคยอาจท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน 

๑. ส่งนักวิชาการเงินและ
บัญชีตลอดจนผู้เกี่ยวข้อ 
เข้ารับการอบรม 
๒. บันทึกบัญชีด้วย
ระบบแมลนวลควบคู่
ระบบอิเลกทรอนิกส์ 
๓. รายงานปัญหาให้
เจ้ากรมทราบ 

๘. การจัดเก็บและพัฒนารายได้ ๑. การจดัท าแผนที่ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างด้วยระบบ     
อิเลคทรอนิกส์ ตามโปรแกรม 
LTAX บุคลากรในสังกัดยังไม่มี
ทักษะในการด าเนินงาน 

๑. จ่างเหมาบริการ
เอกชนให้ด าเนินการจัด
วางระบบแผนที่ภาษี 
๒. บรรจุแต่งตั้ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
๓. จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม 

  ๒. ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างบางรายติดค้างภาษี 

๑. จัดท าบัญชีลูกหนี้
ภาษีและด าเนินการทาง
กฎหมายก่อนอายุคสาม
สิ้นสุด 

๙. ด้านการพัสดุ ๑. มีพัสดุเก่ายังไม่ด าเนินการ
จ าหน่ายจ านวนมาก 

ด าเนินการจ าหน่ายตาม
ระเบียบ 

  ๒. ยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้ง
นักวิชาการพัสดุ 

ด าเนินการบรรจุแต่งตั้ง
ตามกรอบอัตราก าลัง 

    
  ๓. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารยังไม่กว้างขวาง 
จัดท าป้านประกาศ
มาตรฐานประจ า อบต.
เพ่ิมข้ึน 
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๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ นโยบายของรัฐบาล หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

๑. การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารสวนต าบลและ 
พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้ อปท. ๒๕๔๒ 

- ๑. ยึดมั่นในระเบียบ
กฎหมาย อ านาจหน้าที่
และความถูกต้อง และ
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีโดย
เคร่งครัด  

๒. การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล - - 
 ๒.๑ การปรองดองสมานฉันท์ - - 
 ๒.๒ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุก

ประเด็นเนื่องจากขาด
งบประมาณและเครื่องมือใน
การด าเนินงานที่มีคุณภาพ 

สนับสนุนการด าเนินงาน
ของส านักงานปลัด 
อบต. 

 ๒.๓ การลดขั้นตอนการด าเนินงาน - - 
๓. งานบริหารงานทั่วไป   
 ๓.๑ งานสารบรรณ การจัดเก็บหนังสือราชการ/ฎีกา 

มีหนังสือราชการ/ฎีกาเกินอายุ
การจัดเก็บไม่มีการขออนุญาต
ท าลาย 

ให้เสนอขออนุมัติท าลาย
ตามระเบียบงานสาร
บรรณ 

๔. การด าเนินงานตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
๔.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๔.๒ มาตรการประหยัดน้ ามัน 

- สนับสนุนการด าเนินงาน
ของส านักงานปลัด และ

นโยบายผู้บริหาร 

๕. การถือปฏิบัติตามวินัย 
จรรยาบรรณ 

- ก าชับบุคลากรถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด 

๖. การควบคุมภายใน ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดระบบควบคุมภายใน

โดยเฉพาะ 

บรรจุแต่งตั้งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน/
อ านวยการความ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านการตรวจสอบ



ภายใน การบริหารความ
เสี่ยงอย่างเคร่งครัด 

 
 
 

19 
กองช่าง 

 ๑. ด้านกลยุทธ์ (S:Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ
ไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

๑. การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

- สนับสนุนการด าเนินงาน
ของส านักงานปลัด และ

กองคลัง 
๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ส ารวจออกแบบก่อสร้างยังไม่

ครอบคลุมพ้ืนที่ 
ด าเนินการออกส ารวจ

ออกแบบเป็นข้อมูลเสนอ
ผู้บริหารรองรับแผนงาน/

โครงการ 
๓. การตราข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
การส ารวจออกแบบก่อสร้าง
เพ่ือรายงานแผนงาน/โครงการ
ด้านการก่อสร้าง 

ประสานงานกับ
ส านักงานปลัดแจ้งข้อมูล
ด้านงานก่อสร้างเพ่ือยก
ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

๒. ด้านการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

๑. การสรรหาบุคลากรตามแผน
อัตราก าลัง 

- - 

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น - - 
๓. การตราข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
- - 

๔. การตราข้อบัญญัติทั่วไป  - - 
๕. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่

ได้รับการอนุมัติ 
๑. การออกแบบก่อสร้าง 
๒. การควบคุมงานก่อสร้าง 

๑. จ้างเหมาบริการ
วิศวกรกรณีจ าเป็นต้อง



ใช้วิศวกรออกแบบ
ก่อสร้าง 
๒. ถือปฏิบัติตาม
หลักการบริหารสัญญา
โดยเคร่งครัด 

๖. การควบคุมอาคาร ๑. การขออนุญาตก่อสร้างและ
การขุดถมดิน 

ออกตรวจตราและก ากับ
ดูแลให้ค าแนะน าเพ่ือถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
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ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

   ด าเนินงานอย่าง
เคร่งครัด 

๗. การดูแลรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่ ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

การอยู่เวรยามรักษาการณ์
ประจ าวัน 

ก าชับผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๘. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง การขออนุญาต การบันทึกการ
ใช้รถยนต์ การเบิกจ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิง การดูแลบ ารุงรักษา 

ก าชับบุคลากรในสังกัด
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเคร่งครัด 

๙. การบริหารจัดการสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า 

การรายงานผลการด าเนินงาน ๑. ก าชับและติดตาม
กลุ่มผู้ใช้น้ าและ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน 

๑๐. การรายงาน /การก าหนดตัวชี้วัด 
เช่น ITA /LPA/ OIT/E-
laas/GFMIF/การรายงานปริมาณ
ขยะ/ฯลฯ การด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส์อ่ืน ๆ  

 ด าเนินการไม่ทัน /ด าเนินการ
ล่าช้า/มีประเด็นมีหัวข้อซ้ าซ้อน
กัน /มีตัวชี้วัดจ านวนมาก 

๑. ส่วนกลาง ควร
ทบทวนการจัดให้ท้องถิ่น
รายงานผลการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ลดลง
เพ่ือลดภาระของ
ผู้ปฏิบัติงานท้องถิน่ 
๒. สนับสนุนชว่ยเหลือ
การด าเนินงานของส่วน
ราชการในสังกัด อบต.



ทุกส่วนเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้อง 

   
๓. ด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีที่ไม่
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล  

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการ 

- - 

๒. การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ - - 
๓. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน - - 
๔. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
- - 

 
 
 
 

๒1 
 

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

๕. การจัดเก็บและพัฒนารายได้ ๑. การจัดท าแผนที่ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างด้วยระบบ     
อิเลคทรอนิกส์ ตามโปรแกรม 
LTAX บุคลากรในสังกัดยังไม่มี
ทักษะในการด าเนินงาน 

สนับสนุนการด าเนินงาน
กองคลังในด้านการ
จัดท าแผนที่ภาษีการ
ปรับปรุวงแผนที่ภาษี 
ฯลฯ 

 
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ นโยบายของรัฐบาล หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน
แก้ไข 

๑. การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารสวนต าบลและ 

- ๑. ยึดมั่นในระเบียบ
กฎหมาย อ านาจหน้าที่
และความถูกต้อง และถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ



พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้ อปท. ๒๕๔๒ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยเคร่งครัด  

๒. การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล - สนับสนุนการด าเนินงาน 
 ๒.๑ การปรองดองสมานฉันท์ - “...............................” 
 ๒.๒ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย - สนับสนุนการด าเนินงาน

ของส านักงานปลัด อบต. 
 ๒.๓ การลดขั้นตอนการด าเนินงาน - - 

๓. งานบริหารงานทั่วไป   
 ๓.๑ งานสารบรรณ การจัดเก็บหนังสือราชการ/

ฎีกา มีหนังสือราชการ/ฎีกา
เกินอายุการจัดเก็บไม่มีการขอ
อนุญาตท าลาย 

ให้เสนอขออนุมัติท าลาย
ตามระเบียบงานสารบรรณ 

๔. การด าเนินงานตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
๔.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๔.๒ มาตรการประหยัดน้ ามัน 

- สนับสนุนการด าเนินงาน
ของส านักงานปลัด และ

นโยบายผู้บริหาร 

๕. การถือปฏิบัติตามวินัย 
จรรยาบรรณ 

- ก าชับบุคลากรถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด 
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ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

๖. การควบคุมภายใน ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดระบบควบคุมภายใน

โดยเฉพาะ 

๑. บรรจุแต่งตั้ง
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน/อ านวยการ
ความสะดวกและ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านการตรวจสอบ
ภายใน การบริหารความ
เสี่ยงอย่างเคร่งครัด 
๒. ส่งบุคลากรทุกกอง
เข้ารับการอบรมให้มี
ความรู้ในการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในกา
รบริหรจัดการความเสี่ยง 



 
 

........................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒3 
กองสวัสดกิารสังคม 

๑. ด้านกลยุทธ์ (S:Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการไม่
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

๑. การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

- สนับสนุนการด าเนินงาน
ของส านักงานปลัด และ

กองคลัง 
๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น - - 
๓. การตราข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
- - 

๒. ด้านการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบล 



ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

๑. การสรรหาบุคลากรตามแผน
อัตราก าลัง 

- - 

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น - - 
๓. การตราข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
- - 

๔. การตราข้อบัญญัติทั่วไป  - - 
๕. การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ๑. การขอรับการช่วยเหลือหรือ

ขอรับการสงเคราะห์ของผู้
ยากไร้อนาถา ไม่อยู่ในเงื่อนไข
การให้ความช่วยเหลือ 

๑. ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายโดย
เคร่งครัด 
๒. ให้ค าแนะน าผู้มาใช้
บริการให้รับทราบปัญหา
ข้อปฏิบัติเพ่ือสร้างความ
เข้าใจการรับรู้ข้อจ ากัด
ในการให้บริการ 
 

๖. การลงทะเยียนรับเบี้ยยังชีพ /ผู้
พิการ/เอดส์และเด็กแรกเกิด 

- - 

   
 
 
 
 
 
 
 

๒4 
 

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

   ด าเนินงานอย่าง
เคร่งครัด 

๗. การดูแลรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่ ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

การอยู่เวรยามรักษาการณ์
ประจ าวัน 

ก าชับผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 



๘. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง การขออนุญาต การบันทึกการ
ใช้รถยนต์ การเบิกจ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิง การดูแลบ ารุงรักษา 

ก าชับบุคลากรในสังกัด
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเคร่งครัด 

๙. การรายงาน /การก าหนดตัวชี้วัด 
เช่น ITA /LPA/ OIT/E-
laas/GFMIF/การรายงานปริมาณ
ขยะ/ฯลฯ การด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส์อ่ืน ๆ  

 ด าเนินการไม่ทัน /ด าเนินการ
ล่าช้า/มีประเด็นมีหัวข้อซ้ าซ้อน
กัน /มีตัวชี้วัดจ านวนมาก 

๑. ส่วนกลาง ควร
ทบทวนการจัดให้ท้องถิ่น
รายงานผลการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ลดลง
เพ่ือลดภาระของ
ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น 
๒. สนับสนุนชว่ยเหลือ
การด าเนินงานของส่วน
ราชการในสังกัด อบต.
ทุกส่วนเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้อง 

   
๓. ด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีที่ไม่
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล  

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการ 

- - 

๒. การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ - - 
๓. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน - - 
๔. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
- - 
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๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ นโยบายของรัฐบาล หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน
แก้ไข 

๑. การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารสวนต าบลและ 
พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้ อปท. ๒๕๔๒ 

- ๑. ยึดมั่นในระเบียบ
กฎหมาย อ านาจหน้าที่
และความถูกต้อง และถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยเคร่งครัด  

๒. การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล - สนับสนุนการด าเนินงาน 
 ๒.๑ การปรองดองสมานฉันท์ - “...............................” 
 ๒.๒ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย - สนับสนุนการด าเนินงาน

ของส านักงานปลัด อบต. 
 ๒.๓ การลดขั้นตอนการด าเนินงาน - - 

๓. งานบริหารงานทั่วไป   
 ๓.๑ งานสารบรรณ การจัดเก็บหนังสือราชการ/

ฎีกา มีหนังสือราชการ/ฎีกา
เกินอายุการจัดเก็บไม่มีการขอ
อนุญาตท าลาย 

ให้เสนอขออนุมัติท าลาย
ตามระเบียบงานสารบรรณ 

๔. การด าเนินงานตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
๔.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๔.๒ มาตรการประหยัดน้ ามัน 

- สนับสนุนการด าเนินงาน
ของส านักงานปลัด และ

นโยบายผู้บริหาร 

๕. การถือปฏิบัติตามวินัย 
จรรยาบรรณ 

- ก าชับบุคลากรถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด 
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ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

๖. การควบคุมภายใน ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดระบบควบคุมภายใน

โดยเฉพาะ 

๑. บรรจุแต่งตั้ง
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน/อ านวยการ
ความสะดวกและ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านการตรวจสอบ
ภายใน การบริหารความ
เสี่ยงอย่างเคร่งครัด 
๒. ส่งบุคลากรทุกกอง
เข้ารับการอบรมให้มี
ความรู้ในการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในกา
รบริหรจัดการความเสี่ยง 

 
 

........................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๒7 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
 โครงการไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

๑. การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา 

- ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเคร่งครัด 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา - ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเคร่งครัด 

๓. การตราข้อข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับ
สถานศึกษา 

- ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเคร่งครัด 

๔. การก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์          
อัตลักษณ์ 

ทุกแห่งยังไม่จัดท าให้ชัดเจน ด าเนินการตามแนวทาง
ที่ก าหนด 

๕. โครงสร้างอัตราก าลัง ศพด - ถือปฏิบัติตามแนว
ทางการบริหาร ศพด.

โดยเคร่งครัด 
๒. ด้านการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

๑. ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
ศพด.ต่อผู้ใช้บริการ 

๑. ยังไม่มีกล้องวงจรปิดครบทุก 
ศพด. 
๒. เครื่องดับเพลิงควรอยู่ในที่ไม่
สะดวก ในการใช้ 

๑. ควรมีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดให้ครอบคลุมจุด
เสี่ยงทุกแห่งทุก ศพด. 
๒. จัดเก็บเครื่องดับเพลิง
ไว้ในที่สะดวกต่อการใช้
และอบรมการใช้แก่ ครู 
ศพด 
๓. อบรม ฝึกซ้อมการ
อพยพเด็กเล็กเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉิน 

๒.  ความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสถานที่ต่อผู้ใช้บริการ 

-  -จ้างนักการภารโรงดูแล
ความสะอาด 

๓. การด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา 

- อาคารเก่า/ สายไฟฟ้าเก่า ๑. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
ประจ าปี 



๔. ความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้า - ถือปฏิบัติตามแนวทางที่
ราชการก าหนด 

 
 
 
 

๒8 
 

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

๕. การสงเคราะห์เด็กยากไร้ด้อย
โอกาส 

- ๑. ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายโดย
เคร่งครัด 
๒. ให้ค าแนะน าผู้มาใช้
บริการให้รับทราบปัญหา
ข้อปฏิบัติเพ่ือสร้างความ
เข้าใจการรับรู้ข้อจ ากัด
ในการให้บริการ 

๖. ด้านการควบคุมคุณภาพการเรียน
การสอน 

๑. การจัดท าแผนการสอน ๑. ให้นักวิชาการศึกษา
ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 
๒. การนิเทศงาน 

๗.  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/
ครูผู้สอน  

๑. ความพอเพียงความรู้
ความสามารถ 

๑. ส่งเข้ารับการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
๒. สับเปลี่ยนหมุนเวียน
การปฏิบัติงานในแต่ละ 
ศพด. 

๘. มาตรฐานอาคารสถานที่ ๑. ศพด. ในสังกัดอบต.วังทอง 
๒. สภาพแวดล้อมภายนอกยังไม่
เหมาะสมและประทับใจแก่ผู้พบ
เห็นหรือผู้ใช้บริการ 

๑. เสนอของบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
สร้างใหม่ 
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมใน
ส่วนที่ช ารุด 
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 
 
 

   ๓. ประตูรั้วของตัวอาคารยัง
ไม่มึวามมิดชิดมากพอเสี่ยงต่อ
การเกินการท าลายทรัพย์สิน 



  ๔. ศพด.สังกัดอบต.วัทอง มีจุด
อับบริเวณข้างอาคาร เสี่ยงต่อ
อุบัติเหตุ 

๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

29 
๓. ด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีที่ไม่
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล  

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการ 

- - 

๒. การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน/
ค่าเดินทางไปราชการ 

- - 

๓. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน - - 
๔. การเก็บเงิน รักษาเงินสถานศึกษา - ให้กองคลังก ากับดูแล 
๕. การบัญชี การบันทึกบัญชี ให้กองคลังก ากับดูแล 
๖. การพัสดุ การจัดหาพัสดุ การเก็บรักษา ให้กองคลังก ากับดูแล 

๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ นโยบายของรัฐบาล หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน
แก้ไข 

๑. การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารสวนต าบลและ 
พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้ อปท. ๒๕๔๒ 

- ๑. ยึดมั่นในระเบียบ
กฎหมาย อ านาจหน้าที่
และความถูกต้อง และถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยเคร่งครัด  

๒. การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล - สนับสนุนการด าเนินงาน 



 ๒.๑ การปรองดองสมานฉันท์ - “...............................” 
 ๒.๒ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย - สนับสนุนการด าเนินงาน

ของส านักงานปลัด อบต. 
 ๒.๓ การลดขั้นตอนการด าเนินงาน - - 

๓. งานบริหารงานทั่วไป   
 ๓.๑ งานสารบรรณ ๑. การจัดเก็บหนังสือ

ราชการ/ฎีกา มีหนังสือ
ราชการ/ฎีกาเกินอายุการ
จัดเก็บไม่มีการขออนุญาต
ท าลาย 
๒. จัดหาตู้เก็บเอกสารการ
เรียนการสอน 

ให้เสนอขออนุมัติท าลาย
ตามระเบียบงานสารบรรณ 

 
 
 

๓0 
 

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
ป้องกันแก้ไข 

๔. การด าเนินงานตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
๔.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๔.๒ มาตรการประหยัดน้ ามัน 

- 
 

สนับสนุนการด าเนินงาน
ของส านักงานปลัด และ

นโยบายผู้บริหาร 

๕. การถือปฏิบัติตามวินัย 
จรรยาบรรณ 

- ก าชับบุคลากรถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด 

 
 

........................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


