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ของ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 

อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 
เรื่อง  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 

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

  เ พ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม อ าเภอกันทรารมย์              
จังหวัดศรีสะเกษ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อาศัยอ านาจตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๕/๒๕๒๗ ข้อ ๑๑ ลงวันที่  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมาตรา ๕๙ มาตรา 
๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ  วันที่     ๑   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

       (นางสาวภัควรินทร์  วุฒิวิทยาสิทธิ์) 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 
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ค าน า 

  เ พ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม อ าเภอกันทรารมย์            
จังหวัดศรีสะเกษ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อาศัยอ านาจตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗   ข้อ ๑๑  ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ มาตรา ๕๙ 
มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียมโดยความเห็นชอบของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม จึงก าหนด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ไว้
เป็นเครื่องมือในการก ากับการด าเนินงานด้านการป้องกันความเสี่ยงเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จะได้น าเสนอต่อไปนี้ 
 
 
      (ลงชื่อ)      ประธานคณะท างาน 
               (นางสาวภัควรินทร์  วฒุิวิทยาสิทธิ์) 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 
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สารบัญ 
                     
หน้า 
ค าน า                       
ก 
สารบรรณ                      
ข               
        
บทที่ ๑ บทน า            
  ๑.๑ ความหมายและค าจ ากัดความ 
  ๑.๒ หลักการและเหตุผล 
  ๑.๓ วัตถุประสงค์ 
  ๑.๔ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง        
           ๒.๑ รูปแบบการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 
  ๒.๒ การบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO 
  ๒.๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
บทที่ ๓ การจัดล าดับความเสี่ยง         
          ๓.๑ การก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง 
  ๓.๒ การจัดล าดับความเสี่ยง 
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม     
  ๔.๑ คณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 
  ๔.๒ แผนการประเมินความเสี่ยงของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม     
   - ส านักงานปลัด 
   - กองคลัง                   
   - กองช่าง        
   - กองสวัสดิการสังคม         
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                                - ศูนย์พัฒนาเด็กแหล่งในสังกัด ๔ แห่ง     
  
  ๔.๓ การจัดล าดับความเสี่ยงของภารกิจ/งาน/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยง    
   - ส านักงานปลัด 
   -  กองคลัง         
   -  กองช่าง         
   - กองสวัสดิการสังคม        
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง       
                                
ภาคผนวก 
  -  ประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๕ 
  -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
   
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ๒๕๖๕ หนา้ 6 

 

บทที่ ๑ 
บทน า 

 
๑.๑ ความหมายและค าจ ากัดความ 
  ความเสี่ยง(Risk)  คือ การวัดความสามารถที่จะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบ
ความส าเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ อย่างเช่น การ
จัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคต โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด มา
ด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ ภายใต้กรอบเวลาอันจ ากัดซึ่งเป็นการก าหนดการปฏิบัติการในอนาคต ความ
เสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนและความจ ากัดของทรัพยากรโครงการ 
ผู้บริหารโครงการจึงต้องจัดการความเสี่ยงของโครงการเพ่ือให้ปัญหาของโครงการลดน้อยลงและสามารถ
ด า เนิ นการให้ประสบความส า เร็ จตามเป้ าหมายที่ ตั้ ง ไว้ อย่ า งมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล 
(https:.//th.wikipedia.org/wiki/2020/11/06/ความเสี่ยง) 
  การบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการ
วิเคราะห์เพื่อจัดล าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจาก ๑) 
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์(Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ๒) 
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
  การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง
หรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
  การติดตามประเมินผล หมายถึง การติดตามผลระหว่างการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม และท าการสอบทานว่าแผนจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพหรือไม่หากแผนจัดการความ
เสี่ยงใดไม่มีประสิทธิภาพก็ให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
ก าหนดไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและ
ทันเวลา การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงควรจัดให้มีการด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
๑.๒ หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ก าหนดให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด และกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือ ที ่กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓  ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้การบริหารจัดการความ
เสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
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บ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือ
บรรลุเป้หมายดังต่อไปนี้ 
  (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  (๔) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
  (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
  (๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
  (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
  ๑. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 
  ๒. เพ่ือป้องกันความเสียหายแก่หน่วยงายของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๑.๔ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง 
  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 การ
ก าหนดนโยบาย แผนงาน ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การด าเนินงาน การติดตมประเมินผล การปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน 
   ๒.๔ บุคลากร (Staff) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   ๒.๕ ทักษะ ความรู้ความสามารถ (Skill) ของบุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายประจ า 
   ๒.๖ รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารและ
พนักงานในองค์กร 
   ๒.๗ ค่านิยมร่วม (Shared Values) ของบุคลากรในองค์กรที่มีเป้าหมาย ทิศทาง
เดียงเดียวกันในอันที่จะปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
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เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนหากไม่มีค่านิยมร่วมกันแล้วก็จะเกิดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคในการบรรลุ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติราชการ 

....................... 
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บทที่ ๒ 

 การบริหารจัดการความเสี่ยง  

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) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ หรือหลักวิชาการ การไม่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานเพียงพอของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ความประมากเลินเล่อ ฯลฯ 
  ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชีที่ไม่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการที่ก าหนดไว้ หรือไม่มี
ความรู้ ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ การจงใจละเว้น ความประมาทเลินเล่อ ฯลฯ 
  ๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบหรือที่เกี่ยวข้อง(C:Compliance Risk)  เป็นความเสี่ยง
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้หรือระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่างๆ ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หรือไม่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ สถานการณ์
ปัจจุบัน (ระเบียบล้าหลัง)  
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 
เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 
  ๓. การบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น (Event Identification) เป็นการรวบรวม
เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกหน่วยงาน  
  ๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการจ าแนกและจัดล าดับการประเมิน
ความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถ
ประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 
  ๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการด าเนินการหลังจากท่ีองค์กรสามารถ
บ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กรและประเมินความส าคัญของความเสี่ยง โดยน าความเสี่ยงไปแก้ไขด้วยวิธีการอัน
เหมาะสมด้วยวิธีการ ๔ วิธี ดังนี้ 
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   ๕.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk avoidance) หมายถึง การเลิกหรือไม่กระท าใน
อันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสี่ยง 

   ๕.๒ การควบคุมความสูญเสีย (Risk reduction) มี ๒ วิธี คอื ๑) การป้องกันมิให้
เกิดความเสียหาย ๒) การควบคุมความรุนแรงของความสูญเสียมิให้มีผลกระทบในวงกว้าง 

   ๕.๓ การแบ่งความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ วิธีการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
   ๕.๔ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การยอมรับว่าการด าเนินงาน
ขององค์กรมีความเสี่ยงในบางประเด็น เป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ หรือน่าจะเกิดขึ้นน้อย โดยมีวิธีการ
หรือสามารถป้องกันได้ไม่เพ่ิมความเสี่ยงยิ่งขึ้นจนไม่สามารถยอมรับได้ 
  ๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Actives ) คือการก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่
จะกระท าเพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น 
การก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพ่ือเป็น
การสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  ๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) คือ ระบบ
สารสนเทศและการติดต่อสื่อสารทีดีมีคุณภาพ  
  ๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring) คือ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความ
เสี่ยงประจ าองค์กรว่าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถือหรือปฏิบัติอยู่นั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือไม่ มีประเด็นใดสมควรแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือดียิ่งขึ้นไป 
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 ปัจจัยท่ีท าให้การบริหารจัดการความเสี่ยงล้มเหลว คือ 
  ๑. ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ 
  ๒. ไม่มีวิสัยทัศน์หรือวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจนในการวางแผนกลยุทธ์ 
  ๓. ไม่มีการสื่อสารให้พนักงานหรือบุคลากรในสังกัดรับทราบถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง 
  ๔. ล้มเหลวในการสร้างทีมงานในการป้องกันความเสี่ยงไม่ส่าจะเป็นทีมผู้บริหารหรือทีม
ผู้ปฏิบัติงาน 
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  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 
๒.๖ การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
  ๑. การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ ( Quantitative Risk Assessment) เป็นการประเมิน
เชิงสถิติตัวเลข อธิบายด้วยหลักการเหตุผล แบ่งเป็น ๑) ประเมินแบบ Deterministic Risk Assessment ๒) 
ประเมินแบบ Probabilistic Risk Assessment 
  ๒. การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Assessment) เป็นการประเมินที่
มีลักษณะดังต่อไปนี้ 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 การ
ประเมินเชิงคุณภาพและการประเมินเชิงปริมาณ โดยส่วนมากแล้วผู้บริหารจะใช้วิธีการประเมินเชิงคุณภาพใน
กรณีท่ีมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถใช้การประเมินเชิงปริมาณได้ เนื่องจากการประเมินเชิงปริมาณมีเทคนิควิธีการที่
ซับซ้อนมากกว่า ทั้งนี้การจะพิจารณาใช้วิธีการประเมินแบบใดขึ้นอยู่กับความเหมาะ 
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๒.๘ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง แบ่งออกเป็นสองวิธีคือ  
  ๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินหาสาเหตุ ความเป็นไปได้ของความ
เสี่ยง ผลกระทบ ความรุนแรงชองผลกระทบ แนวทางการป้องกัน การแก้ไขปัญหา  วิธีการที่นิยมใช้ คือ 
   ๑) แบบ Probability impact Matrix เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงรายโครงการ 
   ๒) แบบ Top Ten Risk Item Tracking เป็นการจัดล าดับความเสี่ยงของโครงการ
และวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของโครงการ 
   ๓) Expert Judgment เป็นการประเมินความเสี่ยงโดยเอาความรู้สึก สัญชาตญาณ 
ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับใด เช่น สูง กลาง ต่ า 
จะใช้วิธีการเชิงปริมาณหรือไมใช้ก็ได้  
  ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ เป็นการประเมินหาสาเหตุ ความเป็นไปได้ของความ
เสี่ยง ผลกระทบ ความรุนแรงชองผลกระทบ แนวทางการป้องกัน การแก้ไขปัญหา โดยใช้ข้อมูลสถิติตัวเลข 
วิธีการที่นิยมใช้ ตัวอย่างเช่น เทคนิค Decision Tree analysis 
๒.๙ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน 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 าบลค าเนียม อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
  
 

 
       ก าหนดนโยบายและแนวทาง   ก าหนดโครงสร้าง  ก าหนดประเภทความเสีย่ง 
             การบรหิารความเสี่ยง                        และหน้าที่ความรับผดิชอบ              ระดับความเสี่ยงและเกณฑ ์
              การบริหารความเสีย่ง       การประเมินความเสีย่ง  
 
 
- ค้นหาและระบุปัจจัยเสีย่ง   ทบทวนความเชื่อมโยงสอดคล้อง 
จากปัจจัยภายในและภายนอก                       ของยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง 
- วิเคราะห์ความเสีย่ง                                  และระดับกรม และระดับส านัก 
โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิด 
ผลกระทบต่อองค์กรที่จะไดร้ับ            
- จัดล าดับความเสี่ยง   วิเคราะห์และสรุปปจัจัยเสี่ยง 
เรียงตามล าดับของโอกาสและผล 
กระทบที่จะได้รับ/เกดิ 
 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
                                               - การก าหนดมาตรการ/วิธีการ 
         จัดการความเสีย่ง 
         - ก าหนดกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 
                                                      ที่แก้ไขลดหรือป้องกันความเสี่ยง 
            ปฏิบัติตามแผน      - ระบุผู้รับผิดชอบและวันเวลาแลว้
          เสร็จที่ชัดเจน 
 

รายงานและติดตาม 
ผลการปฏิบตัิตามแผนการบริหาร 

จัดการความเสีย่ง 
 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผน 
บริหารความเสี่ยง ประจ าป ี

 
 
                                                  วิเคราะห์สรุปผลรายงานต่อผู้บริหารสูงสุด 

ขององค์กร (อบต.) 
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๒.๑๐ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประโยชน์ดังนี้ คือ 
  ๑. เป็นการสร้างฐานความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและปฏิบัติงาน 
  ๒. ให้ทราบถึงสภาพการด าเนินงานที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือเกิดความระมัดระวังในการด าเนินงานมิให้เกิดข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน 
  ๓. เป็นเครื่องมือในการบริหารการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

............................. 
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บทท่ี ๓ 
การจัดล าดับความเส่ียง 

 

๓.๑ การก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง 
  หลังจากท่ีคณะท างานหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการค้นหาและระบุปัจจัยเสี่ยง
จากการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  ประเภทความเสี่ยง ขนาด ความรุนแรง ความร้ายแรง ความถี่ใน
การเกิดความเสี่ยง ช่วงเวลา ขอบเขตพ้ืนที่หรือผู้ได้รับผลกระทบ ความเสียหาย เสร็จแล้ วคณะท างานต้อง
ก าหนดระดับความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัด 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 
 

ตารางแสดงเกณฑ์กาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood ) 
โอกาสที่จะเกิดความ

เสี่ยง 
ค าจ ากัดความ ความถี่โดยเฉลี่ย ระดับความรุนแรง 

สูงมาก บ่อยมาก ๑ ครั้ง/เดือนหรือ
มากกว่า 

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 การจัดล าดับความเสี่ยง 
  เมื่อคณะท างานหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงเสร็จแล้ว จะต้อง
น าความเสี่ยงมาวิเคราะห์ความเสี่ยง (level of Risk)เพ่ือจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยจัดล าดับ
ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ลักษณะความรุนแรง ผลกระทบ ตามตาราง Risk 
Map  
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ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Map) 

โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง 

ผลกระทบของความเสี่ยง 
1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 =ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

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 
ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง × ค่าระดับของผลกระทบของความเสี่ยง 

 

 

ตารางแสดงการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงโดยรวม ระดับคะแนน แทนด้วยแถบ
สี 

ความหมาย 

สูงมาก (Extreme) 20 - 25 แดง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ 
จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได้ทันที 
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 โดยไม่ต้องมีการ
ควบคุมความเสี่ยง หรือการจัดการเพ่ิมเติม 

 

 

 

............................. 
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บทที่ ๔ 
การจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 

อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

๔.๑ คณะกรรมการบริหารหรือคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม  
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙  บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น
กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขัดความสามารถให้
หน่วยงานของรัฐ 
  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึง
แต่งตั้งคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม ประกอบด้วยพนักงาน
ส่วนต าบลผู้มีต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
  ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                         เป็นประธานคณะท างาน 
  ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล              เป็น รองประธานคณะท างาน 
  ๓. หวัหน้าส านักงานปลัด       เป็น คณะท างาน 
  ๔. ผู้อ านวยการกองคลัง       เป็น คณะท างาน 
  ๕. ผู้อ านวยการกองช่าง       เป็น คณะท างาน 
  ๖. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม     เป็น คณะท างาน 
  ๗. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ      เป็น คณะท างาน 
  ๘. นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ     เป็น คณะท างานและเลขานุการ 
  อ านาจหน้าที่ 
  ๑. จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                     ๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดความเสี่ยง 
                     ๓. จัดท ารายงานผลการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
           ๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า

ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  
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๔.๒ แผนการประเมินความเสี่ยงส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 

 ๑. ด้านกลยุทธ์ (S:Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ
ไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกันแก้ไข 

๑. การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

๑. การประกาศนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาบาง
ประเด็นนอกเหนืออ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
กฎหมายที่ก าหนดไว้  

๑. แจ้งแนวทางการก าหนด
นโยบายของคณะผู้บริหารได้
รับทราบก่อนแถลงนโยบายต่อที่
ประชุมในการเปิดประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งแรก 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑. จ านวนโครงการมากกว่ารายได้
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ได้รับการจัดสรร 
๒. มีการเพิ่มเติม/แก้ไขแผนงาน/
โครงการ บ่อยครั้งท าให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นขาดเสถียรภาพ 

๑. ประชาสัมพันธ์การบริหาร
จัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้น า
ชุมชนและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ได้รับทราบระเบียบ กฎหมายใน
การจัดท าแผนให้มีความรู้มาก
ยิ่งขึ้น 

๓. การตราข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

๑. การด าเนินการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายแต่ละกอง
ล่าช้าท าให้การตั้งงบประมาณไม่
ครบถ้วน 
๒.งบประมาณที่ตั้งไว้แต่ละหมวด
แต่ละประเภทตั้งไว้ไม่เพียงพอหรือ
มีงาน/กิจกรรมที่เพ่ิมเติมหลังจาก
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายไปแล้วท าให้ต้องโอน
งบประมาณบ่อยครั้ง 

๑. ก าชับ เร่งรัดติดตามให้ถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
 
๒.พิจารณาตั้งงบฯให้เพียงพอตาม
หนังสือสั่งการ 
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๒. ด้านการด าเนินงาน (O:Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการที่ก าหนดไว้ ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกันแก้ไข 

๑. การสรรหาบุคลากรตามแผน
อัตราก าลัง 

- - 

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น - - 
๓. การตราข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
- - 

๔. การตราข้อบัญญัติทั่วไป  - - 
๕. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่

ได้รับการอนุมัติ 
- - 

๖. การด าเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

การจัดท าแผนการใช้จ่ายและ
การใช้จ่ายงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพประจ าปีที่ไม่
เป็นไปตามระเบียบ/ข้อก าหนด 

ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ คู่มือการ
ด าเนินงานอย่าวงเคร่งครัด 

๗. การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ 

การละเลยอยู่เวรยามรักษาการณ์
ประจ าวันหยุดราชการ 

ก าชับผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๘. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง การขออนุญาต การบันทึกการใช้
รถยนต์ย้อนหลัง การเบิกจ่าย
น้ ามันเชื้อเพลิง การดูแล
บ ารุงรักษา 

ก าชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
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 

ส่วนกลาง ควรทบทวนการจัดให้
ท้องถิ่นรายงานผลการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ลดลงเพื่อลดภาระของ
ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น 
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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/มาตรการป้องกันแก้ไข 

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการ 

การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าท า
ให้เกิดผลกระทบกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเช่นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

ก าชับให้จนท.เบิกจ่ายให้ทัน
ภายในกรอบที่ก าหนด 

๒. การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน/  
- 

- 

๓. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน  
- 

- 

๔. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

- - 

๕. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้
ขอรับเงินอุดหนุน 

การจัดท าค าร้อง แผนงาน 
โครงการของผู้ขอรับเงินอุดหนุน 
การจัดท าบันทึกข้อตกลง และ
การปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง 

ก าชับ ติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างเข้มงวด 

๖. การเบิกจ่ายเงินโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนและการน าส่งเงินคืนตาม
สัญญา 

การถือปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่ง
สัญญา 

ก าชับ /ติดตามอย่างเข้มงวด 

   7. 
 

การจัดท า Tor   

 

 

กระบวนการจัดท า Tor บางขั้น 

ตอนมีช่องว่าง อาจท าให้เกิดการ 

ทุจริต 

-ก าหนดเงื่อนไขที่จะจดัซื้อใน Tor ให้

ชัดเจน เช่น ราคา คณุสมบตัิ 

ประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต แหลง่

ขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้

งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่าย

การล๊อคสเปค 

-จัดท าคู่มือและแผนการปฏิบตัิงาน 

-ก าหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซือ้ 

จัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน 

และเผยแพร่  ให้สาธารณชนไดร้ับรู้ 
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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/มาตรการป้องกันแก้ไข 

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

๑. การด าเนินการนอกเหนือจาก
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนด 

๑. ยึดมั่นในระเบียบกฎหมาย 
อ านาจหน้าที่และความถูกต้อง 
และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดย
เคร่งครัด  

 
๒. 

 
การด าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล  

๑.ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ท าให้ตั้งโอน
งบประมาณบ่อยเกินไป 

๑.ควรพิจารณาตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ 

 ๒.๑ การปรองดองสมานฉันท์ - - 
 ๒.๒ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุก

ประเด็นเนื่องจากขาด
งบประมาณและเครื่องมือในการ
ด าเนินงานที่มีคุณภาพ 

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจาก
ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
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ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกันแก้ไข 
 ๒.๓ การลดขั้นตอนการด าเนินงาน - - 

๓. งานบริหารงานทั่วไป   
 ๓.๑ งานสารบรรณ การจัดเก็บหนังสือราชการ มี

หนังสือราชการเกินอายุการ
จัดเก็บไม่มีการขออนุญาต
ท าลาย 

ให้เสนอขออนุมัติท าลายตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 

๔. การด าเนินงานตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
๔.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๔.๒ มาตรการประหยัดน้ ามัน 

๑.บุคลากรไม่ถือปฏิบัติตาม
มาตรการดังกล่าว 

ก าชับและแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ถือปฏิบัติ 

๕. การถือปฏิบัติตามวินัย จรรยาบรรณ - ก าชับบุคลากรถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด 

๖. การควบคุมภายใน   
 

 

7. การควบคุมภายใน ๑.ส่วนราชการไม่ค่อยให้
ความส าคัญในการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน 
๒.จนท.ขาดความรู้ในการจัดท า
ระบบควบคุมภายใน 

อ านวยการความสะดวกและ
สนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความ
เสี่ยงอย่างเคร่งครัด 

๒. ส่งบุคลากรทุกกองเข้า
รับการอบรมให้มีความรู้ในการจัด
วางระบบควบคุมภายในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 
 
 

........................... 
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กองคลัง 

 ๑. ด้านกลยุทธ์ (S:Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ
ไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกันแก้ไข 

๑. การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

- - 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น - - 
๓. การตราข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
การรายงานข้อมูลด้าน
งบประมาณให้ส านักงานปลัด 
อบต. 

ประสานงานกับส านักงานปลัดแจ้ง
ข้อมูลด้านรายได้ – รายจ่ายเพื่อยก
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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/มาตรการป้องกันแก้ไข 

๑. การสรรหาบุคลากรตามแผน
อัตราก าลัง 

  

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น - - 
๓. การตราข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
- - 

๔. การตราข้อบัญญัติทั่วไป  - - 
๕. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่

ได้รับการอนุมัติ 
- - 

๖. การด าเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

- ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบ คู่มือการ 
ด าเนินงานอย่างเคร่งครัด
ด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 
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ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกันแก้ไข 
    

๗. การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ 

การอยู่เวรยามรักษาการณ์
ประจ าวัน 

ก าชับผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด 

๘. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง การขออนุญาต การบันทึกการใช้
รถยนต์ การเบิกจ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิง การดูแลบ ารุงรักษา 

ก าชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดย
เคร่งครัด 

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 

ส่วนกลาง ควรทบทวนการจัดให้
ท้องถิ่นรายงานผลการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ลดลงเพื่อลดภาระของ
ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น 

 ๓. ด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีที่
ไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการที่ก 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. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการ 
- - 

๕. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ขอรับ
เงินอุดหนุน 

การจัดท าค าร้อง แผนงาน 
โครงการของผู้ขอรับเงินอุดหนุน 
การจัดท าบันทึกข้อตกลง และ
การปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง 

ประสานให้ส านักงานปลัด
ก าชับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างเข้มงวด 

๖. การเบิกจ่ายเงินโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนและการน าส่งเงินคืนตาม
สัญญา 

การถือปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่ง
สัญญา 

ประสานงานกอง
สวัสดิการฯให้ก าชับ /
ติดตามอย่างเข้มงวด 
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ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกันแก้ไข 
๗. การบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ได้มีการปรับปรุงระบบบัญชีใหม่ 
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี
ไม่คุ้นเคยอาจท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน 

๑. ส่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อ 
เข้ารับการอบรม 
๒. บันทึกบัญชีด้วยระบบแม
ลนวลควบคู่ระบบอิเลกทรอนิกส์ 
๓. รายงานปัญหาให้เจ้ากรม
ทราบ 

๘. การจัดเก็บและพัฒนารายได้ ๑. การจดัท าแผนที่ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างด้วยระบบ     
อิเลคทรอนิกส์ ตามโปรแกรม 
LTAX บุคลากรในสังกัดยังไม่มี
ทักษะในการด าเนินงาน 

๑. จา้งเหมาบริการเอกชนให้
ด าเนินการจัดวางระบบแผนที่
ภาษ ี
๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

 ๒. ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างบางรายติดค้างภาษี 

๑. จัดท าบัญชีลูกหนี้ภาษีและ
ด าเนินการทางกฎหมายก่อนอายุ
ความสิ้นสุด 

๙. ด้านการพัสดุ ๑. มีพัสดุเก่ายังไม่ด าเนินการ
จ าหน่ายจ านวนมาก 
๒. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารยังไม่กว้างขวาง 

ด าเนินการจ าหน่ายตามระเบียบ 
จัดท าป้ายประกาศมาตรฐาน
ประจ า อบต.เพ่ิมข้ึน 

10. การจัดท า Tor   

 

 

กระบวนการจัดท า Tor บางขั้น 

ตอนมีช่องว่าง อาจท าให้เกิดการ 

ทุจริต 

-ก าหนดเงื่อนไขที่จะจดัซื้อใน Tor ให้

ชัดเจน เช่น ราคา คณุสมบตัิ 

ประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต แหลง่

ขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้

งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่าย

การล๊อคสเปค 

-จัดท าคู่มือและแผนการปฏิบตัิงาน 

-ก าหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซือ้ 

จัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน 

และเผยแพร่  ให้สาธารณชนไดร้ับรู้ 
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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/มาตรการป้องกันแก้ไข 

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

- ๑. ยึดมั่นในระเบียบกฎหมาย 
อ านาจหน้าที่และความถูกต้อง 
และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดย
เคร่งครัด  

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

ประเด็นเนื่องจากขาด
งบประมาณและเครื่องมือในการ
ด าเนินงานที่มีคุณภาพ 

สนับสนุนการด าเนินงานของ
ส านักงานปลัด อบต. 

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

มีหนังสือราชการ/ฎีกาเกินอายุ
การจัดเก็บไม่มีการขออนุญาต
ท าลาย 

ให้เสนอขออนุมัติท าลายตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 

๔. การด าเนินงานตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
๔.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๔.๒ มาตรการประหยัดน้ ามัน 

- สนับสนุนการด าเนินงานของ
ส านักงานปลัด และนโยบาย
ผู้บริหาร 

๕. การถือปฏิบัติตามวินัย จรรยาบรรณ - ก าชับบุคลากรถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด 

๖. การควบคุมภายใน จนท.ไม่ให้ความส าคัญในการ
ควบคุมภายใน  

อ านวยการความสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการตรวจสอบ
ภายใน การบริหารความเสี่ยง
อย่างเคร่งครัด 
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กองช่าง 
 ๑. ด้านกลยุทธ์ (S:Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ
ไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกันแก้ไข 

๑. การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

- สนับสนุนการด าเนินงานของ
ส านักงานปลัด และกองคลัง 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ส ารวจออกแบบก่อสร้างยังไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ 

ด าเนินการออกส ารวจออกแบบ
เป็นข้อมูลเสนอผู้บริหารรองรับ

แผนงาน/โครงการ 
๓. การตราข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
การส ารวจออกแบบก่อสร้างเพ่ือ
รายงานแผนงาน/โครงการด้าน
การก่อสร้าง 

ประสานงานกับส านักงานปลัด
แจ้งข้อมูลด้านงานก่อสร้างเพ่ือยก
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
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/มาตรการป้องกันแก้ไข 

๑. การสรรหาบุคลากรตามแผน
อัตราก าลัง 

- - 

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น - - 
๓. การตราข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
- - 

๔. การตราข้อบัญญัติทั่วไป  - - 
๕. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่

ได้รับการอนุมัติ 
๑. การออกแบบก่อสร้าง 
๒. การควบคุมงานก่อสร้าง 

๑. จ้างเหมาบริการวิศวกรกรณี
จ าเป็นต้องใช้วิศวกรออกแบบ
ก่อสร้าง 
๒. ถือปฏิบัติตามหลักการบริหาร
สัญญาโดยเคร่งครัด 

๖. การควบคุมอาคาร ๑. การขออนุญาตก่อสร้างและ
การขุดถมดิน 

ออกตรวจตราและก ากับดูแลให้
ค าแนะน าเพ่ือถือปฏิบัติตาม
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กฎหมาย 
   
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกันแก้ไข 

   ด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 
๗. การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร

สถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ 
การอยู่เวรยามรักษาการณ์
ประจ าวัน 

ก าชับผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๘. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง การขออนุญาต การบันทึกการใช้
รถยนต์ การเบิกจ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิง การดูแลบ ารุงรักษา 

ก าชับบุคลากรในสังกัดให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

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 ควรทบทวนการจัด
ให้ท้องถิ่นรายงานผลการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ลดลงเพ่ือลด
ภาระของผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น 
๒. สนับสนุนชว่ยเหลือการ
ด าเนินงานของส่วนราชการใน
สังกัด อบต.ทุกส่วนเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 

   
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/มาตรการป้องกันแก้ไข 

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการ 

- - 

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

ไปราชการ 
- - 
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5. 

 

การจัดท า Tor   

 

 

 

กระบวนการจัดท า Tor บางขั้น 

ตอนมีช่องว่าง อาจท าให้เกิดการ 

ทุจริต 

 

-ก าหนดเงื่อนไขที่จะจดัซื้อใน Tor ให้

ชัดเจน เช่น ราคา คณุสมบตัิ ประโยชน์

ใช้สอย แหล่งผลติ แหล่งขาย ว่ามคีวาม

สมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไมโ่ดย

ไม่ให้เข้าข่ายการล๊อคสเปค 

-จัดท าคู่มือและแผนการปฏิบตัิงาน 

-ก าหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซือ้ 

จัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน 

และเผยแพร่  ให้สาธารณชนไดร้ับรู้ 

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

สนับสนุนการด าเนินงานกองคลัง
ในด้านการจัดท 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/มาตรการป้องกันแก้ไข 

๑. การด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารสวนต าบลและ พ.ร.บ.ก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ อปท. 
๒๕๔๒ 

- ๑. ยึดมั่นในระเบียบกฎหมาย 
อ านาจหน้าที่และความถูกต้อง และ
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเคร่งครัด  

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

ส านักงานปลัด อบต. 
 ๒.๓ การลดขั้นตอนการด าเนินงาน - - 

๓. งานบริหารงานทั่วไป   
 ๓.๑ งานสารบรรณ การจัดเก็บหนังสือราชการ/

ฎีกา มีหนังสือราชการ/ฎีกาเกิน
อายุการจัดเก็บไม่มีการขอ

ให้เสนอขออนุมัติท าลายตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 
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อนุญาตท าลาย 
๔. การด าเนินงานตามมาตรการ

ประหยัดพลังงาน 
๔.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๔.๒ มาตรการประหยัดน้ ามัน 

- สนับสนุนการด าเนินงานของ
ส านักงานปลัด และนโยบายผู้บริหาร 

๕. การถือปฏิบัติตามวินัย จรรยาบรรณ - ก าชับบุคลากรถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด 

 
 

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกันแก้ไข 
๖. การควบคุมภายใน ๑.ส่วนราชการไม่ค่อยให้

ความส าคัญในการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน 
๒.จนท.ขาดความรู้ในการจัดท า
ระบบควบคุมภายใน 

อ านวยการความสะดวกและ
สนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความ
เสี่ยงอย่างเคร่งครัด 
๒. ส่งบุคลากรทุกกองเข้ารับการ
อบรมให้มีความรู้ในการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

 กองสวัสดกิารสังคม 
๑. ด้านกลยุทธ์ (S:Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการไม่เป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกันแก้ไข 

๑. การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

- สนับสนุนการด าเนินงานของ
ส านักงานปลัด และกองคลัง 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น - - 
๓. การตราข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
- - 
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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/มาตรการป้องกันแก้ไข 

๑. การสรรหาบุคลากรตามแผน
อัตราก าลัง 

- - 

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น - - 
๓. การตราข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
- - 

๔. การตราข้อบัญญัติทั่วไป  - - 
๕. การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ๑. การขอรับการช่วยเหลือหรือ

ขอรับการสงเคราะห์ของผู้ยากไร้
อนาถา ไม่อยู่ในเงื่อนไขการให้
ความช่วยเหลือ 

๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมายโดยเคร่งครัด 
๒. ให้ค าแนะน าผู้มาใช้บริการให้
รับทราบปัญหาข้อปฏิบัติเพื่อสร้าง
ความเข้าใจการรับรู้ข้อจ ากัดในการ
ให้บริการ 

๖. การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ /ผู้
พิการ/เอดส์และเด็กแรกเกิด 

- - 

 
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกันแก้ไข 

๗. การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ 

การอยู่เวรยามรักษาการณ์
ประจ าวัน 

ก าชับผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๘. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง การขออนุญาต การบันทึกการใช้
รถยนต์ การเบิกจ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิง การดูแลบ ารุงรักษา 

ก าชับบุคลากรในสังกัดให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

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 ควรทบทวนการจดัให้
ท้องถิ่นรายงานผลการด าเนนิงาน
ต่าง ๆ ลดลงเพื่อลดภาระของ
ผู้ปฏิบัตงิานท้องถิ่น 
๒. สนับสนุนช่วยเหลือการ
ด าเนินงานของสว่นราชการในสงักัด 
อบต.ทุกส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 
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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/มาตรการป้องกันแก้ไข 

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการ 

- - 

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

ไปราชการ 
- - 

5. การจัดท า Tor   

 

 

กระบวนการจัดท า Tor บางขั้น 

ตอนมีช่องว่าง อาจท าให้เกิดการ 

ทุจริต 

-ก าหนดเงื่อนไขท่ีจะจัดซื้อใน Tor 

ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ 

ประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต แหล่ง

ขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการ

ใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่าย

การล๊อคสเปค 

-จัดท าคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน 

-ก าหนดมาตรฐานคู่มือในการ

จัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลา  

ที่ชัดเจนและเผยแพร่  

 ให้สาธารณชนได้รับรู้ 
 

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/มาตรการป้องกันแก้ไข 

๑. การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลและ 
พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ

- ๑. ยึดมั่นในระเบียบกฎหมาย 
อ านาจหน้าที่และความถูกต้อง และ
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเคร่งครัด  
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กระจายอ านาจให้ อปท. ๒๕๔๒ 
๒. การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล - สนับสนุนการด าเนินงาน 
 ๒.๑ การปรองดองสมานฉันท์ - “...............................” 
 ๒.๒ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย - สนับสนุนการด าเนินงานของ

ส านักงานปลัด อบต. 
 ๒.๓ การลดขั้นตอนการด าเนินงาน - - 

๓. งานบริหารงานทั่วไป   
 ๓.๑ งานสารบรรณ การจัดเก็บหนังสือราชการ/ฎีกา มี

หนังสือราชการ/ฎีกาเกินอายุการ
จัดเก็บไม่มีการขออนุญาตท าลาย 

ให้เสนอขออนุมัติท าลายตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 

๔. การด าเนินงานตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
๔.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๔.๒ มาตรการประหยัดน้ ามัน 

- สนับสนุนการด าเนินงานของ
ส านักงานปลัด และนโยบายผู้บริหาร 

 
 

ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกันแก้ไข 

5. การถือปฏิบัติตามวินัย จรรยาบรรณ - ก าชับบุคลากรถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด 

๖. การควบคุมภายใน ๑.ส่วนราชการไม่ค่อยให้
ความส าคัญในการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน 
๒.จนท.ขาดความรู้ในการจัดท า
ระบบควบคุมภายใน 

อ านวยการความสะดวกและ
สนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความ
เสี่ยงอย่างเคร่งครัด 

๒. ส่งบุคลากรทุกกองเข้า
รับการอบรมให้มีความรู้ในการจัด
วางระบบควบคุมภายในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 

 
........................ 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม ๔ แห่ง 

๑. ด้านกลยุทธ์ (S:Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการไม่เป็นไป
ตามอ 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 าเนินการตามแนวทางท่ี

ก าหนด 
๕. โครงสร้างอัตราก าลัง ศพด - ถือปฏิบัติตามแนว

ทางการบริหาร ศพด.โดย
เคร่งครัด 

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 
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๒.  ความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสถานที่ต่อผู้ใช้บริการ 

-  -จ้างนักการภารโรงดูแล
ความสะอาด 

๓. การด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา 

- อาคารเก่า/ สายไฟฟ้าเก่า ๑. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
ประจ าปี 

๔. ความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้า - ถือปฏิบัติตามแนวทางที่
ราชการก าหนด 

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

ป้องกันแก้ไข 
๕. การสงเคราะห์เด็กยากไร้ด้อยโอกาส - ๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ 

กฎหมายโดยเคร่งครัด 
๒. ให้ค าแนะน าผู้มาใช้
บริการให้รับทราบปัญหา
ข้อปฏิบัติเพ่ือสร้างความ
เข้าใจการรับรู้ข้อจ ากัดใน
การให้บริการ 

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. 
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๘. มาตรฐานอาคารสถานที่ ๑. ศพด.บ้านค าเนียม หมู่ ๑ 
สภาพเก่า ช ารุด 
๒. สภาพแวดล้อมภายนอกยังไม่
เหมาะสมและประทับใจแก่ผู้พบ
เห็นหรือผู้ใช้บริการ 
 ๓. อาคาร ศพด.บ้านหนองอีก
ว่าง หมู่ ๕ เก่า ช ารุด 
สภาพแวดล้อมภายนอกไม่เหมะ
สม ไม่เกิดความประทับใจแก่ผู้
พบเห็น หรือผู้ใช้บริการ 
๔. ศพด.บ้านหนองทามใหญ ่หมู่ 
๖ มีจุดอับบริเวณใต้อาคารหลัง
เก่า เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 

๑. เสนอของบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นสร้างใหม่ 
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมใน
ส่วนที่ช ารุด 
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 
 
๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ 

   
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 
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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 ๑. การจัดเก็บหนังสือราชการ/

ฎีกา มีหนังสือราชการ/ฎีกาเกิน
อายุการจัดเก็บไม่มีการขอ
อนุญาตท าลาย 
๒. จัดหาตู้เก็บเอกสารการเรียน
การสอน 

ให้เสนอขออนุมัติท าลาย
ตามระเบียบงานสารบรรณ 

 
 

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 
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การจัดล าดับความเสี่ยงแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ส านักงานปลัด 

ที่. ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที่มีความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
๑. ด้านกลยุทธ์ (S:Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการไม่เป็นไป

ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑. ส านักงานปลัด 

อบต. 
การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

๑ ๓ ๓ M 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑ ๒ ๒ L 
  การตราข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
๒ ๒ ๔ M 

ที่. ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที่มีความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

เกณฑ์
การ

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

อัตราก าลัง 
๑ ๑ ๑ L 

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑ ๑ ๑ L 
๓.  การตราข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
๒ ๒ ๔ M 

๔.  การตราข้อบัญญัติทั่วไป  ๑ ๑ ๑ L 
๕.  การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่

ได้รับการอนุมัติ 
๒ ๒ ๔ M 

๖.  การด าเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

๑ ๓ ๓ L 
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๗.  การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ 

๑ ๕ ๕ M 

๘.  การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒ ๔ ๘ M 
       

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

๑ ๓ ๓ L 

 
ที่. ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ที่มีความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ค่าความ

เสี่ยง 
เกณฑ์
การ

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

แผนงาน/โครงการ 
๑ ๕ ๕ M 

๒.  การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ ๑ ๓ ๓ L 
๓.  การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ๑ ๔ ๔ M 
๔.  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการ 
๑ ๔ ๔ M 

๕.  การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

๑ ๔ ๔ M 

๖.  การเบิกจ่ายเงินโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนและการน าส่งเงินคืนตาม
สัญญา 

๑ ๕ ๕ M 

7. 
 

 

 

การจัดท า Tor 

 

5 

 

4 

 

20 

 

E 
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๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ นโยบายของรัฐบาล หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๑. ส านักงานปลัด การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารสวนต าบลและ พ.ร.บ.
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้ อปท. ๒๕๔๒ 

๒ ๔ ๘ M 

  การด าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล  

    

  ๒.๑ การปรองดองสมานฉันท์ ๑ ๓ ๓ L 
  ๒.๒ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ๑ ๓ ๓ L 
  ๒.๓ การลดขั้นตอนการด าเนินงาน ๒ ๓ ๖ M 
  งานบริหารงานทั่วไป     
  ๓.๑ งานสารบรรณ ๒ ๔ ๘ M 
  การด าเนินงานตามมาตรการ

ประหยัดพลังงาน 
๔.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๔.๒ มาตรการประหยัดน้ ามัน 

 
 

๑ 
๒ 

 
 

๔ 
๔ 

 
 

๔ 
๘ 

 
 

M 
M 

  ๔.๓การถือปฏิบัติตามวินัย 
จรรยาบรรณ 

๑ ๕ ๕ M 

  ๔.๔ การควบคุมภายใน ๒ ๔ ๘ M 
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การจัดล าดับความเสี่ยงแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กองคลัง 

ที่. ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที่มีความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
๑. ด้านกลยุทธ์ (S:Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการไม่เป็นไป

ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑. กองคลัง  การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ

สมาชิกสภาท้องถิ่น 
๑ ๑ ๑ L 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑ ๓ ๓ L 
  การตราข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
๑ ๓ ๓ L 

ที่. ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที่มีความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

เกณฑ์
การ

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

อัตราก าลัง 
๑ ๑ ๑ L 

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑ ๑ ๑ L 
๓.  การตราข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
๑ ๓ ๓ L 

๔.  การตราข้อบัญญัติทั่วไป  ๑ ๑ ๑ L 
๕.  การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่

ได้รับการอนุมัติ 
๒ ๔ ๘ M 

๖.  การด าเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

๒ ๔ ๘ M 

๗.  การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ 

๑ ๕ ๕ M 
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๘.  การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๑ ๕ ๕ M 
๙.  การบริหารจัดการสถานีสูบน้ าด้วย

ไฟฟ้า 
๑ ๔ ๔ M 

๑๐.  การรายงาน /การก าหนดตัวชี้วัด เช่น 
ITA /LPA/ OIT/E-laas/GFMIF/การ
รายงานปริมาณขยะ/ฯลฯ การด้วย
ระบบอิเลคทรอนิกส์อ่ืน ๆ  

๑ ๓ ๔ M 

๓๕ 
ที่. ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ที่มีความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ค่าความ

เสี่ยง 
เกณฑ์
การ

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

แผนงาน/โครงการ 
๑ ๕ ๕ M 

๒.  การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ ๑ ๔ ๔ M 
๓.  การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ๑ ๕ ๕ M 
๔.  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการ 
๒ ๔ ๘ M 

๕.  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ขอรับ
เงินอุดหนุน 

๑ ๕ ๕ M 

๖.  การเบิกจ่ายเงินโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนและการน าส่งเงินคืนตาม
สัญญา 

๑ ๕ ๕ M 

๗.  การบัญชี ๑ ๕ ๕ M 
๘.  การจัดเก็บและพัฒนารายได้ ๒ ๔ ๘ M 
๙.  การพัสดุ ๒ ๔ ๘ M 

10.  การจัดท า Tor 5 4 20 E 
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๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ นโยบายของรัฐบาล หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑. กองคลัง การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารสวนต าบลและ 
พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้ อปท. ๒๕๔๒ 

๒ ๔ ๘ M 

๒  การด าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล  

    

  ๒.๑ การปรองดองสมานฉันท์ ๑ ๑ ๑ L 
  ๒.๒ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ๑ ๑ ๑ L 
  ๒.๓ การลดขั้นตอนการด าเนินงาน ๒ ๓ ๓ L 

๓.  งานบริหารงานทั่วไป     
  ๓.๑ งานสารบรรณ ๑ ๑ ๑ L 

๔.  การด าเนินงานตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
๔.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๔.๒ มาตรการประหยัดน้ ามัน 

 
 

๒ 
๒ 

 
 

๔ 
๔ 

 
 

๘ 
๘ 

 
 

M 
M 

๓๖ 
ที่. ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ที่มีความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ค่าความ

เสี่ยง 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
๕. กองคลัง ๕.๑ การรักษาวินัย จรรยาบรรณ ๑ ๕ ๕ M 
๖.  ๖.๑ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ๒ ๓ ๖ M 
       

 
 

............................ 
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การจัดล าดับความเสี่ยงแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กองช่าง 

ที่. ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มี
ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

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

๑. กองช่าง  การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

๑ ๑ ๑ L 

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (การส ารวจ/
ออกแบบ) 

๒ ๔ ๘ M 

๓.  การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี (งานส ารวจ/ออกแบบ/ประมาณ
รายจ่าย) 

๒ ๔ ๘ M 

๒. ด้านการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑. กองช่าง การสรรหาบุคลากรตามแผนอัตราก าลัง ๑ ๑ ๑ L 
๒.  การเสนอแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขอรับเงินอุดเฉพาะกิจจากหน่วยงาน
อ่ืน ที่เกินศักยภาพ อบต. 

๒ ๓ ๖ M 

๓.  การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

๒ ๓ ๖ M 

๔.  การตราข้อบัญญัติทั่วไป  ๑ ๑ ๑ L 
๕.  การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ

การอนุมัติ 
๕.๑ งานออกแบบและก่อสร้าง 

๒ ๔ ๘ M 

  ๕.๒ การก าหนดราคากลาง/TOR ๒ ๔ ๘ M 
  ๕.๓ งานควบคุมงาน ๒ ๔ ๘ M 

๖.  การควบคุมอาคาร ๒ ๔ ๘ M 
๗.  การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ 

ทรัพย์สินของทางราชการ 
๒ ๔ ๘ M 
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๘.  การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๑ ๔ ๔ M 
๙.  การบริหารจัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ๑ ๔ ๔ M 

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

ที่. ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มี
ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
  laas/GFMIF/การรายงานปริมาณขยะ/ฯลฯ 

การด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์อ่ืน ๆ 
    

๓. ด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีที่ไม่เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  
๑. กองช่าง การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/

โครงการ 
๑ ๔ ๔ M 

๒.  การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ ๑ ๔ ๔ M 
๓.  การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ๑ ๕ ๕ M 
๔.  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 
๒ ๔ ๘ M 

๕.  การส ารวจพื้นที่สนับสนุนการจัดเก็บและ
พัฒนารายได้ /ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

๑ ๓ ๓ L 

6.  การจัดท า Tor 
 

5 4 20 E 

 
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ นโยบายของรัฐบาล หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ หรือ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๑. กองช่าง การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารสวนต าบลและ พ.ร.บ.ก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้ อปท. 
๒๕๔๒ 

๒ ๓ ๖ M 
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๒. การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  
  ๒.๑ การปรองดองสมานฉันท์ ๑ ๑ ๑ L 
  ๒.๒ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ๑ ๑ ๑ L 
  ๒.๓ การลดขั้นตอนการด าเนินงาน ๑ ๓ ๓ L 

๓.  งานบริหารงานทั่วไป    L 
  ๓.๑ งานสารบรรณ ๑ ๓ ๓  

๔.  การด าเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 
๔.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๔.๒ มาตรการประหยัดน้ ามัน 

 
 

๑ 
๑ 

 
 

๔ 
๔ 

 
 

๔ 
๔ 

 
 

M 
M 

๕. กองช่าง การรักษาวินัย จรรยาบรรณข้าราชการ ๑ ๕ ๕ M 
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การจัดล าดับความเสี่ยงแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กองสวัสดกิารสังคม 

ที่. ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มี
ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

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

๑. กองสวัสดิการ
สังคม 

  ๑ ๑ ๑ L 

๒.   ๑ ๑ ๑ L 
๓.   ๑ ๑ ๑ L 
๒. ด้านการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
๑. กองสวัสดิการ

สังคม 
การสรรหาบุคลากรตามแผนอัตราก าลัง ๑ ๑ ๑ L 

๒.   ๑ ๔ ๔ M 
๓.   ๑ ๑ ๑ L 
๔.   ๑ ๑ ๑ L 
๕.  งานสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ๑ ๓ ๓ L 
๖.  การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้

พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ 
๒ ๓ ๖ L 

๗.  การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ 
ทรัพย์สินของทางราชการ 

๑ ๕ ๕ L 

๘.   ๒ ๔ ๘ M 
๙.   ๒ ๓ ๖ M 

 
 
 

 
 



แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ๒๕๖๕ หนา้ 48 

 

๓. ด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีที่ไม่เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบล  
๑. กองสวัสดิการ

สังคม 
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/
โครงการ 

๑ ๕ ๕ M 

๒.  การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ ๑ ๔ ๔ M 
๓.  การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ๑ ๑ ๑ L 
๔.  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 
๒ ๔ ๘ M 

5.  การจัดท า Tor 5 4 20 E 

๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ นโยบายของรัฐบาล หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ หรือ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๑. กองสวัสดิการ

สังคม 
การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารสวนต าบลและ พ.ร.บ.ก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้ อปท. 
๒๕๔๒ 

๒ ๔ ๘ M 

๒.  การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล      
  ๒.๑ การปรองดองสมานฉันท์ ๑ ๑ ๑ L 
  ๒.๒ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ๑ ๑ ๑ L 
  ๒.๓ การลดขั้นตอนการด าเนินงาน ๑ ๓ ๓ L 

๓.  งานบริหารงานทั่วไป    L 
  ๓.๑ งานสารบรรณ ๑ ๓ ๓ L 

๔.  การด าเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 
๔.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๔.๒ มาตรการประหยัดน้ ามัน 

 
 

๒ 
๒ 

 
 

๔ 
๔ 

 
 

๘ 
๘ 

 
 

M 
M 

๕.  การรักษาวินัย จรรยาบรรณข้าราชการ ๑ ๕ ๕ M 
๖.  การควบคุมภายใน/การป้องกันความเสี่ยง ๑ ๔ ๔ M 
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การจัดล าดับความเสี่ยงแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ค าเนียม ๔ แห่ง 

ที่. ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มี
ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

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

๑. ศพด.  การเลือกตั้ง/แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

๑ ๓ ๓ L 

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ๑ ๔ ๔ M 
๓.  การตราข้อบังคับสถานศึกษา ๑ ๑ ๑ L 
๔.  การก าหนด นโยบายวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์

สถานศึกษา 
๔ ๒ ๘ M 

๕.  โครงสร้างอัตราก าลัง ๑ ๓ ๓ L 
๒. ด้านการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
๑. ศพด. ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ต่อ

ผู้ใช้บริการ 
๒ ๔ ๘ M 

๒.  ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของอาคารสถานที่ต่อผู้ใช้บริการ 

๒ ๔ ๘ M 

๓.  การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการของ
สถานศึกษา 

๑ ๔ ๔ M 

๔.  ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ๑ ๕ ๕ M 
๕.  การดูแลสงเคราะห์เด็กยากไร้ ด้อยโอกาส ๑ ๑ ๑ L 
๖.  การควบคุมคุณภาพการเรียน การสอน ๒ ๕ ๕ M 
๗.  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/ผู้สอน ๑ ๔ ๔ M 
๘.  มาตรฐานอาคารสถานที่ ๒ ๔ ๘ M 
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๓. ด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีที่ไม่เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  
๑. ศพด. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/

โครงการ 
๒ ๔ ๘ M 

๒.  การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน/
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

๑ ๔ ๔ M 

๓.  การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ๑ ๑ ๑ M 
๔.  การเก็บเงิน การรักษาเงิน สถานศึกษา ๒ ๔ ๘ M 
๕.  การบัญชี ๒ ๔ ๘ M 
๖.  การพัสดุ  ๑ ๕ ๕ M 
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ นโยบายของรัฐบาล หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๑. ศพด. การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารสวนต าบลและ พ.ร.บ.ก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้ อปท. 
๒๕๔๒ 

๒ ๔ ๘ M 
 
 
 
 

๒.  การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล      
  ๒.๑ การปรองดองสมานฉันท์ ๑ ๑ ๑ L 
  ๒.๒ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ๑ ๑ ๑ L 
  ๒.๓ การลดขั้นตอนการด าเนินงาน ๑ ๓ ๓ L 

๓.  งานบริหารงานทั่วไป     
  ๓.๑ งานสารบรรณ ๑ ๓ ๓ L 

๔.  การด าเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 
๔.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๔.๒ มาตรการประหยัดน้ ามัน 

 
 

๒ 
๑ 

 
 

๔ 
๑ 

 
 

๔ 
๑ 

 
 

M 
L 

๕. ศพด. การรักษาวินัย จรรยาบรรณข้าราชการ     
หมายเหตุ. E (Extreme) หมายถึง ความเสี่ยงสูงมาก ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง    โดยเร็วให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับอันเป็นที่ยอมรับได้โดยเร็ว 
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    H (High) หมายถึง ความเสี่ยงสูง ไม่อาจยอมรับได้ ต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ยอมรับได้ 
    M (Medium) หมายถึง ความเสี่ยงปานกลาง เป็นระดับความเสี่ยงอันเป็นที่ยอมรับได้แต่ต้องยังมี
การควบคุม 
    L (Low) หมายถึง ความเสี่ยงต่ า ไม่ต้องมีการควบคุม  
 
 

........................... 
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สรุป 
ช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐที่พึงระมัดระวัง 

ในการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ 
ล าดับ

ที ่
ประเภทความเสี่ยง พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง แนวทางการ

ป้องกัน 
๑. ทุจริตยักยอกเงิน 

ทรัพย์สินของ
ราชการ 

๑. น าเงินยืมของราชการไปใช้ส่วนตัว ไม่น าส่งคืนภายในเวลาที่ก าหนด 
เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการก าหนดขั้นตอนการก ากับติดตามและ
ระยะเวลาที่ชัดเจนในการติดตามการคืนเงิน(การส่งเอกสารการจ่าย เงิน
เหลือจ่าย) หรือมีการก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาแต่ไม่มีการถือ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง 

ยึดมั่นใน
วินัย จรรณ
ยาบรรณโดย
เคร่งครัด 

  ๒. ไม่แจ้งข้อมูลเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและไม่น าส่งค่าธรรมเนียมที่เรียก
เก็บ 

 

  ๓. ดูดน้ ามันในรถยนต์ของราชการไปใช้หรือขาย  
  ๔. น าทรัพย์สินของราชการไปจ าน า  

๒. การพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต ไม่ถูกต้อง
ตามข้ันตอน 
ระเบียบ กฎหมาย
ที่ก าหนด 

ผู้มีอ านาจ อนุมัติ อนุญาตใช้อ านาจโดยไม่ด าเนินการตามขึ้นตอน 
ระเบียบ กฎหมายที่ก าหนด เนื่องจากมีผลประโยชน์แอบแฝง 

 

๓. การเสนอขอ
งบประมาณและ
อนุมัติงบประมาณ
ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอน ระเบียบ 
กฎหมายที่ก าหนด 

การเสนอของบประมาณโดยหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ทั้งแบบมีค าขอและ
ไม่มีค าขอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จะมีการโอน
งบประมาณในลักษณะเงินทอนคืนแก่ผู้มีอ านาจหรือผู้ใกล้ชิด 

ยึดมั่นใน
วินัย 
จรรยาบรรณ
โดย
เคร่งครัด 

๔. การทุจริตการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  

๑. ซื้อในราคาที่สูงเกินมาตรฐาน หรือราคาท้องตลาด 
๒. มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเอ้ือประโยชน์ผู้ประกอบการ 
๓. การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง เพื่อเลี่ยงวิธีตามระเบียบ 
๔. ใช้วิธจีัดซื้อไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
๕. ไม่ท าการสืบราคาจากผู้ประกอบการโดยตรง 
๖. ผู้เสนอราคาต่ าสุดไม่ได้รับการคัดเลือก 
๗. ท าสัญญาซ้ ากับผู้รับจ้างรายเดินโดยไม่มีเหตุอันสมควร โดยอ้างความ
จ าเป็นเร่งด่วน 
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๘. ก าหนดร่างขอบเขตงานเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง 
 

 
 

 
ล าดับ

ที ่
ประเภทความ

เสี่ยง 
พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง แนวทางการ

ป้องกัน 
  ๙. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มีการตรวจ

รับก่อนส่งมอบของ ตรวจรับพัสดุมาตรงตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญา 
 

๕. การทุจริตการ
จัดซื้อจัดจ้างพันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์ 

๑. จัดซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ไม่ได้ตามขนาด หรือคนละสายพันธุ์ตามท่ี
ก าหนดไว้ในสัญญา ไมมีคุณภาพ 
๒. พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ได้รับมอบไว้ในสัญญาไม่นานก็ตาย 
๓. แจกพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
การจัดซื้อ 
๔.น าไปขายต่อหาผลประโยชน์ 
๕. ไม่มีการจัดซื้อจริง ฯลฯ 

 

๖. การทุจริตการ
จัดซื้อจัดจ้าง
แรงงาน 

๑. ใช้ดุลยพินิจเลือกพวกพ้อง เครือญาติเข้าร่วมโครงการ 
๒. มีการน ารายชื่อผู้อื่นไปใช้เข้าร่วมโครงการ 
๓. เวียนรายชื่อบุคคลเดียวกันเข้าร่วมหลายโครงการ 
๔. ใช้ชื่อบุคคลอื่นมาปฏิบัติงาน แต่ขอเบิกเงินค่าจ้าง 
๕. เรียกรับผลประโยชน์และกับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ 
 

 

๗. การทุจริตจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุ 
ประเภทการ
ก่อสร้าง ครุภัณฑ์
ประเภท 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 

ที ่ ๔๗๘ /๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

…………………… 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙  บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น
กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้  
หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้
หน่วยงานของรัฐ 
  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึง
แต่งตั้งคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม ประกอบด้วยพนักงาน
ส่วนต าบลผู้มีต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
  ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                   เป็นประธานคณะท างาน 
  ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       เป็น รองประธานคณะท างาน 
  ๓. หัวหน้าส านักงานปลัด         เป็น คณะท างาน 
  ๔. ผู้อ านวยการกองคลัง         เป็น คณะท างาน 
  ๕. ผู้อ านวยการกองช่าง         เป็น คณะท างาน 
  ๖. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม       เป็น คณะท างาน 
  ๗. ผู้อ านวยการกองการศึกษา          เป็น คณะท างาน 
                     ๘. นักจัดการงานทั่วไป         เป็น คณะท างานและเลขานุการ 
  อ านาจหน้าที่ 
  ๑. จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดความเสี่ยง 
  ๓. จัดท ารายงานผลการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
                                                                                                              /๔….. 
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-๒- 
 

  ๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง   ณ   วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                                                                       
                                       (นางสาวภัควรินทร์  วุฒวิทิยาสิทธิ์) 

      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 
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ส าเนาคู่ฉบับ 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 
ที่         ./๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

…………………… 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙  บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น
กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขัดความสามารถให้
หน่วยงานของรัฐ 
  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึง
แต่งตั้งคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม ประกอบด้วยพนักงาน
ส่วนต าบลผู้มีต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
  ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                               เป็นประธานคณะท างาน 
  ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล          เป็น รองประธานคณะท างาน 
  ๓. หัวหน้าส านักงานปลัด            เป็น คณะท างาน 
  ๔. ผู้อ านวยการกองคลัง            เป็น คณะท างาน 
  ๕. ผู้อ านวยการกองช่าง            เป็น คณะท างาน 
  ๖. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม          เป็น คณะท างาน 
  ๗. ผู้อ านวยการกองการศึกษา             เป็น คณะท างาน 
                     ๘ นักจัดการงานทั่วไป                                เป็น คณะท างานและเลขานุการ 
  อ านาจหน้าที่ 
  ๑. จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดความเสี่ยง 
  ๓. จัดท ารายงานผลการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 
                                                                                                            /๔... 
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-๒- 
  ๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง   ณ   วันที่........๑........เดอืน ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                                                  

                                                                       
         (นางสาวภัควรินทร์  วุฒิวิทยาสิทธิ์) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................ทาน 

..............................รองปลัด/ตรวจ 
......................./ร่าง/พิมพ์ 
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                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐ 
ที่ ศก ๗๗๒๐๑/ว.......................วันที่........๑๐.......ตุลาคม     ๒๕๖๔ 
เรื่อง  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ต าบลค าเนียม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เรียน  รองปลัด ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม และหัวหน้า
ส านักปลัด 
 
  พร้อมนี้ขอส่งค าสั่งเรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือคณะท างานบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพ่ือทราบและด าเนินการ
ต่อไป 
 
 
 

                                                                              
       (นางสาวภัควรินทร์  วุฒิวิทยาสิทธิ์) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 
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ส าเนาคู่ฉบับ 

                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ ๔๘๑๓๐ 
ที่ นพ ๗๘๔๐๑/ว.......................วันที่......๑๐.........สิงหาคม     ๒๕๖๔ 
เรื่อง  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ต าบลค าเนียม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรียน  รองปลัด ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ผอ.กอง
การศึกษาฯและหัวหน้าส านักปลัด 

  พร้อมนี้ขอส่งค าสั่งเรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือคณะท างานบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพ่ือทราบและด าเนินการ
ต่อไป 
 
                                                                 

                                                                      
          (นางสาวภัควรินทร์  วุฒวิทิยาสิทธิ์) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 
 

 
 

……………..……./ร่าง/พิมพ์ 
................................./ตรวจ 

...............................รองปลัด/ทาน 
รายชื่อผู้รับหนังสือ 
1. ส านักปลัด.....................................2.กองคลัง..................................3.กองช่าง........................... ...... 
4. กองสวัสดิการสังคม................................๕.กองการศึกษาฯ........................................................ ...... 
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