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   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
เรื่อง  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
....................... 

  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ         
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อาศัยอ านาจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๘๕/๒๕๒๗ ข้อ ๑๑ ลงวันที่  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๒ จึงประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ  วันที่        เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

       (นายวุฒินันท์  รัตนเพชร) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



ค าน า 

  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง  อ าเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภู มิ        
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อาศัยอ านาจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗   ข้อ ๑๑  ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสังข์โดยความเห็นชอบ
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสังข์ จึงก าหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ไว้เป็นเครื่องมือในการก ากับการด าเนินงานด้านการป้องกันความ
เสี่ยงเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จะได้
น าเสนอต่อไปนี้ 
 
 
      (ลงชื่อ)          ประธานคณะท างาน 
        (นายวุฒินันท์  รัตนเพชร) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
                     หน้า 
ค าน า                       ก 
สารบรรณ                      ข
                
       
บทที ่๑ บทน า            ๑ 
  ๑.๑ ความหมายและต าจ ากัดความ 
  ๑.๒ หลักการและเหตุผล 
  ๑.๓ วัตถุประสงค์ 
  ๑.๔ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
บทที ่๒ การบรหิารจดัการความเสีย่ง          ๓ 
  ๒.๑ รูปแบบการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 
  ๒.๒ การบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO 
  ๒.๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
บทที ่๓ การจดัล าดบัความเสีย่ง           ๙ 
  ๓.๑ การก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง 
  ๓.๒ การจัดล าดับความเสี่ยง 
บทที ่๔ การบรหิารจดัการความเสีย่งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองสงัข์              ๑๑ 
  ๔.๑ คณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
  ๔.๒ แผนการประเมินความเสี่ยงของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง         
   - ส ำนักงำนปลัด                                                                                    12 
   - กองคลัง                  ๑๖ 
   - กองช่ำง                  ๒๐ 
   - กองสวัสดิกำรสังคม                  ๒๔ 
   - ศูนย์พัฒนำเด็กแหล่งในสังกัด        
  ๔.๓ กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยงของภำรกิจ/งำน/กิจกรรม ที่มีควำมเสี่ยง              
   - ส ำนักงำนปลัด                  32 
   -  กองคลัง                  ๓๔ 
   -  กองช่ำง                  ๓๗ 
   - กองสวัสดิกำรสังคม                 ๔๐ 
   - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก                  ๔๒ 
ภาคผนวก 
  -  ประกำศแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ๒๕๖๔ 
  -  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน/คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
   
   

 

 



บทที ่๑ 
บทน า 

 
๑.๑ ความหมายและค าจ ากดัความ 
  ความเสี่ยง (Risk)  คือ การวัดความสามารถที่จะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบ
ความส าเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ อย่างเช่น การจัดท า
โครงการหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคต โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด มาด าเนินการให้
ประสบความส าเร็จ ภายใต้กรอบเวลาอันจ ากัดซ่ึงเป็นการก าหนดการปฏิบัติการในอนาคต ความเสี่ยงจึงอาจเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนและความจ ากัดของทรัพยากรโครงการ ผู้บริหารโครงการจึงต้องจัดก าร
ความเสี่ยงของโครงการเพ่ือให้ปัญหาของโครงการลดน้อยลงและสามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (https:.//th.wikipedia.org/wiki/2020/11/06/ความเสี่ยง) 
  การบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์
เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจาก ๑) โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์(Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ๒) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง 
ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
  การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือลด
ผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
  การติดตามประเมินผล หมายถึง การติดตามผลระหว่างการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ/
กิจกรรม และท าการสอบทานว่าแผนจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพหรือไม่หากแผนจัดการความเสี่ยงใดไม่มี
ประสิทธิภาพก็ให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้มีความ
เพียงพอ เหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา การติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงควรจัดให้มีการด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
๑.๒ หลกัการและเหตผุล 
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัด
ให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือ ที่ กค 
๐๔๐๙.๔/ว ๒๓  ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา ๓/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดว่าการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
  (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  (๔) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
  (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
  (๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
                     (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 
 



๒ 
   
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
  ๑. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 
  ๒. เพ่ือป้องกันความเสียหายแก่หน่วยงายของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๑.๔ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
  ๑. ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
   ๑.๑ ภัยธรรมชาติ (Natural Environment) 
   ๑.๒ เศรษฐกิจ (Economic) 
   ๑.๓ การเมือง (Political) 
   ๑.๔ สังคม (Social) 
   ๑.๕ เทคโนโลยี (Technological) 
  ๒. ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 
   ๒.๑ คณะผู้บริหาร/กลยุทธ์ในการบริหารองค์กร (Strategy)  
   ๒.๒ โครงสร้างองค์กร (Structure) ที่ไม่เหมาะสมกับภารกิจ 
   ๒.๓ รูปแบบการปฏิบัติงาน (System) กระบวนการ /การบริหารจัดการ การก าหนด
นโยบาย แผนงาน ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การด าเนินงาน การติดตมประเมินผล การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ในการปฏิบัติงาน 
   ๒.๔ บุคลากร (Staff) การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
   ๒.๕ ทักษะ ความรู้ความสามารถ (Skill) ของบุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายประจ า 
   ๒.๖ รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารและพนักงาน
ในองค์กร 
   ๒.๗ ค่านิยมร่วม (Shared Values) ของบุคลากรในองค์กรที่มีเป้าหมาย ทิศทางเดียง
เดียวกันในอันที่จะปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนหากไม่มีค่านิยมร่วมกันแล้วก็จะเกิดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติราชการ 
   

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

 

 

 

 

 



๓ 

บทที ่๒ 

การบรหิารจดัการความเสีย่ง 

๒.๑ รูปแบบการประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of 
the Tread way Commission) จ าแนกได้ ๔ ประเภท ดังนี้ 
  ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S : Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนด นโยบาย 
แผนงาน โครงการ ไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ 
  ๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O: Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ หรือหลักวิชาการ การไม่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะใน
การปฏิบัติงานเพียงพอของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ความประมากเลินเล่อ ฯลฯ 
  ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการ
บัญชีที่ไม่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการที่ก าหนดไว้ หรือไม่มีความรู้ 
ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ การจงใจละเว้น ความประมาทเลินเล่อ ฯลฯ 
  ๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบหรือที่เกี่ยวข้อง(C:Compliance Risk)  เป็นความเสี่ยงที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้หรือระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
หนังสือสั่งการต่างๆ ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หรือไม่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ สถานการณ์ปัจจุบัน (ระเบียบ
ล้าหลัง)  
๒.๒ การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the 
Tread way Commission) 
  ๑. สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร  ( Internal Environment) เช่น นโยบายของผู้บริหาร 
วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม อ านาจหน้าที่ ความรู้ความสมารถ ทักษะของบุคลากร กระบวนการบริหารงาน 
ทรัพยากรทางการบริหาร ระเบียบกฎหมาย สารสนเทศ การติดตามประเมินผล ฯลฯ 
  ๒. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
การบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 
  ๓. การบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่
อาจเกิดข้ึนกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกหน่วยงาน  
  ๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการจ าแนกและจัดล าดับการประเมินความเสี่ยง
ที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยง
จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 
  ๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการด าเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งชี้
ความเสี่ยงขององค์กรและประเมินความส าคัญของความเสี่ยง โดยน าความเสี่ยงไปแก้ไขด้วยวิธีการอันเหมาะสมด้วย
วธิีการ ๔ วิธี ดังนี้ 
   ๕.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk avoidance) หมายถึง การเลิกหรือไม่กระท าในอันที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสี่ยง 
   ๕.๒ การควบคุมความสูญเสีย (Risk reduction) มี ๒ วิธี คือ ๑) การป้องกันมิให้เกิดความ
เสียหาย ๒) การควบคุมความรุนแรงของความสูญเสียมิให้มีผลกระทบในวงกว้าง 
   ๕.๓ การแบ่งความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ วิธีการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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๕.๔ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การยอมรับว่าการด าเนินงานขององค์กรมีความเสี่ยงใน

บางประเด็น เป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ หรือน่าจะเกิดขึ้นน้อย โดยมีวิธีการหรือสามารถป้องกันได้ไม่เพ่ิม
ความเสี่ยงยิ่งขึ้นจนไม่สามารถยอมรับได้ 
  ๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Actives ) คือการก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติค่างๆ ที่จะ
กระท าเพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การก าหนด
กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจ
ว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  ๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) คือ ระบบสารสนเทศและ
การติดต่อสื่อสารทีดีมีคุณภาพ  
  ๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring) คือ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจ าองค์กรว่าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถือหรือปฏิบัติอยู่นั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มี
ประเด็นใดสมควรแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือดียิ่งขึ้นไป 
๒.๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง(Risk Management Process) 
  กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง มี ๕ ขั้นตอนดังนี้ 
  ๑. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
  ๒. การระบุความเสี่ยง (Risk identification) 
  ๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  ๔. การจัดการและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Planning) 
  ๕. การรายงานติดตามผล (Reporting and Monitoring) 
๒.๔ ปัจจัยที่ท าให้การบริหารจัดการความเสี่ยงล้มเหลว คือ 
  ๑. ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ 
  ๒. ไม่มีวิสัยทัศน์หรือวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจนในการวางแผนกลยุทธ์ 
  ๓. ไม่มีการสื่อสารให้พนักงานหรือบุคลากรในสังกัดรับทราบถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่
จะด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง 
  ๔. ล้มเหลวในการสร้างทีมงานในการป้องกันความเสี่ยงไม่ส่าจะเป็นทีมผู้บริหารหรือทีมผู้ปฏิบัติงาน 
  ๕. มองทุกอย่างเป็นอุปสรรค ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยง 
  ๖. การก าหนดกลยุทธ์ล้มเหลวทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
๒.๕ ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การบริหารจัดการความเสี่ยงประสบผลส าเร็จ 
  ๑. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และทุกระดับ 
  ๒. การใช้ค าหรือข้อความที่ท าให้ผู้อ่านผู้ฟังเข้าใจความหมายเดียวกัน 
  ๓. การปฏิบัติตามแนวทางวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ 
  ๔. การมีกระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
  ๕. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
  ๖. การวัดผลการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมทั้งการวัดความเสี่ยง   

๗. การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้พนักงานทุกคนเข้าใจกรอบและความ
รับผิดชอบของการบริหารความเสี่ยง 

  ๘. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วยการก าหนดวิธีที่เหมาะสม 
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๒.๖ การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
  ๑. การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ ( Quantitative Risk Assessment) เป็นการประเมินเชิงสถิติ
ตัวเลข อธิบายด้วยหลักการเหตุผล แบ่งเป็น ๑) ประเมินแบบ Deterministic Risk Assessment ๒) ประเมินแบบ 
Probabilistic Risk Assessment 
  ๒. การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Assessment) เป็นการประเมินที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ คือ 
   ๒.๑ มุ่งเน้นการอธิบายปรากฏการณ์เชิงสังคมศาสตร์และมานุษวิทยา 
   ๒.๒ เน้นความหลากหลาย ความครอบคลุมของข้อมูลและวิธีการเข้าถึงข้อมูล 
   ๒.๓ ไม่เน้นการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ เช่น การเก็บข้อมูลสถิติเชิงตัวเลข  
   ๒.๔ ใช้กระบวนการสังคมเก็บข้อมูล เช่น  
    ๑) การาสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) 
    ๒) การสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่ม (Focus group interview) 
    ๓) การใช้แบบสอบถาม (Questionaire) 
    ๔) การศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) 
๒.๗ วิธีการและเทคนิคเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  ในการประเมินความเสี่ยงขององค์กรนั้นสามารถใช้การประเมินได้ทั้งสองแบบคือ การประเมินเชิง
คุณภาพและการประเมินเชิงปริมาณ โดยส่วนมากแล้วผู้บริหารจะใช้วิธีการประเมินเชิงคุณภาพในกรณีที่มีความเสี่ยงที่
ไม่สามารถใช้การประเมินเชิงปริมาณได้ เนื่องจากการประเมินเชิงปริมาณมีเทคนิควิธีการที่ซับซ้อนมากกว่า ทั้งนี้การ
จะพิจารณาใช้วิธีการประเมินแบบใดข้ึนอยู่กับความเหมาะ 
๒.๘ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง แบ่งออกเป็นสองวิธีคือ  
  ๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินหาสาเหตุ ความเป็นไปได้ของความเสี่ยง 
ผลกระทบ ความรุนแรงชองผลกระทบ แนวทางการป้องกัน การแก้ไขปัญหา  วิธีการที่นิยมใช้ คือ 
   ๑) แบบ Probability impact Matrix เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงรายโครงการ 
   ๒) แบบ Top Ten Risk Item Tracking เป็นการจัดล าดับความเสี่ยงของโครงการและ
วิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของโครงการ 
   ๓) Expert Judgment เป็นการประเมินความเสี่ยงโดยเอาความรู้สึก สัญชาตญาณ 
ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับใด เช่น สูง กลาง ต่ า จะใช้
วิธีการเชิงปริมาณหรือไมใช้ก็ได้  
  ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ เป็นการประเมินหาสาเหตุ ความเป็นไปได้ของความเสี่ยง 
ผลกระทบ ความรุนแรงชองผลกระทบ แนวทางการป้องกัน การแก้ไขปัญหา โดยใช้ข้อมูลสถิติตัวเลข วิธีการที่นิยมใช้ 
ตัวอย่างเช่น เทคนิค Decision Tree analysis 
๒.๙ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๕ ขั้นตอน คือ 
  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๒. วิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยง 
  ๓. จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๔. ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๕. รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

.................. 
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แผนภูมิแสดงโครงสร้าง บทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะท างานการบริหารความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 ก ำหนดนโยบำยและแนวทำง   ก ำหนดโครงสร้ำง   ก ำหนดประเภทควำมเสีย่ง 
                กำรบริหำรควำมเสี่ยง                        และหน้ำท่ีควำมรับผดิชอบ                     ระดับควำมเสี่ยงและเกณฑ์ 
              กำรบริหำรควำมเสีย่ง                กำรประเมินควำมเสี่ยง  
 
 
- ค้นหำและระบุปัจจัยเสีย่ง   ทบทวนควำมเชื่อมโยงสอดคล้อง 
จำกปัจจัยภำยในและภำยนอก                       ของยุทธศำสตร์ระดับกระทรวง 
- วิเครำะห์ควำมเสีย่ง                                  และระดับกรม และระดับส ำนัก 
โดยพิจำรณำโอกำสที่จะเกิด 
ผลกระทบต่อองค์กรที่จะไดร้ับ            
- จัดล ำดับควำมเสี่ยง   วิเครำะห์และสรุปปจัจัยเสี่ยง 
เรียงตำมล ำดับของโอกำสและผล 
กระทบที่จะได้รับ/เกดิ 
 
     จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง   - กำรก ำหนดมำตรกำร/วิธีกำร 
          จัดกำรควำมเสีย่ง 
          - ก ำหนดกิจกรรม/แผนปฏิบตัิกำร 
            ปฏิบัติตำมแผน                                   ที่แก้ไขลดหรือป้องกันควำมเสี่ยง 
                       - ระบุผู้รับผิดชอบและวนัเวลำแล้ว
           เสร็จที่ชัดเจน 
 

รำยงำนและติดตำม 
ผลกำรปฏิบตัิตำมแผนกำรบริหำร 

จัดกำรควำมเสีย่ง 
 
 
 
 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
บริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำป ี

 
 
 

วิเครำะหส์รปุผลรำยงำนต่อผู้บริหำรสูงสดุ 
ขององค์กร (อบต.) 
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๒.๑๐ ประโยชนข์องการบรหิารจัดการความเสีย่ง 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประโยชน์ดังนี้ คือ 
  ๑. เป็นการสร้างฐานความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและปฏิบัติงาน 
  ๒. ให้ทราบถึงสภาพการด าเนินงานที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือเกิดความระมัดระวังในการด าเนินงานมิให้เกิดข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน 
  ๓. เป็นเครื่องมือในการบริหารการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
บทท่ี ๓ 

การจัดล าดับความเส่ียง 
 

๓.๑ การก าหนดเกณฑค์วามเสีย่ง 
  หลังจากท่ีคณะท างานหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการค้นหาและระบุปัจจัยเสี่ยงจาก
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  ประเภทความเสี่ยง ขนาด ความรุนแรง ความร้ายแรง ความถ่ีในการเกิด
ความเสี่ยง ช่วงเวลา ขอบเขตพ้ืนที่หรือผู้ได้รับผลกระทบ ความเสียหาย เสร็จแล้วคณะท างานต้องก าหนดระดับความ
เสี่ยงเป็นตัวชี้วัด ส่วนมากการก าหนดเกฯฑ์ความเสี่ยงนิยมก าหนดไว้ ๕ ระดับ คือ 
  ระดับ ๑  หมายถึง  มีความเสี่ยงน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีโอกาสในการเกิด 
  ระดับ ๒  หมายถึง  มีความเสี่ยงน้อย หรือนาน ๆ เกิด 
  ระดับ ๓  หมายถึง  มีความเสี่ยงปานกลางหรือเป็นไปได้ที่จะเกิด 
  ระดับ ๔  หมายถึง  มีความเสี่ยง สูง น่าจะเกิด หรือเกิดบ่อยครั้ง 
  ระดับ ๕  หมายถึง  มีความเสี่ยงสูงมาก ค่อนข้างแน่นอน หรือบ่อยมาก 
 

ตารางแสดงเกณฑ์กาประเมนิโอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่ง ( Likelihood ) 
โอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่ง ค าจ ากดัความ ความถีโ่ดยเฉลีย่ ระดบัความรุนแรง 

สูงมาก บ่อยมาก ๑ ครั้ง/เดือนหรือมากกว่า ๕ 
สูง บ่อย ๑-๖ เดือน/ครั้งแต่ไม่เกิน 

๕ ครั้ง 
๔ 

ปานกลาง ไม่บ่อย ๑ ครั้ง/ป ี ๓ 
น้อย นาน ๆ ครั้ง ๒-๓ ปี/ครั้ง ๒ 

น้อยมาก แทบจะไม่มีโอกาสเกิด ๕ ปี/ครั้ง ๑ 
 
๓.๒ การจดัล าดับความเสีย่ง 
  เมื่อคณะท างานหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงเสร็จแล้ว จะต้องน าความ
เสี่ยงมาวิเคราะห์ความเสี่ยง (level of Risk)เพ่ือจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยจัดล าดับความสัมพันธ์ของ
ความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ลักษณะความรุนแรง ผลกระทบ ตามตาราง Risk Map  
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ตารางแสดงระดบัความเสีย่ง (Risk Map) 

โอกาสทีจ่ะเกิด
ความเสีย่ง 

ผลกระทบของความเสีย่ง 
1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 =ปานกลาง 4 = สงู 5 = สงูมาก 

5 = สูงมาก 5 10 15 20 25 
4 = สูง 4 8 12 16 20 
3 = ปานกลาง 3 6 9 12 15 
2 = น้อย 2 4 6 8 10 
1 = น้อยมาก 1 2 3 4 5 

ระดบัความเสีย่ง = ค่าระดบัของโอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่ง × ค่าระดบัของผลกระทบของความเสีย่ง 

 

 

ตารางแสดงการจดัการความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยงโดยรวม ระดับคะแนน แทนด้วยแถบสี ความหมาย 
สูงมาก (Extreme) 20 - 25 แดง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ทันที 

สูง (High) 9 - 16 ส้ม ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้โดย
ต้องมีการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได้ 
ปานกลาง (Medium) 4 - 8 เหลือง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการ

ควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

ต่ า (Low) 1 - 3 เขียว ระดับความเสี่ยงต่ า โดยไม่ต้องมีการควบคุม
ความเสี่ยง หรือการจัดการเพ่ิมเติม 

 

 

 

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

 

 

 

 

 



๑0 
บทที ่๔ 

การจดัการความเสี่ยงขององคก์ารบริหารสว่นต าบลวังทอง 
อ าเภอภกัดชีุมพล  จังหวดัชัยภมู ิปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔.๑ คณะกรรมการบรหิารหรอืคณะท างานบรหิารจดัการความเสีย่งขององค์การบรหิารสว่นต าบลวงัทอง  
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙  บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลกระ 
ทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขัด
ความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 
  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้ง
คณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ประกอบด้วยพนักงานส่วนต าบลผู้มี
ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
  ๑. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง    เป็นประธำนคณะท ำงำน 
  2. หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด      เป็นรองประธำนคณะท ำงำน 
  3. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง      เป็นคณะท ำงำน 
  4. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   เป็นคณะท ำงำน 
  5. นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร     เป็นคณะท ำงำน 
  6. นักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยช ำนำญกำร   เป็นคณะท ำงำน 
  7. นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้     เป็นคณะท ำงำน 
  8. นักวิชำกำรศึกษำ      เป็นคณะท ำงำน 
  9. เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน              เป็นคณะท ำงำน 
  ๑0. เจ้ำพนักงำนธุรกำร                เป็นคณะท ำงำน/เลขำนุกำร 
  อ านาจหนา้ที ่
  ๑. จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
  ๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดความเสี่ยง 
  ๓. จัดท ารายงานผลการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๕. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  
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๔.๒ แผนการประเมินความเสี่ยงส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 

 ๑. ด้านกลยุทธ์ (S:Strategic Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรก ำหนดนโยบำย แผนงำน โครงกำรไม่
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน
แก้ไข 

๑. กำรจัดกำรเลือกตั้งผู้บริหำรและ
สมำชิกสภำท้องถิ่น 

๑. กำรประกำศนโยบำยของ
ผู้บริหำรท้องถิ่นที่ผ่ำนมำบำง
ประเด็นนอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำม
กฎหมำยที่ก ำหนดไว้  

๑. แจ้งแนวทำงกำร
ก ำหนดนโยบำยของคณะ
ผู้บริหำรได้รับทรำบก่อน
แถลงนโยบำยต่อที่ประชุม
ในกำรเปิดประชุมสภำ
ท้องถิ่นครั้งแรก 

๒. กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ๑. จ ำนวนโครงกำรมำกกว่ำรำยได้
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ได้รับกำรจัดสรร 
๒. มีกำรเพิ่มเติม/แก้ไขแผนงำน/
โครงกำร บ่อยครั้งท ำให้
แผนพัฒนำท้องถิ่นขำดเสถียรภำพ 

๑. ประชำสัมพันธ์กำร
บริหำรจัดกำรแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นให้ผู้น ำชุมชนและ
สมำชิกสภำท้องถิ่นได้รับ
ทรำบระเบียบ กฎหมำยใน
กำรจัดท ำแผนให้มีควำมรู้
มำกยิ่งขึ้น 

๓. กำรตรำข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 

๑. กลุ่มประชำชนผู้น ำหมู่บ้ำน
ขอรับงบประมำณในหมวดเงิน
อุดหนุนจ ำนวนมำก มีข้อบกพร่อง
ในกำรเขียนโครงกำรและกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่ล่ำช้ำ 

๑. ก ำชับ เร่งรัดติดตำมให้
ถือปฏิบัติตำมบันทึก
ข้อตกลงและหนังสือสั่ง
กำรโดยเคร่งครัด 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑2 

 
๒. ด้านการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่
ตำมกฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร หลักวิชำกำรท่ีก ำหนดไว้ ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน
แก้ไข 

๑. กำรสรรหำบุคลำกรตำมแผน
อัตรำก ำลัง 

๑. มีต ำแหน่งว่ำงในแผน
อัตรำก ำลังยังไม่มีกำรบรรจุแต่งตั้ง 
เช่น ต ำแหน่งนักวิชำกำร
ตรวจสอบภำยใน นักวิชำกำรพัสดุ 

๑. บรรจุแต่งตั้งให้ครบ
ตำมแผนอัตรำก ำลังที่
ก ำหนดไว้ 

๒.  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น - - 
๓. กำรตรำข้อบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี 
- - 

๔. กำรตรำข้อบัญญัติทั่วไป  - - 
๕. กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมที่

ได้รับกำรอนุมัติ 
- - 

๖. กำรด ำเนินงำนกองทุนหลักประกัน
สุขภำพ (สปสช.) 

กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณกองทุนหลักประกัน
สุขภำพประจ ำปี 

ก ำชับเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติ
ตำมระเบียบ คู่มือกำร
ด ำเนินงำนอย่ำวงเคร่งครัด 

๗. กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยอำคำร
สถำนที่ ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

กำรอยู่เวรยำมรักษำกำรณ์
ประจ ำวัน 

ก ำชับผู้ได้รับค ำสั่งแต่งตั้ง
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๘. กำรขออนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง กำรขออนุญำต กำรบันทึกกำรใช้
รถยนต์ กำรเบิกจ่ำยน้ ำมัน
เชื้อเพลิง กำรดูแลบ ำรุงรักษำ 

ก ำชับให้ถือปฏิบัติตำม
ระเบียบโดยเคร่งครัด 

๙. กำรบริหำรจัดกำรสถำนีสูบน้ ำด้วย
ไฟฟ้ำ 

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ๑. ก ำชับและติดตำมกลุ่ม
ผู้ใช้น้ ำและเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
ประจ ำเดือน 

๑๐. กำรรำยงำน /กำรก ำหนดตัวชี้วัด เช่น 
ITA /LPA/ OIT/E-laas/GFMIF/กำร
รำยงำนปริมำณขยะ/ฯลฯ กำรด้วย
ระบบอิเลคทรอนิกส์อ่ืน ๆ  

 ด ำเนินกำรไม่ทัน /ด ำเนินกำร
ล่ำช้ำ/มีประเด็นมีหัวข้อซ้ ำซ้อนกัน 
/มีตัวชี้วัดจ ำนวนมำก 

ส่วนกลำง ควรทบทวนกำร
จัดให้ท้องถิ่นรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ 
ลดลงเพ่ือลดภำระของ
ผู้ปฏิบัติงำนท้องถิ่น 
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๓. ด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีที่ไม่เป็นไปตำม
อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร หลักวิชำกำรท่ีก ำหนดไว้ ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  

ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน
แก้ไข 

๑. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนงำน/
โครงกำร 

- - 

๒. กำรเบิกจ่ำยเงินเดือน/ค่ำตอบแทน/ - - 
๓. กำรเบิกจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำน - - 
๔. กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

ไปรำชกำร 
- - 

๕. กำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ขอรับ
เงินอุดหนุน 

กำรจัดท ำค ำร้อง แผนงำน 
โครงกำรของผู้ขอรับเงินอุดหนุน 
กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลง และกำร
ปฏิบัติตำมบันทึกข้อตกลง 

ก ำชับ ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงเข้มงวด 

๖. กำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรเศรษฐกิจ
ชุมชนและกำรน ำส่งเงินคืนตำมสัญญำ 

กำรถือปฏิบัติตำมเงื่อนไขแห่ง
สัญญำ 

ก ำชับ /ติดตำมอย่ำง
เข้มงวด 

 
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำม
ระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร นโยบำยของรัฐบำล หรือปฏิบัติไม่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติรำชกำร หรือ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตำมบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน
แก้ไข 

๑. กำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรสวนต ำบลและ พ.ร.บ.
ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้ อปท. ๒๕๔๒ 

๑. มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลภำยนอก
แทรกแซงกำรด ำเนินงำนของ
ท้องถิ่นพยำยำมให้ผู้บริหำร
ท้องถิ่นด ำเนินงำนอกเหนืออ ำนำจ
หน้ำที่ของท้องถิ่น 

๑. ยึดมั่นในระเบียบ
กฎหมำย อ ำนำจหน้ำที่
และควำมถูกต้อง และถือ
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
โดยเคร่งครัด  

๒. กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ
รัฐบำล  

  

 ๒.๑ กำรปรองดองสมำนฉันท์ - - 
 ๒.๒ กำรแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอย ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ครบทุก

ประเด็นเนื่องจำกขำดงบประมำณ
และเครื่องมือในกำรด ำเนินงำนที่มี
คุณภำพ 

ประชำสัมพันธ์ขอควำม
ร่วมมือจำกประชำชน
ทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน
แก้ไข 

 ๒.๓ กำรลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน - - 
๓. งำนบริหำรงำนทั่วไป   
 ๓.๑ งำนสำรบรรณ กำรจัดเก็บหนังสือรำชกำร มี

หนังสือรำชกำรเกินอำยุกำรจัดเก็บ
ไม่มีกำรขออนุญำตท ำลำย 

ให้เสนอขออนุมัติท ำลำย
ตำมระเบียบงำนสำร
บรรณ 

๔. กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรประหยัด
พลังงำน 
๔.๑ มำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ 
๔.๒ มำตรกำรประหยัดน้ ำมัน 

- - 

๕. กำรถือปฏิบัติตำมวินัย จรรยำบรรณ - ก ำชับบุคลำกรถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด 

๖. กำรควบคุมภำยใน ขำดบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
จัดระบบควบคุมภำยในโดยเฉพำะ 

บรรจุแต่งตั้งนักวิชำกำร
ตรวจสอบภำยใน 

 
 
 

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



 

๑5 
กองคลงั 

 ๑. ด้านกลยุทธ์ (S:Strategic Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรก ำหนดนโยบำย แผนงำน โครงกำรไม่
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน
แก้ไข 

๑. กำรจัดกำรเลือกตั้งผู้บริหำรและ
สมำชิกสภำท้องถิ่น 

- - 

๒. กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น - - 
๓. กำรตรำข้อบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี 
กำรรำยงำนข้อมูลด้ำนงบประมำณ

ให้ส ำนักงำนปลัด อบต. 
ประสำนงำนกับส ำนักงำน
ปลัดแจ้งข้อมูลด้ำนรำยได้ 
– รำยจ่ำยเพื่อยกร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 

 
๒. ด้านการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่
ตำมกฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร หลักวิชำกำรท่ีก ำหนดไว้ ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน
แก้ไข 

๑. กำรสรรหำบุคลำกรตำมแผน
อัตรำก ำลัง 

๑. มีต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุว่ำง
ในแผนอัตรำก ำลังยังไม่มีกำรบรรจุ
แต่งตั้ง  

๑. บรรจุแต่งตั้งให้ครบ
ตำมแผนอัตรำก ำลังที่
ก ำหนดไว้เพ่ือให้มี
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
กำรพัสดุเป็นกำรเฉพำะ 

๒.  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น - - 
๓. กำรตรำข้อบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี 
- - 

๔. กำรตรำข้อบัญญัติทั่วไป  - - 
๕. กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมที่

ได้รับกำรอนุมัติ 
- - 

๖. กำรด ำเนินงำนกองทุนหลักประกัน
สุขภำพ (สปสช.) 

- ช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติ
ตำมระเบียบ คู่มือกำร 
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ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน

แก้ไข 
   ด ำเนินงำนอย่ำวงเคร่งครัด 

๗. กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยอำคำร
สถำนที่ ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

กำรอยู่เวรยำมรักษำกำรณ์
ประจ ำวัน 

ก ำชับผู้ได้รับค ำสั่งแต่งตั้ง
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๘. กำรขออนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง กำรขออนุญำต กำรบันทึกกำรใช้
รถยนต์ กำรเบิกจ่ำยน้ ำมัน
เชื้อเพลิง กำรดูแลบ ำรุงรักษำ 

ก ำชับให้ถือปฏิบัติตำม
ระเบียบโดยเคร่งครัด 

๙. กำรบริหำรจัดกำรสถำนีสูบน้ ำด้วย
ไฟฟ้ำ 

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ๑. ก ำชับและติดตำมกลุ่ม
ผู้ใช้น้ ำและเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
ประจ ำเดือน 

๑๐. กำรรำยงำน /กำรก ำหนดตัวชี้วัด เช่น 
ITA /LPA/ OIT/E-laas/GFMIF/กำร
รำยงำนปริมำณขยะ/ฯลฯ กำรด้วย
ระบบอิเลคทรอนิกส์อ่ืน ๆ  

 ด ำเนินกำรไม่ทัน /ด ำเนินกำร
ล่ำช้ำ/มีประเด็นมีหัวข้อซ้ ำซ้อนกัน 
/มีตัวชี้วัดจ ำนวนมำก 

ส่วนกลำง ควรทบทวนกำร
จัดให้ท้องถิ่นรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ 
ลดลงเพ่ือลดภำระของ
ผู้ปฏิบัติงำนท้องถิ่น 

   
๓. ด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีที่ไม่เป็นไปตำม
อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร หลักวิชำกำรท่ีก ำหนดไว้ ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  

ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน
แก้ไข 

๑. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนงำน/
โครงกำร 

- - 

๒. กำรเบิกจ่ำยเงินเดือน/ค่ำตอบแทน/ - - 
๓. กำรเบิกจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำน - - 
๔. กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

ไปรำชกำร 
- - 

๕. กำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ขอรับ
เงินอุดหนุน 

กำรจัดท ำค ำร้อง แผนงำน 
โครงกำรของผู้ขอรับเงินอุดหนุน 
กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลง และกำร
ปฏิบัติตำมบันทึกข้อตกลง 

ประสำนให้ส ำนักงำนปลัด
ก ำชับ ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงเข้มงวด 

๖. กำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรเศรษฐกิจ
ชุมชนและกำรน ำส่งเงินคืนตำมสัญญำ 

กำรถือปฏิบัติตำมเงื่อนไขแห่ง
สัญญำ 

ประสำนงำนส ำนักงำน
ปลัดให้ก ำชับ /ติดตำม
อย่ำงเข้มงวด 
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ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน

แก้ไข 
๗. กำรบัญชี กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นได้

มีกำรปรับปรุงระบบบัญชีใหม่ ท ำ
ให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบัญชีไม่
คุ้นเคยอำจท ำให้เกิดข้อผิดพลำด
ในกำรด ำเนินงำน 

๑. ส่งนักวิชำกำรเงินและ
บัญชีตลอดจนผู้เกี่ยวข้อ 
เข้ำรับกำรอบรม 
๒. บันทึกบัญชีด้วย
ระบบแมลนวลควบคู่
ระบบอิเลกทรอนิกส์ 
๓. รำยงำนปัญหำให้
เจ้ำกรมทรำบ 

๘. กำรจัดเก็บและพัฒนำรำยได้ ๑. กำรจดัท ำแผนที่ภำษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ำงด้วยระบบ     
อิเลคทรอนิกส์ ตำมโปรแกรม 
LTAX บุคลำกรในสังกัดยังไม่มี
ทักษะในกำรด ำเนินงำน 

๑. จ่ำงเหมำบริกำรเอกชน
ให้ด ำเนินกำรจัดวำงระบบ
แผนที่ภำษี 
๒. บรรจุแต่งตั้ง
นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
๓. จัดส่งบุคลำกรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรม 

  ๒. ผู้มีหน้ำที่ช ำระภำษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้ำงบำงรำยติดค้ำงภำษี 

๑. จัดท ำบัญชีลูกหนี้ภำษี
และด ำเนินกำรทำง
กฎหมำยก่อนอำยุคสำม
สิ้นสุด 

๙. ด้ำนกำรพัสดุ ๑. มีพัสดุเก่ำยังไม่ด ำเนินกำร
จ ำหน่ำยจ ำนวนมำก 

ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยตำม
ระเบียบ 

  ๒. ยังไม่มีกำรบรรจุแต่งตั้ง
นักวิชำกำรพัสดุ 

ด ำเนินกำรบรรจุแต่งตั้ง
ตำมกรอบอัตรำก ำลัง 

    
  ๓. ช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูล

ข่ำวสำรยังไม่กว้ำงขวำง 
จัดท ำป้ำนประกำศ
มำตรฐำนประจ ำ อบต.
เพ่ิมข้ึน 
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๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำม
ระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร นโยบำยของรัฐบำล หรือปฏิบัติไม่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติรำชกำร หรือ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตำมบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน
แก้ไข 

๑. กำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรสวนต ำบลและ พ.ร.บ.
ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้ อปท. ๒๕๔๒ 

- ๑. ยึดมั่นในระเบียบ
กฎหมำย อ ำนำจหน้ำที่
และควำมถูกต้อง และถือ
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่
ดีโดยเคร่งครัด  

๒. กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล - - 
 ๒.๑ กำรปรองดองสมำนฉันท์ - - 
 ๒.๒ กำรแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอย ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ครบทุก

ประเด็นเนื่องจำกขำดงบประมำณ
และเครื่องมือในกำรด ำเนินงำนที่มี
คุณภำพ 

สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนปลัด อบต. 

 ๒.๓ กำรลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน - - 
๓. งำนบริหำรงำนทั่วไป   
 ๓.๑ งำนสำรบรรณ กำรจัดเก็บหนังสือรำชกำร/ฎีกำ มี

หนังสือรำชกำร/ฎีกำเกินอำยุกำร
จัดเก็บไม่มีกำรขออนุญำตท ำลำย 

ให้เสนอขออนุมัติท ำลำย
ตำมระเบียบงำนสำร
บรรณ 

๔. กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรประหยัด
พลังงำน 
๔.๑ มำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ 
๔.๒ มำตรกำรประหยัดน้ ำมัน 

- สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนปลัด และ

นโยบำยผู้บริหำร 

๕. กำรถือปฏิบัติตำมวินัย จรรยำบรรณ - ก ำชับบุคลำกรถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด 

๖. กำรควบคุมภำยใน ขำดบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
จัดระบบควบคุมภำยในโดยเฉพำะ 

บรรจุแต่งตั้งนักวิชำกำร
ตรวจสอบภำยใน/
อ ำนวยกำรควำมสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ตรวจสอบภำยใน กำร
บริหำรควำมเสี่ยงอย่ำง
เคร่งครัด 
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กองช่าง 
 ๑. ด้านกลยุทธ์ (S:Strategic Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรก ำหนดนโยบำย แผนงำน โครงกำรไม่
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน
แก้ไข 

๑. กำรจัดกำรเลือกตั้งผู้บริหำรและ
สมำชิกสภำท้องถิ่น 

- สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนปลัด และ

กองคลัง 
๒. กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ส ำรวจออกแบบก่อสร้ำงยังไม่

ครอบคลุมพ้ืนที่ 
ด ำเนินกำรออกส ำรวจ

ออกแบบเป็นข้อมูลเสนอ
ผู้บริหำรรองรับแผนงำน/

โครงกำร 
๓. กำรตรำข้อบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี 
กำรส ำรวจออกแบบก่อสร้ำงเพ่ือ
รำยงำนแผนงำน/โครงกำรด้ำน
กำรก่อสร้ำง 

ประสำนงำนกับส ำนักงำน
ปลัดแจ้งข้อมูลด้ำนงำน
ก่อสร้ำงเพ่ือยกร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 

๒. ด้านการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่
ตำมกฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร หลักวิชำกำรท่ีก ำหนดไว้ ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน
แก้ไข 

๑. กำรสรรหำบุคลำกรตำมแผน
อัตรำก ำลัง 

- - 

๒.  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น - - 
๓. กำรตรำข้อบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี 
- - 

๔. กำรตรำข้อบัญญัติทั่วไป  - - 
๕. กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมที่

ได้รับกำรอนุมัติ 
๑. กำรออกแบบก่อสร้ำง 
๒. กำรควบคุมงำนก่อสร้ำง 

๑. จ้ำงเหมำบริกำรวิศวกร
กรณีจ ำเป็นต้องใช้วิศวกร
ออกแบบก่อสร้ำง 
๒. ถือปฏิบัติตำมหลักกำร
บริหำรสัญญำโดยเคร่งครัด 

๖. กำรควบคุมอำคำร ๑. กำรขออนุญำตก่อสร้ำงและ
กำรขุดถมดิน 

ออกตรวจตรำและก ำกับ
ดูแลให้ค ำแนะน ำเพ่ือถือ
ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
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ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน

แก้ไข 
   ด ำเนินงำนอย่ำงเคร่งครัด 

๗. กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยอำคำร
สถำนที่ ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

กำรอยู่เวรยำมรักษำกำรณ์
ประจ ำวัน 

ก ำชับผู้ได้รับค ำสั่งแต่งตั้ง
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๘. กำรขออนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง กำรขออนุญำต กำรบันทึกกำรใช้
รถยนต์ กำรเบิกจ่ำยน้ ำมัน
เชื้อเพลิง กำรดูแลบ ำรุงรักษำ 

ก ำชับบุคลำกรในสังกัดให้
ถือปฏิบัติตำมระเบียบโดย
เคร่งครัด 

๙. กำรบริหำรจัดกำรสถำนีสูบน้ ำด้วย
ไฟฟ้ำ 

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ๑. ก ำชับและติดตำมกลุ่ม
ผู้ใช้น้ ำและเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
ประจ ำเดือน 

๑๐. กำรรำยงำน /กำรก ำหนดตัวชี้วัด เช่น 
ITA /LPA/ OIT/E-laas/GFMIF/กำร
รำยงำนปริมำณขยะ/ฯลฯ กำรด้วย
ระบบอิเลคทรอนิกส์อ่ืน ๆ  

 ด ำเนินกำรไม่ทัน /ด ำเนินกำร
ล่ำช้ำ/มีประเด็นมีหัวข้อซ้ ำซ้อนกัน 
/มีตัวชี้วัดจ ำนวนมำก 

๑. ส่วนกลำง ควรทบทวน
กำรจัดให้ท้องถิ่นรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ 
ลดลงเพ่ือลดภำระของ
ผู้ปฏิบัติงำนท้องถิ่น 
๒. สนับสนุนชว่ยเหลือกำร
ด ำเนินงำนของส่วน
รำชกำรในสังกัด อบต.ทุก
ส่วนเพื่อบรรลุเป้ำหมำย
ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 

   
๓. ด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีที่ไม่เป็นไปตำม
อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร หลักวิชำกำรท่ีก ำหนดไว้ ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  

ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน
แก้ไข 

๑. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนงำน/
โครงกำร 

- - 

๒. กำรเบิกจ่ำยเงินเดือน/ค่ำตอบแทน/ - - 
๓. กำรเบิกจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำน - - 
๔. กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

ไปรำชกำร 
- - 
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ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำร
ป้องกันแก้ไข 

๕. กำรจัดเก็บและพัฒนำรำยได้ ๑. กำรจัดท ำแผนที่ภำษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ำงด้วยระบบ     
อิเลคทรอนิกส์ ตำมโปรแกรม 
LTAX บุคลำกรในสังกัดยังไม่มี
ทักษะในกำรด ำเนินงำน 

สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
กองคลังในด้ำนกำรจัดท ำ
แผนที่ภำษีกำรปรับปรุวง
แผนที่ภำษี ฯลฯ 

 
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำม
ระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร นโยบำยของรัฐบำล หรือปฏิบัติไม่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติรำชกำร หรือ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตำมบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน
แก้ไข 

๑. กำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรสวนต ำบลและ พ.ร.บ.
ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้ อปท. ๒๕๔๒ 

- ๑. ยึดมั่นในระเบียบ
กฎหมำย อ ำนำจหน้ำที่และ
ควำมถูกต้อง และถือปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีโดย
เคร่งครัด  

๒. กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล - สนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
 ๒.๑ กำรปรองดองสมำนฉันท์ - “...............................” 
 ๒.๒ กำรแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอย - สนับสนุนกำรด ำเนินงำน

ของส ำนักงำนปลัด อบต. 
 ๒.๓ กำรลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน - - 

๓. งำนบริหำรงำนทั่วไป   
 ๓.๑ งำนสำรบรรณ กำรจัดเก็บหนังสือรำชกำร/ฎีกำ 

มีหนังสือรำชกำร/ฎีกำเกินอำยุ
กำรจัดเก็บไม่มีกำรขออนุญำต
ท ำลำย 

ให้เสนอขออนุมัติท ำลำย
ตำมระเบียบงำนสำรบรรณ 

๔. กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรประหยัด
พลังงำน 
๔.๑ มำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ 
๔.๒ มำตรกำรประหยัดน้ ำมัน 

- สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนปลัด และ

นโยบำยผู้บริหำร 

๕. กำรถือปฏิบัติตำมวินัย จรรยำบรรณ - ก ำชับบุคลำกรถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด 
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ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำร
ป้องกันแก้ไข 

๖. กำรควบคุมภำยใน ขำดบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
จัดระบบควบคุมภำยในโดยเฉพำะ 

๑. บรรจุแต่งตั้ง
นักวิชำกำรตรวจสอบ
ภำยใน/อ ำนวยกำรควำม
สะดวกและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำร
ตรวจสอบภำยใน กำร
บริหำรควำมเสี่ยงอย่ำง
เคร่งครัด 
๒. ส่งบุคลำกรทุกกองเข้ำ
รับกำรอบรมให้มีควำมรู้
ในกำรจัดวำงระบบ
ควบคุมภำยในกำรบริหร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒3 
กองสวัสดกิารสังคม 

๑. ด้านกลยุทธ์ (S:Strategic Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรก ำหนดนโยบำย แผนงำน โครงกำรไม่เป็นไปตำม
อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน
แก้ไข 

๑. กำรจัดกำรเลือกตั้งผู้บริหำรและ
สมำชิกสภำท้องถิ่น 

- สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนปลัด และ

กองคลัง 
๒. กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น - - 
๓. กำรตรำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี 
- - 

๒. ด้านการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่
ตำมกฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร หลักวิชำกำรท่ีก ำหนดไว้ ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน
แก้ไข 

๑. กำรสรรหำบุคลำกรตำมแผน
อัตรำก ำลัง 

- - 

๒.  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น - - 
๓. กำรตรำข้อบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี 
- - 

๔. กำรตรำข้อบัญญัติทั่วไป  - - 
๕. กำรสงเครำะห์ผู้ยำกไร้ด้อยโอกำส ๑. กำรขอรับกำรช่วยเหลือหรือ

ขอรับกำรสงเครำะห์ของผู้ยำกไร้
อนำถำ ไม่อยู่ในเงื่อนไขกำรให้
ควำมช่วยเหลือ 

๑. ถือปฏิบัติตำมระเบียบ 
กฎหมำยโดยเคร่งครัด 
๒. ให้ค ำแนะน ำผู้มำใช้
บริกำรให้รับทรำบปัญหำ
ข้อปฏิบัติเพ่ือสร้ำงควำม
เข้ำใจกำรรับรู้ข้อจ ำกัดใน
กำรให้บริกำร 
 

๖. กำรลงทะเยียนรับเบี้ยยังชีพ /ผู้พิกำร/
เอดส์และเด็กแรกเกิด 

- - 
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ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน

แก้ไข 
   ด ำเนินงำนอย่ำงเคร่งครัด 

๗. กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยอำคำร
สถำนที่ ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

กำรอยู่เวรยำมรักษำกำรณ์
ประจ ำวัน 

ก ำชับผู้ได้รับค ำสั่งแต่งตั้ง
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๘. กำรขออนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง กำรขออนุญำต กำรบันทึกกำรใช้
รถยนต์ กำรเบิกจ่ำยน้ ำมัน
เชื้อเพลิง กำรดูแลบ ำรุงรักษำ 

ก ำชับบุคลำกรในสังกัดให้
ถือปฏิบัติตำมระเบียบโดย
เคร่งครัด 

๙. กำรรำยงำน /กำรก ำหนดตัวชี้วัด เช่น 
ITA /LPA/ OIT/E-laas/GFMIF/กำร
รำยงำนปริมำณขยะ/ฯลฯ กำรด้วย
ระบบอิเลคทรอนิกส์อ่ืน ๆ  

 ด ำเนินกำรไม่ทัน /ด ำเนินกำร
ล่ำช้ำ/มีประเด็นมีหัวข้อซ้ ำซ้อนกัน 
/มีตัวชี้วัดจ ำนวนมำก 

๑. ส่วนกลำง ควรทบทวน
กำรจัดให้ท้องถิ่นรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ 
ลดลงเพ่ือลดภำระของ
ผู้ปฏิบัติงำนท้องถิ่น 
๒. สนับสนุนชว่ยเหลือกำร
ด ำเนินงำนของส่วน
รำชกำรในสังกัด อบต.ทุก
ส่วนเพื่อบรรลุเป้ำหมำย
ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 

   
๓. ด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีที่ไม่เป็นไปตำม
อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร หลักวิชำกำรท่ีก ำหนดไว้ ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  

ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน
แก้ไข 

๑. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนงำน/
โครงกำร 

- - 

๒. กำรเบิกจ่ำยเงินเดือน/ค่ำตอบแทน/ - - 
๓. กำรเบิกจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำน - - 
๔. กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

ไปรำชกำร 
- - 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
๒5 

 
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำม
ระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร นโยบำยของรัฐบำล หรือปฏิบัติไม่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติรำชกำร หรือ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตำมบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน
แก้ไข 

๑. กำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรสวนต ำบลและ พ.ร.บ.
ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้ อปท. ๒๕๔๒ 

- ๑. ยึดมั่นในระเบียบ
กฎหมำย อ ำนำจหน้ำที่และ
ควำมถูกต้อง และถือปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีโดย
เคร่งครัด  

๒. กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล - สนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
 ๒.๑ กำรปรองดองสมำนฉันท์ - “...............................” 
 ๒.๒ กำรแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอย - สนับสนุนกำรด ำเนินงำน

ของส ำนักงำนปลัด อบต. 
 ๒.๓ กำรลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน - - 

๓. งำนบริหำรงำนทั่วไป   
 ๓.๑ งำนสำรบรรณ กำรจัดเก็บหนังสือรำชกำร/ฎีกำ 

มีหนังสือรำชกำร/ฎีกำเกินอำยุ
กำรจัดเก็บไม่มีกำรขออนุญำต
ท ำลำย 

ให้เสนอขออนุมัติท ำลำย
ตำมระเบียบงำนสำรบรรณ 

๔. กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรประหยัด
พลังงำน 
๔.๑ มำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ 
๔.๒ มำตรกำรประหยัดน้ ำมัน 

- สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนปลัด และ

นโยบำยผู้บริหำร 

๕. กำรถือปฏิบัติตำมวินัย จรรยำบรรณ - ก ำชับบุคลำกรถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด 
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ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำร
ป้องกันแก้ไข 

๖. กำรควบคุมภำยใน ขำดบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
จัดระบบควบคุมภำยในโดยเฉพำะ 

๑. บรรจุแต่งตั้ง
นักวิชำกำรตรวจสอบ
ภำยใน/อ ำนวยกำรควำม
สะดวกและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำร
ตรวจสอบภำยใน กำร
บริหำรควำมเสี่ยงอย่ำง
เคร่งครัด 
๒. ส่งบุคลำกรทุกกองเข้ำ
รับกำรอบรมให้มีควำมรู้
ในกำรจัดวำงระบบ
ควบคุมภำยในกำรบริหร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

 
 

........................ 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
 โครงกำรไม่เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน
แก้ไข 

๑. กำรจัดกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำร
บริหำรสถำนศึกษำ 

- ถือปฏิบัติตำมระเบียบโดย
เคร่งครัด 

๒. กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ - ถือปฏิบัติตำมระเบียบโดย
เคร่งครัด 

๓. กำรตรำข้อข้อบังคับต่ำง ๆ เกี่ยวกับ
สถำนศึกษำ 

- ถือปฏิบัติตำมระเบียบโดย
เคร่งครัด 

๔. กำรก ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์          
อัตลักษณ์ 

ทุกแห่งยังไม่จัดท ำให้ชัดเจน ด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ี
ก ำหนด 

๕. โครงสร้ำงอัตรำก ำลัง ศพด - ถือปฏิบัติตำมแนวทำงกำร
บริหำร ศพด.โดยเคร่งครัด 

๒. ด้านการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่
ตำมกฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร หลักวิชำกำรท่ีก ำหนดไว้ ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน
แก้ไข 

๑. ควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ 
ศพด.ต่อผู้ใช้บริกำร 

๑. ยังไม่มีกล้องวงจรปิดครบทุก 
ศพด. 
๒. เครื่องดับเพลิงควรอยู่ในที่ไม่
สะดวก ในกำรใช้ 

๑. ควรมีกำรติดตั้งกล้อง
วงจรปิดให้ครอบคลุมจุด
เสี่ยงทุกแห่งทุก ศพด. 
๒. จัดเก็บเครื่องดับเพลิง
ไว้ในที่สะดวกต่อกำรใช้
และอบรมกำรใช้แก่ ครู 
ศพด 
๓. อบรม ฝึกซ้อมกำร
อพยพเด็กเล็กเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉิน 

๒.  ควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสถำนที่ต่อผู้ใช้บริกำร 

-  -จ้ำงนักกำรภำรโรงดูแล
ควำมสะอำด 

๓. กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรมของสถำนศึกษำ 

- อำคำรเก่ำ/ สำยไฟฟ้ำเก่ำ ๑. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ำ
ประจ ำปี 

๔. ควำมปลอดภัยจำกระบบไฟฟ้ำ - ถือปฏิบัติตำมแนวทำงที่
รำชกำรก ำหนด 
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ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน
แก้ไข 

๕. กำรสงเครำะห์เด็กยำกไร้ด้อยโอกำส - ๑. ถือปฏิบัติตำมระเบียบ 
กฎหมำยโดยเคร่งครัด 
๒. ให้ค ำแนะน ำผู้มำใช้
บริกำรให้รับทรำบปัญหำ
ข้อปฏิบัติเพ่ือสร้ำงควำม
เข้ำใจกำรรับรู้ข้อจ ำกัดใน
กำรให้บริกำร 

๖. ด้ำนกำรควบคุมคุณภำพกำรเรียนกำร
สอน 

๑. กำรจัดท ำแผนกำรสอน ๑. ให้นักวิชำกำรศึกษำ
ก ำกับดูแลอย่ำงใกล้ชิด 
๒. กำรนิเทศงำน 

๗.  กำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/
ครูผู้สอน  

๑. ควำมพอเพียงควำมรู้
ควำมสำมำรถ 

๑. ส่งเข้ำรับกำรอบรม 
สัมมนำ ศึกษำดูงำน 
๒. สับเปลี่ยนหมุนเวียน
กำรปฏิบัติงำนในแต่ละ 
ศพด. 

๘. มำตรฐำนอำคำรสถำนที่ ๑. ศพด. ในสังกัดอบต.วังทอง 
๒. สภำพแวดล้อมภำยนอกยังไม่
เหมำะสมและประทับใจแก่ผู้พบ
เห็นหรือผู้ใช้บริกำร 

๑. เสนอของบประมำณ
จำกกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นสร้ำงใหม่ 
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมใน
ส่วนที่ช ำรุด 
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 
 
 

   ๓. ประตูรั้วของตัวอำคำรยังไม่มึ
วำมมิดชิดมำกพอเสี่ยงต่อกำรเกิน
กำรท ำลำยทรัพย์สิน 

  ๔. ศพด.สังกัดอบต.วัทอง มีจุดอับ
บริเวณข้ำงอำคำร เสี่ยงต่อ
อุบัติเหตุ 

๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ 
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๓. ด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีที่ไม่เป็นไปตำม
อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร หลักวิชำกำรท่ีก ำหนดไว้ ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  

ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน
แก้ไข 

๑. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนงำน/
โครงกำร 

- - 

๒. กำรเบิกจ่ำยเงินเดือน/ค่ำตอบแทน/ค่ำ
เดินทำงไปรำชกำร 

- - 

๓. กำรเบิกจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำน - - 
๔. กำรเก็บเงิน รักษำเงินสถำนศึกษำ - ให้กองคลังก ำกับดูแล 
๕. กำรบัญชี กำรบันทึกบัญชี ให้กองคลังก ำกับดูแล 
๖. กำรพัสดุ กำรจัดหำพัสดุ กำรเก็บรักษำ ให้กองคลังก ำกับดูแล 

๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำม
ระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร นโยบำยของรัฐบำล หรือปฏิบัติไม่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติรำชกำร หรือ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตำมบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำรป้องกัน
แก้ไข 

๑. กำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรสวนต ำบลและ พ.ร.บ.
ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้ อปท. ๒๕๔๒ 

- ๑. ยึดมั่นในระเบียบ
กฎหมำย อ ำนำจหน้ำที่และ
ควำมถูกต้อง และถือปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมอืงที่ดีโดย
เคร่งครัด  

๒. กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล - สนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
 ๒.๑ กำรปรองดองสมำนฉันท์ - “...............................” 
 ๒.๒ กำรแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอย - สนับสนุนกำรด ำเนินงำน

ของส ำนักงำนปลัด อบต. 
 ๒.๓ กำรลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน - - 

๓. งำนบริหำรงำนทั่วไป   
 ๓.๑ งำนสำรบรรณ ๑. กำรจัดเก็บหนังสือรำชกำร/

ฎีกำ มีหนังสือรำชกำร/ฎีกำเกิน
อำยุกำรจัดเก็บไม่มีกำรขอ
อนุญำตท ำลำย 
๒. จัดหำตู้เก็บเอกสำรกำรเรียน
กำรสอน 

ให้เสนอขออนุมัติท ำลำย
ตำมระเบียบงำนสำรบรรณ 

 
 
 



๓0 
 

ล ำดับ ภำรกิจ/งำน/โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยง แนวทำง/มำตรกำร
ป้องกันแก้ไข 

๔. กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร
ประหยัดพลังงำน 
๔.๑ มำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ 
๔.๒ มำตรกำรประหยัดน้ ำมัน 

- 
 

สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนปลัด และ

นโยบำยผู้บริหำร 

๕. กำรถือปฏิบัติตำมวินัย จรรยำบรรณ - ก ำชับบุคลำกรถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด 

 
 

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

 



๓1 
การจัดล าดับความเสี่ยงแผนงานโครงการ/กิจกรรม 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอภักดีชมุพล  จังหวัดชัยภมูิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ส านักงานปลัด 
ที่. ส่วนรำชกำร ภำรกิจ/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่

มีควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ค่ำควำม

เสี่ยง 
เกณฑ์
กำร

ประเมิน 
๑. ด้านกลยุทธ์ (S:Strategic Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรก ำหนดนโยบำย แผนงำน โครงกำรไม่เป็นไปตำม

อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๑. ส ำนักงำนปลัด 

อบต. 
กำรจัดกำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิก
สภำท้องถิ่น 

๑ ๓ ๓ M 

  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ๑ ๒ ๒ L 
  กำรตรำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี 
๒ ๒ ๔ M 

ที่. ส่วนรำชกำร ภำรกิจ/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่
มีควำมเสี่ยง 

โอกำส ผลกระทบ ค่ำควำม
เสี่ยง 

เกณฑ์
กำร

ประเมิน 
๒. ด้านการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ตำมกฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร หลักวิชำกำรท่ีก ำหนดไว้ ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 
๑. ส ำนักงำนปลัด กำรสรรหำบุคลำกรตำมแผนอัตรำก ำลัง ๑ ๑ ๑ L 
๒.  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ๑ ๑ ๑ L 
๓.  กำรตรำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี 
๒ ๒ ๔ M 

๔.  กำรตรำข้อบัญญัติทั่วไป  ๑ ๑ ๑ L 
๕.  กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมที่

ได้รับกำรอนุมัติ 
๒ ๒ ๔ M 

๖.  กำรด ำเนินงำนกองทุนหลักประกัน
สุขภำพ (สปสช.) 

๑ ๓ ๓ L 

๗.  กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยอำคำร
สถำนที่ ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

๑ ๕ ๕ M 

๘.  กำรขออนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง ๒ ๔ ๘ M 
๙.  กำรบริหำรจัดกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ ๑ ๓ ๓ L 

๑๐.  กำรรำยงำน /กำรก ำหนดตัวชี้วัด เช่น 
ITA /LPA/ OIT/E-laas/GFMIF/กำร
รำยงำนปริมำณขยะ/ฯลฯ กำรด้วย
ระบบอิเลคทรอนิกส์อ่ืน ๆ  

๑ ๓ ๓ L 

 
 



๓2 
 

ที่. ส่วนรำชกำร ภำรกิจ/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่มี
ควำมเสี่ยง 

โอกำส ผลกระทบ ค่ำควำม
เสี่ยง 

เกณฑ์กำร
ประเมิน 

๓. ด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีที่ไม่เป็นไป
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร หลักวิชำกำรท่ีก ำหนดไว้ ส ำหรับองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  
๑. ส ำนักงำนปลัด กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนงำน/

โครงกำร 
๑ ๕ ๕ M 

๒.  กำรเบิกจ่ำยเงินเดือน/ค่ำตอบแทน/ ๑ ๓ ๓ L 
๓.  กำรเบิกจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำน ๑ ๔ ๔ M 
๔.  กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

รำชกำร 
๑ ๔ ๔ M 

๕.  กำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๑ ๔ ๔ M 

๖.  กำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน
และกำรน ำส่งเงินคืนตำมสัญญำ 

๑ ๕ ๕ M 

๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถปฏิบัติ
ตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร นโยบำยของรัฐบำล หรือปฏิบัติไม่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติรำชกำร 

หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตำมบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๑. ส ำนักงำนปลัด กำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรสวนต ำบลและ พ.ร.บ.ก ำหนด
แผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้ 
อปท. ๒๕๔๒ 

๒ ๔ ๘ M 

  กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล      
  ๒.๑ กำรปรองดองสมำนฉันท์ ๑ ๓ ๓ L 
  ๒.๒ กำรแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอย ๑ ๓ ๓ L 
  ๒.๓ กำรลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ๒ ๓ ๖ M 
  งำนบริหำรงำนทั่วไป     
  ๓.๑ งำนสำรบรรณ ๒ ๔ ๘ M 
  กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรประหยัด

พลังงำน 
๔.๑ มำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ 
๔.๒ มำตรกำรประหยัดน้ ำมัน 

 
 

๑ 
๒ 

 
 

๔ 
๔ 

 
 

๔ 
๘ 

 
 

M 
M 

  ๔.๓กำรถือปฏิบัติตำมวินัย จรรยำบรรณ ๑ ๕ ๕ M 
  ๔.๔ กำรควบคุมภำยใน ๒ ๔ ๘ M 

 
 



๓3 
การจัดล าดับความเสี่ยงแผนงานโครงการ/กิจกรรม 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอภักดีชมุพล  จังหวัดชัยภมูิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กองคลงั 
ที่. ส่วนรำชกำร ภำรกิจ/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่มี

ควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ค่ำควำม

เสี่ยง 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

๑. ด้านกลยุทธ์ (S:Strategic Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรก ำหนดนโยบำย แผนงำน โครงกำรไม่เป็นไปตำม
อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

๑. กองคลัง  กำรจัดกำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิก
สภำท้องถิ่น 

๑ ๑ ๑ L 

  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ๑ ๓ ๓ L 
  กำรตรำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี 
๑ ๓ ๓ L 

ที่. ส่วนรำชกำร ภำรกิจ/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่
มีควำมเสี่ยง 

โอกำส ผลกระทบ ค่ำควำม
เสี่ยง 

เกณฑ์กำร
ประเมิน 

๒. ด้านการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ตำมกฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร หลักวิชำกำรท่ีก ำหนดไว้ ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 
๑. กองคลัง กำรสรรหำบุคลำกรตำมแผนอัตรำก ำลัง ๑ ๑ ๑ L 
๒.  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ๑ ๑ ๑ L 
๓.  กำรตรำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี 
๑ ๓ ๓ L 

๔.  กำรตรำข้อบัญญัติทั่วไป  ๑ ๑ ๑ L 
๕.  กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมที่

ได้รับกำรอนุมัติ 
๒ ๔ ๘ M 

๖.  กำรด ำเนินงำนกองทุนหลักประกัน
สุขภำพ (สปสช.) 

๒ ๔ ๘ M 

๗.  กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยอำคำร
สถำนที่ ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

๑ ๕ ๕ M 

๘.  กำรขออนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง ๑ ๕ ๕ M 
๙.  กำรบริหำรจัดกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ ๑ ๔ ๔ M 

๑๐.  กำรรำยงำน /กำรก ำหนดตัวชี้วัด เช่น 
ITA /LPA/ OIT/E-laas/GFMIF/กำร
รำยงำนปริมำณขยะ/ฯลฯ กำรด้วย
ระบบอิเลคทรอนิกส์อ่ืน ๆ  

๑ ๓ ๔ M 

 
 
 
 



๓4 
ที่. ส่วนรำชกำร ภำรกิจ/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่มี

ควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ค่ำควำม

เสี่ยง 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

๓. ด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีที่ไม่เป็นไป
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร หลักวิชำกำรท่ีก ำหนดไว้ ส ำหรับองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  
๑. กองคลัง กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนงำน/

โครงกำร 
๑ ๕ ๕ M 

๒.  กำรเบิกจ่ำยเงินเดือน/ค่ำตอบแทน/ ๑ ๔ ๔ M 
๓.  กำรเบิกจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำน ๑ ๕ ๕ M 
๔.  กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

รำชกำร 
๒ ๔ ๘ M 

๕.  กำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๑ ๕ ๕ M 

๖.  กำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน
และกำรน ำส่งเงินคืนตำมสัญญำ 

๑ ๕ ๕ M 

๗.  กำรบัญชี ๑ ๕ ๕ M 
๘.  กำรจัดเก็บและพัฒนำรำยได้ ๒ ๔ ๘ M 
๙.  กำรพัสดุ ๒ ๔ ๘ M 
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถปฏิบัติ
ตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร นโยบำยของรัฐบำล หรือปฏิบัติไม่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติรำชกำร 
หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตำมบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๑. กองคลัง กำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรสวนต ำบลและ พ.ร.บ.ก ำหนด
แผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้ 
อปท. ๒๕๔๒ 

๒ ๔ ๘ M 

๒  กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล      
  ๒.๑ กำรปรองดองสมำนฉันท์ ๑ ๑ ๑ L 
  ๒.๒ กำรแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอย ๑ ๑ ๑ L 
  ๒.๓ กำรลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ๒ ๓ ๓ L 

๓.  งำนบริหำรงำนทั่วไป     
  ๓.๑ งำนสำรบรรณ ๑ ๑ ๑ L 

๔.  กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรประหยัด
พลังงำน 
๔.๑ มำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ 
๔.๒ มำตรกำรประหยัดน้ ำมัน 

 
 

๒ 
๒ 

 
 

๔ 
๔ 

 
 

๘ 
๘ 

 
 

M 
M 

 
 



๓5 
ที่. ส่วนรำชกำร ภำรกิจ/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่มี

ควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ค่ำควำม

เสี่ยง 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

๕. กองคลัง ๕.๑ กำรรักษำวินัย จรรยำบรรณ ๑ ๕ ๕ M 
๖.  ๖.๑ กำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน ๒ ๓ ๖ M 
       

 
 

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



๓6 
การจัดล าดับความเสี่ยงแผนงานโครงการ/กิจกรรม 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอภักดีชมุพล  จังหวัดชัยภมูิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กองช่าง 
ที่. ส่วนรำชกำร ภำรกิจ/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่มี

ควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ค่ำควำม

เสี่ยง 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

๑. ด้านกลยุทธ์ (S:Strategic Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรก ำหนดนโยบำย แผนงำน โครงกำรไม่เป็นไปตำม
อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

๑. กองช่ำง  กำรจัดกำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิก
สภำท้องถิ่น 

๑ ๑ ๑ L 

๒.  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (กำรส ำรวจ/
ออกแบบ) 

๒ ๔ ๘ M 

๓.  กำรตรำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี (งำนส ำรวจ/ออกแบบ/ประมำณ
รำยจ่ำย) 

๒ ๔ ๘ M 

๒. ด้านการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำม
กฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร หลักวิชำกำรท่ีก ำหนดไว้ ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๑. กองช่ำง กำรสรรหำบุคลำกรตำมแผนอัตรำก ำลัง ๑ ๑ ๑ L 
๒.  กำรเสนอแผนงำน/โครงกำรในแผนพัฒนำ

ท้องถิ่นขอรับเงินอุดเฉพำะกิจจำกหน่วยงำน
อ่ืน ที่เกินศักยภำพ อบต. 

๒ ๓ ๖ M 

๓.  กำรตรำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 

๒ ๓ ๖ M 

๔.  กำรตรำข้อบัญญัติทั่วไป  ๑ ๑ ๑ L 
๕.  กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับ

กำรอนุมัติ 
๕.๑ งำนออกแบบและก่อสร้ำง 

๒ ๔ ๘ M 

  ๕.๒ กำรก ำหนดรำคำกลำง/TOR ๒ ๔ ๘ M 
  ๕.๓ งำนควบคุมงำน ๒ ๔ ๘ M 

๖.  กำรควบคุมอำคำร ๒ ๔ ๘ M 
๗.  กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยอำคำรสถำนที่ 

ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
๒ ๔ ๘ M 

๘.  กำรขออนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง ๑ ๔ ๔ M 
๙.  กำรบริหำรจัดกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ ๑ ๔ ๔ M 

๑๐.  กำรรำยงำน ITA /LPA/ OIT/E-  ๑ ๓ ๓ L 
 
 
 
 



๓7 
ที่. ส่วนรำชกำร ภำรกิจ/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่มี

ควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ค่ำควำม

เสี่ยง 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

  laas/GFMIF/กำรรำยงำนปริมำณขยะ/
ฯลฯ กำรด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์อื่น ๆ 

    

๓. ด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีที่ไม่เป็นไป
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร หลักวิชำกำรท่ีก ำหนดไว้ ส ำหรับองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  
๑. กองช่ำง กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนงำน/

โครงกำร 
๑ ๔ ๔ M 

๒.  กำรเบิกจ่ำยเงินเดือน/ค่ำตอบแทน/ ๑ ๔ ๔ M 
๓.  กำรเบิกจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำน ๑ ๕ ๕ M 
๔.  กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

รำชกำร 
๒ ๔ ๘ M 

๕.  กำรส ำรวจพื้นที่สนับสนุนกำรจัดเก็บ
และพัฒนำรำยได้ /ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้ำง 

๑ ๓ ๓ L 

๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถปฏิบัติ
ตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร นโยบำยของรัฐบำล หรือปฏิบัติไม่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติรำชกำร 
หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตำมบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๑. กองช่ำง กำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรสวนต ำบลและ พ.ร.บ.ก ำหนด
แผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้ 
อปท. ๒๕๔๒ 

๒ ๓ ๖ M 

๒.  กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล      
  ๒.๑ กำรปรองดองสมำนฉันท์ ๑ ๑ ๑ L 
  ๒.๒ กำรแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอย ๑ ๑ ๑ L 
  ๒.๓ กำรลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ๑ ๓ ๓ L 

๓.  งำนบริหำรงำนทั่วไป    L 
  ๓.๑ งำนสำรบรรณ ๑ ๓ ๓  

๔.  กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรประหยัด
พลังงำน 
๔.๑ มำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ 
๔.๒ มำตรกำรประหยัดน้ ำมัน 

 
 

๑ 
๑ 

 
 

๔ 
๔ 

 
 

๔ 
๔ 

 
 

M 
M 

๕. กองช่ำง กำรรักษำวินัย จรรยำบรรณข้ำรำชกำร ๑ ๕ ๕ M 
 
 
 



๓8 
การจัดล าดับความเสี่ยงแผนงานโครงการ/กิจกรรม 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอภักดีชมุพล  จังหวัดชัยภมูิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กองสวัสดกิารสังคม 
ที่. ส่วนรำชกำร ภำรกิจ/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่มี

ควำมเสี่ยง 
โอกำส ผลกระทบ ค่ำควำม

เสี่ยง 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

๑. ด้านกลยุทธ์ (S:Strategic Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรก ำหนดนโยบำย แผนงำน โครงกำรไม่เป็นไปตำม
อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

๑. กองสวัสดิกำร
สังคม 

กำรจัดกำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น 

๑ ๑ ๑ L 

๒.  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ๑ ๑ ๑ L 
๓.  กำรตรำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี 
๑ ๑ ๑ L 

๒. ด้านการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำม
กฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร หลักวิชำกำรท่ีก ำหนดไว้ ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 
๑. กองสวัสดิกำร

สังคม 
กำรสรรหำบุคลำกรตำมแผนอัตรำก ำลัง ๑ ๑ ๑ L 

๒.  กำรเสนอแผนงำน/โครงกำรในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นขอรับเงินอุดเฉพำะกิจจำกหน่วยงำน
อ่ืน ที่เกินศักยภำพ อบต. 

๑ ๔ ๔ M 

๓.  กำรตรำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 

๑ ๑ ๑ L 

๔.  กำรตรำข้อบัญญัติทั่วไป  ๑ ๑ ๑ L 
๕.  งำนสงเครำะห์ผู้ยำกไร้ ด้อยโอกำส ๑ ๓ ๓ L 
๖.  กำรลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ/ผู้

พิกำร/ผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ 
๒ ๓ ๖ L 

๗.  กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยอำคำรสถำนที่ 
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

๑ ๕ ๕ L 

๘.  กำรขออนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง ๒ ๔ ๘ M 
๙.  กำรรำยงำน ITA /LPA/ OIT/E- 

laas/GFMIF/กำรรำยงำนปริมำณขยะ/ฯลฯ 
กำรด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์อ่ืน ๆ 

๒ ๓ ๖ M 
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๓. ด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีที่ไม่เป็นไป
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร หลักวิชำกำรท่ีก ำหนดไว้ ส ำหรับองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  
๑. กองสวัสดิกำร

สังคม 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนงำน/
โครงกำร 

๑ ๕ ๕ M 

๒.  กำรเบิกจ่ำยเงินเดือน/ค่ำตอบแทน/ ๑ ๔ ๔ M 
๓.  กำรเบิกจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำน ๑ ๑ ๑ L 
๔.  กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป

รำชกำร 
๒ ๔ ๘ M 

๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถปฏิบัติ
ตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร นโยบำยของรัฐบำล หรือปฏิบัติไม่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติรำชกำร 
หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตำมบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๑. กองสวัสดิกำร

สังคม 
กำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรสวนต ำบลและ พ.ร.บ.ก ำหนดแผน
และข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้ อปท. 
๒๕๔๒ 

๒ ๔ ๘ M 

๒.  กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล      
  ๒.๑ กำรปรองดองสมำนฉันท์ ๑ ๑ ๑ L 
  ๒.๒ กำรแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอย ๑ ๑ ๑ L 
  ๒.๓ กำรลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ๑ ๓ ๓ L 

๓.  งำนบริหำรงำนทั่วไป    L 
  ๓.๑ งำนสำรบรรณ ๑ ๓ ๓ L 

๔.  กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรประหยัด
พลังงำน 
๔.๑ มำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ 
๔.๒ มำตรกำรประหยัดน้ ำมัน 

 
 

๒ 
๒ 

 
 

๔ 
๔ 

 
 

๘ 
๘ 

 
 

M 
M 

๕.  กำรรักษำวินัย จรรยำบรรณข้ำรำชกำร ๑ ๕ ๕ M 
๖.  กำรควบคุมภำยใน/กำรป้องกันควำมเสี่ยง ๑ ๔ ๔ M 

 
 

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



๔0 
การจัดล าดับความเสี่ยงแผนงานโครงการ/กิจกรรม 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอภักดีชมุพล  จังหวัดชัยภมูิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทอง 

ที่. ส่วนรำชกำร ภำรกิจ/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่มี
ควำมเสี่ยง 

โอกำส ผลกระทบ ค่ำควำม
เสี่ยง 

เกณฑ์กำร
ประเมิน 

๑. ด้านกลยุทธ์ (S:Strategic Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรก ำหนดนโยบำย แผนงำน โครงกำรไม่เป็นไปตำม
อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

๑. ศพด.  กำรเลือกตั้ง/แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
สถำนศึกษำ 

๑ ๓ ๓ L 

๒.  กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ๑ ๔ ๔ M 
๓.  กำรตรำข้อบังคับสถำนศึกษำ ๑ ๑ ๑ L 
๔.  กำรก ำหนด นโยบำยวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์

สถำนศึกษำ 
๔ ๒ ๘ M 

๕.  โครงสร้ำงอัตรำก ำลัง ๑ ๓ ๓ L 
๒. ด้านการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำม
กฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร หลักวิชำกำรท่ีก ำหนดไว้ ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 
๑. ศพด. ควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ต่อ

ผู้ใช้บริกำร 
๒ ๔ ๘ M 

๒.  ควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของอำคำรสถำนที่ต่อผู้ใช้บริกำร 

๒ ๔ ๘ M 

๓.  กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรของ
สถำนศึกษำ 

๑ ๔ ๔ M 

๔.  ควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำ ๑ ๕ ๕ M 
๕.  กำรดูแลสงเครำะห์เด็กยำกไร้ ด้อยโอกำส ๑ ๑ ๑ L 
๖.  กำรควบคุมคุณภำพกำรเรียน กำรสอน ๒ ๕ ๕ M 
๗.  กำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ผู้สอน ๑ ๔ ๔ M 
๘.  มำตรฐำนอำคำรสถำนที่ ๒ ๔ ๘ M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔1 
 

๓. ด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีที่ไม่เป็นไปตำม
อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร หลักวิชำกำรท่ีก ำหนดไว้ ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
๑. ศพด. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนงำน/

โครงกำร 
๒ ๔ ๘ M 

๒.  กำรเบิกจ่ำยเงินเดือน/ค่ำตอบแทน/
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 

๑ ๔ ๔ M 

๓.  กำรเบิกจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำน ๑ ๑ ๑ M 
๔.  กำรเก็บเงิน กำรรักษำเงิน สถำนศึกษำ ๒ ๔ ๘ M 
๕.  กำรบัญชี ๒ ๔ ๘ M 
๖.  กำรพัสดุ  ๑ ๕ ๕ M 
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำม
ระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร นโยบำยของรัฐบำล หรือปฏิบัติไม่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติรำชกำร หรือปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตำมบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๑. ศพด. กำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรสวนต ำบลและ พ.ร.บ.ก ำหนดแผน
และข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้ อปท. 
๒๕๔๒ 

๒ ๔ ๘ M 
 
 
 
 

๒.  กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล      
  ๒.๑ กำรปรองดองสมำนฉันท์ ๑ ๑ ๑ L 
  ๒.๒ กำรแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอย ๑ ๑ ๑ L 
  ๒.๓ กำรลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ๑ ๓ ๓ L 

๓.  งำนบริหำรงำนทั่วไป     
  ๓.๑ งำนสำรบรรณ ๑ ๓ ๓ L 

๔.  กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรประหยัด
พลังงำน 
๔.๑ มำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ 
๔.๒ มำตรกำรประหยัดน้ ำมัน 

 
 

๒ 
๑ 

 
 

๔ 
๑ 

 
 

๔ 
๑ 

 
 

M 
L 

๕. ศพด. กำรรักษำวินัย จรรยำบรรณข้ำรำชกำร     
หมำยเหตุ. E (Extreme) หมำยถึง ควำมเสี่ยงสูงมำก ไม่สำมำรถยอมรับได้ จ ำเป็นต้องเร่งด ำเนินกำรจัดกำรควำม
เสี่ยง    โดยเร็วให้ระดับควำมเสี่ยงอยู่ในระดับอันเป็นที่ยอมรับได้โดยเร็ว 
    H (High) หมำยถึง ควำมเสี่ยงสูง ไม่อำจยอมรับได้ ต้องมีกำรจัดกำรีควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ 
    M (Medium) หมำยถึง ควำมเสี่ยงปำนกลำง เป็นระดับควำมเสี่ยงอันเป็นที่ยอมรับได้แต่ต้องยังมีกำร
ควบคุม 
    L (Low) หมำยถึง ควำมเสี่ยงต่ ำ ไม่ต้องมีกำรควบคุม 

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



๔2 
สรุป 

ช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐที่พึงระมัดระวัง 
ในการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ 

 
ล ำดับ

ที ่
ประเภทควำมเสี่ยง พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง แนวทำงกำรป้องกัน 

๑. ทุจริตยักยอกเงิน 
ทรัพย์สินของรำชกำร 

๑. น ำเงินยืมของรำชกำรไปใช้ส่วนตัว ไม่น ำส่งคืน
ภำยในเวลำที่ก ำหนด เนื่องจำกหน่วยงำนไม่มีกำร
ก ำหนดขั้นตอนกำรก ำกับติดตำมและระยะเวลำที่
ชัดเจนในกำรติดตำมกำรคืนเงิน(กำรส่งเอกสำรกำร
จ่ำย เงินเหลือจ่ำย) หรือมีกำรก ำหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลำแต่ไม่มีกำรถือปฏิบัติอย่ำงจริงจัง 

ยึดมั่นในวินัย จรรณ
ยำบรรณโดยเคร่งครัด 

  ๒. ไม่แจ้งข้อมูลเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและไม่น ำส่ง
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บ 

 

  ๓. ดูดน้ ำมันในรถยนต์ของรำชกำรไปใช้หรือขำย  
  ๔. น ำทรัพย์สินของรำชหำรไปจ ำน ำ  

๒. กำรพิจำรณำอนุมัติ 
อนุญำต ไม่ถูกต้องตำม
ขั้นตอน ระเบียบ 
กฎหมำยที่ก ำหนด 

ผู้มีอ ำนำจ อนุมัติ อนุญำตใช้อ ำนำจโดยไม่
ด ำเนินกำรตำมขึ้นตอน ระเบียบ กฎหมำยที่
ก ำหนด เนื่องจำกมีผลประโยชน์แอบแฝง 

 

๓. กำรเสนอของบประมำณ
และอนุมัติงบประมำณไม่
เป็นไปตำมขั้นตอน 
ระเบียบ กฎหมำยที่
ก ำหนด 

กำรเสนอของบประมำณโดยหน่วยงำนในระดับ
พ้ืนที่ทั้งแบบมีค ำขอและไม่มีค ำขอเมื่อได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณแล้ว จะมีกำรโอนงบประมำณ
ในลักษณะเงินทอนคืนแก่ผู้มีอ ำนำจหรือผู้ใกล้ชิด 

ยึดมั่นในวินัย 
จรรยำบรรณโดย
เคร่งครัด 

๔. กำรทุจริตกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงพัสดุ  

๑. ซื้อในรำคำที่สูงเกินมำตรฐำน หรือรำคำ
ท้องตลำด 
๒. มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเอ้ือประโยชน์
ผู้ประกอบกำร 
๓. กำรแบ่งซ้ือแบ่งจ้ำง เพื่อเลี่ยงวิธีตำมระเบียบ 
๔. ใช้วิธจีัดซื้อไม่ถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย 
๕. ไม่ท ำกำรสืบรำคำจำกผู้ประกอบกำรโดยตรง 
๖. ผู้เสนอรำคำต่ ำสุดไม่ได้รับกำรคัดเลือก 
๗. ท ำสัญญำซ้ ำกับผู้รับจ้ำงรำยเดินโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร โดยอ้ำงควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 
๘. ก ำหนดร่ำงขอบเขตงำนเอ้ือประโยชน์ให้
ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง 
 

 

 



๔3 
 

 
ล ำดับที่ ประเภทควำมเสี่ยง พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง แนวทำงกำรป้องกัน 

  ๙. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญำโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร มีกำรตรวจรับก่อนส่งมอบของ ตรวจรับ
พัสดุมำตรงตำมท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำ 

 

๕. กำรทุจริตกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 

๑. จัดซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ไม่ได้ตำมขนำด หรือคน
ละสำยพันธุ์ตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ ไมมีคุณภำพ 
๒. พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ได้รับมอบไว้ในสัญญำไม่นำน
ก็ตำย 
๓. แจกพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ไม่ครบถ้วนตำม
เป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์กำรจัดซื้อ 
๔.น ำไปขำยต่อหำผลประโยชน์ 
๕. ไม่มีกำรจัดซื้อจริง ฯลฯ 

 

๖. กำรทุจริตกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงแรงงำน 

๑. ใช้ดุลยพินิจเลือกพวกพ้อง เครือญำติเข้ำร่วม
โครงกำร 
๒. มีกำรน ำรำยชื่อผู้อื่นไปใช้เข้ำร่วมโครงกำร 
๓. เวียนรำยชื่อบุคคลเดียวกันเข้ำร่วมหลำย
โครงกำร 
๔. ใช้ชื่อบุคคลอื่นมำปฏิบัติงำน แต่ขอเบิกเงิน
ค่ำจ้ำง 
๕. เรียกรับผลประโยชน์และกับกำรพิจำรณำเข้ำ
ร่วมโครงกำร 
๖. หักหัวคิว 

 

๗. กำรทุจริตจัดซื้อจัดจ้ำง
พัสดุ ประเภทกำรก้อ
สร้ำง ครุภัณฑ์ประเภท 
สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำร 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 

ที่.....603......../๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
…………………… 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙  บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้  หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขัดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 
  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้ง
คณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ประกอบด้วยพนักงานส่วนต าบลผู้มี
ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
  ๑. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง             เป็นประธำนคณะท ำงำน 
  2. หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด      เป็น รองประธำนคณะท ำงำน 
  3. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง      เป็น คณะท ำงำน 
  4. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   เป็น คณะท ำงำน 
  5. นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร     เป็น คณะท ำงำน 
  6. นักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยช ำนำญกำร   เป็นคณะท ำงำน 
  7. นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้     เป็นคณะท ำงำน 
  8. นักวิชำกำรศึกษำ      เป็นคณะท ำงำน 
  9. เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน    เป็นคณะท ำงำน 
  ๑0. เจ้ำพนักงำนธุรกำร               เป็น คณะท ำงำน/เลขำนุกำร 
  อ านาจหนา้ที ่
  ๑. จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดความเสี่ยง 
  ๓. จัดท ารายงานผลการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

/๕. พิจารณา... 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

  ๕. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง   ณ   วันที่      เดือน ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

                                    (นายวุฒินันท์  รัตนเพชร) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                              บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง  อ าเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 36260 
ที่ ชย 79601/ว.......................วันที่...............ตุลำคม     ๒๕๖๔ 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหรือคณะท ำงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง            
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรียน   ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และหัวหน้าส านักปลัด 

เรื่องเดมิ 
ตามที่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้

มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือ ที่ กค 
๐๔๐๙.๔/ว ๒๓  ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา ๓/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดว่าการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

ข้อเท็จจริง 
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อาศัยอ านาจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๕/
๒๕๒๗ ข้อ ๑๑ ลงวันที่  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงขอส่งค าสั่ง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 

  
 
 
                                                                              
       (นายวุฒินันท์  รัตนเพชร) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
 
 
 
 
 



                              บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง  อ าเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 36260 
ที่ ชย 79601/ว.......................วันที่...............ตุลำคม     ๒๕๖๔ 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหรือคณะท ำงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง            
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรียน   ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และหัวหน้าส านักปลัด 

เรื่องเดมิ 
ตามที่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้

มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดย ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือ ที่ กค 
๐๔๐๙.๔/ว ๒๓  ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา ๓/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดว่าการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

ข้อเท็จจริง 
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อาศัยอ านาจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่  ๘๕/
๒๕๒๗ ข้อ ๑๑ ลงวันที่  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงขอส่งค าสั่ง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 

  
                                                                              
       (นายวุฒินันท์  รัตนเพชร) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
 
 
 
รำยชื่อผู้รับหนังสือ 
1. ส ำนักปลัด.....................................2.กองคลัง..................................3.กองช่ำง.................................  
4. กองสวัสดิกำรสังคม................................5 กองกำรศึกษำฯ.................................. 
 



                              บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง  อ าเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 36260 
ที่ ชย 79601/                                      วันที่       พฤศจิกำยน  2564 
เรื่อง    ขออนุมัติประกำศใช้แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 

เรื่องเดิม 
ตำมที่ พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มำตรำ ๗๙ ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้

มีกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด และกระทรวงกำรคลังได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตำมหนังสือ ที่ กค 
๐๔๐๙.๔/ว ๒๓  ลงวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ มำตรำ ๓/๑ 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๖ ที่ก ำหนดว่ำกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีได้แก่ กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย 

ข้อเท็จจริง 
เพ่ือให้กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง อ ำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ มีประสิทธิภำพ 

ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ ๘๕/
๒๕๒๗ ข้อ ๑๑ ลงวันที่  ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๕๗ และมำตรำ ๕๙ มำตรำ ๖๐ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงขออนุมัติ
ประกำศใช้แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำร พ.ศ.2565 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง 
(รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) และประกำศให้ประชำชนทรำบโดยทั่วกัน 

ระเบียบ/กฎหมาย 
1. ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ 
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลวังทองเป็นไปตำมระเบียบ/หนังสือสั่งกำรดังกล่ำว จึงเห็นควรพิจำรณำประกำศใช้แผนกำรบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยง ประจ ำปีงบปรำณ พ.ศ. 2565  

 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ 
 
        (ลงชื่อ)      

                   (นำงสำวโสรยำ  แตงสอำด) 
                                   ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
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ควำมเห็นหัวหน้ำส ำนักปลัด 
............................................................................................................................. ........................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
 
                        (นำยชัยโย   กองทอง) 

    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน 
            หวัหน้ำส ำนักปลัด 

 
 

 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 

                             (นายวุฒินันท์   รัตนเพชร) 
                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 

 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 

 อนุมัติ 

 ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................ ............... 

 

 

               (นายวุฒินันท์   รัตนเพชร) 
                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ปฏิบัติหน้าที่ 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 

 

 

 
 
 

 

 


