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๑.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัด
ให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ 
  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ที่จะช่วยให้
การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการด าเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็น
ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์
ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนดแนวทางในการจัดการความ
เสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น ส าหรับใช้
เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุที่จะท าให้เกิด
ความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรั บ ควบคุม และ
ตรวจสอบได ้
  

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๑. เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหาร  
ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
  ๒. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
  ๓. เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
  ๔. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
  ๕. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
๓.  เป้าหมาย 
  ๑. ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือ
น าไปใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
  ๓. สามารถน าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
  ๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเตา 
 
 

บทที่ ๑  บทน า 
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๔.  นิยามความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย 
ท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การ
ด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหาย
จากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
  การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงที่
อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบ
ระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ย งที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ใน
ปัจจุบัน คือ 

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใด
ที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการท างานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน 

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มี
ระบบการควบคุมต่างๆเพ่ือป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา 

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วม
รับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การท าประกันต่างๆ 

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องท าสิ่งใดเพ่ิมเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสที่ จะ
เกิดข้ึนน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้งและอาณาเขต 
1.1 ที่ตั้ง  ต าบลเมืองเตาเป็นต าบลหนึ่งใน 14 ต าบล ของอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม ห่างจาก  อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย    ประมาณ  20   กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบล
ต่างๆ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ  ต าบลสระบัว  อ าเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ  ต าบลทุ่งทอง อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับ  ต าบลชุมพลบุรี  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ  ต าบลหนองบัวแก้ว  ต าบลราษฎร์เจริญ  อ.พยัคฆภูมิพิสัย 

1.๒  ภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศของต าบลเมืองเตา ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มคล้ายกระทะ ซึ่งจะลาดเอียงจากทางทิศ

ตะวันออก  โดยมีล าห้วยหว้า และล าน้ าเตา ไหลผ่าน ซึ่งโดยปกติมีน้ าขังใน ล าห้วยตลอดปี 
    ๑.๓   ภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม   มี   3  ฤดู   คือ 
    -  ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์   ถึง เดือนพฤษภาคม 
    -  ฤดูฝน      เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน      ถึง เดือนตุลาคม 
   -  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม 

บทที่ ๒   
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   ๑.๔  ลักษณะของดิน   พ้ืนที่โครงสร้างดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และเป็นพื้นที่กสิกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
   ๑.๕  ลักษณะของน้ า    ลักษณะของน้ าในต าบลเมืองเตา แยกเป็น 
         ประเภทน้ าผิวดิน มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติเพียงพอในการท าการเกษตร เช่น ล าน้ าล าพลับพลา  
ล าน้ าเตา และสระน้ าตามท่ีสาธารณะประโยชน์ ห้วยหว้า 1  แห่ง บึง และอ่ืน ๆ  16 แห่ง  

         ประเภทน้ าบาดาล  ส่วนใหญ่แหล่งน้ าบาลมีรสจืดเป็นส่วนใหญ่  แต่มีบางส่วนเช่น บ้านโนนบ่อ  
บ้านยานาง  มีรสเค็มไม่สามารถผลิตน้ าประปาได้   

๑.๖  ลักษณะของป่าไม้ ป่าไม้โดยส่วนใหญ่เป็นป่าที่เกิดขึ้นในที่สาธารณะ เช่น ป่าโพนฮึม โนนหนามแท่ง โพนถั่ว 
ดอนฆ่าควาย เป็นต้น 
    ๑.๗ เนื้อที่ ต าบลเมืองเตา มีเนื้อท่ีโดยประมาณ 76  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 47,500 ไร่ 

 
 

 
 
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
 
 

 

 

 ๒.๑  เขตการปกครอง   

    แบ่งการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457  จ านวน ๒๖ หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่อยู่
ในเขตต าบลเมืองเตาทั้งหมด 

 ๒.๒    การเลือกตั้ง  แบ่งเขตเลือกตั้งได้ตามกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกประการ 

 
 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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หมู่ที่ ชื่อบ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม รายได้เฉลี่ย/คน/ปี 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

บ้านเมืองเตา 

บ้านยานาง 

บ้านโนนยูง 

บ้านโคกสาย 

บ้านหนองฮี 

บ้านน้ าออ้ม 

บ้านโนนจาน 

บ้านผักสั่ง 

บ้านโนนบ่อ 

บ้านกางกี ่

บ้านเมืองเตา 

บ้านศรีนครเตา 

บ้านโนนยาง 

บ้านเมืองเตา 

85 

69 

59 

107 

96 

82 

51 

90 

94 

87 

77 

109 

53 

91 

155 

122 

110 

255 

192 

145 

82 

186 

184 

190 

139 

213 

117 

146 

157 

117 

112 

233 

189 

140 

88 

192 

178 

202 

147 

217 

118 

153 

312 

239 

222 

488 

381 

285 

170 

378 

362 

392 

286 

430 

235 

299 

75,296 

52,858 

49,409 

50,937 

57,457 

55,977 

54,778 

55,983 

54,751 

55,653 

67,818 

57,160 

48,503 

58,251 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

บ้านหนองฮี 

บ้านดอนกวาง 

บ้านหนองเลิง 

บ้านเมืองทอง 

บ้านริมบึง 

บ้านโพธิ์ชัย 

บ้านโนนยูง 

บ้านโนนจาน 

บ้านโพธิ์ทอง 

บ้านแสนสุข 

บ้านศรีนครเตา 

บ้านน้ าออ้มพัฒนา 

48 

69 

154 

68 

50 

78 

85 

77 

75 

69 

57 

69 

100 

129 

239 

155 

108 

177 

153 

142 

159 

126 

121 

159 

88 

148 

238 

145 

98 

176 

174 

168 

156 

124 

128 

136 

188 

277 

477 

300 

206 

353 

327 

310 

315 

250 

249 

295 

57,113 

62,395 

94,605 

49,829 

55,680 

52,878 

52,048 

54,733 

48,596 

57,690 

51,630 

48,640 

รวม 2,049 4,004 4,022 8,026 56,949 

๓.  ประชากร 
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๓.๒  เนื้อที่รวมโดยประมาณ 
ต าบลเมืองเตา มีเนื้อที่โดยประมาณ  76  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  47,500 ไร่ 

   ๓.๓  จ านวนหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา  มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ  26  หมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเต็มทุกหมู่บ้าน ดังนี้ 

 หมู่ที ่ 1  บ้านเมืองเตา  นายอุดร  แก้วประเสริฐ    ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายจตุรงค์   บัวไชยยา         สมาชิก อบต.  
     นายทองพูน อามาตย์เสนา  สมาชิก อบต.  
 หมู่ที่  2  บ้านยานาง  นายอุดม  บุราณรมย์    ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายเรืองเดช บุราณรมย์    สมาชิก อบต.  
     นายสุนทร  แสงวิเศษ    สมาชิก อบต.  
 หมู่ที่  3  บ้านโนนยูง  นายทวีป  ประสาริบุตร    ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายอภิสิทธิ์   หอมจันทร์   สมาชิก อบต.  
      นายบุญมี   โจมเสนาะ  สมาชิก อบต.  
หมู่ที่  4  บ้านโคกสาย  นายสุรชัย   ประยงค์วีระกุล   ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายเข็มพร    โคตรวงษ์  สมาชิก อบต.  
     นายชาย       ไชยสงคราม สมาชิก อบต. 
 หมู่ที่  5  บ้านหนองฮี  นายค าอ้าย  สิงห์ป้อง     ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายสวัส  งอกศรี              สมาชิก อบต.  
     นายสมสัญ อันทะโส             สมาชิก อบต.  
 หมู่ที่  6  บ้านน้ าอ้อม  นายแปลก  ปักษา   ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายจิระชัย    ใจบุญ  สมาชิก อบต.  
     นายค าบาล   ทันที  สมาชิก อบต.   
 หมู่ที่  7  บ้านโนนจาน  นายสมบัติ   ทุมมาลา    ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายอ านาจ   จันทร์งาม  สมาชิก อบต.  
     น.ส.ธัญญาลักษณ์ พลรัตน์  สมาชิก อบต.   
 หมู่ที่  8  บ้านผักสั่ง  นายทวี  เกิดบุญมี             ก านันต าบลเมืองเตา 
     นายอดิศักดิ์  สร้อยทอง    สมาชิก อบต.  
     นายแดง     สร้อยทอง  ประธานสภาฯ 
 หมู่ที่  9  บ้านโนนบ่อ  นายวันดี สอนสิทธิ์    ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายดาวเรือง  ภาระจ่า    สมาชิก อบต.  
     นายเอกสิทธิ์   สอนสิทธิ์  สมาชิก อบต.   
 หมู่ที่  10  บ้านกางก่ี  นายสุวิชัย วงสาโท    ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายภูมินิมิต  พลอามาตย์  สมาชิก อบต.  
     นายจักขีน  สระใหญ่  สมาชิก อบต.   
 หมู่ที่  11  บ้านเมืองเตา  นางสุกัญญา   สถานรัมย์  ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายสาย    อินทร์โสภา           สมาชิก อบต.  
     นายฉลอง  พงษ์หนองพอก สมาชิก อบต.   
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 หมู่ที่  12  บ้านศรีนครเตา นายสมใจ  บุราณรมย์    ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายดารุณ   ราชอาษา  สมาชิก อบต.   
 หมู่ที่  13  บ้านโนนยาง  นายสัญญา  อันไฮ    ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายบุญจันทร์  หนองพร้าว สมาชิก อบต.  
     นายทองเลื่อน   หาจันทร์  สมาชิก อบต.              
 หมู่ที่  14  บ้านเมืองเตา  นายส าลี       แก้วประเสริฐ  ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายบุญช่วย   บุราณรมย์    สมาชิก อบต.  
     นายชนะพล ไชยสงคราม   สมาชิก อบต.   
 หมู่ที่  15  บ้านหนองฮี  นายอมรรัตน์  ผลน้ าอ้อม   ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายประเสริฐ  นาคินชาติ  สมาชิก อบต.  
     นายโสวัฒ  ไชยสงคราม   สมาชิก อบต.   
 หมู่ที่  16  บ้านดอนกวาง  นายเรืองยุทธ  วงศ์สมศักดิ์   ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายสิทธิศักดิ์  คาทิพาที     สมาชิก อบต.   
 หมู่ที่  17  บ้านหนองเลิง  นายวิชัยรัตน์ สุวรรณวงษ์   ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายอ านาจ   ทองจันทร์   สมาชิก อบต.    
     นายประธาน   แก้วประเสริฐ สมาชิก อบต.   
 หมู่ที่  18  บ้านเมืองทอง  นายบุญมี  บุราณรมย์    ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายถวิลชัย   แสงวิเศษ            สมาชิก อบต.   
     นายทองม้วน  ค ามูลตรี            สมาชิก อบต.   
 หมู่ที่  19  บ้านริมบึง  นายร าไพ  สีมา     ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายบุญธรรม  เสนาโนฤทธิ์  สมาชิก อบต.  
     นายสง   อันทะลัย  สมาชิก อบต.   
 หมู่ที่  20  บ้านโพธิ์ชัย  นายถาวร  บุตรช่วง    ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายสุนทร ไขรัมย์    สมาชิก อบต.  
     นายสุนทร บุตรช่วง   สมาชิก อบต.   
 หมู่ที่  21  บ้านโนนยูง  นายบุญรัตน์ ภักดีกาล    ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายบวร พิมพ์แพน             รอง ประธานสภาฯ   
     นางเข็มพร  ศรีวรรณะ  สมาชิก อบต.   
 หมู่ที่  22  บ้านโนนจาน  นายกิตติศักดิ ์ บุญหมั่น    ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายสุเทพ  ปัดไธสง   สมาชิก อบต.  
     นายลุน  พิมพ์ส าราญ   สมาชิก อบต.   
 หมู่ที่  23  บ้านโพธิ์ทอง  นายอุดม  รามมะมะ    ผู้ใหญ่บ้าน 
     นางอ าพร  พรมงาม  สมาชิก อบต.  
     นายสากล  รามมะมะ   สมาชิก อบต.       
หมู่ที่  24  บ้านแสนสุข  นายสมพงษ์   อาษากิจ    ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายสังวร  อันทะลัย          สมาชิก อบต.  
     นายบรรลุ  พงษ์หนองพอก สมาชิก อบต.   
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 หมู่ที่  25  บ้านศรีนครเตา นายวุฒิพงษ์  ล้วนศรี    ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายแดง   สุนทร          สมาชิก อบต.  
     นายประมวล  พิมพ์แพน   สมาชิก อบต.   
 หมู่ที่  26  บ้านน้ าอ้อมพัฒนา นายเสาร์  ค าอินทร์    ผู้ใหญ่บ้าน 
     นายนิติกร  ระหงษ์ทอง  สมาชิก อบต.  
     นายบุญศรี   บุญหมั่น    สมาชิก อบต. 

                                                                          

๒.  วิสัยทศัน์ 
“   แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์     ข้าวหอมมะลิชั้นน้า    แหล่งน้้ามากมีปลาดีปลาชุม 

  กลุ่มอาชีพหลากหลาย   มากมายแหล่งเรียนรู้   สังคมน่าอยู่   ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ” 

 
๓.  ภารกิจ 
  1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 
  ๒.  พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของชุมชน 
  ๓.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๔.  ส่งเสริมสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
  ๕.  พัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน 
 
 

4.  ยุทธศาสตร์ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

           3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
           4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม 
           5.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
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 ๕.  โครงสร้างส่วนราชการภายใน 
 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา  ประเภทสามัญ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัด อบต. 
 

ฝ่ายบริหารการศึกษา 
- งานบริหารงาน
การศึกษา 
- งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-งานกิจการโรงเรียน 

   
 

อ านวยการกองช่าง 
- งานก่อสร้าง 
- งานควบคุมอาคาร 

 

อ านวยการกองคลัง 
ฝ่ายการเงิน  
- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
- งานจัดเก็บรายได้  

 

อ านวยการ 
- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานป้องกันฯ 

 
 

ส านักปลัด  

- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
-  งานรักษาความสะอาด 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
 

กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ตรวจสอบภายใน 

รองปลัด อบต. 

ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดกิารสังคม 
- งานสงัคมสงเคราะห์ 
- งานพัฒนาชุมชน 
 

กองสวัสดิการ สังคม 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ระดับต้น) 

กองสวัสดิการสังคม 

ฝ่ายแผนและงบประมาณ 
- งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาสตรี 

   
 

กองส่งเสริมการเกษตร 

ฝ่ายแผนและงบประมาณ 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
-งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
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อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้ 

ส่วนราชการ 
 

อ านาจหน้าที่ 

ส านักงานปลัด -  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
กลางและงานธุรการ  งานด้านการเงิน  งบประมาณ  งานด้านพัสดุ  งาน
ด้านอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ
ส่วนกลาง  ติดต่อประสานงาน  วางแผน   ควบคุมตรวจสอบการจัดงาน
ต่างๆ  เก็บรักษาเอกสารและเอกสารส าคัญของส่วนราชการ   การ
ด าเนินงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนงานของ
ส่วนราชการ  จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ให้ค าปรึกษาแนะน า
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
-  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  สรุป
รายงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ  เช่น  การจัดท า
แผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล การขอก าหนดต าแหน่งและ
อัตราเงินเดือน  การจัดระบบงาน  การสรรหา  การจัดสอบ  และการบรรจุ
แต่ ง ตั้ ง   การ โอน   การย้ า ย   การ เลื่ อนขั้ น เ งิ น เดื อน   การ เลื่ อน
ต าแหน่ง  การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ  การด าเนินการ
ขอรับบ าเหน็จบ านาญและเงินทดแทน  การจัดท าทะเบียนประวัติ  แก้ไข
เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติการรับราชการ   
-  งานเลขานุการสภา  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการการ
ประชุมต่างๆ  การติดต่อ  ประสานงาน  ดูแลความเรียบร้อยการจัดการ
ประชุม  การรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายงานการ
ประชุม   
-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้
ลุกลามออกไป  ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้  ป้องกันและ
บรรเทาอันตรายจากอุทกภัย   วาตภัย  การอพยพผู้ประสบภัยและ
ทรัพย์สิน  ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการด้าน
ข้อมูล สถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผนและประเมินผลตามแผนทุก
ระดับ งานจัดท าเรียบเรียงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล งาน
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
- งานงบประมาณ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งาน
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
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-  งานนิติการ  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อ
กฎหมาย  ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ
และค าสั่ งที่ เกี่ยวข้อง งานจัดท านิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน  ตรวจพิจารณา
ด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา  ลูกจ้าง
และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระท าที่
ละเมิดเทศบัญญัติ งานนิติกรรมสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง  
อาญา  งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืน ๆ งานรับเรื่องร้องทุกข์  และ
ร้องเรียน        
 -งานธุรการ งานสารบรรณของกองวิชาการและแผนงาน ด าเนินการบันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานบริการ
ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น 
  

 

ส่วนราชการ 
 

อ านาจหน้าที่ 

กองคลัง 
 

 มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่ายการฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินการตรวจเงินการหักภาษี เงินได้และน าส่งภาษี การตัด
โอนเงินเดือนรวบรวมสถิติเงิน ได้ประเภทต่าง ๆ การรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน งานขอ อนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งาน จัดท า
งบและแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงิน สะสม
งานจัดท าบัญชีทุกประเภทงานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย งานจัดเก็บ
รายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผล ประโยชน์ จากสิ่งก่อสร้างและ
ทรัพย์สิน งานจัดท า/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปา งาน
จัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ 
งานการเงิน 
      มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่าย การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน การหัก
ภาษีเงินได้และน าส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน งานเก็บรักษาเงิน งานขอ
อนุมัติเบิกเงินตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงิน คงเหลือ
ประจ าวัน 
งานบัญชี 
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดท าบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุม
เงินรายได้-รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่าง ๆ งานจัดท างบและ
แสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม 
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งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ 
งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจัดหา ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและ
ทรัพย์สิน งานจัดท า/ตรวจสอบบัญชี และการรับเงินในกิจการประปา และ
งานจัดเก็บขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุม กิจการค้าและค่าปรับ 
งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้  
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน คัดลอกข้อมูลที่ดิน ปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ส ารวจตรวจสอบข้อมูล
ภาคสนาม ปรับปรุงจัดเก็บ ดูแลรักษาข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน จัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บ
ภาษีต่างๆ 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพย์สินและงานพัสดุ งานขอ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนเบิกจ่าย วัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
ตาม พรบ.60 
 

 

ส่วนราชการ 
 

อ านาจหน้าที่ 

กองช่าง 
 

 -  งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน 
ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอ่ืน ๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งาน
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร ถนน ทางเท้า งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกัน
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุด้านโยธา งานซ่อมบ ารุงรักษาสาธารณูปการ งาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
- งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแล
อาคารสถานที่ งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ า งานในการ
ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  
-  งานธุรการ มีหน้าที่เก่ียวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและ
ให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกใน
ด้านต่าง ๆ งานสารณกุศล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งาน
รวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนของกองช่าง 
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ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ 
กองสวัสดิการสังคม 
 

 งานสังคมสงเคราะห์ งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พ่ึง 
งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและ
ทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตในครอบครัว งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาค
ประชาชน งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ งานส่งเสริมสวัสดิการสตรี
และสงเคราะห์สตรีบางประเภท 
ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์ งานให้
ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ 
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัว
ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กก าพร้า อนาถา ไร้ที่พ่ึง 
เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอง
และปัญญา  งานส่งเสริมสวัสดิ์ภาพเด็กและเยาวชน งานให้ค าปรึกษา แนะน า
แก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ   
-  งานพัฒนาชุมชน งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพ่ือ
รับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดท า
โครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน งานด าเนินการพัฒนาชุมชน
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่
ประชาชน งานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรี 
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ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา 
งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา งาน
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนา
การ ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุน
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา จัด
สถานที่ เ พ่ือการศึกษา ส่ ง เสริมท านุบ ารุ งรักษา  ไว้ซึ่ งศิลปะประเพณี 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การด าเนินชีวิต
ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
-  งานบริหารการศึกษา งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป งานบริหาร
การศึกษา  งานวางแผนและสถิติ งานการเงินและบัญชี 
-  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งาน
ส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน  งานกีฬา
และนันทนาการ 
-  งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดการศึกษา งานพล
ศึกษา งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน งานบริการและบ ารุง
สถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

-  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลอาหารและ
สถานประกอบการ งานอาชีวอนามัย งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม งานส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  งานควบคุมมลพิษ   งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 
งานธุรการประจ ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
-  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูล
ฐาน งานสุขศึกษา  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า งานรักษาและ
พยาบาล 
- งานรักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและ
ที่สาธารณะ  งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย  งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 
-  งานควบคุมโรค งานเฝ้าระวังโรคระบาด งานระบาดวิทยา  งานป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ  งานเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์  งานจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
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๑.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
    แนวทางการด าเนินการบรหิารความเสีย่งขององค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเตา แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี ้
  ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑)  ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
  ๒)  ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
   ๓)  วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
  ๔)  จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่
ในระดับปานกลาง 
  5)  สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเตาทราบ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
  6)  รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ๗)  รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ 
กองส่งเสริมการเกษตร 
 

- งานส่งเสริมการเกษตร    
กองส่งเสริมการเกษตร มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยถึง
ปัญหาทางการเกษตร ก าหนดนโยบาย วางแผนงาน และด าเนินงานวิชาการ
เกษตรตามการวัด และประเมินผลการด าเนินงานการเกษตร ก าหนดระบบ
และวิธีการด้านนิเทศ ควบคุมติดตามประเมินผลด้านการเกษตร จัดสอนและ
อบรมด้านวิชาการเกษตรจัดประชุม ด าเนินการเผยแพร่กิจกรรมการเกษตร ให้
ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและแนววิชาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในหน้าที่ดังนี้คือ  
 
1.1 งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

การส่งเสริมทางด้านการเกษตร พืชไร่ พืชสวน 
การเพาะปลูก 
การขยายพันธุ์พืช 

1.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 

      การประมง 
      งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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  ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
๑)  ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา 

  ๒)  พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
  ๓)  ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
  ๔)  พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนต าบลในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
๒.  คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้  

๑)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา   ประธานกรรมการ 
  ๒)  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา   กรรมการ 
  ๓)  หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ 
  ๔)  ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
  ๕)  ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
  ๖)  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
  ๗)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ 
  8) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
  9) ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร    กรรมการ 
  10)  นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการ 
  11)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  ดังนี้ 

๑)  จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๒)  ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
๓)  จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
       กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดย
ก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

๑.  การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
  ๒.  ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่
ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

บทที่ ๔  การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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  ๓.  จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่
สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้าน
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
  ๔.  รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่
ได้ด าเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 
  ๕.  ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้มั่นใจว่า
องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่
ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัว
ควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
  ๖.  ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงใน
ทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา

 
 

๑.  การระบุความเสี่ยง 
  เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค านึงถึง
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์
ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” 
“ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะด าเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 
  ๑.๑  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาส
ที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 

1. ระบุความ
เส่ียง 

2. ประเมิน
ความเส่ียง 

3. จดัการ
ความเส่ียง 

4. รายงาน
และตดิตาม

ผล 

5. ประเมินผล
การบริหาร
ความเส่ียง 

6. ทบทวน
การบริหาร
ความเส่ียง 
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  ๑.๒  ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด เกิดข้ึนได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้ สาเหตุของ 
ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่าง ถูกต้อง 
โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ 
  ๑)  ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ 
ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 
  ๒)  ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายใน
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์  
  ๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 
  ๑)  ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย 
พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๒)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติท่ีองค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความ
รบัผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  ๓)  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการด าเนินงาน การทุจริต
ในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับ
เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันน าไปสู่ 
การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง 
  ๔)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยง
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา จังหวัดมหาสารคาม 

 
ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี

จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความ

เสี่ยง 
1. การใช้ดุลพินิจของผูม้ี
อ านาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ต่างๆ 

หากผู้มีอ านาจไมย่ึดหลักความ
ถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็น
ธรรมต่อพนักงานส่วนต าบล 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วน
ต าบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสีย่งด้าน
การปฏิบัติงาน 
(O) 

2.  ความผดิพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้
ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายที่น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผดิพลาด ไมเ่ป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย อัน
น าไปสู่ปญัหากับหน่วย
ตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมาไม่มคีวามชัดเจน
ในการปฏิบัต ิ
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย ระเบยีบ ไม่มีการ
ให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจอ่านระเบียบ 
กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวมองค์ความรู้ใน
หน่วยงาน 

ความเสีย่งด้าน
การปฏิบัตติาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ (C) 

3.  การทุจรติในการ
เบิกจ่ายต่างๆ 

ราชการได้รับความเสียหาย
จากเงินที่ถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่งเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุมพอท่ีจะปิดช่องว่าง
การทุจริต 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 

4.  วางแผนการพัฒนาไม่
ถูกต้อง เหมาะสม 
สอดคล้องกับปญัหาและ
ความต้องการของประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อนไมไ่ดร้ับ
การแก้ไข มีการประท้วง 
ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความ
ต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และ
ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ 

ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

5.  การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ เป็นไป
อย่างไม่ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบยีบ 
- ได้วัสดุครุภณัฑ์ทีไ่ม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณของ
ทางราชการเสยีหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้
จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบ กฎหมาย
ตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรูค้วามเข้าใจของผูป้ฏิบัต ิ
- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับ
ผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
(C) 

6.  การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไมไ่ด้
รับประโยชน ์

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่งเคร่งครดั 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 

7.  การปฏิบตัิหน้าที่โดยมิ
ชอบหรือละเว้นการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 

- ราชการไดร้ับความเสียหาย
จากการปฏิบตัิหรือละเว้นการ
ปฏิบัต ิ
- ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่งเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุมพอท่ีจะปิดช่องว่าง
การทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่
ด ี

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

8.  โครงการก่อสร้าง
พื้นฐานไม่มีคณุภาพ ไมไ่ด้ใช้
ประโยชน ์

สิ้นเปลืองและสญูเสีย
งบประมาณในการก่อสร้าง 
การซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมผีลประโยชน์ในงานท่ีท า 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

งบประมาณที่ต้องจ่ายไปให้กับ
ผู้ที่ไมม่ีสิทธ์ิได้รับ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไมต่รวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบยีบ 
กฎหมาย 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 

10.  เกดิสาธารณภัยใน
พื้นที ่

บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสยีหาย เกดิการสูญเสีย
ทรัพย์สินและชีวิตของ
ประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 
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๒.  การประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ
ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตาซึ่ง
ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๒.๑  การก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะท างานบริหารความ
เสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ 
คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
 

ประเด็นท่ีพิจารณา ระดับคะแนน 
๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หรื อข้ อผิ ดพลาด ในการ
ปฏิบัติงาน(ครั้ง) 

๕ ปี/ครั้ง ๒-๓ ปี/ครั้ง ๑ ปี/ครั้ง ๑-๖ เดือน/ครั้ง 
ไม่เกิน 5 ครั้ง/ป ี

๑ เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงและผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า /

๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๐,๐๐๐-

๕๐,๐๐๐ บาท 
๕๐,๐๐๐ – 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๐๐,๐๐๐ – 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 
มากกว่า ๕๐๐๐,๐๐๐ 

บาท 
อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน 

ร าคาญ 
บาดเจ็บ 
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ 
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหสั เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ขององค์กร 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

   

ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง 
ปานกลาง และต่ า 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  
 

    

สูงมาก 
4  

 
    

3  
 

    
สูง 

2  
 

    
ปานกลาง 

1  
 

    
ต่ า 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
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  ๒.๒  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ
ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือ
มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยง
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มี
จ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑)  พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด 
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  ๒)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมี
ความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  ๒.๓  การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความ
รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
  ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่ง
เป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
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สูงมาก 

4  
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3  

3 
 

6 9 12 15 สูง 

2  

2 
 

4 6 8 10 ปานกลาง 

1  

1 
 

2 3 4 5 ต่ า 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

๑) ระดับความเสี่ยงต่ า คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือ
ว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม 

๒)  ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่
ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 

๓)  ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความ
เสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๔)  ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและ
ประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา  อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ความเสีย่ง ผลกระทบ/ความ
เสียหายที่จะเกดิขึ้น 

ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความ
เสี่ยง 

โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสีย่ง 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ผู ้
รับผิดชอบ 

1. การใช้ดุลพินิจ
ของผู้มีอ านาจใน
การอนุญาต อนุมตัิ 
ต่างๆ 

หากผู้มีอ านาจไมย่ึด
หลักความถูกต้อง ย่อม
เกิดความไม่เป็นธรรมต่อ
พนักงานส่วนต าบล 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนต าบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 
สั่งการ 

ความเสีย่งด้าน
การปฏิบัติงาน 
(O) 

     

2.  ความผดิพลาด
ในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากขาดรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายที่น าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผดิพลาด ไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย อันน าไปสู่
ปัญหากับหน่วย
ตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมาไม่มคีวามชัดเจนใน
การปฏิบัต ิ
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย ระเบยีบ ไม่มีการให้
ความรู้ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจอ่านระเบียบ 
กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวมองค์ความรู้ใน
หน่วยงาน 

ความเสีย่งด้าน
การปฏิบัตติาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ (C) 

     

3.  การทุจรติในการ
เบิกจ่ายต่างๆ 

ราชการได้รับความ
เสียหายจากเงินท่ีถูก
ทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่งเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุมพอท่ีจะปิดช่องว่างการ
ทุจริต 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสีย่ง 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ผู ้
รับผิดชอบ 

4.  วางแผนการ
พัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม 
สอดคล้องกับปญัหา
และความต้องการ
ของประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อน
ไม่ได้รับการแก้ไข มีการ
ประท้วง ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการ
ของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์
ที่ตนเองจะได้รับ 

ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร์ (c) 

     

5.  การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุ เป็นไปอย่างไม่
ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบยีบ 
- ได้วัสดุครุภณัฑ์ทีไ่ม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงตาม
ความต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต 
งบประมาณของทาง
ราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้
จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบ กฎหมายตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรูค้วามเข้าใจของผูป้ฏิบัต ิ
- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับ
ผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ (C) 

     

6.  การน าทรัพย์สิน
ของทางราชการไป
ใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการ
ไม่ได้รับประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่งเคร่งครดั 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความ

เสียหายที่จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 

ความถี ่
ผลกระทบ 

ความรุนแรง 
คะแนน 

ความเสีย่ง 
ระดับ

ความเสีย่ง 
ผู ้

รับผิดชอบ 
7.  การปฏิบตัิ
หน้าท่ีโดยมิชอบ
หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

- ราชการไดร้ับความ
เสียหายจากการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัต ิ
- ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่งเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุมพอท่ีจะปิดช่องว่างการ
ทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ด ี

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

8.  โครงการ
ก่อสร้างพื้นฐานไมม่ี
คุณภาพ ไม่ได้ใช้
ประโยชน ์

สิ้นเปลืองและสญูเสีย
งบประมาณในการ
ก่อสร้าง การซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมผีลประโยชน์ในงานท่ีท า 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

9.  การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

งบประมาณที่ต้องจ่าย
ไปให้กับผู้ที่ไม่มสีิทธ์ิ
ได้รับ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไมต่รวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 

     

10.  เกดิสาธารณ
ภัยในพื้นที่ 

บ้านเรือนประชาชน
ได้รับความเสียหาย เกิด
การสญูเสยีทรัพยส์ิน
และชีวิตของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 
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๓.  การจัดการความเสี่ยง 
  เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่
เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ 
  ๑)  การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ทีอยู่ ซึ่งไม่
ต้องด าเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
  2)  การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดย
การจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความ
เสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะ
ในการท างาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  3)  การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือ
ยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 
  4)  การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท าประกันภัย 
ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง
แทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
 
4.  การรายงานและติดตามผล 
  หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการ
ติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงาน
ต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตาม
ผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ  

1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน ทุก  
6 เดือน ทุก 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 
  2)  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆ 
ตามปกติของหน่วยงาน 
5.  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
  คณะท างานบริหารความเสี่ยง จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีต่อนายกเทศมนตรีต าบลบ้านธาตุ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตามีการบริหารความเสี่ยง
เป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการ
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สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุม
อ่ืนเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
6.  การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
  การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
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  ในปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดให้เป็นภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา น ามาคัดเลือกความเสี่ยงเพ่ือ
ก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
เป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตาโดยแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2563 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตามีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.  ความเสี่ยง 
2.  ระดับความเสี่ยง 
3.  กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง 
4.  วัตถุประสงค์ 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
6.  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
7.  งบประมาณ 
8.  ผู้รับผิดชอบ  
9.  ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๕  แผนบริหารความเสี่ยง 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา  อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

ความเสีย่ง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ด าเนิน 
การ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอ
บ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความ

เสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
1. การใช้ดุลพินิจ
ของผู้มีอ านาจใน
การอนุญาต 
อนุมัติ ต่างๆ 

10 การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึด
หลักกฎหมาย ระเบียบ อย่าง
เคร่งครดั 

เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรม และ
ความถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

การพิจารณา
อนุญาต อนุมัติ มี
ความรวดเร็ว 
ถูกต้อง 

- ทุกกอง 1 5 5 

๒.  การปฏิบตัิ
หน้าท่ีโดยมิชอบ
หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

10 ก ากับดูแล ควบคุมการปฏบิัติงาน 
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

- เพื่อให้องค์กร
ปลอดการทุจริต  
- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการทีด่ ี

ม.ค.-ก.ย.
2564 

การปฏิบัติงาน
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้

- ทุกกอง 1 5 5 

3.  โครงการ
ก่อสร้างพื้นฐานไม่
มีคุณภาพ ไมไ่ด้ใช้
ประโยชน ์

10 ตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เพื่อให้โครงการ
ก่อสร้างทุก
โครงการใช้
ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

โครงการก่อสร้าง
ทุกโครงการได้ใช้
ประโยชน์ และ
แก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได ้

- กองช่าง 1 5 5 

4.  เกิดสาธารณ
ภัยในพื้นที่ 

10 - จัดท าแผนป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 
- จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันท ี

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ประชาชนท่ี
ประสบเหตไุดร้ับ
ความช่วยเหลือ 

200,000 สป. 2 4 8 
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ความเสีย่ง ระดับ 

ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งด้านการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
5.  ความผดิพลาดใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจาก
ขาดรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่
น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

15 ส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรม 

เพื่อให้
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่เกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 ทุกกอง 1 5 5 

6.  การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ 
เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

15 ส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรม 

เพื่อให้
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่เกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 กองคลัง 1 5 5 
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ความเสีย่ง ระดับ 
ความเสีย่ง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งด้านการเงิน (Financial Risk) 
7.  การทุจรติในการ
เบิกจ่ายต่างๆ 

15 มีการตรวจสอบโดย
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

เพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริต 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่มีการทุจรติใน
หน่วยงาน 

- กองคลัง 1 5 5 

8.  การน าทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้
ประโยชนส์่วนตัว 

15 มีการตรวจสอบโดย
งานพัสด ุ

เพื่อไม่ให้
ราชการเสีย
ประโยชน ์

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่มีการน า
ทรัพย์สินราชการ
ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

- กองคลัง 1 5 5 

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

16 ตรวจสอบข้อมลูกับ
ฐานข้อมูล
กรมบัญชีกลาง 

เพื่อไม่ให้
ราชการเสียหาย 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

การจ่ายเบีย้ยังชีพ
เป็นไปอย่างถูกต้อง 

- กอง
สวัสดิการ 

1 5 5 
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ความเสีย่ง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) 
10.  วางแผนการ
พัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน 

15 มีการตดิตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ทุกป ี

- เพื่อให้
แผนพัฒนาเป็น
กรอบในการท า
งบประมาณ
รายจ่ายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้ระดับ
ความส าเร็จของ
แผนสูงกว่าร้อย
ละ 60 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

- แผนพัฒนา
สามารถใช้เป็น
กรอบในการท า
งบประมาณ
รายจ่ายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- ระดับ
ความส าเร็จของ
แผนสูงกว่าร้อยละ 
60 

- สป. 1 5 5 
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา  อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

******************************* 
ค าชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (1) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (2) ตามระดับ 
ดังนี้ 1 = น้อยที่สุด  2 = น้อย  3 = ปานกลาง  1 = สูง  1 = สูงที่สุด   

ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความเสี่ยง 
(1)x(2) =(3) 

1. การใช้ดุลพินิจของผูม้ี
อ านาจในการอนุญาต อนุมตัิ 
ต่างๆ 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนต าบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 
สั่งการ 

   

2.  ความผดิพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้
ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายที่น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมาไม่มคีวามชัดเจนใน
การปฏิบัต ิ
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย ระเบยีบ ไม่มีการให้
ความรู้ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจอ่านระเบียบ 
กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวมองค์ความรู้ใน
หน่วยงาน 

   

3.  การทุจรติในการเบิกจา่ย
ต่างๆ 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่งเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุมพอท่ีจะปิดช่องว่างการ
ทุจริต 

   

4.  วางแผนการพัฒนาไม่
ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการ
ของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์
ที่ตนเองจะได้รับ 
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ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความเสี่ยง 
(1)x(2) =(3) 

5.  การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุ เป็นไปอย่างไม่
ถูกต้อง 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้จ านวน
มาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบ กฎหมายตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรูค้วามเข้าใจของผูป้ฏิบัต ิ
- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับ
ผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง 

   

6.  การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่งเคร่งครดั 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

   

7.  การปฏิบตัิหน้าที่โดยมิ
ชอบหรือละเว้นการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่งเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุมพอท่ีจะปิดช่องว่างการ
ทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ด ี

   

8.  โครงการก่อสร้างพื้นฐาน
ไม่มีคณุภาพ ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมผีลประโยชน์ในงานท่ีท า 

   

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไมต่รวจสอบคุณสมบัติของผู้
ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

   

10.  เกดิสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า 

   

 


