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คำนำ 

  ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 20 เมษายน 

2561 โดยมาตรา 79 บัญญัตใิหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร

จัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลัง

ไดกำหนดหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารสำหรับหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม 2562 โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนหนวยงานของรัฐตาม

หลักเกณฑน้ี 

  องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข จึงไดจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เพ่ือใชเปนกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำใหเกิดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลตอผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย และการบริหารงาน

ขององคการบริหารสวนตำบลศรีสุขสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 

         องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข 
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๑.  หลักการและเหตุผล 

  ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงานของ
รัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังไดกำหนดหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ข้ึน เพ่ือให
หนวยงานของรัฐจัดใหมรการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรท่ี
หนวยงานของรัฐกำหนดไว 
  การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ที่จะชวย
ใหการบริหารงานและการตดัสินใจดานตางๆ เพราะภายใตสภาวะการดำเนินงานทุกหนวยงาน ลวนมีความเสี่ยง ซึ่ง
เปนความไมแนนอนที่อาจจะสงผลกระทบตอการดำเนินงานหรือเปาหมายของหนวยงาน จึงจำเปนตองมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงวามีปจจัยใดบางท่ีกระทบตอการดำเนินงานหรือเปาหมายของหนวยงาน 
วิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดข้ึน จัดลำดับความสำคัญของความเส่ียง กำหนดแนวทางในการ
จัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสท่ีจะทำใหเกิดความเสียหายแกหนวยงาน 
  ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลศรีสุขจึงไดจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงข้ึน สำหรับใช
เปนแนวทางในการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดำเนินงานตางๆ เพ่ือลดมูลเหตุที่จะทำให
เกิดความเสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับ ควบคุม 
และตรวจสอบได 
  

๒.  วัตถุประสงคของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๑.  เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานสวนทองถิ่น เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ขององคการบริหารสวนตำบลศรีสุข 
  ๒.  เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
  ๓.  เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตำบลศรีสุข 
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
  ๔.  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงขององคการบริหารสวนตำบลศรีสุข 
  ๕.  เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นกับองคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  
 

๓.  เปาหมาย 
  ๑.  ผูบริหารและพนักงานสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช
ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตรและแผนการดำเนินงานประจำป ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนด
ไว 
  ๒.  ผูปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ
เสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
  ๓.  สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใชในการปฏิบัติงานได 
  ๔.  การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอยางเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองคการ
บริหารสวนตำบลศรีสุข 

บทที่ ๑  บทนำ 
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๔.  นิยามความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง  หมายถึง โอกาสหรือเหตุไมพึงประสงคอาจทำใหอนาคตสงผลกระทบใหเกิดความ
เสียหาย ทำใหวัตถุประสงคและเปาหมายที่องคกรกำหนดไวเบี่ยงเบนไปหรือไมประสบผลสำเร็จ ทั้งในดานกลยุทธ 
การเงนิ การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวของ  
  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการปจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานตางๆ เพ่ือใหโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความ
เสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 
  การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการท่ีควรกระทำเพ่ือจัดการกับความเสี่ยง
ท่ีอาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งตองพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน โดย
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงท่ีเกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และความคุมคาในการบริหารความเสี่ยงที่
เหลืออยู วธิีการที่ใชในปจจุบัน คือ 

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่กอใหเกิดความเส่ียง เชน งาน
สวนใดที่องคกรไมถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในสวนนั้น และอาจใชการจางงานภายนอกแทน 

2. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองสวน โดยการจัด
ใหมีระบบการควบคุมตางๆเพื่อปองกัน หรือคนพบความเส่ียงอยางเหมาะสมทันเวลา 

3. การแบงความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองสวน โดยการหา
ผูรวมรับผิดชอบความเสี่ยง เชน การทำประกันตางๆ 

4. การยอมรับความเสี่ยง คือการไมตองทำสิ่งใดเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นวาความเสี่ยงมีโอกาส
ท่ี จะเกิดขึ้นนอย และผลกระทบจากการเกิดก็นอยดวย 
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๑.  สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

 ที่ตั้ง     

 1)   จัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตำบลเมื่อวนัที่ 27   มีนาคม 2539 

 2)   องคการบริหารสวนตำบลศรสุีข ตั้งอยู หมูที่ 3   บานศรสีุข   ถนนกันทรวิชัย -   เชียงยนื 

 ตำบลศรสุีข  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150   หางจากอำเภอกันทรวิชัย เปนระยะทาง  6   กิโลเมตร 

 อาณาเขต    ขององคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอำเภอกันทรวิชัย  

จังหวัดมหาสารคาม  มีพื้นท่ีทั้งหมด    51   ตารางกิโลเมตร    หรือ   31,875     ไร     มีอาณาเขตดังนี้ 

-  ทิศเหนือ     ติดตอกับ ตำบลหัวนาคำ   อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ   

-  ทิศใต          ติดตอกับ ตำบลขามเรียง, ตำบลนาสีนวน   อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม   

-  ทิศตะวันออก   ติดตอกับตำบลโคกพระ   อำเภอกันทรวชิัย     จังหวัดมหาสารคาม 

-  ทิศตะวันตก   ติดตอกับตำบลนาสีนวน   อำเภอกันทรวิชัย    จังหวัดมหาสารคาม 

แผนท่ีองคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  

บทที่ ๒   
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  องคการบริหารสวนตำบลศรีสุขมีประชากรจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,115 คน แยกเปน ชาย 5,060 
คน หญิง 5,055 คน (ท่ีมา สำนักทะเบียนราษฎร อำเภอกันทรวิชัย ขอมูล  ณ   เดือน  มิถุนายน 2562) ประชากรสวน
ใหญประกอบอาชีพเกษตรกร และประกอบอาชีพ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว 
                                                                          

๒.  วิสัยทัศน 
" สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  ดวยความเสมอภาค  เปนธรรม  และมีภูมคิุมกันตอการเปลี่ยนแปลง " 

 
๓.  ภารกิจ 
  1.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  

2.การพัฒนาดานศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 
5.การพัฒนาสาธารณสุข 
6.การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองคกร 

๕.  ยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร 
  ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานสาธารณสุข 

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองคกร 
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6.  โครงสรางสวนราชการภายใน 

โครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตำบลศรีสุข 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ปลัด อบต. 

 

ฝายบริหารการศึกษา 

- งานแผนและ

โครงการ 

- งานการศึกษา

ปฐมวัย 

-งานสงเสริมประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม 

   

ฝายการโยธา 

- งานสาธารณูปโภค 

- งานจัดสถานที ่

   และการไฟฟา

สาธารณะ 

 

ฝายบริหารงานคลัง 

- งานการเงินบัญชี 

- งานพัสดุและ

ทรัพยสิน 

ฝายพัฒนารายได 

- งานจัดเก็บรายได  

- งานแผนที่ภาษี 

 

ฝายอำนวยการ 
- งานธุรการ 
- งานการเจาหนาที่ 
- งานปองกันฯ 

ฝายแผนงานและ
งบประมาณ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานงบประมาณ 
- งานนิติการ 

สำนักปลัด  

ฝายบริหารงานสาธารณสุข 

- งานอนามัยสิ่งแวดลอม 

-  งานรักษาความสะอาด 

- งานสงเสริมสุขภาพ 

- งานปองกันและ 

    ควบคุมโรคติดตอ 

 

กองคลัง กองชาง กองการศกึษา   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

รองปลัด อบต. 

กองสวัสดิการสังคม 

ฝายสงเสริมสวัสดิการ

สังคม 

- งานสังคมสงเคราะห 

- งานพัฒนาชุมชน 

   

 

กองการเกษตร   

ฝายสงเสริมการเกษตร 

- งานสงเสริมการเกษตร 

- งานพัฒนาชุมชน 
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อำนาจหนาที่ของสวนราชการตางๆ มีดังนี้ 

สวนราชการ 
 

อำนาจหนาที่ 

สำนักปลัด -  งานบริหารงานทั่วไป  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางและ
งานธุรการ  งานดานการเงิน  งบประมาณ  งานดานพัสดุ  งานดานอาคารสถานที่ใน
ค วา ม รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ ค ว บ คุ ม ก า ร ใช ย า น พ า ห น ะ ส ว น ก ล า ง   ติ ด ต อ
ประสานงาน  วางแผน   ควบคุมตรวจสอบการจัดงานตางๆ  เก็บรักษาเอกสารและ
เอกสารสำคัญของสวนราชการ  การดำเนินงานซอมบำรุงยานพาหนะ กำหนดนโยบาย
และจัดทำแผนงานของสวนราชการ  จัดทำงบประมาณรายจายประจำป  ให
คำปรึกษาแนะนำตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ  เก่ียวกับงานในหนาที่และแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงานในหนวยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  
-  งานการเจาหนาที่  มีหนาที่รับผิดชอบพิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  สรุปรายงาน
เก่ียวกับงานบริหารงานบุคคลของสวนราชการ  เชน  การจัดทำแผนอัตรากำลังของ
เทศบาล  การขอกำหนดตำแหนงและอัตราเงินเดือน  การจัดระบบงาน  การสรร
หา  การจัดสอบ   และการบรรจุ แต งตั้ ง  การโอน  การย าย   การเลื่ อน ข้ัน
เงินเดือน  การเลื่อนตำแหนง  การพัฒนาและสงเสริมสมรรถภาพขาราชการ  การ
ดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน  การจัดทำทะเบียนประวัติ  แกไข
เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติการรับราชการ   
-  งานเลขานุการสภา  มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานเลขานุการการประชุม
ตางๆ  การติดตอ  ประสานงาน  ดูแลความเรียบรอยการจัดการประชุม  การรวบรวม
ขอมูลและจัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายงานการประชุม   
-  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยที่เกิดข้ึนโดยรวดเร็วมิใหลุกลามออกไป  ลด
อันตรายและความเสียหายที่ เกิดเพลิงไหม  ปองกันและบรรเทาอันตรายจาก
อุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผูประสบภัยและทรัพยสิน  ชวยเหลือสงเคราะห
ผูประสบภัย  
-  งานนิติการ  งานทางกฎหมายเก่ียวกับการพิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย  ราง
และพิจารณาตรวจรางเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวของ งาน
จัดทำนิติกรรม  รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือดำเนินการตามกฎหมาย 
งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล  ลูกจางและ
การรองทุกขหรืออุทธรณ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำท่ีละเมิดเทศ
บัญญัติ งานนิติกรรมสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพง  อาญา  งานคดี
ปกครอง และงานคดีอ่ืน ๆ งานรับเรื่องรองทุกข  และรองเรียน        
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สวนราชการ 

 
อำนาจหนาที่ 

กองคลัง  -  งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท จัดทำเช็คและ
เอกสารการเบิกจายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคูจาย จัดทำบัญชี จัดทำรายงาน
ประจำวัน ประจำเดือน ประจำป จัดทำสถิติรายรับ-รายจาย จัดทำบัญชีรายจายเงิน
สะสม จัดทำบัญชีรายจายเงินอุดหนุน จัดทำบัญชีรายรับ-รายจายเกี่ยวกับงบเฉพาะ
การ รายงานสถิติการคลังและใหบริการขอมูลทางดานสถิติการคลัง  
-  งานพัสดุและทรัพยสิน การจัดซื้อจัดจาง  การซอมบำรุงและรักษา จัดทำทะเบียน
พัสดุ ตรวจสอบการรับจายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ จำหนายพัสดุ  
-  งานจัดเก็บและพัฒนารายได ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
การจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม และการจัดหารายไดอื่นๆ วางแผนการจัดเก็บ
รายได พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินและกำหนดคารายปของภาษีอากร 
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชำระภาษีอากร จัดทำหนังสือแจงการชำระภาษี ตรวจสอบ
และจัดทำบัญชีรายชื่อผูไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน รายช่ือผูไมชำระภาษี 
คาธรรมเนียมอื่นๆภายในกำหนด จัดทำหนังสือแจงเตือนการชำระภาษี กรณีไมมา
ชำระภาษี คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ภายในกำหนด ประสานกับงานนิติการเพ่ือดำเนินคดีแก
ผูไมปฏิบัติตามกฎหมายภาษีทองถ่ิน งานเกี่ยวกับการยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรพัยสิน เรงรัดการจัดเก็บรายได  
-  งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน คัดลอกขอมูลที่ดิน ปรับปรุงขอมูลแผนที่
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบำรุงทองที่ สำรวจตรวจสอบขอมูลภาคสนาม ปรับปรุง
จัดเก็บ ดูแลรักษาขอมูลทะเบียนทรัพยสิน จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินใน
ระบบคอมพิวเตอร ประชาสัมพันธงานจัดเก็บภาษีตางๆ 

กองชาง  -  งานสาธารณูปโภค มีหนาที่เกี่ยวกับ งานดานการกอสรางอาคาร ถนน ทางเทา 
และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ งานวางโครงการและควบคุมการกอสราง งานซอมแซมบำรุงรักษา
อาคาร ถนน ทางเทา งานปรับปรงุแกไขและปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ งานให
คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานกอสราง งานควบคุมพสัดุดานโยธา งาน
ซอมบำรุงรักษาสาธารณูปการ งานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
- งานวิศวกรรม มีหนาที่เกี่ยวกับ ออกแบบ คำนวณดานวศิวกรรมถนน อาคาร และ
สิ่งกอสรางอ่ืน ๆ งานวางโครงการและการกอสรางดานวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร 
และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ งานใหคำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางดาน
วิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งกอสรางอื่น ๆ งานออกแบบรายละเอียดทางดาน
วิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ งานบริการแบบแปลนกอสรางอาคาร
ใหแกประชาชน งานสำรวจขอมูลรายละเอียด เพ่ือคำนวณออกแบบ กำหนด
รายละเอียดทางดานวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งกอสรางอื่นๆ งานศึกษา
วิเคราะห วิจัยทางดานวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ งานประมาณ
ราคาคากอสรางทางดานวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งกอสรางอื่น ๆ งานควบคุม
การกอสรางในสาขาวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ  
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กองชาง(ตอ) -  งานอาคาร สถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแลอาคาร

สถานท่ี งานซอมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟาสาธารณะ งานวางแผนการขยาย
เขตไฟฟาสาธารณะและไฟฟาแรงต่ำ งานในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง 
บำรุงรักษา ซอมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชที่เกี่ยวกับไฟฟา งานเบิกจายจัดเก็บ
รักษาเครื่องมือเครื่องใช และวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน  
-  งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการ
เรื่องสถานที ่วัสดุอุปกรณ การติดตอและอำนวยความสะดวกในดานตาง ๆ งานสารณกุศล 
และหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ งานรวบรวมขอมูลและจัดทำแผนของกองชาง 
รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสำคัญ
ของทางราชการ งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองชาง งานรับเรื่องรองทุกข และ
รองเรียน งานพัสดุและทรัพยสินของกองชาง งานการเงนิและบัญชีของกองชาง 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบ
และประเมินตรวจวดัผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศนูยพัฒนาเด็กเล็ก งาน
กิจการเด็กและเยาวชน งานกฬีาและสันทนาการ ดำเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
การสงเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของ
ประชาชน การสนับสนุนบคุลากร วัสดุอุปกรณ และทรัพยสินตางๆ เพื่อประโยชนทาง
การศึกษา จัดสถานที่เพ่ือการศกึษา สงเสริมทำนุบำรุงรักษา ไวซึ่งศิลปะประเพณ ี
ขนบธรรมเนียม จารตีประเพณทีองถ่ิน วัฒนธรรมดานภาษา การดำเนินชีวติสงเสริม
สนับสนุนการเลนกีฬา การสงเสรมิและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
-  งานบริหารการศึกษา งานบริหารงานบุคคล งานบรหิารทั่วไป งานบริหารการศึกษา  
งานวางแผนและสถิต ิงานการเงินและบัญช ี
-  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งานสงเสรมิประเพณ ี
ศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและนันทนาการ 
-  งานกิจการโรงเรียน มีหนาที่ความรับผิดชอบ งานจัดการศึกษา งานพลศกึษา งาน
ทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
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กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 

-  งานอนามัยและสิ่งแวดลอม งานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ งานอาชีวอนามัย งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม งานสงเสริม 
เผยแพรกิจกรรมดานการควบคมุมลพิษและคณุภาพสิ่งแวดลอม  งานควบคุมมลพิษ  
งานศึกษาและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม งานตดิตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
งานธุรการประจำสวนสาธารณสุข  
-  งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมลูฐาน งานสุข
ศึกษา  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและนำ้ งานรักษาแลพยาบาล 
- งานรักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่
สาธารณะ  งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย  งานขนถายสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย  งานกำจัด
มูลฝอยและน้ำเสยี 
-  งานควบคุมโรค งานเฝาระวังโรคระบาด งานระบาดวิทยา  งานปองกันและระงับ
โรคติดตอ  งานเก่ียวกับการปองกันรักษาโรคเอดส  งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธเผยแพร
ดานการปองกันและระงบัโรคติดตอ  

กองสวัสดกิารสังคม งานสังคมสงเคราะห งานสงเคราะหประชาชน ผูทุกขยาก ขาดแคลน ไรท่ีพึ่ง งาน
สงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตางๆ งานสงเคราะหคนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งาน
สงเคราะหครอบครัวและเผยแพรความรูเก่ียวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานสงเสริม
และสนับสนุนองคการสังคมสงเคราะหภาคประชาชน งานสำรวจวิจัยสภาพปญหาสังคม
ตางๆ งานสงเสริมสวสัดิการสตรีและสงเคราะหสตรีบางประเภท งานประสานและรวมมือ
กับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือการสังคมสงเคราะห งานใหคำปรึกษา แนะนำในดานสังคม
สงเคราะหแกผูมาขอรับ 
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบ
ปญหาความเดือดรอนตางๆ งานสงเคราะหเด็กกำพรา อนาถา ไรท่ีพึ่ง เรรอน ถูกทอดทิ้ง  
งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่พิการทางรางกาย สมองและปญญา  งานสงเสริมสวัสดิ
ภาพเด็กและเยาวชน งานใหคำปรึกษา แนะนำแกเด็กและเยาวชนซึ่งมีปญหาในดานตางๆ   
-  งานพฒันาชุมชน งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรบัผิดชอบในการ
ปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน งาน
จัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพ่ือนำบริการข้ัน
พื้นฐานไปบริการแกชุมชน งานจัดทำโครงการชวยเหลือในดานตางๆใหแกชุมชน งาน
ดำเนินการพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
- งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี งานสงเสริมอาชีพและรายไดใหแกประชาชน งาน
เก่ียวกับการสงเสริมพัฒนาสตร ี 
 

กองการเกษตร -งานบริหารการเกษตร สงเสริมสนับสนุนเกษตรกร ดำเนินการเกี่ยวกับ
โครงการพระราชดำร ิ 
- งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี งานสงเสริมอาชีพและรายไดใหแกประชาชน 
เลี้ยงสัตว ปลูกพืช อื่นๆตามนโยบายรัฐบาล 
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๑.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง  

    แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตำบลศรีสุข แบงออกเปน 2 
ระยะ ดังน้ี 
  ระยะท่ี 1 การเริ่มตนและพัฒนา ประกอบดวย 
  ๑)  กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตำบลศรีสุข 
  ๒)  ระบุปจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง 
   ๓)  วิเคราะหและจัดลำดับความสำคญัของปจจัยเสี่ยง 
  ๔)  จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงที่อยูในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปจจัยเสี่ยง
ท่ีอยูในระดับปานกลาง 
  5)  สื่อสารทำความเขาใจเก่ียวกับแผนบริหารความเสี่ยงใหผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตำบลศรีสุขทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได 
  6)  รายงานความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ๗)  รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ระยะท่ี ๒ การพัฒนาสูความยั่งยืน 

๑)  ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปที่ผานมา 
  ๒)  พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแตละประเภท 
  ๓)  ผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร 
  ๔)  พัฒนาขีดความสามารถพนักงานสวนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 
๒.  คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
  องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข แตงตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองคประกอบและ

อำนาจหนาที่ ดังนี้  

๑)  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลศรีสุข      ประธานคณะทำงาน 
  ๒)  รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลศรีสุข   คณะทำงาน 
  3)  ผูอำนวยการกองชาง      คณะทำงาน 
  ๔)  ผูอำนวยการกองคลัง      คณะทำงาน 
  ๕)  ผูอำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  คณะทำงาน 
  6)  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม    คณะทำงาน 
  ๗)  ผูอำนวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม   คณะทำงาน 
  ๘)  หัวหนาสำนักปลัด      คณะทำงานและเลขานุการ 
  9) นักวิเคราะหนโยบายและแผน       คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 

 
 
 

บทท่ี ๓  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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  ใหผูที่ไดรับแตงต้ังมีหนาที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหนวยงานของรฐั  ดังนี ้

๑)  จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๒)  ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง อยางนอยปละครั้ง 
๓)  จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๔)  พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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กระบวนการบริหารความเส่ียง เปนกระบวนการท่ีใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มี

ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในการดำเนินงานขององคกร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งองคการบริหารสวนตำบล

ศรีสุข มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังน้ี 

1.  การระบุความเสี่ยง เปนการระบุ เหตุการณ ใด ๆ ท้ังที่มีผลดีและผลเสียตอการบรรลุ
วัตถุประสงค โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เม่ือใด และเกิดขึ้นไดอยางไร 
  2.  ประเมินความเสี่ยง เปนการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเส่ียง โดยอาศัยเกณฑ
มาตรฐานท่ีไดกำหนดไว ทำใหการตดัสินใจจัดการกับความเส่ียงเปนไปอยางเหมาะสม 
  ๓.  จัดการความเสี่ยง เปนการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความ
เสี่ยงที่สูง และสูงมาก ใหลดลงอยูในระดับท่ียอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และควรตองพิจารณาถึงความคุมคาใน
ดานคาใชจายและตนทุนที่ตองใชลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนัน้ กับประโยชนที่จะไดรับดวย 
  4.  รายงานและติดตามผล เปนการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ไดดำเนินการทั้งหมดใหฝายบริหารรับทราบ 
  5.  ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำป เพ่ือใหมั่นใจ
วาองคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความ
เสี่ยงท่ีดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยูในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหา
มาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูมีการจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได และให
องคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 
  6.  ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในทุกข้ันตอน เพ่ือพัฒนาระบบใหดียิ่งข้ึน 

บทที่ ๔  การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตำบลศรีสุข 

 
 

1.  การระบคุวามเสี่ยง 
  เปนกระบวนการที่ผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเส่ียง โดยตองคำนึงถึง
ความเส่ียงที่มีสาเหตุมาจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมาย
ขององคกร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ในการระบุปจจัยเสี่ยงจะตองพิจารณาวามี
เหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกำหนด รวมทั้งมีทรัพยสินใดท่ีจำเปนตองไดรับการดูแลปองกันรักษา ดังนั้น จึงตองเขาใจใน
ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” กอนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได
อยางเหมาะสม 
  1.1  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไม
แนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน หรือกอใหเกิดความลมเหลว 
หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายตามภารกิจขององคกร และเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
  1.2  ปจจัยเสี่ยง หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำใหไมบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีกำหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เม่ือใด เกิดขึ้นไดอยางไร และทำไม ทั้งน้ี สาเหตุของ
ความเสี่ยงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังไดอยาง
ถูกตอง โดยปจจัยเสี่ยงแบงได 2 ดาน คือ 
  ๑)  ปจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงท่ีไมสามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน นโยบายรัฐบาล กฎ 
ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาต ิ
  ๒)  ปจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบียบขอบังคับ
ภายในองคกร วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ขอมูล ระบบ
สารสนเทศ เครื่องมือ วสัดุอุปกรณ  
  1.3  ประเภทความเสี่ยง แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
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๑)  ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับกลยทุธ  

เปาหมาย พันธกิจ ขององคกร ที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุผลตามเปาหมายในแตละประเด็น
ยุทธศาสตร 
  ๒)  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นปญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องคกรตองเผชิญ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธ เชน การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไมมีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไมมีการมอบหมายอำนาจ
หนาที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เปนตน 
  3)  ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล ทั้งจากปจจัยภายใน เชน การ
เบิกจายงบประมาณไมถูกตอง เบิกจายไมเปนไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไมเหมาะสมสอดคลองกับการ
ดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจาย และจากผลกระทบของปจจัยภายนอก เชน การโอนจัดสรรงบประมาณ การ
จัดเก็บรายได ขอบังคับเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไมชัดเจน อันนำไปสู 
การตรวจสอบทักทวงจากหนวยงานที่เก่ียวของ เชน สำนักงานตรวจเงินแผนดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง 
 
  4)  ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk) เปน
ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ เชน ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวของได หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู ไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงาน เปนตน 

การระบุความเสี่ยง (ปงบประมาณ 2564) 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกนัทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึน้ 

ปจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง 

1. การใชดุลพินิจของผูมีอำนาจใน
การอนุญาต อนุมัติ ตางๆ 

หากผูมีอำนาจไมยึดหลัก
ความถูกตอง ยอมเกิดความ
ไมเปนธรรมตอพนักงานสวน
ตำบล 

ปจจัยภายใน 
- การนำระบบอุปถัมภมาใช
ในการปฏิบัตริาชการ 
- การแบงพรรคแบงพวกของ
พนักงานสวนตำบล 
-  ความไมยุติธรรมของผูมี
อำนาจในการตัดสนิใจ สั่งการ 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 

2.  ความผดิพลาดในการปฏิบติังาน 
เนื่องจากขาดรูความเขาใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่นำไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผดิพลาด ไมเปนไป
ตามระเบียบ กฎหมาย อัน
นำไปสูปญหากับหนวย
ตรวจสอบ 

ปจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา
ไมมีความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หนวยงานท่ีออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไมมีการใหความรู
กอนการบังคับใช 
ปจจัยภายใน 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ (C) 
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- พนักงานสวนตำบลไมสนใจ
อานระเบียบ กฎหมาย 
- ไมมีการจัดทำหรือรวบรวม
องคความรูในหนวยงาน 

3.  การทุจรติในการเบิกจายตางๆ ราชการไดรับความเสียหาย
จากเงินที่ถูกทุจริต 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อยางเขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรดักุม
พอที่จะปดชองวางการทุจริต 

ความเสีย่งดาน
การเงิน (F) 

4.  วางแผนการพัฒนาไมถูกตอง 
เหมาะสม สอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของประชาชน 

ปญหาความเดือดรอนไมไดรับ
การแกไข มีการประทวง 
รองเรียน 

ปจจัยภายใน 
- ผูบริหารวางแผนพัฒนาโดย
ยึดจากความตองการของ
ตนเอง พรรคพวก ฐานเสยีง 
และผลประโยชนที่ตนเองจะ
ไดรับ 

ความเสีย่งเชิง
ยทุธศาสตร (S) 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึน้ 

ปจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง 

5.  การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุ เปนไปอยางไมถูกตอง 

- จัดซื้อผิดระเบยีบ 
- ไดวสัดคุรุภณัฑท่ีไมมี
คุณภาพ ไมตรงตามความ
ตองการใชงาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย 

ปจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม
ออกมาบังคับใชจำนวนมาก 
- มีการปรบัเปลี่ยนระเบยีบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปจจัยภายใน 
- การขาดความรูความเขาใจ
ของผูปฏิบัต ิ
- พนักงานผูมีหนาที่จัดซื้อจัด
จางทุจริต รับผลประโยชน
จากผูขาย ผูรบัจาง 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ (C) 

6.  การนำทรัพยสินของทางราชการ
ไปใชประโยชนสวนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไมได
รับประโยชน 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อยางเครงครัด 
- ผูปฏิบัติทุจริต 

ความเสีย่งดาน
การเงิน (F) 

7.  การปฏิบัตหินาที่โดยมิชอบหรอื
ละเวนการปฏิบัติหนาที ่

- ราชการไดรับความเสียหาย
จากการปฏิบตัิหรือละเวนการ
ปฏิบัต ิ
- ประชาชนไดรับความ
เดือดรอน เสียหาย 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อยางเขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรดักุม
พอที่จะปดชองวางการทุจริต 
- ผูปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการ
เปนขาราชการที่ด ี

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 
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8.  โครงการกอสรางพ้ืนฐานไมมี
คณุภาพ ไมไดใชประโยชน 

สิ้นเปลืองและสญูเสีย
งบประมาณในการกอสราง 
การซอมแซมบำรุงรักษา 

ปจจัยภายใน 
- ผูปฏิบัติงานไมคำนึงถึง
ประโยชนของทางราชการ 
- ผูปฏิบัติงานมผีลประโยชน
ในงานท่ีทำ 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 

9.  การจายเบ้ียยังชีพไมถูกตองตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

งบประมาณที่ตองจายไป
ใหกับผูที่ไมมีสิทธิ์ไดรับ 

ปจจัยภายใน 
- ผูปฏิบัติงานบกพรอง ไม
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู
ขอรับเบี้ยยังชีพใหเปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ความเสีย่งดาน
การเงิน (F) 

10.  เกดิสาธารณภัยในพ้ืนที ่ บานเรือนประชาชนไดรับ
ความเสยีหาย เกิดการสูญเสีย
ทรัพยสินและชีวิตของ
ประชาชน 

ปจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟา อากาศ 
ปจจัยภายใน 
- อุบกรณ เครื่องมือเครื่องใช 
กระแสไฟฟา 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการท่ีประกอบดวย การวิเคราะห การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลศรีสุข 
ซึ่งประกอบดวย ๔ ขั้นตอน ดังนี ้
  2.1  การกำหนดเกณฑการประเมิน เปนการกำหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง 
ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงาน
บริหารความเสี่ยงไดกำหนดเกณฑการใหคะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ ไว 5 ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
 
ประเด็นที่พิจารณา ระดับคะแนน 

1 = นอยที่สุด 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 
โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ
ห รื อข อผิ ดพ ลาด ใน การ
ปฏิบัติงาน(ครั้ง) 

5 ป/ครั้ง 2-3 ป/ครั้ง 1 ป/ครั้ง 1-6 เดือน/ครั้ง 
ไมเกิน 5 ครั้ง/ป 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกวา 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ นอยที่สุด นอย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงและผลกระทบ 
มูลคาความเสียหาย นอยกวา 

10,000 บาท 
10,000-

50,000 บาท 
50,000 – 

100,000 บาท 
100,000 – 

500,000 บาท 
มากกวา 

500,000 บาท 
อันตรายตอชีวิต เดือดรอน 

รำคาญ 
บาดเจ็บ 
เล็กนอย 

บาดเจ็บ 
ตองรักษา 

บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต 

ผลกระทบตอภาพลักษณ
ขององคกร 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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สวนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ

ผลกระทบตอความเสี่ยงขององคกร วาจะกอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑไว 4 ระดับ ไดแก สูง
มาก สูง ปานกลาง และต่ำ 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  
 

    

สูงมาก 
4  

 
    

3  
 

    
สูง 

2  
 

    
ปานกลาง 

1  
 

    
ต่ำ 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

 
   
    2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เปนการนำความเสี่ยงและปจจัยเส่ียงแต
ละปจจัยท่ีระบุไวมาประเมินโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบหรือมูลคาความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือใหเห็นระดับความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทำใหสามารถ
กำหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใต
งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่กำหนดไวขางตน ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ 
ดังนี ้
  ๑)  พิจารณาโอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหตุการณตาง ๆ วามีโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดขึ้นมากนอย
เพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด 
  ๒)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลตอหนวยงานวามีระดับความรุนแรง 
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด 
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2.3  การวิเคราะหความเส่ียง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง และ 

ความรุนแรงของผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนำผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
  ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ ซึ่ง
จัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปนแผนภูมิความเส่ียง แบงพ้ืนที่เปน 4 สวน ซึ่งใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี ้
 

 
 
 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  

5 
 

10 15 20 25 
สูงมาก 

4  

4 
 

8 12 16 20 

3  

3 
 

6 9 12 15 สูง 

2  

2 
 

4 6 8 10 ปานกลาง 

1  

1 
 

2 3 4 5 ต่ำ 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
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1) ระดับความเสี่ยงตำ่ คือ คะแนนระดับความเส่ียง 1-5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับน้ี

ใหถือวาเปนความเส่ียงท่ีไมมีนัยสำคัญตอการดำเนินงาน ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุม
ท่ีมีอยูในปจจุบัน ซึ่งไมตองดำเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม 

2)  ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-10 คะแนน เปนความเสี่ยงที่ยอมรับได 
แตตองมีแผนควบคุมความเส่ียง ความเสี่ยงในระดบันี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงท่ียอมรับได แตตองมีการจัดการเพ่ิมเติม 

3)  ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ตองมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให
ความเสี่ยงนั้นลดลงใหอยูในระดับที่ยอมรบัได 

4)  ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ตองมีแผนลดความเสี่ยง
และประเมินซ้ำ หรืออาจตองถายโอนความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการบริหารจดัการความเสียง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลศรีสขุ  อาํเภอกันทรวิชยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 

การประเมินความเส่ียง (ปงบประมาณ 2564)  
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น 

ปจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสีย่ง 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ผู 
รับผิดชอบ 

1. การใชดุลพินิจของผูมี
อำนาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ตางๆ 

หากผูมีอำนาจไมยึดหลัก
ความถูกตอง ยอมเกิด
ความไมเปนธรรมตอ
พนักงานสวนตำบล 

ปจจัยภายใน 
- การนำระบบอุปถัมภมาใชใน
การปฏิบัตริาชการ 
- การแบงพรรคแบงพวกของ
พนักงานสวนตำบล 
-  ความไมยุติธรรมของผูมี
อำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

2.  ความผดิพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู
ความเขาใจในระเบียบ 
กฎหมายท่ีนำไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผดิพลาด ไม
เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย อันนำไปสูปญหา
กับหนวยตรวจสอบ 

ปจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา
ไมมีความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หนวยงานที่ออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไมมีการใหความรูกอน
การบังคับใช 
ปจจัยภายใน 
- พนักงานสวนตำบลไมสนใจ
อานระเบียบ กฎหมาย 
- ไมมกีารจัดทำหรือรวบรวม
องคความรูในหนวยงาน 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 
(C) 

     

3.  การทุจรติในการ
เบิกจายตางๆ 

ราชการไดรับความเสียหาย
จากเงินท่ีถูกทุจริต 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อยางเขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรดักุม
พอที่จะปดชองวางการทุจริต 

ความเสีย่งดาน
การเงิน (F) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี

จะเกิดขึน้ 
ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 

ความถี่ 
ผลกระทบ 

ความรุนแรง 
คะแนน 

ความเสี่ยง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ผู 

รับผิดชอบ 
4.  วางแผนการพัฒนาไม
ถูกตอง เหมาะสม 
สอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของประชาชน 

ปญหาความเดือดรอนไมได
รับการแกไข มีการประทวง 
รองเรียน 

ปจจัยภายใน 
- ผูบริหารวางแผนพัฒนาโดย
ยึดจากความตองการของ
ตนเอง พรรคพวก ฐานเสยีง 
และผลประโยชนที่ตนเองจะ
ไดรับ 

ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร (S) 

     

5.  การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุ เปนไป
อยางไมถูกตอง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 
- ไดวัสดุครุภณัฑทีไ่มมี
คุณภาพ ไมตรงตามความ
ตองการใชงาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย 

ปจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม
ออกมาบังคับใชจำนวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปจจัยภายใน 
- การขาดความรูความเขาใจ
ของผูปฏิบัต ิ
- พนักงานผูมีหนาที่จัดซื้อจัด
จางทุจริต รับผลประโยชน
จากผูขาย ผูรับจาง 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ (C) 

     

6.  การนำทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชประโยชน
สวนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไมได
รับประโยชน 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อยางเครงครัด 
- ผูปฏิบัติทุจริต 

ความเสีย่งดาน
การเงนิ (F) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึน้ 

ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู 
รับผิดชอบ 

7.  การปฏิบตัหินาที่โดยมิ
ชอบหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ 

- ราชการไดรบัความ
เสียหายจากการปฏิบัตหิรือ
ละเวนการปฏิบัต ิ
- ประชาชนไดรับความ
เดือดรอน เสียหาย 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อยางเขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรดักุม
พอที่จะปดชองวางการทุจริต 
- ผูปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการ
เปนขาราชการที่ดี 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

8.  โครงการกอสราง
พื้นฐานไมมีคุณภาพ ไมไดใช
ประโยชน 

สิ้นเปลืองและสญูเสีย
งบประมาณในการกอสราง 
การซอมแซมบำรุงรักษา 

ปจจัยภายใน 
- ผูปฏิบัติงานไมคำนึงถึง
ประโยชนของทางราชการ 
- ผูปฏิบัติงานมผีลประโยชน
ในงานที่ทำ 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

9.  การจายเบี้ยยังชีพไม
ถูกตองตามระเบียบ 
กฎหมาย 

งบประมาณที่ตองจายไป
ใหกับผูที่ไมมีสิทธ์ิไดรับ 

ปจจัยภายใน 
- ผูปฏิบัติงานบกพรอง ไม
ตรวจสอบคณุสมบัติของผู
ขอรับเบี้ยยังชีพใหเปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ความเสีย่งดาน
การเงนิ (F) 

     

10.  เกิดสาธารณภัยใน
พื้นที่ 

บานเรือนประชาชนไดรับ
ความเสยีหาย เกิดการ
สูญเสียทรัพยสินและชีวิต
ของประชาชน 

ปจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟา อากาศ 
ปจจัยภายใน 
- อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช 
กระแสไฟฟา 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 
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๓.  การจัดการความเสี่ยง 
  เปนการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม
กับสถานการณ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูรบัผิดชอบ แตวิธีการจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลดระดับผลกระทบท่ี
เกิดจากความเส่ียงน้ัน โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเส่ียงประกอบดวย 4 แนวทางหลัก คือ 
  ๑)  การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงน้ันสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมที่ทีอยู ซึ่งไม
ตองดำเนินการใด ๆ เชน กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาที่จะดำเนินการใด ๆ ใหขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไวและไมดำเนินการใด ๆ แตควรมีมาตรการติดตามอยางใกลชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดข้ึน 
  2)  การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดข้ึน หรือลดความเสียหาย โดย
การจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสูเหตุการณที่เปนความ
เสี่ยง เพ่ือใหมีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เชน การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะ
ในการทำงาน และการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 
  3)  การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับและตองจัดการให
ความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธกีารจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้ เชน การหยุดหรือ
ยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงน้ัน 
  4)  การถายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปใหผูอื่นได เชน การทำประกันภัย 
ประกันทรัพยสิน กับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือการจางบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอยาง
แทน เชน งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสรางตางๆ 
 
4.  การรายงานและติดตามผล 
  หลังจากจัดทำแผนบริหารความเส่ียงและมีการดำเนินงานตามแผนแลว จะตองมีการรายงานและ
ติดตามผลเปนระยะ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการดำเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมีเปาหมายในการ
ติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดำเนินการไปแลววาบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงหรือไม โดยหนวยงาน
ตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ใหดำเนินการตอไป หรือวิธีการบรหิารจัดการ
ความเสี่ยงดึควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานใหฝายบริหารทราบตามแบบรายงานท่ีไดกลาวไว
ขางตน ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกำหนดขอมูลที่ตองติดตาม พรอมทั้งความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถ
ติดตามผลไดใน 2 ลักษณะ คือ  
  1)  การติดตามผลเปนรายครั้ง เปนการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เชน ทุก 3 เดือน ทุก 
6 เดือน ทุก 9 เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน 
  2)  การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน เปนการติดตามที่รวมอยูในการดำเนินงานตางๆ 
ตามปกติของหนวยงาน 
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5.  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
  คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะตองทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปตอนายกองคการบริหารสวนตำบลศรีสุข เพ่ือใหม่ันใจวาองคการบริหารสวนตำบลศรีสุขมีการบริหารความ
เสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงท่ี
ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดจริงและอยูในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหามาตรการ
หรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูหลังมีการจัดการ อยูในระดับที่ยอมรับได และใหองคกรมี
การบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
6.  การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
  การทบทวนแผนการบริหารความเส่ียง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเปนประจำทุกป 
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  ในปงบประมาณ 2564 องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข ไดดำเนินการวิเคราะหและจัดทำแผน

บริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหนาท่ี 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537และแกไขเพ่ิมเติม ถึง(ฉบับที่7)พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ

ระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่กำหนดใหเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการ

ปฏิบัติงานท่ีผานมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม

ความเสี่ยง เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอเปาหมายการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลศรีสุข โดย

แผนบริหารความเสี่ยงประจำป 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลศรีสุขมีองคประกอบที่สำคัญ ดังนี ้

1.  ความเสี่ยง 

2.  ระดบัความเส่ียง 

3.  กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง 

4.  วัตถุประสงค 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ 

6.  ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

7.  งบประมาณ 

8.  ผูรับผิดชอบ  

9.  ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
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บทที่ ๕  แผนบริหารความเสี่ยง 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองคการบริหารสวนตำบลศรีสุขอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร 
โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่

สนับสนุนยุทธศาสตร 
วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัดและเปาหมาย 

พัฒนาการศึกษาและสงัคม

ใหมีคุณภาพ 

1.  สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศพด.) 

เพ่ือใหเด็กเล็ก ศพด.ไดรับ

อาหารกลางวันท่ีถูกตอง

เหมาะสมตามหลัก

โภชนาการ 

634,400.00 จัดซื้อจัดจางอาหารกลางวันแก

เด็กเล็ก ศพด. 

พัฒนาการศึกษาและสงัคม

ใหมีคุณภาพ 

2.  อาหารเสริมนม (ศพด. ) เพ่ือใหเด็กเล็ก ศพด. ไดรับ

อาหารเสริม(นม)ท่ีมีคุณคา

ครบถวน 

233,776.00 จัดซือ้จัดจางอาหารเสริม(นม)แก

เด็กเล็ก ศพด. 

พัฒนาการศึกษาและสงัคม

ใหมีคุณภาพ 

3.  อาหารเสริมนม (สพฐ. ) เพ่ือใหเด็กอนุบาลและ

ประถมศึกษาปท่ี 1-6 

ไดรับอาหารเสริม(นม) ที่มี

คุณคาควบถวน  

942,770.00 จัดซื้อจัดจางอาหารเสริม(นม) แก

เด็กเล็กอนุบาลและประถมศกึษา

ปที่ 1-6 

พัฒนาการศึกษาและสงัคม

ใหมีคุณภาพ 

4.  สนับสนุนคาใชจายบริหาร

สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการ

สอนของศูนยพัฒนาเด็กรายหัว ) 

เพ่ือใหเด็กเล็ก ศพด. ไดรับ

การพัฒนาดานการศึกษาที่

สอดคลองกับหลักสูตรและ

แผนการจัดประสบการณ 

207,400.00 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ

การศกึษาและเครื่องเลนเสริม

พัฒนาการแกเดก็เล็ก ศพด. 

พัฒนาการศึกษาและสงัคม

ใหมีคุณภาพ 

5.  สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา ( คาหนังสือเรียน, คา

อุปกรณการเรยีน, คาเครื่องแบบ

นักเรียน, คากิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน) 

เพ่ือสงเสริมศกัยภาพการ

จัดการศึกษาทองถิ่นในแก

เด็กเล็ก ศพด. 

137,860.00 จัดซื้อจัดหาหนังสือเรียนอุปกรณ

การเรียน เครื่องแบบนักการเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

พัฒนาการศึกษาและสงัคม

ใหมีคุณภาพ 

6.  สงเสริมสขุอนามัยเดก็เล็กของ 

ศพด. 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดเรียนรู

และศึกษาสิ่งตางๆ รอบตวั

ตามสถานที่ตางๆ 

29,500.00 จัดกิจกรรมทัศนศกึษาเรียนรูนอก

สถานที่ใหแกเด็กเล็ก ศพด.  
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ยุทธศาสตร... 
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ยุทธศาสตร 

โครงการ/กระบวนงาน

กิจกรรมท่ีสนับสนุน

ยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค งบประมาณ ตวัชี้วัดและเปาหมาย 

พัฒนาการศกึษาและสังคม

ใหมีคุณภาพ 

7.  สนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (อาหาร

กลางวัน) สพฐ. 

เพื่อใหเด็กอนุบาลและ

ประถมศึกษาปท่ี 1-6

ไดรับอาหารกลางวันที่

ถูกตองเหมาะสมตามหลัก

โภชนาการ 

1,968,000.00 อุดหนุนเงินเพ่ือเปนคาใชจาย

ในการจัดซื้อจัดจางอาหาร

กลางวันแกโรงเรยีน สพฐ. ทั้ง 

5 แหงในตำบล 

พัฒนาการศกึษาและสังคม

ใหมีคุณภาพ 

8. พัฒนาสตรีและเสริมสราง

กลุมสตรรีะดับตำบล 

เพื่อสงเสริมใหสตรมีีความ

มั่นใจในบทบาทหนาที่

ของตนเองที่ตองปฏิบัติ

ตอบุคคลอื่นในครองครัว

สรางความสัมพันธความ

อบอุนเพื่อใหครองครัว

เข็มแข็ง 

10,000.00 จัดกิจกรรม/อบรมใหความรูแก

สตรีในตำบล 

พัฒนาการศกึษาและสังคม

ใหมีคุณภาพ 

9. ฝกอบรมประชาคมหมูบาน

และตำบล 

เพื่อใหประชาชนไดมีเวที

สำหรับการรวมกันแสดง

ความคิดเห็นปญหาความ

ตองการและขอเสนอแนะ

ตางๆมสีวนรวมในการ

พัฒนาตำบล 

10,000.00 จัดกิจกรรม/อบรมใหความรูแก

ประชาชนเรื่องของการมีสวน

รวมการชวยพัฒนาตำบลใน

ทุกๆดาน 

พัฒนาการศกึษาและสังคม

ใหมีคุณภาพ 

10. ยกระดบัคุรภาพชีวิตของผู

ยากไรผูดอยโอกาสในตำบลศรี

สุข 

เพื่อเสรมิสรางทักษะดาน

อาชีพใหแกผูดอยโอกาส 

ผูยากไรมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

30,000.00 จัดกิจกรรม/อบรมฝกอาชีพ

ใหแกผูดอยโอกาส ผูยากไรใน

ตำบล 

พัฒนาการศกึษาและสังคม

ใหมีคุณภาพ 

11. อบรมสรางอาชีพผูสูงอายุ

ในตำบล 

เพือ่เสรมิสรางอาชีพเสรมิ

ความรักความหวงใยแก

ผูสูงอาย ุ

30,000.00 จัดกิจกรรม/อบรมสรางอาชีพ

แกผูสูงอายุในตำบล 
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แผนการบริหารจดัการความเสียง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลศรีสขุ  อาํเภอกันทรวิชยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 

ยุทธศาสตร 

โครงการ/กระบวนงาน

กิจกรรมท่ีสนับสนุน

ยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค งบประมาณ ตวัชี้วัดและเปาหมาย 

พัฒนาการศกึษาและสังคม

ใหมีคุณภาพ 

12. ฝกอบรมสงเสริมและ

ปองกันแกไขเพ่ือเอาชนะยาเสพ

ติด 

เพื่อสรางจิตสำนึกใหเด็ก

เยาวชนและประชาชน

เกิดความรูความเขาใจถึง

พิษภัยของยาเสพตดิ 

50,000.00 จัดกิจกรรม/สื่อประชาสัมพันธ/

อบรมโทษของยาเสพติดและ

ผลกระทบตอสังคมแกเด็ก

เยาวชน และประชาชน 

พัฒนาการศกึษาและสังคม

ใหมีคุณภาพ 

13. สัตวปลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา ( ตามพระ

ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูก

เธอเจาฟาจุฬาภรณวลักษณ ) 

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาโรคพิษสุนัขบาแมว

บาที่อาจสงผลกระทบมา

สูคน 

80,000.00 จัดกิจกรรม/รณรงค

ประชาสมัพันธ/อบรมใหความรู

ในการปองกันและการฉีดวคัซนี

เพ่ือปองกันโรคใหแกสุนัขและ

แมวในตำบล 

พัฒนาการศกึษาและสังคม

ใหมีคุณภาพ 

14. บานสะอาดปราศจากขยะ

มูลฝอย 

เพื่อใหประชาชนมีความรู

ความเขาใจประโยชนของ

การคัดแยกขยะเบื้องตน

และชวยลดภาวะ

คาใชจายในการนำขยะไป

กำจัด 

30,000.00 จัดกิจกรรม/อบรมศึกษาดูงาน 

หนวยงานที่เปนตนแบบแนวคิด

หรือไดรับรางวลัดีเดนเหมาะแก

การนำมาปรับใชในตำบลใหเกิด

ประโยชนท่ีสุด 

พัฒนาการศกึษาและสังคม

ใหมีคุณภาพ 

15. พัฒนาคณุธรรมจริยธรรม

ในการปองกันการทุจริต 

เพื่อพัฒนาองคความรูการ

บริหารการจัดการการ

ปฏิบัติงานรวมกันใน

องคกรตามแนวทาง

เดียวกัน 

30,000.00 จัดอบรม เนนคณุธรรม

จริยธรรม แนวทางการ

ปฏิบัติงานแกผูบริหารสมาชิก 

ขาราชการพนักงานจาง 
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แผนการบริหารจดัการความเสียง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลศรีสขุ  อาํเภอกันทรวิชยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 

ยุทธศาสตร 
โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่

สนับสนนุยุทธศาสตร 
วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วดัและเปาหมาย 

พัฒนาการศึกษาและสังคมใหมี

คุณภาพ 

16. พัฒนาศักยภาพผูบริหารสมาชกิ 

พนักงานสวนตำบล พนกังานจาง 

เพ่ือพัฒนา ศักยภาพการ

ปฏิบัติงาน ไดแกพนักงานสวน

ตำบลพนักงานจาง ใหมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ตอบสนองตอการใหบริการแก

ประชาชนไดดีที่สุด 

400,400.00 จัดอบรมและศึกษาดูงานแกพนักงาน

สวนตำบลพนักงานจาง ในองคกร

หนวยงาน ที่ไดรับการยกยองใหเปน

ตัวอยางมีนวัตกรรมใหมในการ

ปฏิบัติงานทุกๆดาน 

พัฒนาการศึกษาและสังคมใหมี

คุณภาพ 

17. สงเสรมิการมีสวนรวมของ

ประชาชนและ อบต.เคล่ือนท่ี 

เพ่ือใหประชาชนไดรับการ

บริการอยางทั่วถึง

สะดวกสบายประหยัดเวลาใน

การเดินทางติดตอราชการ

และไดรบัการชวยเหลือพรอม

คำแนะนำที่ถกูตอง 

40,000.00 จัดอบรมใหความรูแนะนำแนว

ทางการมาขอรับบริการงานทุกๆดาน

ที่มีอยูในอำนาจหนาที่รวมทั้งคอย

ชวยเหลือในการติดตอประสานงาน

ระหวางหนวยงานอื่นๆแกประชาชน

ในตำบล 

พัฒนาการศึกษาและสังคมใหมี

คุณภาพ 

18. พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ

ขอมูลขาวสาร 

เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบ

ขอมูลขาวสารที่ทั่วถึงทุก

หมูบานและไดรับขาวสาร

ถูกตองสะดวกตอการตรวจดู

ตลอดเวลา 

- จัดบอรดสำหรับการติดขาว

ประชาสัมพันธ/จัดทำแผนพัน

เอกสารและคูมือตางๆแกประชาชน

ในตำบล 

พัฒนาการศึกษาและสังคมใหมี

คุณภาพ 

19. ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายไดสามารถพัฒนา

งานจัดทำผังเมืองนำไปใชเปน

เครื่องมือในการเรงรัดติดตาม

จัดเก็บรายไดอยางครบถวน

และถูกตอง 

- จัดจางเอกชนดำเนินการเปนคา

คัดลอกขอมูลที่ดินคาถายเอกสาร

ระวางที่ดิน คาวัสดอุุปกรณ ฯลฯ มี

ระบบฐานขอมูลที่แนนอนและ

สามารถตรวจสอบได 

พัฒนาการศึกษาและสังคมใหมี

คุณภาพ 

20. การเพิ่มประสทิธิภาพในการ

จัดเก็บภาษ ี 

เพ่ือใหการจัดเก็บภาษี

ประเภทตางๆ มีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน มีรายไดเพิ่มมากขึ้น 

- จัดโครงการ/กิจกรม/ประชาสัมพันธ 

ทำปายรณรงคการจัดเก็บภาษีตางๆ 

ในตำบลศรีสุข 
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แผนการบริหารจดัการความเสียง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลศรีสขุ  อาํเภอกันทรวิชยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 

 

ยุทธศาสตร 

โครงการ/กระบวนงาน

กิจกรรมที่สนับสนุน

ยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัดและเปาหมาย 

พัฒนาการศกึษาและสังคม

ใหมีคุณภาพ 

21. เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ เพ่ือเปนสวัสดิการสังคม

ประเภทหนึ่งที่รัฐบาล

จัดสรรใหผูทีม่ีอายุ 60 ป

ขึ้นไป 

15,000,000.00 ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไปในตำบล

ศรีสุข 

พัฒนาการศกึษาและสังคม

ใหมีคุณภาพ 

22. เบี้ยยังชีพผูพิการ เพ่ือจัดสวสัดิการสงัคมที่

เนนใหคนพิการอาศัยอยู

กับครอบครัว โดยการให

หรือสงเคราะหเปน

รูปธรรม 

2,500,000.00 จายเงนิใหผูพิการทีร่ะบุตัวตน

วาคือบุคคลผูมีความพิการใน

ประเภทตางๆ ที่จะไดรับเบ้ียยัง

ชีพคนพิการ 

พัฒนาการศกึษาและสังคม

ใหมีคุณภาพ 

23. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือเปนสวัสดิการใหแก

ผูปวยเอดสมรีายไดไม

เพียงพอแกการยังชีพหรือ

ถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะ

เลี้ยงด ู

120,000.00 ผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรอง

และทำการวินิจฉัยแลว 

พัฒนาการศกึษาและสังคม

ใหมีคุณภาพ 

24. เงนิสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบ

กองทุนหลกัประกัน

สุขภาพองคการบริหาร

สวนตำบลศรสุีขสำหรับ

การสรางเสริมสุขภาพ

การปองกันโรคการฟนฟู

สมรรถภาพและการ

รักษาพยาบาลระดับปฐม

ภูมิเชิงรุกท่ีจำเปนตอ

สุขภาพและการดำรงชีวิต 

200,200.00 สนับสนุนเงินเพ่ือเปนคาใชจาย

สำหรับการเสรมิสรางสุขภาพ

ระดับปฐมภูมเิชิงรุกแก

ประชาชนในตำบล 
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แผนการบริหารจดัการความเสียง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลศรีสขุ  อาํเภอกันทรวิชยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 

 

ยุทธศาสตร 

โครงการ/กระบวนงาน

กิจกรรมท่ีสนับสนุน

ยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค งบประมาณ ตวัชี้วัดและเปาหมาย 

สงเสริมการรักษาความ

มั่นคงและเสรมิสรางสันติ

สุข 

25. ปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาอุบัติเหตุตางๆ 

 

 

70,000.00 

 

จัดกิจกรรมตางๆ ตั้งจุดตรวจ 

สนับสนุนมีสวนรวมกับ

หนวยงานอื่นๆ ในพ้ืนที ่

สงเสริมการรักษาความ

มั่นคงและเสรมิสรางสันติ

สุข 

26. ปองกันและอุบัติเหตุทาง

ถนนชวงเทศกาลสงกรานต 

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาอุบัติเหตุตางๆ  

จัดกิจกรรมตางๆ ตั้งจุดตรวจ 

สนับสนุนมีสวนรวมกับ

หนวยงานอื่นๆ ในพ้ืนที ่

พัฒนาการกีฬาสูความเปน

เลิศและสงเสรมิการ

ทองเท่ียว 

27. แขงขันกีฬาตำบลศรสุีข เพ่ือสงเสริมความสามคัคี

ของนักเรียนเยาวชนและ

ประชาชนในตำบลแขงขัน

กีฬาใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนสุขภาพแข็งแรง 

100,000.00 จัดกิจกรรม/แขงขันกีฬา

ประเภทตางๆ ในตำบลใหแก

นักเรียนเยาวชนและประชาชน

ที่สนใจการออกกำลังกายดวย

การเลนกีฬา 

สงเสริมการรักษาความ

มั่นคงและเสรมิสรางสันติ

สุข 

28. ฝกอบรมทบทวน

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน (อปพร.) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

สมาชิกอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือนใน

สังกัดใหมีประสิทธิภาพมี

ความรูและทักษะในการ

ปองกันและการบรรเทา

สาธารณภัยตางๆ 

70,000.00 จัดกิจกรรมอบรมใหความรูฝก

ปฏิบัติสอนทักษะการ

เตรียมพรอมเม่ือเกิดสาธารณ

ภัยแก อปพร.ในตำบล 

สงเสริมการรักษาความ

มั่นคงและเสรมิสรางสันติ

สุข 

29. ชวยเหลือประชาชนตาม

อำนาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

เพื่อชวยเหลือประชาชน

ตามอำนาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

20,000.00 เผยแพรประชาสัมพันธให

ประชาชนในพื้นท่ีตำบลศรสุีข

ไดทราบการดำเนินโครงการฯ 

ตลอดจนการคอยใหการ

ชวยเหลือประชาชนในตำบล 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2564  
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ความเสีย่ง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จท่ี
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ ระดับความเสีย่งท่ีคาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการความ

เสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถ่ี 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
1. การใชดุลพินิจของผู
มีอำนาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ตางๆ 

10 การพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติ ยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบ 
อยางเครงครัด 

เพ่ือใหเกิดความเปน
ธรรม และความถูก
ตอง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

การพิจารณา
อนุญาต อนุมัติ มี
ความรวดเร็ว 
ถูกตอง 

- ทุกกอง 1 5 5 

๒.  การปฏิบัตหินาที่
โดยมิชอบหรือละเวน
การปฏิบัตหินาที ่

10 กำกับดูแล ควบคุม
การปฏิบัติงาน ให
ถูกตองตามกฎหมาย 

- เพ่ือใหองคกรปลอด
การทุจริต  
- เพ่ือใหประชาชน
ไดรับบริการทีด่ ี

ม.ค.-ก.ย.
2564 

การปฏิบัติงาน
โปรงใส ตรวจสอบ
ได 

- ทุกกอง 1 5 5 

3.  โครงการกอสราง
พ้ืนฐานไมมีคณุภาพ 
ไมไดใชประโยชน 

10 ตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจาง 

เพ่ือใหโครงการ
กอสรางทุกโครงการ
ใชประโยชนอยาง
คุมคา 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

โครงการกอสราง
ทุกโครงการไดใช
ประโยชน และ
แกไขปญหาของ
ประชาชนได 

- กองชาง 1 5 5 

4.  เกิดสาธารณภัยใน
พ้ืนที่ 

10 - จัดทำแผนปองกัน
บรรเทาสาธารณภยั 
- จัดตั้งศนูย
ชวยเหลือประชาชน 

เพ่ือชวยเหลอื
ประชาชนไดทันที 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ประชาชนที่
ประสบเหตไุดรบั
ความชวยเหลือ 

499,707 สป. 2 4 8 
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ความเสีย่ง ระดับ 

ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จท่ี
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงดานการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั (Compliance Risk) 
5.  ความผดิพลาดใน
การปฏิบัติงาน เน่ืองจาก
ขาดรูความเขาใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่
นำไปใชในการ
ปฏิบัตงิาน 

15 สงพนักงานเขารับ
การอบรม 

เพื่อให
ปฏิบัติงานได
ถูกตอง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไมเกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 ทุกกอง 1 5 5 

6.  การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ 
เปนไปอยางไมถูกตอง 

15 สงพนักงานเขารับ
การอบรม 

เพื่อให
ปฏิบัติงานได
ถูกตอง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไมเกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

50,000 กองคลัง 1 5 5 
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ความเสีย่ง ระดับ 
ความเสีย่ง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงดานการเงนิ (Financial Risk) 
7.  การทุจรติในการ
เบิกจายตางๆ 

15 มีการตรวจสอบโดย
หนวยงานตรวจสอบ
ภายใน 

เพ่ือไมใหเกิด
การทุจริต 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไมมีการทุจรติใน
หนวยงาน 

- กองคลัง 1 5 5 

8.  การนำทรัพยสินของ
ทางราชการไปใช
ประโยชนสวนตัว 

15 มีการตรวจสอบโดย
งานพัสด ุ

เพ่ือไมให
ราชการเสีย
ประโยชน 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไมมีการนำ
ทรัพยสินราชการ
ไปใชประโยชน
สวนตัว 

- กองคลัง 1 5 5 

9.  การจายเบี้ยยังชีพไม
ถูกตองตามระเบียบ 
กฎหมาย 

16 ตรวจสอบขอมลูกับ
ฐานขอมูล
กรมบัญชีกลาง 

เพ่ือไมให
ราชการเสียหาย 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

การจายเบีย้ยังชีพ
เปนไปอยางถูกตอง 

- กอง
สวัสดิการ 

1 5 5 
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ความเสีย่ง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร (Strategic Risk) 
10.  วางแผนการ
พัฒนาไมถูกตอง 
เหมาะสม สอดคลองกับ
ปญหาและความ
ตองการของประชาชน 

15 มีการติดตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น
ทุกป 

- เพ่ือให
แผนพัฒนาเปน
กรอบในการทำ
งบประมาณ
รายจายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- เพ่ือใหระดับ
ความสำเร็จของ
แผนสูงกวารอย
ละ 60 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

- แผนพัฒนา
สามารถใชเปน
กรอบในการทำ
งบประมาณ
รายจายไดอยางมี
ประสิทธภิาพ 
- ระดับ
ความสำเร็จของ
แผนสูงกวารอยละ 
60 

- สป. 1 5 5 
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-36- 
แบบ RM 1 

การระบแุละประเมินความเสี่ยง 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุขอำเภอกันทรวิชยัจังหวัดมหาสารคาม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ยุทธศาสตรท่ี   1  พัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ 
โครงการ/กระบวนงาน สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน สพฐ.) 
วัตถุประสงค/เปาหมาย เพ่ือใหเด็กเล็ก สพฐ.ไดรับอาหารกลางวันที่ถูกตองเหมาะสมตามหลักโภชนาการ 
งบประมาณ  1,968,000.00 บาท 
ตัวชี้วัดและเปาหมาย จัดซื้อจัดจางอาหารกลางวันแกเด็ก สพฐ. 

การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 

ประเภท

ความ

เสี่ยง 

รหัส      

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ    

ความเสี่ยง 

ลำดับ 

ความเสี่ยง 

O 01-001-04 1.  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมมีความรูในการกำหนด

มาตรฐานอาหารกลางวันที่เหมาะสม ใหถูกตองตาม

หลักโภชนาการเทาท่ีควร 

2.  ประชาชนไมคอยเขามามีสวนรวมในกระบวนการ

จัดซ้ือจัดจาง 

 

 

3 

 

 

 

3 

3 

 

 

 

3 

9 

 

 

 

9 

3 

 

 

 

3 
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แบบ RM 2 

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
องคการบริหารสวนตำบลศรีสุขอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตรที่   1  พัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ 
โครงการ/กระบวนงาน สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน สพฐ.) 
วัตถุประสงค/เปาหมาย เพื่อใหเด็กเล็ก สพฐ.ไดรับอาหารกลางวันท่ีถูกตองเหมาะสมตามหลักโภชนาการ 
งบประมาณ  1,968,000.00 บาท 
ตัวช้ีวัดและเปาหมาย จัดซื้อจัดจางอาหารกลางวันแกเด็ก สพฐ. 

ประเภท

ความ

เสี่ยง 

รหัส      

ความเสี่ยง 

ลำดับ  

ความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการท่ีมีอยู 

การจัดการความเสี่ยง 

(ยอมรับ/หลีกเลียง/ถาย

โอน/ ลด ควบคุม) 

ความเสี่ยงและปจจัยเส่ียง         

ที่เหลืออยู 

วิธีการ/มาตรการจัดการ   

ความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ

และระยะเวลา 

O 01-001-04 3 1 . กำชับ ให เจ าหน าที่ ผู รั บผิ ดชอบด าน

การศึกษา กำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันให

เด็กไดรับสารอาหารที่ถูกตองครบ 5 หมู 

2.  สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับการ

พัฒนาศักยภาพดานการจัดการอาหารและ

โภชนาการท่ีเหมาะสมแกเด็กแตละวัย 

3. เนนย้ำเจาหนาท่ีในเรื่องการประชาสัมพันธ 

ใหผูปกครองและประชาชนเขาใจและสนใจใน

การมีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

ควบคุม 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดทำคำสั่ งมี เจ าหน าที่

ผูรับผิดชอบและแบงหนาที่

รับผิดชอบอยางชัดเจน 

 2. ทำบันทึกขอความเสนอ

ผู บ ริห าร เพื่ อ เข าที่ ป ระชุ ม

ประจำเดือน 

3.  จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับ 

วารสาร เนนประชาสัมพันธ

แจกจายใหแกผูปกครองและ

ประชาชน 

กองการศึกษา   

ตค.63–กย.64   
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คำอธิบาย 

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง 

แบบ RM 1  การระบุและประเมินความเสี่ยง 

แบบ RM 2       การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
แบบ RM 3   การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเส่ียง 
แบบ RM 4  การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 

ลำดบั หัวขอ คำอธิบาย 

1 ยุทธศาสตร ระบุประเด็นยุทธศาสตรท่ีปรากฏตามแผนการพัฒนา 

2 โครงการ/กระบวนงาน ระบุโครงการ/กระบวนงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำป/ 

ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

3 วัตถุประสงค/เปาหมาย ระบุเปาหมายวตัถุประสงคตามแผนปฏิบัติงานประจำป/ตามภารกิจที่

ไดรับมอบหมาย 

4 งบประมาณ ระบุจำนวนงบประมาณที่ไดรับจดัสรรตามแผนปฏิบตัิงานประจำป /ตาม

ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

5 ประเภทความเสี่ยง ระบุอักษรยอประเภทของความเสีย่ง  

S หมายถึง ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

O หมายถึง ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operational Risk) 

F หมายถึง ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) 

C หมายถึง ความเสี่ยงดานปฏิบัตติามกฎหมาย/ 

              กฎระเบียบ (Compliance Risk) 

Fr หมายถึง ความเสี่ยงดานการทจุริต (Fraud) 

Ot หมายถึง ความเสี่ยงดานอ่ืน ๆ (Other Risk) 

เปนตน 

6 รหัสความเสี่ยง รหัส โดยรหัสที่ใชน้ีจะอยูในรูปแบบ AA-BBB-FF 

AA : อางอิงตามลำดบัยุทธศาสตรที่อยูในแผนปฏิบัติงานประจำป/ภารกิจ

ที่ไดรับมอบหมาย 

BBB : อางอิงตามลำดับโครงการในแผนบริหารจัดการความเสีย่ง 

FF : สำนัก/กองที่รับผดิชอบโครงการ/ภารกิจ 

7 ความเส่ียงและปจจัยเสี่ยง ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง 

8 โอกาส ระบุความเปนไปไดหรือความถ่ีที่จะเกิดความเสีย่ง (ระดับ 1-5) 

9 ผลกระทบ ระบุผลกระทบตอเปาหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ 1-5) 
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ลำดบั หัวขอ คำอธิบาย 

10 ระดับความเสี่ยง ผลการประเมินความเส่ียง 

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส (1-5) × ผลกระทบ (1-5)  

ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง 

11 ลำดับความเสี่ยง การจัดลำดับความสำคัญความเสีย่ง โดยพิจารณาตามระดับความเส่ียง

ตามคอลมัน (10) โดยแบงเขตสี (Zone) เปนระดับ นอยมาก-นอยปาน

กลาง สูง สูงมาก ตามการจดัระดบัความเสีย่งตามเขตสี (Zone) ฟา-เขียว-

เหลือง-สม-แดง- ตามลำดับ 

12 การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ 

หลีกเลี่ยง/ถายโอน/ ลด ควบคุม) 

ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง  

13 วิธกีาร/มาตรการจัดการความเสี่ยง ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสีย่ง                เพ่ือ

ปองกันหรือลดความเสีย่งในปงบประมาณหรือปงบประมาณถัดไป 

14 ผูรับผิดชอบและระยะเวลา ระบุหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง                และ

ระยะเวลาแลวเสร็จ  

15 รอยละความคืบหนา ระบุรอยละความคืบหนาจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสีย่ง 

16 ผลการดำเนินการ และปญหาอุปสรรค (ถา

มี) 

ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการวาไดดำเนินการแลวตามวิธีการ/

มาตรการจัดการความเสีย่งอยางไร และระบุปญหาอุปสรรค (ถามี) 

17 ความเส่ียงท่ีเหลืออยู ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู (ที่ยังอยูในระดับที่ยอมรับไมได) จากความเสี่ยง

และปจจัยเสีย่งท่ีมีอยูเดมิในรอบป เพ่ือเตรียมการดำเนินการจัดการความ

เสี่ยงในรอบถัดไป 

18 แนวทาง/มาตรการในปถัดไป ระบุแนวทาง/มาตรการในปถัดไป โดยระบุเปนวิธกีาร ในการดำเนินการ

เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถดัไป 
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ระดับความเสี่ยง เขตสี (zone) มาตรการในปจจุบัน มาตรการเพิ่มเติม 

ระดับนอยมาก ฟา 
 
 

มาตรการในการจดัการความเสี่ยง 
ในปจจุบันอาจเพียงพอแลวใหติดตาม
การดำเนินการเปนระยะ ๆ 

ไมจำเปนตองมีมาตรการจัดการความเสี่ยง
เพ่ิมเตมิอีก หรืออาจมไีดหากไมใช
ทรัพยากรเพ่ิมเติม หรือมีแผนงานอ่ืน
รองรับอยูแลว 

ระดับนอย เขียว 

 

มาตรการในการจดัการความเสี่ยงใน
ปจจุบันอาจเพียงพอแลวใหตดิตาม 
การดำเนินการเปนระยะ ๆ 

ไมจำเปนตองมีมาตรการจัดการความเสี่ยง
เพ่ิมเตมิอีก หรืออาจมไีดหากไมใช
ทรัพยากรเพ่ิมเติม หรือมีแผนงานอ่ืน
รองรับอยูแลว 

ระดับปานกลาง เหลือง 

 

ตองเฝาระวังอยางตอเน่ือง  
และอาจเพ่ิมเตมิความเขมขนในการ
ดำเนินการตามมาตรการในปจจุบัน 

ไมจำเปนตองมีมาตรการจัดการความเสี่ยง
เพ่ิมเตมิอีก หรืออาจมไีดหากไมใช
ทรัพยากรเพ่ิมเติมหรือมีแผนงานอื่น
รองรับอยูแลว  

ระดับสูง สม 

 

ตองเฝาระวังอยางตอเน่ือง  
และอาจเพ่ิมเตมิความเขมขนในการ
ดำเนินการตามมาตรการในปจจุบัน 

จำเปนตองมีการเพ่ิมเติมมาตรการโดยหาก
มีขอจำกัดในดานทรัพยากรในการจัดการ
ความเสีย่ง ใหมีความสำคญัในระดบัรอง 

ระดับสูงมาก แดง 

 

ตองเฝาระวังอยางตอเน่ือง  
และอาจเพ่ิมเตมิความเขมขนในการ
ดำเนินการตามมาตรการในปจจุบัน 

จำเปนตองมีการเพ่ิมเติมมาตรการ  
โดยหากมีขอจำกัดในดานทรัพยากรในการ
จัดการความเสีย่ง ใหมีความสำคญัใน
ระดับท่ีสูงกวา และผูบริหารควรให
ความสำคญัในการตดิตามการดำเนินการ
ตามมาตรการดังกลาวอยางตอเนือ่ง 
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
******************************* 

คำชี้แจง : จงใหคะแนนระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (1) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (2) ตามระดับ 
ดังนี้ 1 = นอยที่สุด  2 = นอย  3 = ปานกลาง  1 = สูง  1 = สูงที่สุด   

ความเสี่ยง ปจจัย/สาเหต ุ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 

(1)x(2) =(3) 
1. การใชดุลพินิจของผูมีอำนาจใน
การอนุญาต อนุมติั ตางๆ 

ปจจัยภายใน 
- การนำระบบอุปถัมภมาใชในการ
ปฏิบัติราชการ 
- การแบงพรรคแบงพวกของพนักงาน
สวนตำบล 
-  ความไมยุติธรรมของผูมีอำนาจใน
การตัดสินใจ สั่งการ 

   

2.  ความผดิพลาดในการปฏิบติังาน 
เนื่องจากขาดรูความเขาใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่นำไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 

ปจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมาไมมี
ความชัดเจนในการปฏบิัต ิ
- หนวยงานที่ออกกฎหมาย ระเบยีบ 
ไมมีการใหความรูกอนการบังคับใช 
ปจจัยภายใน 
- พนักงานสวนตำบลไมสนใจอาน
ระเบียบ กฎหมาย 
- ไมมีการจัดทำหรือรวบรวมองค
ความรูในหนวยงาน 

   

3.  การทุจรติในการเบิกจายตางๆ ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคมุ ตรวจสอบอยาง
เขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรดักุมพอที่จะปด
ชองวางการทุจริต 

   

4.  วางแผนการพัฒนาไมถูกตอง 
เหมาะสม สอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของประชาชน 

ปจจัยภายใน 
- ผูบริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจาก
ความตองการของตนเอง พรรคพวก 
ฐานเสียง และผลประโยชนที่ตนเองจะ
ไดรับ 
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-43- 
ความเสี่ยง ปจจัย/สาเหต ุ การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความเสี่ยง 
(1)x(2) =(3) 

5.  การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุ เปนไปอยางไมถูกตอง 

ปจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหมออกมา
บังคับใชจำนวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปจจัยภายใน 
- การขาดความรูความเขาใจของผู
ปฏิบัต ิ
- พนักงานผูมีหนาที่จัดซื้อจัดจาง
ทุจริต รับผลประโยชนจากผูขาย 
ผูรับจาง 

   

6.  การนำทรัพยสินของทางราชการ
ไปใชประโยชนสวนตัว 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยาง
เครงครดั 
- ผูปฏิบัติทุจริต 

   

7.  การปฏิบัตหินาที่โดยมิชอบหรอื
ละเวนการปฏิบัติหนาที ่

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยาง
เขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรดักุมพอที่จะ
ปดชองวางการทุจริต 
- ผูปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเปน
ขาราชการท่ีด ี

   

8.  โครงการกอสรางพื้นฐานไมมี
คณุภาพ ไมไดใชประโยชน 

ปจจัยภายใน 
- ผูปฏิบัติงานไมคำนึงถึงประโยชน
ของทางราชการ 
- ผูปฏิบัติงานมผีลประโยชนในงานท่ี
ทำ 

   

9.  การจายเบ้ียยังชีพไมถูกตองตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ปจจัยภายใน 
- ผูปฏิบัติงานบกพรอง ไมตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูขอรับเบ้ียยังชีพให
เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 

   

10.  เกดิสาธารณภัยในพ้ืนที ่ ปจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟา อากาศ 
ปจจัยภายใน 
- อุบกรณ เครื่องมือเครื่องใช 
กระแสไฟฟา 
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