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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 
เรื่อง  นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

*******************       
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยง
มาอย่างต่อเนื่องตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสมสนุก มีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม โดยการบริหารปัจจัยควบคุมกระบวนการและ
กิจกรรม ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์การให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงานฯ เพ่ือมุ่งให้บริการพ่ีน้องประชาชนตามภารกิจ
และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 ข้อ ๑ หน่วยงานในสังกัดส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุกต้องด าเนินการบริหารความ
เสี่ยง โดยให้การด าเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ 
 ข้อ ๒ ก าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
 ข้อ ๓ ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและด าเนินการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับบรรลุตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เป้าหมายการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 
 ข้อ ๔ ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ 
 ข้อ ๕ ให้มีการน าเทคโนโลยีในทุกๆด้าน รวมทั้งการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหาร
จัดการที่ด ี
 วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก ด าเนินการบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดเป็นนโยบายให้ส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุกด าเนินการทั้งนี้มีสัตถุประสงค์ ดังนี้ 



๑. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุกมีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ สามารถลด 
มูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ควบคุมได้และตรวจสอบได้ 

๒. เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุ ตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน ์
 
 
 
 องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก ด าเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ 

- ตกลงร่วมกันในกรอบและวิธีการที่จ าเป็นที่ต้องไปใช้ 
- จัดตั้งหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 
- ฝึกอบรมความรู้ 
- ด าเนินการตามหระบวนการจัดความเสี่ยง 
- ติดตามและประเมินผล 
- จัดท ารายงาน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก ได้ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้ 

เป็นกรอบในการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. ส านัก/กองต่างๆ มีการด าเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ 
๒. ข้าราชการทุกคนรับทราบประกาศนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเป็นกรอบ 

แนวทางในการด าเนินงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติ 
๓. วิเคราะห์กระบวนการ กิจกรรม โครงการ ที่สนับสนุนให้กองบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายหรือ 

ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 
๔. ประเมินความเสี่ยงจากการด าเนินงานตามกระบวนการ กิจกรรม โครงการ ต่อการบรรลุผลส าเร็จ 

ตามเป้าหมาย หรือยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก ภาใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
ที่ด ี

๕. ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
๖. ก าหนดมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก โดยให้หลักการวิธี เช่น การ 



หลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดการสูญเสีย การรับความเสี่ยงไว้เอง และการถ่ายดอนความเสี่ยง 
๗. ด าเนินการควบคุมความเสี่ยงตามมาตรการที่ก าหนด 
๘. ติดตามผลการควบคุมความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค และทบทวนปรับปรุงการ 

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
๙. รายงานสรุปผลความส าเร็จการด าเนินการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  5 มกราคม 2564 
 
      
     (นายศักดิ์ชัย  มารมย์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 
 
 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 
บทน า 
 นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานใน
สภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักที่มีความส าคัญ” ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค ์
 นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ของจัดท าขึ้นโดยมี องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก วัตถุประสงค์
ส าคัญ ดังนี้ 

๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก ในสภาวะวิกฤต 
๒. เพ่ือให้ องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือ 

เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
๓. เพ่ือลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน 



ต าบลสมสนุก 
๔. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่สภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น 
๕. เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียขององค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก  มีความเชื่อมั่นในศักยภาพ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก ต้องหยุดชะงัก 
 
แนวคิดพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง 
 จากการสภาวการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจการเมือง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ การก าหนดแผนการปฏิบัติราชการโครงสร้าง
องค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสมสนุกที่
ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการก้าวไปสู่ระบบ
การก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสมสนุก พร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้ที่ ที่
เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นส่าการบิหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผล
การ ปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพมีระบบจัดการและควบคุมที่ดี
น าไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต 
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

- ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึง 
ความเสี่ยง ที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 

- ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพ่ือให้เกิด 
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุกอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกันโดยน า
ระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการด าเนินงานของ
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก รวมถึงการมุ่งเน้น ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจ กลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้าง
ความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง 



- มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สมสนุก เพ่ือ หลักเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก และ สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการ
บริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการ จัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้บริหารปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 ความเสี่ยง หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ท าให้แผนงานหรือการด าเนินการอยู่ 
ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กรใน
ที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลหระทบท่ีมีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร 
 การบริหารความเสี่ยงองค์กร คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนใน
องค์กรเพื่อช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงานโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้รับการออกแบบเพ่ือให้
สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
องคก์รยอมรับ เพ่ือให้ได้รับความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรก าหนดไว้ 
 กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก ก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ขั้นตอนและวิธีการในการ
บริหารความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีระบบและด าเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอนส าคัญของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย ๘ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
๒. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ 
๔. การประเมินความเสี่ยง 
๕. การตอบสนองความเสี่ยง 
๖. กิจกรรมการควบคุม 
๗. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร 
๘. การติดตาม 
 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่ส าคัญกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ ก าหนด 



กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการท างานของผู้บริหารและบุคลากร รูปแบบการจัดการ
ของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมีการ ก าหนดร่วมกันกับ
พนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตส านึก การตระหนักและรับรู้เรื่องความเสี่ยง และการควบคุมแก่พนักงาน
ทุกคนในองค์กร 
 การก าหนดวัตถุประสงค์ องค์กรควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ือให้มั่นใจว่า
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดนั้นมี ความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยการ
บริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance 
 การบ่งชี้เหตุการณ์ ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ ควรต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น 
เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม 
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น แหล่งความเสี่ยงทั้งจาก สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็น
องค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น 
วัฒนธรรมการเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ตัวขับเคลื่อนหลักและแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ขององค์กร การ
ยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร 
 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมายขององค์กร 
ยกตัวอย่างเช่น ขีดความสามารถขององค์กร ในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน เวลา บุคลากร 
กระบวนการ ระบบและเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ การ Flow ของข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์ก าหนดโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์องค์กร การรับรู้ 
คุณค่า และวัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานและแบบจ าลองที่พัฒนาโดยองค์กรโครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการ 
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 การระบุเหตุการณ์อาจด าเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบใน
แผนงาน หรือการด าเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงส าคัญที่ได้รับความสนใจหรือเป็นประเด็นที่กังวล 
เพ่ือน ามาจัดท าภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก ได้จ าแนกประเภทของความ
เสี่ยงเสี่ยงออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 
 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนการ ด าเนินงาน และ 
การน าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจาก
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการก าหนดกลยุทธ์ หรือการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานขององค์กร 



๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือ 
กิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ข้อมูลความรู้ต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม 

๓. ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัย 
ภายใน เช่น การบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น การ
จัดสรรเงินงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คู้สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามที่ตกลงไว้ อันส่งผลกระทบ
ต่อการด ารงอยู่ รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

๔. ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่ก ากับดูแลเช่น กรม 
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงด้านนี้เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม 
 
 การประเมินความเสี่ยง 
 ส าหรับการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะต้องด าเนินกาต่อจากการระบุความเสี่ยง โดยการประเมิน
ความเสี่ยง ประกอบด้วย ๒ กระบวนการหลัก ได้แก่ 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่ตามมาท้ังใน 
ทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจตามมา โดยจะต้องมีการระบุถึงปัจจัยที่มีผล
ต่อผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆ อาจจะเกิดผลที่ตามมาและกระทบต่อ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายหลายด้าน นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงที่
ด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน  รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการ ดังกล่าวด้วย 

๒. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเสี่ยงที่ได้จาก 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที 
 การก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง 
 เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินความเสี่ยงควรสะท้อนถึงคุณค่าวัตถุประสงค์และทรัพยากรขององค์กรโดยเกณฑ์
บางประเภทอาจพัฒนาได้จากข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแลซึ่งเกณฑ์ที่ก าหนดต้อง 
สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงขององค์กรและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 
 ปัจจัยที่น ามาพิจารณาเพ่ือประกอบการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง ได้แก่ลักษณะและประเภทของ
ผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้นและแนวทางในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้น กรอบ
เวลาของโอกาส และผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางในการก าหนดระดับความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงที่สม่ า เสมอ



สามารถยอมรับได้ ระดับของความเสี่ยงที่จะต้องจัดการ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของโอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย แบ่งเป็น ๕ ระดับโดยก าหนดนิยามในแต่ละระดับ ดังนี้ 
 ๕ ค่อนข้างแน่นอน 
 ๔ น่าจะเกิด 
 ๓ เป็นไปได้ที่จะเกิด 
 ๒ ไม่น่าจะเกิด 
 ๑ ยากท่ีจะเกิด 
ระดับของความเสียกาย ระดับของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ด้าน ดังนี้ 

๑. ผลกระทบด้านการเงิน 
๒. ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร 
๓. ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
๔. ผลกระทบต่อบุคลากรส าคัญของ องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 
๕. ผลกระทบต่อความล่าช้าในการด าเนินงานโครงการส าคัญ 

แต่ละด้านแบ่งเป็น ๕ ระดับ โดยก าหนดนิยามในแต่ละระดับ ดังนี้ 
 ๕ วิกฤต 
 ๔ มีนัยส าคัญ 
 ๓ ปานกลาง 
 ๒ น้อย 
 ๑ ไม่มีนัยส าคัญ 
การตอบสนองความเสี่ยง 
 การก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการน าเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะด าเนินการต่อที่ประชุมคณะ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ด าเนินการ (ถ้ามี) โดยการคัดเลือก
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กับต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบ
กับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดขอบที่มีต่อสังคม ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก ยอมรับได้ โดยยังคงให้องค์กร
สามารถ ด าเนินงาน และบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยงอาจต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการจัดการซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุม
เศรษฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระส าคัญ แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก แนวทาง
ในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณาด าเนินการเป็นกรณีๆ ไป หรือแจด าเนินการไปพร้อมๆ กับความเสี่ยงอื่นๆ 
 



แนวทางในการจัดการความเสี่ยง 
- การหลีกเลี่ยง เป็นการด าเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงมักใช้ในกรณีที่ความ 

เสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
- การลด เป็นการจัดหามาตรการจัดการเพื่อลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือลด ผลกระทบที่ 

อาจเกิดข้ึน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน 
- การยอมรับ ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องด าเนินการใดๆ เพ่ือลด  

โอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่
ได้รับ 
 
กิจกรรมการควบคุม 
 กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ ในระดับที่สามารถยอมรับได้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเนื่องจากแต่ละองค์กรมี
การก าหนด วัตถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งอาจ แบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ 

๑. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด ความเสี่ยงและ 
ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

๒. การควบคุมโดยการชี้แนะ เป็นวิธีการควบคุมเพ่ือให้ค้นพบข้อผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้น แล้ว 
๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความส าเร็จ ตาม 

วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
๔. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และป้องกัน 

ไมใ่ห้เกิดซ้ าอีกในอนาคต ทั้งนี้ ในการด าเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุน กับ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. วิธีการด าเนินงาน (ขั้นตอน,กระบวนการ) 
๒. การก าหนดบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
(๒) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง 

๓. ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
 
ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร 



 สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงข้อมูลสารสนเทศที่ 
เกี่ยวกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยังบุคลากรใน
องค์กรอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้
รวมถึง เป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรได้รบทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และ
ผลของการ บริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังคลอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบน
ล่าง ระดับล่างไปสู่บน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 

การบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของเหตุการณ์
และช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณาความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนในกระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมตามความ
จ าเป็นเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ 
 
 
การติดตาม 
 กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ด าเนินการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก มีความจ าเป็นต้อง
ได้รับการสื่อสารถึง การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงการดูแลติดตาม
แนวโน้มของความเสี่ยง หลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า 

๑. เจ้าของความเสี่ยง มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงที่อยู่ ภายใต้ 
ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ าเสมอ และเหมาะสม 

๒. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานถึงความ 
คืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

๓. ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการน ามาปฏิบัติใช้ 
จริงเพ่ือ ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุ งแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอเพ่ือให้
สอดคล้องกับ สถานการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอ
เพ่ือให้สอดคล้องกับ สถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความ
เสี่ยง รวมถึงกระบวนการ บริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าได้ทราบ และน าความเสี่ยงเขาเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร 
เพ่ือทราบ/พิจารณาต่อไป 
 
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 



 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงก าหนดให้มี “คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร” ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสมสนุก ประกอบ ด้วย 

๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก เป็นหัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยง 
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก เป็นรองหัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยง 
๓. หัวหน้าส านักงานปลัด เป็นผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง 
๔. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
๕. ผู้อ านวยการกองคลัง เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
๖. ผู้อ านวยการกองช่าง เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
๗. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
๘. ผู้อ านวยการกองการเกษตร เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
๙. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
๑๐. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน และทีมงานประกอบด้วย ๖ 

หน่วยงาน ดังนี้ 
(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
- หัวหน้างานธุรการ 
- หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 
- หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- หัวหน้างานสวัสดิการ พัฒนาชุมชน และสังคมสงเคราะห์ 
- หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
(๒) ผู้อ านวยการกองคลัง 
- หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
- หัวหน้างานการคลัง 
- หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน 
- หัวหน้างานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
(๓) ผู้อ านวยการกองช่าง 
- หัวหน้างานอาคาร สถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ 
- หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
(๔) ผู้อ านวยการกองการเกษตร 
- หัวหน้างานบริหารงานส่งเสริมการเกษตร 



(๕) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
(๖) ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- หัวหน้างานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- หัวหน้างานส่งเสริมกิจการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 
- หัวหน้างานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
- หัวหน้างานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบโดยรวม ในการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง  

ภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 
๒. ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ตรวจสอบและช่วยสนับสนุนคณะกรรมการพิจารณา 

ความเสี่ยง ระดับองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงโดยสอบทานให้มั่นใจว่าระบบการบริหาร
ความเสี่ยง มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

๓. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหาร 
ความเสี่ยง และระบบคบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๔. หัวหน้างาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลสมสนุก และก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
ประกอบด้วย  หัวหน้าหน่วยงานหลักของแต่ละส านัก/กอง   โดยมีหัวหน้าส านัก/กอง  เป็นประธานคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย 

๕. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (หัวหน้างาน)    มีหน้าที่ท าให้เชื่อมั่นได้ว่าความ 
เสี่ยง ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุกที่ส าคัญได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ าเสมอ    รวมทั้งได้มีการ
ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

- จัดท านโยบายบริหารความเสี่ยง  กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง   เพ่ือเสนอให้นายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาและอนุมัติ 

- พิจารณาและสิบทานความเสี่ยง  และแนวทางการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลสม 
สนุกตามที่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

- ก ากับดูแลความมีประสิทธิผล    ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลสม 
สนุก โดยการติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง 

- รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก ปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และหัวหน้าส านัก/กอง รับทราบ 



๖. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
ผ่าน การตรวจสอบภายในประจ าปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญตามปัจจัยเสี่ยง รวมทั้ง
ติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบ 

๗. ผู้บริหารและนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับ 
ความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบรวมถึงก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง 
 
วิธีการบริหารความเสี่ยง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก ได้น าการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการจัดวางระบบควบคุม
ภายในตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ซึ่งก าหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 
 
 
การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง ให้น าความเสี่ยงที่ประเมินได้ น าไปประเมินในแบบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม 
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยจัดท ารูปแบบตามหนังสือแนวทางฉบับใหม่ ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงานย่อย ด าเนินการพิจารณาความเสี่ยง และสอบทาน 
ความเสี่ยง ตามแบบประเมินรายงานผล และส่งแบบรายงานให้เลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
ดังนี้ 

(๑) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  - แบบ ปย. ๑ 
(๒) รายงานผลการประเมินผลและกรปรับปรุงการควบคุมภายใน  แบบ ปย. ๒ 
(๓) เลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง น าแบบรายงานการสอบทานความเสี่ยงตามแบบ 

ประเมินที่ได้รับมาด าเนินการจัดท า รวบรวม ประเมินผลในระดับองค์กร ตามแบบรายงานประเมินผล ดังนี้ 
(๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน – แบบ ปอ.๑ 
(๒) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปอ.๒ 
(๓) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปอ. ๓ 
(๔) เสนอรายงาประเมินผลความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในทานระบบการบริหารความเสี่ยง 

ว่ามีความเพียงพอแล้ว 
(๕) รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ก ากับดูแล ให้ส่งเฉพาะหนังสือรับรอง 



การประเมินผล การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) เพียงฉบับเดียว ส าหรับแบบรายงานอ่ืนให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยรับ
ตรวจ 
 
การทบทวนนโยบาย 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี และเสนอให้ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้มี ผลบังคับ
ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 
 
        
        (นายศักดิ์ชัย  มารมย์) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
 

หน่วยงาน 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรม 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 

ส านักงานปลัด ๓ -งานบริหารทั่วไป 
๑. การใช้ยานพาหนะและการเก็บรักษาและซ่อมบ ารุง 
๒. การจัดท าและการบันทึกแบบการใช้รถยนต์ 
๓. การจัดท าเกณฑ์การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง 
๔. การจัดท าโครงการต่างๆ 
๕. การจัดท างานสารบรรณ 
 
-งานสวัสดิการ พัฒนาชุมชน และสังคมสงเคราะห์ 
๑. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ 
๒.การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 
-งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
๑.การส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน 
๒.การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี – แม่บ้าน 
 

-งานการเจ้าหน้าที่ 
๑.การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน 
๒.การจัดทะเบียนวันลาของพนักงานลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทั่วไป 
 
 

-งานนโยบายและแผน 
๑. การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
๓. การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
๔. การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนตามงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
 

-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑. การจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

 
๓ 
๒ 
 
 
 

๑ 
๑ 
 
 

๓ 
๑ 
 

 
๒ 
๒ 
๑ 
๒ 
 
 
 
 
 

๒ 

 



๒. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน เพื่อเพ่ิมความรู้ความสามารถ และ 
    ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
๓.การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง 

๑ 
 
 

๒ 

 
 
 
 

หน่วยงาน 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรม 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 

๑ 
 
 
๓ 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
๓ 
 
๓ 
 
 
๓ 

-งานกิจการสภา 
๑. การจัดประชุมต่างๆ 
 
-ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
 
-งานการเงินและบัญชี 
๑. การรบเงินและการเก็บรักษาเงิน 
๒. การบัญชีและการจัดท างบประมาณ 
๓. เงินนอกงบประมาณ 
๔. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
๕. เงินยืม 
 
-งานพัสดุ 
๑. หลักประกันสัญญา 
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง 
๓. การจัดท าทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ 
 
-ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
-งานเคหะและชุมชน 
๑. การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคารดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร 
 
-งานโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
๑ 
 

๓ 
 
 
 
 

๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
 
 

๒ 
๓ 
๓ 

 
 

๓ 
 
 

๓ 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
๓ 

๑. การควบคุมการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
๒. งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร ถนน รางระบายน้ าและไฟฟ้า 
 
-ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
๓ 
 

๓ 
 
 

 

 

หน่วยงาน ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรม ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการเกษตร 
 
 

๓ 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 

๓ 
 

๒ 
 
 

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
๑. การจัดท าโครงการต่างๆ 
 
-งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
๒. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
๓. การออกแบบใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
๔. การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์โรคระบาดสัตว์ที่ส าคัญตาม 
    พระราชบัญญัติโรคระบาด พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 
-งานรักษาความสะอาด 
๑. การดูแลรักษาและการเก็บขนขยะมูลฝอย 
๒. การควบคุมสิ่งปฏิกูล 
 
-ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
-งานส่งเสริมการเกษตร 
๑. การป้องกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
 

 
๓ 
 
 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 
 
 

๒ 
๒ 
 

๓ 
 
 

๒ 
 

 



กองการศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 

๓ 
 
 

๓ 
 

 
 
 

-งานบริหารงานการศึกษา 
๑. การบริหารงบประมาณถ่ายโอน นม อาหารกลางวัน 
๒. การทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน 
๓. การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนฯ 
 
-งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. การส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 
๒. การส่งเสริมด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
-งานแผนและโครงการ 
๑. การจัดท าโครงการต่างๆ 
 
-ติดามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
๓ 
๓ 
๓ 
 
 

๓ 
๒ 
 
 

๓ 
 

๓ 
 

 
 

 

 
 


