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เรื่อง การใชแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงาน
ของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวนมาตรฐาน  และหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2562  นั้น บัดนี้องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดดําเนินการจัดทําแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  เรียบรอยแลว

เพ่ือใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาบรรลุวัตถุประสงคของการ
จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานและเพ่ือใหมีระ
บนในการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเปนรูปธรรม จึงขอประกาศใชแผนการบริหารจัดการความเสียง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ใหบุคลากรในสังกัดองคการบริการ
สวนตําบลหลุบเลา ถือปฏิบัติและดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ ณ   วันท่ี 16 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5

(นายโสวัฒน   ลาวลัย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา



คํานํา
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องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ
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บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ
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บทที่  1 บทนํา

๑. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ

จัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งกระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้ึน เพ่ือใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไว

การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธท่ีสําคัญตามหลักการกากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีจะชวยให
การบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ เพราะภายใตสภาวะการดําเนินงานทุกหนวยงาน ลวนมีความเสี่ยง
ซึ่งเปนความไมแนนอนท่ีอาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายของหนวยงาน จึงจําเปนตองมี
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงวามีปจจัยใดบางท่ีกระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมาย
ของหนวยงาน วิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
กําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดความสูญเสียและโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายแก
หนวยงาน

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงข้ึน สําหรับใช
เปนแนวทางในการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพ่ือลดมูลเหตุท่ีจะ
ทําใหเกิดความเสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีสามารถ
ยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได

๒. วัตถุประสงคของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานองคการบริหารสวนตําบล เขาใจหลักการและกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
๒. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อยาง

เปนระบบและตอเนื่อง
๔. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
๕. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
๓. เปาหมาย
๑. ผูบริหารและพนักงานองคการบริหารสวนตําบล มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง

เพ่ือนาไปใชในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานประจําป ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายท่ีกําหนดไว

๒. ผูปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ
เสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได

๓. สามารถนําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใชในการปฏิบัติงานได
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกําหนดข้ึนอยางเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองคการ

บริหารสวนตําบลหลุบเลา
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๔. นิยามความเสี่ยง
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไมพึงประสงคอาจทําใหอนาคตสงผลกระทบใหเกิดความเสียหาย

ทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีองคกรกําหนดไวเบี่ยงเบนไปหรือไมประสบผลสําเร็จ ท้ังในดานกลยุทธ
การเงิน การดําเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการบริหารจัดการปจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพ่ือใหโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ
ความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการท่ีควรกระทําเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงท่ี
อาจจะเกิด ข้ึนตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งตองพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน โดย
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงท่ีเกิดกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได และความคุมคาในการบริหารความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู วิธีการท่ีใชในปจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทําท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง เชน งานสวน
ใดท่ีองคกรไมถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทํางานในสวนนั้น และอาจใชการจางงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดท้ังสองสวน โดยการจัดใหมี
ระบบการควบคุมตางๆเพ่ือปองกัน หรือคนพบความเสี่ยงอยางเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบงความเสี่ยง คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดท้ังสองสวน โดยการหาผู
รวมรับผิดชอบความเสี่ยง เชน การทาประกันตางๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไมตองทําสิ่งใดเพ่ิมเติมเนื่องจากมีความเห็นวาความเสี่ยงมีโอกาสท่ี
จะเกิดข้ึนนอย และผลกระทบจากการเกิดก็นอยดวย
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สวนที่ 2
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาเปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน จัดตั้งข้ึนตามมาตรา 40

และมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 โดยการยกฐานะ
จากสภาตําบลตําบลหลุบเลา ก่ิงอําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เปนองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีเขต
ตําบลตามกฎหมายวาดวยการปกครองลักษณะทองท่ี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการ
บริหารสวน ตําบล ลงวันท่ี 16 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2539 ซึ่งไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 113
ตอนพิเศษ 52 ง หนา 263 เม่ือวันท่ี 25  ธันวาคม  พ.ศ. 2539

โดยกําหนดตราสัญลักษณขององคการบริหารสวนตําบลละหาร ประกอบดวย
1. ขนาดเปนรูปตรารูปกลม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 เซนติเมตร
2. รูปลักษณะใชรูป ภูเขา ตนไม รวงผึ้ง แหลงน้ํา ขอบบนมีอักษร “ อบต.หลุบเลา”
ขอบลางมีอักษร “อ.ภูพาน จ.สกลนคร”

ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
วิสัยทัศนการพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

“ตําบลหลุบเลานาอยู มุงสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตการบริหารโดยการมีสวน
รวมของประชาชน”
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม

๑.พัฒนาระบบการับรูขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย
๒.พัฒนาคนและสงเสริมการศึกษาอยางท่ัวถึง
๓.พัฒนาและสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
๔.เสริมสรางสมรรถนะชุมชนเขมแข็ง
๕.สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๖.พัฒนาและสงเสริมสุขภาพของประชาชน

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑.กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา
๒.พัฒนาระบบไฟฟา
๓.พัฒนาระบบการสื่อสาร
๔.พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค
๕.พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว
๑.พัฒนาศักยภาพการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
๒.พัฒนาแหลงท่ีดินทํากิน
๓.พัฒนาและสงเสริมอาชีพแกประชาชน
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๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๑.สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ   สิ่งแวดลอม
2. ประชาชนอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีปราศจากมลพิษ และมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีมี

ประสิทธิภาพ
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหาร

๑.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารและบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
๒.สงเสริมการบริการงานตามหลักธรรมมาภิบาล

๖. โครงสรางสวนราชการภายใน
กรอบโครงสรางสวนราชการของ อบต.หลุบเลา (ระดับสามัญ)
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารงาน
กรอบโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล

ปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับ กลาง)

หนวยตรวจสอบภายในรองปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับ ตน)

ปลัด อบต.
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ตน)

ตน

ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับ ตน)

หัวหนาสํานักปลัด
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ตน)

1.งานการเจาหนาท่ี
2.งานวิเคราะหนโยบายและ
แผน
3.งานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
4.งานนิติการ
5.งานบริหารงานท่ัวไป
6.งานบริหารการศึกษา
7.งานสวัสดิการสังคม
8.งานบริหารงานสาธารณสุข

1.งานการเงินและบัญชี
2.งานพัสดุและทรัพยสิน
3.งานเรงรัดและจัดเก็บรายได
4.งานบริหารงานท่ัวไป

1.งานแบบแผนและกอสราง
2.งานสาธารณูปโภค
3.งานสํารวจและออกแบบ
4.งานบริหารงานท่ัวไป
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อํานาจหนาท่ีของสวนราชการตางๆ มีดังนี้

สวนราชการ อํานาจหนาท่ี
สํานักปลัด มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล และราชการท่ีมิได

กําหนดใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ
รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล
ใหเปนไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
และตามประกาศกําหนดโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้

๑.๑ งานบริหารท่ัวไป รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร
งานบริหารงานบุคคล งานเลือกตั้ง งานตรวจสอบภายใน งานควบคุมและสงเสริมการ
ทองเท่ียว งานสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง งานงบประมาณ

๑.๒ งานนโยบายและแผน รับผิดชอบ งานนโยบายและแผนพัฒนา งานวิชาการ
งานขอมูลและการประชาสัมพันธ งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร

๑.๓ งานกฎหมายและคดี รับผิดชอบ กฎหมายและนิติกรรม งานการดําเนินการทาง
คดีและศาลปกครอง งานรับเรื่องราวรองทุกขและอุทธรณ งานระเบียบการคลัง
งานขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล

๑.๔ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบ งานอํานวยการ งานปองกัน
งานชวยเหลือฟนฟู งานกูภัย

๑.๕ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน รับผิดชอบ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
งานสงเสริมและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห รับผิดชอบงานสงเคราะห เด็ก คนชรา
ผูพิการ และผูดอยโอกาส งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี รับผิดชอบ งานสงเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี

๑.๖ งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบ งานสงเสริมและ
สนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน งานสงเสริมสนับสนุนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งาน
สนับสนุนกิจการศาสนา งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน
งานสันทนาการ งานการศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม งานสงเสริมและสนับสนุนการกีฬา

๑.๗ งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รับผิดชอบ งานอนามัยชุมชน
งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขศึกษา งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา งานปองกัน
ยาเสพติด งานรักษาความสะอาด งานควบคุมสิ่งปฏิกูล งานรักษาความสะอาดและขนถาย
สิ่งปฏิกูล งานกาจัดมูลฝอยและน้ําเสีย งานควบคุมโรค งานควบคุมโรคและปองกันโรค
งานรักษาโรค งานบริหารสาธารณสุข งานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพฯ

ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ในเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวน
ราชการไดรับมอบหมายใหหัวหนาสวนนั้น เปนผูสั่งการและรับผิดชอบโดยตรง และใหแต
ละสวนราชกการจัดทาคาสั่ง เรื่อง การแบงงานและการมอบหมายหนาท่ีภายในสวน
ราชการของแตละคนเพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ใหผูท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีการ
งานถือปฏิบัติตามคาสั่งโดยเครงครัด ตามระเบียบ อยาใหเกิดความบกพรองเสียหายแก
ราชการได หากมีปญหาอุปสรรคใหรายงานนายกองคการบริหารสวนตําบลโดยทันที
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สวนราชการ อํานาจหนาท่ี
กองคลัง มีหนาท่ีรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอ่ืนๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การ
จัดสรรเงินตางๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได และรายจายตางๆ การ
ควบคุมการเบิกจาย การทางบทดลองประจําเดือน ประจําป งานเก่ียวกับการพัสดุของ
องคการบริหารสวนตําบล และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย ดังนี้

๒.๑ งานการเงิน รับผิดชอบ งานรับเงิน เบิก จายเงิน งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน งาน
เก็บรักษาเงิน

๒.๒ งานบัญชี รับผิดชอบ งานการบัญชี งานทะเบียนคุมการเบิกจาย งานงบการเงิน
และงบทดลอง งานแสดงฐานะทางการเงิน

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได รับผิดชอบ งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา
งานพัฒนารายได งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได

๒.๔ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ รับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี
งานพัสดุ งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและยานพาหนะ

ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ในเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวน
ราชการไดรับ มอบหมายใหหัวหนาสวนนั้น เปนผูสั่งการและรับผิดชอบโดยตรง และใหแต
ละสวนราชกการจัดทําคําสั่ง เรื่อง การแบงงานและการมอบหมายหนาท่ีภายในสวน
ราชการ ของแตละคนเพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ใหผูท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีการ
งานถือปฏิบัติตามคําสั่งโดยเครงครัด ตามระเบียบ อยาใหเกิดความบกพรองเสียหายแก
ราชการได หากมีปญหาอุปสรรคใหรายงานนายกองคการบริหารสวนตําบลโดยทันที
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สวนราชการ อํานาจหนาท่ี
กองชาง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม

การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการ
กอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการ
กอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ
ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
และยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงานควบคุมเก็บรักษาการเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล
นามันเชื้อเพลิงและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย ดังนี้

๓.๑ งานกอสราง รับผิดชอบ งานกอสรางและบูรณะถนน งานกอสรางและบูรณะ
สะพานและโครงการพิเศษ งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม งานบํารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร รับผิดชอบ งานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป
งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมการกอสรางอาคาร ฝายบริการขอมูลและ
หลักเกณฑ งานออกแบบ

๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค รับผิดชอบ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ
ประปา งานขนสงและวิศวกรรมจราจร งานระบายน้ํา งานจัดตกแตงสถานท่ี

๓.๔ งานผังเมือง รับผิดชอบ งานวางระบบผังเมือง งานบริหารจัดการผังเมือง ในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ในเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ
ไดรับมอบหมายใหหัวหนาสวนนั้น เปนผูสั่งการและรับผิดชอบโดยตรง และใหแตละสวน
ราชการจัดทําคําสั่ง เรื่อง การแบงงานและการมอบหมายหนาท่ีภายในสวนราชการ ของ
แตละคนเพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ใหผูท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีการงานถือปฏิบัติ
ตามคําสั่งโดยเครงครัด ตามระเบียบ อยาใหเกิดความบกพรองเสียหายแกราชการได หาก
มีปญหาอุปสรรคใหรายงานนายกองคการบริหารสวนตําบลโดยทันที
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บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา แบงออกเปน ๒

ระยะ ดังนี้
ระยะท่ี ๑ การเริ่มตนและพัฒนา ประกอบดวย
๑) กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
๒) ระบุปจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง
๓) วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
๔) จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูง และสูงมาก รวมท้ังปจจัยเสี่ยงท่ี

อยูในระดับปานกลาง
๕) สื่อสารทําความเขาใจเก่ียวกับแผนบริหารความเสี่ยงใหผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล

หลุบเลา ทราบ และสามารถนําไปปฏิบัติได
๖) รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสําเร็จของการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ระยะท่ี ๒ การพัฒนาสูความย่ังยืน
๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปท่ีผานมา
๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงแตละประเภท
๓) ผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร
๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานสวนตําบลในการดาเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและสงเสริมความโปรงใส
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและสงเสริมความ

โปรงใสสาหรับหนวยงานของภาครัฐ โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ี ดังนี้
๑) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ประธานกรรมการ
๒) หัวหนาสานักปลัด รองประธานกรรมการ
๓) ผูอานวยการกองคลัง กรรมการ
๔) ผูอานวยการกองชาง กรรมการ
๕) นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก./ชก. กรรมการและเลขานุการ
๖) เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงและ

เสริมสรางความโปรงใสสาหรับหนวยงานของรัฐ ดังนี้
๑) จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๓) จัดทารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
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บทที่ 4 การบริหารจัดการความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการท่ีใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับ

ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานขององคกร รวมท้ังการจัดทําแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได
ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ข้ันตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เปนการระบุเหตุการณใดๆ ท้ังท่ีมีผลดีและผลเสียตอการบรรลุวัตถุประสงค
โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดข้ึนท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอยางไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เปนการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ
มาตรฐานท่ีไดกําหนดไว ทาใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เปนการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงท่ี
สูง และสูงมาก ใหลดลงอยูในระดับท่ียอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และควรตองพิจารณาถึงความคุมคาใน
ดานคาใชจายและตนทุนท่ีตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชนท่ีจะไดรับ
ดวย

๔. รายงานและติดตามผล เปนการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ี
ไดดําเนินการท้ังหมดใหฝายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําป เพ่ือใหม่ันใจวา
องคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไก
ความเสี่ยงท่ีดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจริงและอยูในระดับท่ียอมรับได หรือตอง
จัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูมีการจัดการใหอยูในระดับท่ียอมรับ
ได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงใน
ทุกข้ันตอน เพ่ือพัฒนาระบบใหดียิ่งข้ึน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
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๑. การระบุความเสี่ยง เปนกระบวนการท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัย

เสี่ยง โดยตองคํานึงถึงความเสี่ยงท่ีมีสาเหตุมาจากปจจัยท้ังภายในและภายนอก ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอ
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร หรือผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ในการระบุ
ปจจัยเสี่ยงจะตองพิจารณาวามีเหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย และไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด รวมท้ังมีทรัพยสินใดท่ีจําเปนตองไดรับการดูแล
ปองกันรักษา ดังนั้น จึงตองเขาใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง”
กอนท่ีจะดําเนินการระบุความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไมแนนอน
และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือ
ลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายตามภารกิจขององคกร และเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปจจัยเสี่ยง หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด เกิดข้ึนไดอยางไร และทําไม ท้ังนี้ สาเหตุ
ของความเสี่ยงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได
อยางถูกตอง โดยปจจัยเสี่ยงแบงได ๒ ดาน คือ

๑) ปจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงท่ีไมสามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน นโยบายรัฐบาล กฎ
ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสีย่งท่ีสามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบียบขอบังคับภายใน
องคกร วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ขอมูล ระบบ
สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบงออกเปน ๔ ประเภท ไดแก
๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับกลยุทธ เปาหมาย

พันธกิจ ขององคกร ท่ีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุผลตามเปาหมายในแตละประเด็น
ยุทธศาสตร

๒) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับประเด็น
ปญหาการปฏิบัติงานประจําวัน หรือการดําเนินงานปกติท่ีองคกรตองเผชิญ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธ เชน การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไมมีผังการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ไมมีการมอบหมาย
อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เปนตน

๓) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล ท้ังจากปจจัยภายใน เชน การเบิกจาย
งบประมาณไมถูกตอง เบิกจายไมเปนไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไมเหมาะสมสอดคลองกับ การดําเนินงาน
การทุจริตในการเบิกจาย และจากผลกระทบของปจจัยภายนอก เชน การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บ
รายได ขอบังคับเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ท่ีไมชัดเจน อันนําไปสู
การตรวจสอบทักทวงจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สานักงานตรวจเงินแผนดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด
กรมบัญชีกลาง

๔) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk) เปนความเสี่ยงท่ี
เก่ียวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ เชน ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ
กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของได หรือกฎหมาย ระเบียบท่ีมีอยู ไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงาน เปนตน
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การระบุความเสี่ยง (ปงบประมาณ ๒๕๖๖)

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึน

ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง

๑.การขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปา
ไมหรือปาสงวนแหงชาติและ
ท่ีราชพัสดุ

-ไมสามารถดําเนินการกอสราง
อาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตางๆ เพ่ือ
แกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางทันทวงที

-เปนเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ และ
ท่ีราชพัสดุ
-ข้ันตอนการขออนุญาตใชพ้ืนท่ี มี
ความลาชา ตองใชเวลานาน ตาม
กฎกระทรวง ระเบียบ กฎหมายของ
กรมปาไม

ค ว าม เ สี่ ย ง ด า น ก า ร
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ (C)

๒. การเงินและบัญชีของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบเลา

- การเงินและบญัชีของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ ยังไมเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับและหนังสือสั่ง
การณ

- ไมมีบุคลากรท่ีเปนขาราชการมา
รับผิดชอบงานโดยตรง
- ผูปฏิบัติงานไมมีความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับการเงินและบญัชีของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

ความเสีย่งดานการเงิน
(F)

๓. การเบิกจายเงินอุดหนุน
ของ อบต.หลุบเลาประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไม
รายงานผลการดําเนินงานหรือ
รายงานผลการดําเนินงานลาชา ไม
เปนไปตามระเบียบฯ

- หนวยงานไมมีการติดตามและ
ประเมินผลการดาํเนินงานโครงการ
เงินอุดหนุนตามระเบยีบฯ ขอ ๑๒

ความเสีย่งดานการเงิน
(F)

๔. การรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
และคนพิการ

- ผูสูงอายุและคนพิการจะเสยีสิทธ์ิ
รับเงินเบี้ยยังชีพเปนเวลา ๑ ป
(เดือน ต.ค. ของปน้ัน – ก.ย. ของป
ถัดไป)

- ผูสูงอายุยายภูมลิําเนา เขา-ออก
ไปยังพ้ืนท่ี อปท. อ่ืน โดยไมแจง
หรือไปลงทะเบียน ณ อปท. แหง
ใหม ภายในเดือน พ.ย. ของปท่ียาย
- บัตรประจาํตัวคนพิการหมดอายุ

ความเสีย่งดานการเงิน
(F)

๕. การใชและรักษารถยนต
สวนกลาง และการเบิกจาย
นํ้ามัน เช้ือเพลิงและหลอลื่น
ของ อบต.หลุบเลา

- การใชรถยนตสวนกลาง ไมจดัทํา
ใบคําขออนุญาตใชรถ (แบบ ๓)
หรือจัดทําไมเปนปจจุบัน จากผูมี
อํานาจสั่งใชรถ กอนนํารถไปใช

- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยาง
เขมงวด

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ (C)

๖. การเบิก-จาย งบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.หลุบเลา

- การรายงานผลการดําเนินงาน
ลาชา

- ผูรับผดิชอบโครงการไมจดัทํา
รายงานเมื่อดําเนินโครงการแลว
เสร็จ

ความเสีย่งดานการเงิน
(F)

๗. แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

- มิไดจัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
- การจัดเก็บรายไดไมครบถวน
(ลูกหน้ีคางชาระ)

- ขาดการเผยแพรความรูเก่ียวกับ
ภาษีสูชุมชน
- สถานการณการแพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ความเสีย่งดานการเงิน
(F)

๘. การขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพยสินของทางราชการไป
ใชปฏิบัติงาน

การขออนุญาตเพ่ือยมืทรัพยสินของ
ราชการไปใชปฏิบตัิงานไมถูกตอง

- ไมปฏิบัตติามข้ันตอนหรือแนว
ทางการขออนุญาต เก่ียวกับการใช
ทรัพยสินของทางราชการท่ีถูกตอง
- ขาดการกํากับดูแลและตรวจสอบ
การใชทรัพยสินของราชการอยาง
เครงครดั

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน (O)
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดข้ึน

ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง

๙. การจัดทําขอบัญญตัิ
งบประมาณรายจาย

มีการโอนและแกไขเปลีย่นแปลง
คําช้ีแจงงบประมาณจานวนหลาย
ครั้ง

- ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายนโยบายเรงดวนอยู
นอกเหนือการประมาณการ
- ขาดการวิเคราะหงบประมาณโดยนําขอมูล
สถิติยอนหลัง ๓ ป เพ่ือใหการบรหิาร
งบประมาณของแผนงานตางๆ เกิดความ
สมดลุคลองตัวและเพียงพอกับคาใชจายโดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ ๘ และขอ ๒๓

ความเสีย่งดาน
การเงิน (F)

๑๐. งานออกแบบ และ
การควบคุมงานกอสราง

- งานออกแบบ และการควบคุม
งานกอสรางไมเปนไปตามรูปแบบ
รายการกอสราง

- งานกอสราง และงานบริการมีจํานวนมาก
ทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง
- บุคลากรกองชางไมสามารถควบคุมงานได
ตลอดเวลาในวันหยดุราชการ
-การควบคุมงานไมเปนไปตามรูปแบบรายการ
กอสราง

ความเสีย่งดาน
การปฏิบัติงาน
(O)

๒. การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการท่ีประกอบดวย การวิเคราะห การประเมิน และการจัดระดับ

ความเสี่ยง ท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานขององคการบริหารสวนหลุบเลา
ซึ่งประกอบดวย ๔ ข้ันตอน ดังนี้

๒.๑ การกําหนดเกณฑการประเมิน เปนการกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยงไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ ไว ๕ ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้
ประเด็นท่ีพิจารณา ระดับคะแนน

๑ = นอยท่ีสุด ๒ = นอย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงมาก
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง
ความถ่ีในการเกิด
เหตุการณหรือ
ขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน(ครั้ง)

๕ ป/ครั้ง ๒-๓ ป/ครั้ง ๑ ป/ครั้ง ๑-๖ เดือน/ครั้ง
ไมเกิน ๕ ครั้ง/ป

๑ เดือน/ครั้ง
หรือมากกวา

โอกาสท่ีจะเกิด
เหตุการณ

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง สูง สูงมาก

ความรุนแรงและผลกระทบ
มูลคาความเสียหาย นอยกวา ๑๐,๐๐๐

บาท
๑๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐

บาท
๕๐,๐๐๐ –

๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ –

๕๐๐,๐๐๐ บาท
มากกวา

๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายตอชีวิต เดือดรอน

รําคาญ
บาดเจ็บ
เล็กนอย

บาดเจ็บ
ตองรักษา

บาดเจ็บสาหสั เสียชีวิต

ผลกระทบตอ
ภาพลักษณขององคกร

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง สูง สูงมาก
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สวนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและ

ผลกระทบตอความเสี่ยงขององคกร วาจะกอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกําหนดเกณฑไว ๔ ระดับ ไดแก
สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ํา

5 สูงมาก
4
3 สูง
2 ปานกลาง
1 ต่ํา

๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละ
ปจจัยท่ีระบุไวมาประเมินโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบหรือมูลคาความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือใหเห็นระดับความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน ทาใหสามารถ
กําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตอง
ภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาท่ีมีจํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวขางตน ซึ่งมีข้ันตอนการ
ดําเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหตุการณตางๆ วามีโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด
ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ท่ีมีผลตอหนวยงานวามีระดับความรุนแรง หรือมี
ความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด

๒.๓ การวิเคราะหความเสี่ยง เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยง และความ
รุนแรงของผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ ซึ่งจัดแบง
เปน ๔ ระดับ สามารถแสดงเปนแผนภูมิความเสี่ยง แบงพ้ืนท่ีเปน ๔ สวน ซึ่งใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้

5 สูงมาก
4
3 สูง
2 ปานกลาง
1 ต่ํา

1          2          3         4        5
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๑) ระดับความเสี่ยงต่ํา คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยท่ัวไปความเสี่ยงในระดับนี้ให

ถือวาเปนความเสี่ยงท่ีไมมีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการ
ควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบัน ซึ่งไมตองดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เปนความเสี่ยงท่ียอมรับได แต
ตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงท่ียอมรับได แตตองมีการจัดการ
เพ่ิมเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ตองมีแผนลดความเสี่ยง เพ่ือให
ความเสี่ยงนั้นลดลงใหอยูในระดับท่ียอมรับได

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ตองมีแผนลดความเสี่ยงและ
ประเมินซ้ํา หรืออาจตองถายโอนความเสี่ยง



การประเมินความเสี่ยง (ปงบประมาณ ๒๕๖๖)
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน  จังหวังสกลนคร

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น

ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความ
เสี่ยง

ระดับความ
เสี่ยง

ผู
รับผิดชอบ

๑. การขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปาไม
หรือปาสงวนแหงชาติและ ท่ีราช
พัสดุ

- ไมสามารถดาเนินการ
กอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูก
สรางตางๆ เพ่ือแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
ไดอยางทันทวงที

- เปนเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ และท่ี
ราชพัสดุ
- ข้ันตอนการขออนุญาตใชพ้ืนท่ี มีความ
ลาชา ตองใชเวลานาน ตามกฎกระทรวง
ระเบียบ กฎหมายของกรมปาไม

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ (C)

๕ ๔ ๒๐ สูงมาก กองชาง

๒. การเงินและบัญชีของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบเลา

การเงินและบัญชีของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ ยังไมเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับและหนังสือสั่งการณ

- ไมมีบุคลากรท่ีเปนขาราชการมา
รับผิดชอบงานโดยตรง
- ผูปฏิบัติงานไมมีความรู ความเขาใจ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการณ

ความเสีย่งดานการเงิน
(F)

๕ ๔ ๒๐ สูงมาก สํานักปลดั

๓. การเบิกจายเงินอุดหนุนของ
อบต. หลุบเลา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- หนวยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุนไมรายงานผลการดา
เนินงานหรือรายงานผลการดา
เนินงานลาชา ไมเปนไปตาม
ระเบียบฯ

- หนวยงานไมมีการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานโครงการเงิน
อุดหนุนตามระเบยีบฯ ขอ ๑๒

ความเสีย่งดานการเงิน
(F)

๔ ๓ ๑๒ สูง สํานักปลดั

๔. การรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
และคนพิการ

- ผูสูงอายุและคนพิการจะเสยี
สิทธ์ิรับเงินเบี้ยยังชีพเปนเวลา
๑ ป (เดือน ต.ค. ของปน้ัน –
ก.ย. ของปถัดไป)

- ผูสูงอายุยายภูมลิาเนา เขา-ออก ไปยัง
พ้ืนท่ี อปท. อ่ืน โดยไมแจง หรือไป
ลงทะเบียน ณ อปท. แหงใหม ภายใน
เดือน พ.ย. ของปท่ียาย
- บัตรประจาตัวคนพิการหมดอายุ

ความเสีย่งดานการเงิน
(F)

๔ ๓ ๑๒ สูง สํานักปลดั
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความ
เสียหายท่ีจะเกิดขึ้น

ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความ
เสี่ยง

ระดับความ
เสี่ยง

ผู
รับผิดชอบ

๕. การใชและรักษารถยนต
สวนกลาง และการเบิกจายนํ้ามัน
เช้ือเพลิงและหลอลื่นของ อบต.
หลุบเลา

- การใชรถยนตสวนกลาง ไม
จัดทําใบคําขออนุญาตใชรถ
(แบบ ๓) หรือจัดทําไมเปน
ปจจุบัน จากผูมีอํานาจสั่งใช
รถ กอนนารถไปใช

- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยาง
เขมงวด

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ (C)

๔ ๓ ๑๒ สูง สํานักปลดั

๖. การเบิก-จาย งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.หลุบเลา

- การรายงานผลการ
ดําเนินงานลาชา

- ผูรับผิดชอบโครงการไมจดัทํา
รายงานเมื่อดาเนินโครงการแลว
เสร็จ

ความเสีย่งดานการเงิน
(F)

๔ ๓ ๑๒ สูง สํานักปลดั

๗. แผนท่ีภาษีและทะเบยีน
ทรัพยสิน

มิไดจดัทาแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
- การจัดเก็บรายไดไมครบถวน
(ลูกหน้ีคางชาระภาษี)

- ขาดการเผยแพรความรูเก่ียวกับ
ภาษีสูชุมชน
- สถานการณการแพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ความเสีย่งดานการเงิน
(F)

๔ ๓ ๑๒ สูง สํานักปลดั

๘. การขออนุญาตเพ่ือยมืทรัพยสิน
ของทางราชการไปใชปฏิบัติงาน

การขออนุญาตเพ่ือยมื
ทรัพยสินของราชการไปใช
ปฏิบัติงานไมถูกตอง

- ไมปฏิบัตติามข้ันตอนหรือแนว
ทางการขออนุญาต เก่ียวกับการใช
ทรัพยสินของทางราชการท่ีถูกตอง
- ขาดการกํากับดูแลและตรวจสอบ
การใชทรัพยสินของราชการอยาง
เครงครดั

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน (O)

๔ ๓ ๑๒ สูง สํานักปลดั
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความ
เสียหายท่ีจะเกิดขึ้น

ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความ
เสี่ยง

ระดับความ
เสี่ยง

ผู
รับผิดชอบ

๙. การจัดทําขอบัญญตัิงบประมาณ
รายจาย

มีการโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณจํานวนหลายครั้ง

- ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายนโยบาย
เรงดวนอยูนอกเหนือการประมาณ
การ
- ขาดการวิเคราะหงบประมาณโดย
นําขอมูลสถิติยอนหลัง ๓ ป เพ่ือให
การบริหารงบประมาณของแผนงาน
ตางๆ เกิดความสมดุลคลองตัวและ
เพียงพอกับคาใชจายโดยถือปฏิบตัิ
ตามระเบียบฯ ขอ ๘ และขอ ๒๓

ความเสีย่งดานการเงิน
(F)

๔ ๓ ๑๒ สูง สํานักปลดั

๑๐. งานออกแบบ และการควบคมุ
งานกอสราง

- งานออกแบบ และการ
ควบคุมงานกอสรางไมเปนไป
ตามรูปแบบรายการกอสราง

- งานกอสราง และงานบริการมี
จํานวนมาก ทาใหประสิทธิภาพการ
ทางานลดลง
- บุคลากรกองชางไมสามารถ
ควบคุมงานไดตลอดเวลาใน
วันหยุดราชการ
-การควบคุมงานไมเปนไปตาม
รูปแบบรายการกอสราง

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน (O)

๔ ๓ ๑๒ สูง สํานักปลดั
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๓. การจัดการความเสี่ยง

เปนการกําหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับ
สถานการณ ข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูรับผิดชอบ แตวิธีการจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลดระดับ
ผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบดวย ๔ แนวทางหลัก
คือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การท่ีความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมท่ีทีอยู ซึ่งไมตอง
ดําเนินการใดๆ เชน กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาท่ีจะดําเนินการใดๆ ใหขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไวและไมดําเนินการใด ๆ แตควรมีมาตรการติดตามอยางใกลชิดเพ่ือรองรับผลท่ีจะ
เกิดข้ึน

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน หรือลดความเสียหาย โดยการ
จัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงข้ันตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการท่ีนําไปสูเหตุการณท่ีเปน
ความเสี่ยง เพ่ือใหมีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เชน การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน การจัด
อบรมเพ่ิมทักษะในการทํางาน และการจัดทําคูมือการปฏบิัติงาน เปนตน

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงท่ีไมสามารถยอมรับและตองจัดการใหความ
เสี่ยงนั้นไปอยูนอกเหนือจากเงื่อนไขการดาเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้ เชน การหยุดหรือ
ยกเลิกการดาเนินงานหรือกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงท่ีสามารถโอนไปใหผูอ่ืนได เชน การทําประกันภัย
ประกันทรัพยสิน กับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือการจางบริษัทภายนอกมาจัดการในงาน
บางอยางแทน เชน งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสรางตางๆ
๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแลว จะตองมีการรายงานและ
ติดตามผลเปนระยะ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมีเปาหมาย
ในการติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมท้ังติดตาม
ผลการจัดการความเสี่ยงท่ีไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงหรือไม
โดยหนวยงานตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ใหดําเนินการตอไป หรือ
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามไปรายงานใหฝายบริหารทราบตาม
แบบรายงานท่ีไดกลาวไวขางตน ท้ังนี้ กระบวนการสอบทานอาจกําหนดขอมูลท่ีตองติดตาม พรอมท้ังความถ่ี
ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลไดใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเปนรายครั้ง เปนการติดตามตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด เชน ทุก ๓ เดือน ทุก ๖
เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน

๒) การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน เปนการติดตามท่ีรวมอยูในการดาเนินงานตางๆ ตามปกติ
ของหนวยงาน
๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง จะตองทําสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจําปตอนายกองคการบริหารสวนตําบลซับสมบูรณ เพ่ือใหม่ันใจวาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มี
การบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการ
ควบคุมความเสี่ยงท่ีดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดจริงและอยูในระดับท่ียอมรับได
หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูหลังมีการจัดการ อยูในระดับ
ท่ียอมรับได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน
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๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงใน

ทุกข้ันตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเปนประจาทุกป



บทท่ี ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ในปงบประมาณ ๒๕๖๖ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดดาเนินการวิเคราะหและจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากภารกิจ อํานาจ
หนาท่ี ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒
และระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ท่ีกําหนดใหเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบกับพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา นามาคัดเลือกความเสี่ยงเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการ
จัดการและควบคุมความเสี่ยง เพ่ือปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอเปาหมายการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา มีองคประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้

๑. ความเสี่ยง
๒. ระดับความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง
๔. วัตถุประสงค
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
๖. ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง
๗. งบประมาณ
๘. ผูรับผิดชอบ
๙. ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง



แผนการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ ๒๕๖๖
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

ความเสี่ยง
ระดับ
ความ
เสี่ยง

กิจกรรมการ
ควบคุม/ จัดการ

ความเสี่ยง

วัตถุประสงค ระยะเวลา ดา
เนินการ

ผลสําเร็จท่ี
คาดหวัง

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง ภายหลัง

ดําเนินการจัดการความเสี่ยง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนน
รวม

ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)
๑. การเงินและบญัชี
ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หลุบเลา

๒๐ - มีคาสั่งแตงตั้ง/
มอบหมาย
เจาหนาท่ี
รับผิดชอบ
งานการเงินและ
บัญชีของศูนยฯ
- ติดตาม กํากับ
ดูแล ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ให
เปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสั่ง
การณท่ีเก่ียวของ

- เพ่ือใหการปฏิบตัิงาน
การเงินและบัญชีของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ เปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
และหนังสือสั่งการณท่ี
เก่ียวของ

ต.ค. ๖๕ –
ก.ย. ๖๖

- การปฏิบตัิงาน
การเงินและ
บัญชีของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ
เปนไปตาม
กฎหมาย
ระเบียบ
ขอบังคับและ
หนังสือสั่งการณ
ท่ีเก่ียวของ

- สํานักปลดั 1 4 4

๒. การเบิก-จายเงิน
อุดหนุนของ อบต.
หลุบเลา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖

๑๒ - ติดตาม กากับ
ดูแล ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ให
ถูกตองตาม
ระเบียบฯ

- เพ่ือใหการเบิกจายเงิน
อุดหนุนเปนไปตามระเบยีบ
ฯ ขอ ๑๒

ต.ค. ๖๕ –
ก.ย. ๖๖

การเบิกจายเงิน
อุดหนุนเปนไป
ตามระเบียบฯ
ขอ ๑๒

- สํานักปลดั 1 3 3
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ความเสี่ยง
ระดับ
ความ
เสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค ระยะเวลา ดา

เนินการ
ผลสําเร็จท่ี
คาดหวัง

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง ภายหลัง

ดําเนินการจัดการความเสี่ยง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนน
รวม

ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)
๓. การรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุและคน
พิการ

12 -ประชาสัมพันธใหผูสูงอายไุป
ลงทะเบียนท่ี อปท. แหงใหม
นับตั้งแตวันท่ียายภายในเดือน
พ.ย. ของปน้ันๆ
-ประชาสัมพันธใหคนพิการ
และผูดูแลคนพิการตรวจสอบ
วันหมดอายุของบัตรประจาตัว
คนพิการ หากตรวจสอบแลว
พบวา บัตรประจาตัวคนพิการ
หมดอายุใหเรงดาเนินการตอ
อายุทันที

-เพ่ือใหผูสูงอายุและคน
พิการไมเสียสิทธ์ิหรือ
ขาดสิทธ์ิการรับเบี้ยยัง
ชีพ

ต.ค. ๖๕ –
ก.ย. ๖๖

- การปฏิบตัิงาน
การเงินและ
บัญชีของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ
เปนไปตาม
กฎหมาย
ระเบียบ
ขอบังคับและ
หนังสือสั่งการณ
ท่ีเก่ียวของ

- สํานักปลดั 1 3 3

๔. การเบิก-จาย
งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
อบต.หลุบเลา

20 - จัดทาบันทึกขอตกลงการ
ดําเนินงานโครงการและมีการ
กําหนดระยะเวลาการรายงาน
ผลการดําเนินงานท่ีชัดเจน
เปนลายลักษณอักษร
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อยางเขมงวด

เพ่ือใหการเบิก-จาย
งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เปนไปตามระเบียบ

ต.ค. ๖๕ –
ก.ย. ๖๖

การเบิก-จาย
งบประมาณ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ เปนไป
ตามระเบียบ

- สํานักปลดั 1 4 4
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ความเสี่ยง
ระดับ

ความเสี่ยง
กิจกรรมการควบคุม/

จัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค ระยะเวลา ดา
เนินการ

ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลัง

ดําเนินการจัดการความเสี่ยง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรนุแรง

คะแนน
รวม

ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)
๕. แผนท่ีภาษี
และทะเบยีน
ทรัพยสิน

20 - แตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบจัดทา
แผนท่ีภาษีและทะเบยีนทรัพยสินตาม
ข้ันตอนฯ
- เผยแพรความรูเก่ียวกับภาษีสูชุมชน
- ติดตาม กากับดูแล ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ใหถูกตองตามกฎหมาย

- เพ่ือจัดทาแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

ต.ค. ๖๕
–
ก.ย. ๖๖

- มีแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน เพ่ือใชเปน
ฐานขอมูลการจดัเก็บรายได
ถูกตอง ครบถวน

- สํานักปลดั 1 4 4

๖. การจัดทํา
ขอบัญญัติ
งบประมาณ
รายจาย

12 - เจาหนาท่ี ผูท่ีเก่ียวของตรวจสอบ
โครงการ/กิจกรรมท่ีจะจดัทําในราง
ขอบัญญัติใหตรงตาม แผนงานใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยนําขอมูลการ
วิเคราะหสถิตยิอนหลัง ๓ ป มา
ประกอบ

- เพ่ือใหการบริหาร
งบประมาณมีประสิทธิภาพ
เกิดความสมดลุ คลองตัว
เพียงพอกับคาใชจาย
ถูกตองตามระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการณท่ีเก่ียวของ

ต.ค. ๖๕
–
ก.ย. ๖๖

- การบริหารงบประมาณมี
ประสิทธิภาพเปนไปตาม
กฎหมาย และหนังสือสั่ง
การณท่ีเก่ียวของ

- สํานักปลดั 1 4 4

๗. การใชและ
รักษารถยนต
สวนกลาง และ
การเบิกจายนา
มัน เช้ือเพลิง
และหลอลื่นของ
อบต.หลุบเลา

12 - จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี
รับผิดชอบรถยนตสวนกลาง
- ควบคุม ตรวจสอบการจัดทําใบคํา
ขออนุญาตใชรถ (แบบ ๓) ใหเปน
ปจจุบัน จากผูมีอํานาจสั่งใชรถ กอน
นารถไปใชอยางเขมงวด

เพ่ือใหการใชและรักษา
รถยนตสวนกลาง และการ
เบิกจายนามัน เช้ือเพลิงและ
หลอลื่นเปนไปตามระเบียบ

ต.ค. ๖๕
–
ก.ย. ๖๖

การใชและรักษารถยนต
สวนกลาง และการเบิกจาย
นามัน เช้ือเพลิงและหลอ
ลื่นเปนไปตามระเบียบ

- สํานักปลดั 1 3 3
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ความเสี่ยง
ระดับ
ความ
เสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม/ จัดการ
ความเสี่ยง วัตถุประสงค ระยะเวลา ดา

เนินการ
ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง งบประมาณ

(บาท)
ผูรับผิดชอบ

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลัง
ดําเนินการจัดการความเสี่ยง

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ
/ ความ
รุนแรง

คะแนน
รวม

ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)
๘. การขออนุญาตใช
พ้ืนท่ีปา

20 - ติดตาม กํากับดูแล ควบคุม
การปฏิบัติงาน ใหถูกตองตาม
กฎหมาย

- เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ไดอยางทันทวงที

- ดําเนินการขออนุญาตใช
พ้ืนท่ี ถูกตองตามกฎหมาย

- กองชาง 1 4 4

๙. การขออนุญาต
นาทรัพยสินของทาง
ราชการไปใช
ปฏิบัติงานไมถูกตอง

12 - กากับดูแลและตรวจสอบ
การใชทรัพยสินของราชการ
อยางเครงครัด

เพ่ือใหการขออนุญาตนา
ทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชปฏิบตัิงาน
ถูกตองตามข้ันตอนหรือ
แนวทางการขออนุญาต
เก่ียวกับการใชทรัพยสิน
ของทางราชการ

การขออนุญาตนาทรัพยสิน
ของทางราชการไปใช
ปฏิบัติงานถูกตองตาม
ข้ันตอนหรือแนวทางการขอ
อนุญาต เก่ียวกับการใช
ทรัพยสินของทางราชการ

กองคลัง 1 4 4

๑๐. งานออกแบบ
และการควบคุมงาน
กอสราง

กากับดูแลการปฏิบตัิงานการ
ออกแบบ และการควบคมุงาน
กอสราง ใหถูกตองตาม
กฎหมาย

- งานออกแบบ และการ
ควบคุมงานกอสราง
เปนไปตามรูปแบบ
รายการกอสราง

- งานออกแบบ และการ
ควบคุมงานกอสราง มี
ประสิทธิภาพ เปนไปตาม
รูปแบบรายการกอสราง

กองชาง 1 3 3
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