
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

 
 

      องค์การบริหารส่วนต าบลดงหม้อทอง 
  

    อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 
 
 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

กรมบัญชีกลำงก ำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน 
มำตรำ ๗๙ แห่งพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสมควรให้หน่วยงำนของรัฐจัด 
ให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อให้กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 
ของรัฐก ำหนด 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงำนของรัฐที่มีควำมใกล้ชิดกับภำคประชำชน 
ที่สุด ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลยมีโครงสร้ำงและพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจ 
หน้ำที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วธิีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึง 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กำรจัดท ำงบประมำณ กำร 
จัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร จึงได้จัดท ำกำร 
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ือใช้เป็นกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดข้ึน และส่งผลกระทบต่อ 
องค์กร และให้สำมำรถด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ ขีดควำมสำมำรถของ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงหม้อทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงหม้อทอง 
 
 
 
 

 

 

 

 



การบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลดงหม้อทอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
………………………………………………… . 

 
ยุทธศาสตร์ 
 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรที่ดีและกำรให้บริกำรสำธำรณแก่ประชำชน 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย และกำรจัดกำรนุรักษ์  ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง 
1. เพ่ือใช้เป็นแนวทำงและกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขั้น ที่อำจส่งผลกระทบต่อ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงหม้อทอง 
     2.เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินงำนเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน    

รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ ขีดควำมสำมำรถขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงหม้อทอง 
     ๓. เพ่ือให้หน่วยงำนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักกำรและ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
     4. เพ่ือให้มีกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กำรอย่ำงเป็นระบบและ ต่อเนื่อง 
      5.เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงและปลูกฝังวัฒนธรรมด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทุก ระดับของ 
องค์กร 
      ๖. เพ่ือสร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนในองค์กร 
 
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ด้วยพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มำตรำ ๗๙ บัญญัติให้ 
หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยให้ 
ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด กระทรวงกำรคลังจึงก ำหนด 
หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำหรับ 
หน่วยงำนภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพ่ือให้กำร 
ด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมยุทธศำสตร์ตำมที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนด  
 

 

 



องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงหม้อทอง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อท ำ
หน้ำที่ตำมหลักเกณฑ์และมำตรฐำนดังกล่ำว ประกอบด้วย 

 
 

๑. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงหม้อทอง    ประธำนกรรมกำร 
2. หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงหม้อทอง  รองประธำนกรรมกำร 
3. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง      กรรมกำร 
4. ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำร     กรรมกำร 
5. ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรเกษตร    กรรมกำร 
6. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง      กรรมกำร 
7  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒธรรม   กรรมกำร 
8. นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน     เลขำนุกำร 

 
 
โดยให้มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 

1.จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
2. ติดตำมประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
3. จัดท ำรำยงำนผลตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
4. พิจำรณำทบทวนแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 
คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ 

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 
ภารกจิการประเมินความ

เสี่ยง 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง วิธีควบคุมความเสี่ยง 

ความเสี่ยงค้านกลยุทธ์ 
 
 ภำรกิจกำรจัดท ำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

  
 
น้อย 

 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นอำจไม่บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์และสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง 

 ๑.จัดประชุมคณะกรรมกำร 
สนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
วัตถุ ประสงค์และสนอง 
ท้องถิ่น เพื่อให้ทรำบถึงบทบำทและ 
ควำมต้องกำรของ 
หน้ำท่ีของคณะกรรมกำร 
 ๒.ประชำสัมพันธ์กำรประชุม 
ประชำชนได้อย่ำงแท้จริง 
ประชำคม ผำ่นหลำยช่องทำง ให้มำกขึ้น 
  
 

 
ภำรกิจด้ำนกำรจดัท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ 

 
 น้อย 

     
  กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำไม่เป็นไป
ตำมที่ก ำหนดและขำดบุคลำกรที่มคีวำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญในกำรจดัท ำแผนพฒันำ
กำรศึกษำ 

1.ก ำหนดวตัถุประสงค์ในกำรจดัท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ 
2.ก ำหนดเป้ำหมำยและทิศทำงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ 
3.แจ้งสถำนศึกษำในสังกัดจัดส่ง
แผนพัฒนำกำรศึกษำภำยในก ำหนด 
4.ส่งเสรมิบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมกำร
จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
 
ภำรกิจกำรจัดเก็บรำยได ้

 
 
ปำนกลำง 

   
กำรจัดเก็บรำยได้จดัเก็บเองหมวดภำษีอำกร
ยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดใน
ข้อบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี กำร
น ำส่งเงินอำจมีข้อผดิพลำดไดเ้นื่องจำกปัจจัย
ภำยนอกเช่น ผู้ประกอบกำรอำจไม่เข้ำใจกำร
น ำส่งเงินตำมช่องทำงกำรน ำส่งเงนิท่ีก ำหนด 

 
1.มอบหมำยงำนให้เจ้ำหนำ้ที่ท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรแนะน ำชี้แจงวิธีกำร
ช ำระภำษีและค่ำธรรมเนียมให้
ผู้ประกอบกำรเข้ำใจ 
2.เพิ่มช่องทำงในกำรจัดเก็บรำยได้ให้มำก
ขึ้น และแนะน ำวิธีกำรน ำส่งเงินใหถู้กต้อง 

 
ภำรกิจกำรตรวจสอบฎีกำ
และกำรจัดเก็บฎีกำ เอกสำร
กำรเบิกจ่ำยเงิน 

 
 
ปำนกลำง 

 
กำรเบิกจ่ำยเงินต่ำงๆอำจผิดพลำดซ้ ำซ้อนกัน
ได้เนื่องจำกกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  
มีจ ำนวนมำกและเจำ้หน้ำท่ีผู้จดัท ำฎีกำทุก
หน่วยงำนยังมีควำมผิดพลำดในกำรจัดท ำฏี
กำและเอกสำรอำจไม่ครบถ้วน 

มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ผูต้รวจสอบฎีกำ
ตำมหมวดรำยจ่ำย เพื่อป้องกันควำม
ซ้ ำซ้อนในกำรเบิกจ่ำยเงิน โดย จดัท ำผัง
ขั้นตอนกำรเรยีงเอกสำรประกอบฎีกำ
เบิกจ่ำยให้ครบถ้วนถูกต้องและก ำชับ
เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบฎีกำศึกษำระเบียบ
กฎหมำยและหนังสือสั่งกำรใหม่ๆ เสอ 

 

 



 
ภำรกิจกำรด ำเนินกำรจดัซื้อ
จัดจ้ำง 

 
ปำนกลำง 

  
กำรจัดซื้อจดัจ้ำงอำจไม่เป็นไปตำมแผน
ปฎิบัติกำรจัดซื้อจดัจ้ำง และอำจไม่เป็นไป
ตำมข้อบัญญัติที่ตั้งไวเ้นื่องจำกมีรำคำสูงขึ้น
กว่ำรำคำงบประมำณที่ท่ีตั้งไว ้

1.จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
2.ด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผน
ปฎิบัติกำร 
3.สืบรำคำก่อนตั้งงบประมำณ 
4.รำยงำนผลกำรกำรปฎิบัตติำมแผนให้
ผู้บริหำรทรำบ 

 
ความเสี่ยงด้านการ
ปฎิบัติงาน 
 
ภำรกิจกำรบริหำร 
ระบบงำนสำรบรรณ 
 

 
 
น้อยมำก 

 กำรบริหำรเอกสำรด้ำน 
กำรรับ-ส่งหนังสือ อำจเกิดควำมผดิพลำด 
เนื่องจำกกำรด ำเนินงำนใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
หำกสัญญำณขดัข้องอำจเกิดควำม 
เสียหำยต่อกำรปฏิบัตริำชกำรได ้
 

๑. มีค ำสั่งแบ่งงำนตำมภำรกิจควำม 
รับผิดชอบ 
2.มีกำรตรวจสอบ ควบคุม กำรปฎิบัติงำน
สำรบรรณ 
3.จัดเก็บส ำเนำคู่ฉบับ(หนังสือส่ง) 
4.ผู้บังคับบญัชำล ำดับขั้นดูแลและควบคุม
กำรปฎิบัติงำนอยำ่งใก้ลชิด 

ความเสี่ยงทางด้าน
กฏหมายและข้อก าหนด
ผูกพันองค์กร 
 
ภำรกิจด้ำนกำรแกไ้ขปัญหำ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 
 
 
ปำนกลำง 

 
 
 
 
ปัญหำขำกขยะมูลฝอยมีจ ำนวนมำกข้ึน 
 

 
 
 
ส่งเสริมสร้ำงจิจส ำนึกให้มีกำรแยกขยะมูล
ฝอย 

 ภำรกิจด้ำนป้องกันและ
บรรเทำสำธรณภยั 
  
 
 

 
น้อยมำก 
 
 
 

กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัค่อนข้ำงล้ำช้ำ 
เนื่องจำกเครื่องมอในกำรปฏิบัติงำนไม่
เพียงพอและไม่ทันสมยั 
 
 

ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ออกปฏิบัติงำนดูแลตรวจ
ตรำอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
 

 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำน
กฎหมำย งำนดำ้นกำรด ำเนินคดี
ปกครอง งำนด้ำนกำรรับเรื่องรำว
ร้องทุกข์ และกำรอุทธรณ์ค ำสั่ง
ทำงปกครอง งำนตีควำมวินจิฉัย
ปัญหำเกีย่วกบักฎหมำย 
ข้อบัญญัติของท้องถิ่น นิตกิรรม 
และสัญญำต่ำง ๆ ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหรืองำนอื่นที่
เกี่ยวขอ้งเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
 

 
 
 
ปำนกลำง 

 
  บุคลำกรที่รับผิดชอบโดยตรงยังขำด
ประสบกำรณ์และทักษะควำมช ำนำญในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี 
  กฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ยัง
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 

 
  ส่งเสริมให้บคุลำกรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
และพัฒนำตำมแผนของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อ
เสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจท่ีถูกต้องใน
กำรปฏิบัติงำน 
 

 



 

 

  ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงหม้อทอง 
                                                ที่          /                 
เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลดงหม้อทอง 
 

ด้วยพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มำตรำ ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงำนของ 
รัฐจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตำม 
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด กระทรวงกำรคลังจึงก ำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมสี่ยงส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖6 ให้ 
หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมยุทธศำสตร์ 
ตำมท่ีหน่วยงำนของรัฐก ำหนด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ นั้น 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพ่ือท ำหน้ำที่ 
ตำมหลักเกณฑ์และมำตรฐำนดังกล่ำว ประกอบด้วย 

๑. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงหม้อทอง    ประธำนกรรมกำร 
2. หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงหม้อทอง  รองประธำนกรรมกำร 
3. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง      กรรมกำร 
4. ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำร     กรรมกำร 
5. ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรเกษตร    กรรมกำร 
6. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง      กรรมกำร 
7  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒธรรม   กรรมกำร 
8. นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน     เลขำนุกำร 

โดยให้มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
๑. จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
๒. ติดตำมประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
๓. จัดท ำร้ำยงำนผลตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
๔. พิจำรณำทบทวนแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

  คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ 
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๒ อย่ำงเคร่งครัด อย่ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำรได้ 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่        เดือน พฤษภำคม    พ.ศ.2562 
 
 

(ร้อยต ำรวจเอก รัศมี สหำยแก่น) 
    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงหม้อทอง 

 


