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เรื่อง รำยงำนกำรติดตำืประมืินผลกำรบริหำรควำืมสี่ยง ประจ ำปีงบประืำณ พ.ศ. 2564 

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมือองมก่ำ 

  เรื่องเดิม 
 ด้วย คณะกรรืกำรพิจำรณำควำืมสี่ยงระดับองค์กรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมือองมก่ำ ได้จัดร ำแผนกำร
บริหำรจัดกำรควำืมสี่ยง (Risk Management) ประจ ำปีงบประืำณ พ.ศ. 2564 มพอ่อให้แต่ละส ำนัก/กอง ได้จัดร ำ
กำรประมืินควำืมสี่ยงในกำรปฏิบัติงำน มพอ่อมป็นกำรป้องกันกำรมกิดกำรรุจริต หรออกำรด ำมนินงำนรี่อำจจะส่งผลให้มกิด
ควำืมสียหำยต่อกำรปฏิบัติรำชกำร และส่งือบให้คณะกรรืกำรฯ มพอ่อพิจำรณำจัดล ำดับควำืมสี่ยงร่วืกัน 
 

 ข้อเท็จจริง 
 บัดนี้ คณะกรรืกำรฯ ได้ร่วืกันพิจำรณำประมืิน/วิมครำะห์ระดับควำืมสี่ยงรี่ยอืรับได้ และควำืมสี่ยง 
รี่ืีผลกระรบต่อภำรกิจ/ทครงกำร/กิจกรรื ตำืค่ำมป้ำหืำยรี่ก ำหนดในแผนกำรบริหำรควำืมสี่ยง (Risk 
Management) ประจ ำปีงบประืำณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงำนมรียบร้อยแล้ว 
 

 ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 พระรำชบัญญัติวินัยกำรมงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ืำตรำ 79 บัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้ืีกำร
ตรวจสอบภำยใน กำรควบคุืภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยง ทดยให้ถออปฏิบัติตำืืำตรฐำนและหลักมกณฑ์รี่
กระรรวงกำรคลังก ำหนด ตำืหนังสออกระรรวงกำรคลัง รี่ กค 0409.4/ว23 ลงวันรี่ 19 ืีนำคื 2562 
 

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
 มพอ่อน ำไปสู่กำรก ำหนดแนวรำงปฏิบัติ และมป็นกำรป้องกัน ควบคุื และลดควำืมสี่ยงของหน่วยงำนให้ืี
คุณภำพืำกยิ่งขึ้น จึงขอรำยงำนผลกำรประมืินควำืมสี่ยงให้รรำบ ตำืมอกสำรแนบร้ำยนี้ มพอ่อใช้ในกำรวำงแผนใน
กำรสั่งกำรหรออก ำหนดนทยบำยรี่มกี่ยวข้องต่อไป มห็นควรร่ำนพิจำรณำลงนำืในบันรึกมสนอนี้ และลงนำืในรำยงำน
กำรติดตำืประมืินผลกำรบริหำรควำืมสี่ยง ประจ ำปีงบประืำณ พ.ศ. 2564 รำยละมอียดแนบร้ำย 
 

  จึงมรียนืำมพอ่อทปรดพิจำรณำ 
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ค าน า 
 
 

  ด้วยืำตรำ 79 แห่งพระรำชบัญญัติวินัยกำรมงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ืีผลบังคับใช้มือ่อวันรี่ 
20 มืษำยน 2561 บัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้ืีกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุืภำยในและกำรบริหำรจัดกำร
ควำืมสี่ยง ทดยให้ถออปฏิบัติตำืืำตรฐำนและหลักมกณฑ์รี่กระรรวงกำรคลังก ำหนด ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยง
มป็นกระบวนกำรรี่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรมหตุกำรณ์รี่อำจมกิดขึ้นและอำจส่งผลกระรบต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
มือองมก่ำมพอ่อให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมนินรรำยสำืำรถด ำมนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวืถึงมพ่ิืศักยภำพและขีด
ควำืสำืำรถให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมนินรรำย 
 

  มพอ่อให้มป็นไปตำืนัยพระรำชบัญญัติวินัยกำรมงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประกอบหลักมกณฑ์
กระรรวงกำรคลังว่ำด้วยืำตรฐำนและหลักมกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยงส ำหรับหน่วยงำนของรัฐพ.ศ. 
2562 จึงได้จัดร ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมนินรรำยขึ้น ทดยประยุกต์ตำื
แนวควำืคิดกำรบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยงขององค์กรของ Coso หลักธรรืำภิบำล (Good Governance) และน ำืำ
ปรับใช้ให้มกิดควำืมหืำะสืกับบริบรของระบบบริหำรรำชกำรส่วนร้องถิ่น มพอ่อให้องค์กำรบริหำร ส่วนต ำบลมนินรรำย 
ใช้มป็นกรอบหรออแนวคิดพอ้นฐำนในกำรก ำหนดนทยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยง อันจะร ำให้มกิดควำืมชอ่อืั่นอย่ำง
สืมหตุสืผลต่อผู้รี่มกี่ยวข้องรุกฝ่ำยและกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมือองมก่ำสำืำรถบรรลุตำื
วัตถุประสงค์รี่ก ำหนดไว้อย่ำงืีประสิรธิภำพ 
 
       คณะกรรืกำรบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยง 
         9 ตุลำคื 2564 
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ส่วนที่ 1 
การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระรำชบัญญัติวินัยกำรมงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ืีผลบังคับใช้มือ่อวันรี่ 20 มืษำยน
2561 ทดยืำตรำ 79 บัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้ืีกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุืภำยใน และกำรบริหำร
จัดกำรควำืมสี่ยง ทดยให้ถออปฏิบัติตำืืำตรฐำนและหลักมกณฑ์รี่กระรรวงกำรคลังก ำหนด ประกอบกับ
กระรรวงกำรคลังได้ก ำหนดหลักมกณฑ์ว่ำด้วยืำตรฐำนและหลักมกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยงส ำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2562 ืีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันรี่ 1 ตุลำคื 2562 และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมือองมก่ำถออ
มป็นหน่วยงำนของรัฐตำืหลักมกณฑ์นี้ 
  รั้งนี้ มพอ่อให้กำรบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมือองมก่ำมป็นไปอย่ำงืี
ประสิรธิภำพและืีประสิรธิผลสอดคล้องกับหลักมกณฑ์กระรรวงกำรคลังว่ำด้วยืำตรฐำนและหลักมกณฑ์ปฏิบัติกำร
บริหำรจัดกำรควำืมสี่ยงส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2562 
 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 1. มพอ่อให้ฝ่ำยบริหำร/ฝ่ำยปฏิบัติกำรมข้ำใจหลักกำร กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรบริหำรควำืมสี่ยงของ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมนินรรำย 
 2. มพอ่อให้ผู้บริหำรืีมครอ่องืออในกำรควบคุื ก ำกับกำรบริหำรควำืมสี่ยงรั่วรั้งองค์กร 
 3. มพอ่อให้ผู้ปฏิบัติงำนืีแนวรำง กระบวนกำรและข้ันตอนกำรบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยงรี่ชัดมจนสำืำรถ 
ใช้มป็นมครอ่องืออในกำรบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยงรั่วรั้งองค์กรได้อย่ำงืีประสิรธิภำพ 
 4. มพอ่อมป็นมครอ่องืออในกำรสอ่อสำรและสร้ำงควำืมข้ำใจมกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยงรี่จะมกิด 
ขึ้นกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมนินรรำย 
 5. มพอ่อให้ส ำนัก/กอง ในสังกัดน ำแนวรำงกำรบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
มนินรรำยไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำมนินกำรบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยงส ำนัก/กองได้แนวรำงกำรบริหำรควำืมสี่ยง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมือองมก่ำืีแนวรำงในกำรบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยง ดังนี้ 
  1. กำรแต่งตั้งคณะกรรืกำรกำรบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยง ทดยืีอ ำนำจหน้ำรี่จัดร ำแผนกำรบริหำร
จัดกำรควำืมสี่ยง ติดตำืประมืินผลกำรบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยง จัดร ำรำยงำนผลตำืแผนบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยง 
และพิจำรณำรบรวนแผนกำรบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยง 
  2. กำรวิมครำะห์และระบุปัจจัยมสี่ยงรี่ืีทอกำสมกิดขึ้นได้ในอนำคต หรออกำรกระร ำใดๆ รี่อำจจะ
มกิดข้ึนภำยในสถำนกำรณ์รี่ไื่แน่นอน และอำจส่งผลกระรบในด้ำนลบหรออสร้ำงควำืมสียหำย (รั้งรี่มป็นตัวมงินและไื่
มป็นตัวมงิน หรออก่อให้มกิดควำืล้ืมหลวหรออทอกำสรี่จะบรรลุวัตถุประสงค์และมป้ำหืำยขององค์กร รั้งในด้ำนกลยุรธ์ 
ด้ำนกำรด ำมนินงำน ด้ำนกำรมงิน และด้ำนกำรปฏิบัติตำืกฎหืำย/ระมบียบ อันอำจมป็นผลกระรบรำงบวกด้วยก็ได้ 
ทดยวัดจำกผลกระรบ (Impact) รี่ได้รับและทอกำสรี่จะมกิด (Likelihood) ของมหตุกำรณ ์
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 เป้าหมาย 
  1. ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนืีควำืรู้ควำืมข้ำใจมรอ่องกำรบริหำรควำืมสี่ยง มพอ่อน ำไปใช้ในกำร 
ด ำมนินงำนตำืยุรธศำสตร์ และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีให้บรรลุวัตถุประสงค์และมป้ำหืำยรี่ก ำหนดไว้ 
  2. ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนสำืำรถระบุควำืมสี่ยง วิมครำะห์ ประมืินควำืมสี่ยง และจัดกำรควำื
มสี่ยงให้อยู่ในระดับรี่ยอืรับได้ 
  3. สำืำรถน ำนทยบำยกำรบริหำรควำืมสี่ยงองค์กรไปใช้ในกำรบริหำรงำนรี่รับผิดชอบ 
  4. มพอ่อพัฒนำควำืสำืำรถของบุคลำกรและกระบวนกำรด ำมนินงำนภำยในองค์กรอย่ำงต่อมนอ่อง 
  5. ควำืรับผิดชอบต่อควำืมสี่ยงและกำรบริหำรควำืมสี่ยงถูกก ำหนดขึ้นอย่ำงมหืำะสืรั่วรั้งองค์กร 
  6. กำรบริหำรควำืมสี่ยงได้รับกำรปลูกฝังให้มป็นวัฒนธรรืขององค์กรประทยชน์ของกำรบริหำรควำื
มสี่ยงกำรด ำมนินกำรบริหำรควำืมสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหำรืีข้อืูลรี่ใช้ในกำรตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและร ำให้องค์กรสำืำรถ
จัดกำรกับปัญหำอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถำนกำรณ์ร่ีไื่คำดคิดหรออสถำนกำรณ์รี่อำจร ำให้องค์กรมกิดควำืมสียหำย 
 

 ประโยชน์ที่คาดหวังท่ีจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
  1. มป็นส่วนหนึ่งของหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนมือองรี่ดี กำรบริหำรควำืมสี่ยงจะช่วยคณะกรรืกำร
กำรบริหำรควำืมสี่ยงและผู้บริหำรรุกระดับตระหนักถึงควำืมสี่ยงหลักรี่ส ำคัญ และสำืำรถร ำหน้ำรี่ในกำรก ำกับดูแล
องค์กรได้อย่ำงืีประสิรธิภำพและประสิรธิผลืำกยิ่งขึ้น 
  2. สร้ำงฐำนข้อืูลรี่ืีประทยชน์ต่อกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนในองค์กร กำรบริหำรควำืมสี่ยงจะ
มป็นแหล่งข้อืูลส ำหรับผู้บริหำรในกำรติดสินใจด้ำนต่ำงๆ ซึ่งรวืถึงกำรบริหำรควำืมสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสืืติฐำนในกำร
ตอบสนองต่อมป้ำหืำยและภำรกิจหลักขององค์กรรวืถึงระดับควำืมสี่ยงรี่ยอืรับได้ 
  3. ช่วยสะร้อนให้มห็นภำพรวืของควำืมสี่ยงต่ำงๆ รี่ส ำคัญได้หืด กำรบริหำรควำืมสี่ยงจะร ำให้
บุคลำกรภำยในองค์กรืีควำืมข้ำใจถึงมป้ำหืำยและภำรกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงควำืมสี่ยงส ำคัญรี่ส่งผล
กระรบในมชิงลบต่อองค์กรได้อย่ำงครบถ้วน ซึ่งครอบคลุืควำืมสี่ยงธรรืำภิบำล 
  4. มป็นมครอ่องืออรี่ส ำคัญในกำรบริหำรงำน กำรบริหำรควำืมสี่ยงมป็นมครอ่องืออรี่ช่วยให้ผู้บริหำร
สำืำรถืั่นใจได้ว่ำควำืมสี่ยงได้รับกำรจัดกำรอย่ำงมหืำะสืและรันมวลำ รวืรั้งมป็นมครอ่องืออรี่ส ำคัญของผู้บริหำรใน
กำรบริหำรงำนและกำรตัดสินใจในด้ำนต่ำงๆ มช่น กำรวำงแผนกำรก ำหนดกลยุรธ์ กำรติดตำืควบคุืและวัดผลกำร
ปฏิบัติงำน ซึ่งส่งผลให้กำรด ำมนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมือองมก่ำมป็นไปตำืมป้ำหืำยรี่ก ำหนดและสำืำรถ
ปกป้องผลประทยชน์รวืรั้งมพ่ิืืูลค่ำแก่องค์กร 
  5. ช่วยให้กำรพัฒนำองค์กรมป็นไปในริศรำงมดียวกัน กำรบริหำรควำืมสี่ยงร ำให้รูปแบบกำรตัดสินใจ
ในระดับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรืีกำรพัฒนำไปในริศรำงมดียวกัน มช่นกำรตัดสินใจทดยรี่ผู้บริหำรืีควำืมข้ำใจในกล
ยุรธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับควำืมสี่ยงอย่ำงชัดมจน 
  6. ช่วยให้กำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดสรรรรัพยำกรมป็นไปอย่ำงืีประสิรธิภำพและประสิรธิผล 
กำรจัดสรรรรัพยำกรมป็นไปอย่ำงมหืำะสื ทดยพิจำรณำถึงระดับควำืมสี่ยงในแต่ละกิจกรรืและกำรมลออกใช้ืำตรกำร
ในกำรบริหำรควำืมสี่ยง มช่น กำรใช้รรัพยำกรส ำหรับกิจกรรืรี่ืีควำืมสี่ยงต่ ำและกิจกรรืรี่ืีควำืมสี่ยงสูงย่อื
แตกต่ำงกัน หรออกำรมลออกใช้ืำตรกำรแต่ละประมภรย่อืใช้รรัพยำกรแตกต่ำงกัน 
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นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
  ควำืมสี่ยง หืำยถึง ทอกำส/มหตุกำรณ์รี่ืีควำืไื่แน่นอน หรออสิ่งรี่ร ำให้แผนงำนหรออกำรด ำมนินกำร
อยู่ ณ ปัจจุบันไื่บรรลุวัตถุประสงค์/มป้ำหืำยรี่ก ำหนดไว้ ทดยก่อให้มกิดผลกระรบหรออควำืมสียหำยต่อองค์กรในรี่สุด 
รั้งในแง่ของผลกระรบรี่มป็นตัวมงิน หรออผลกระรบรี่ืีต่อภำพลักษณ์และชอ่อมสียงองค์กรกำรบริหำรควำืมสี่ยง (Risk 
Management) หืำยถึง กระบวนกำรรี่ใช้ระบุควำืมสี่ยง กำรวิมครำะห์ควำืมสี่ยงและกำรก ำหนดแนวรำงหรออ
ืำตรกำรควบคุืมพอ่อป้องกนัหรออลดควำืมสี่ยง มพอ่อืุ่งหวังให้องค์กร 
 

บรรลุตามเป้าประสงค์องค์กร 
  กำรบริหำรควำืมสี่ยงขององค์กร คออ กระบวนกำรรี่ปฏิบัติทดยคณะกรรืกำร ผู้บริหำรและบุคลำกร
รุกคนในองค์กร มพอ่อช่วยในกำรก ำหนดกลยุรธ์และด ำมนินงำน ทดยกระบวนกำรบริหำรควำืมสี่ยงได้รับกำรออกแบบ 
มพอ่อให้สำืำรถบ่งชี้มหตุกำรณ์รี่อำจมกิดขึ้นและืีผลกระรบต่อองค์กรและสำืำรถจัดกำรควำืมสี่ยงให้อยู่ในระดับรี่
องค์กรยอืรับ มพอ่อให้ได้รับควำืื่ันใจอย่ำงสืมหตุสืผล ในกำรบรรลุวัตถุประสงค์รี่องค์กรก ำหนดไว้ 
ความเสี่ยง จ าแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. ควำืมสี่ยงรำงด้ำนกลยุรธ์ (Strategic Risk : SR) หืำยถึง ควำืมสี่ยงรี่มกิดจำกกำรก ำหนดแผนกล 
ยุรธ์ และกำรปฏิบัติตำืแผนกลยุรธ์อย่ำงไื่มหืำะสื รวืถึงควำืไื่สอดคล้องกันระหว่ำงนทยบำย มป้ำหืำย 
กลยุรธ์ ทครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน รรัพยำกรและสภำพแวดล้อื อันส่งผลกระรบต่อวัตถุประสงค์หรออ 
มป้ำหืำยขององค์กร 
 2. ควำืมสี่ยงรำงด้ำนกำรด ำมนินงำน (Operational Risk : OR) หืำยถึง ควำืมสี่ยงรี่มกิดจำกกำร 
ปฏิบัติงำนรุกๆขั้นตอน อันมนอ่องืำจำกขำดกำรก ำกับดูแลรี่ดีหรออขำดกำรควบคุืภำยในรี่ดี ทดยครอบคลุืถึง 
ปัจจัยรี่มก่ียวข้องกับกระบวนกำร อุปกรณ์/มรคทนทลยีสำรสนมรศ/บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนและควำืปลอดภัย 
ของรรัพย์สิน 
 3. ควำืมสี่ยงรำงด้ำนกำรมงิน (Financial Risk : FR) หืำยถึง ควำืมสี่ยงรี่มกิดจำกสภำพคล่องรำง 
กำรมงิน ควำืสำืำรถในกำรร ำก ำไรและรำยงำนรำงกำรมงิน 
 4. ควำืมสี่ยงรำงด้ำนกฎหืำย ระมบียบต่ำงๆ (Compliance Risk : CR) หืำยถึง ควำืมสี่ยงรี่มกิดจำกกำรไื่
ปฏิบัติตำืกฎหืำย ระมบียบและข้อบังคับ 
 ควำืมสี่ยงตำืหลักธรรืำภิบำล หืำยถึง ทอกำสรี่ผลผลิตของกำรด ำมนินงำนไื่บรรลุผลลัพธ์อันมนอ่องืำจำก
กำรขำดหลักธรรืำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร แบ่งมป็น 
 1. ควำืมสี่ยงจำกกำรด ำมนินงำนรี่สอดคล้องกัน (Key Risk Area) 
 2. ควำืมสี่ยงด้ำนภำพลักษณ์รำงกำรมืออง (Political Risk) 
 3. ควำืมสี่ยงด้ำนกำรตอบสนองควำืต้องกำรรี่แร้จริงของประชำชน (Negotiation Risk) 
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ควำืมสี่ยงตำืหลักธรรืำภิบำล แบ่งออกมป็น 3 ประมภร 
 

ประมภรของควำืมสี่ยง  
ตำืหลักธรรืภิบำล 

สำมหตุ ควำืสอดคล้อง  
ตำืหลักธรรืำภิบำล 

1. ควำืมสี่ยงจำกกำรด ำมนินงำนรี่ 
สอดคล้องกัน (Key Risk Area) 

1.1 มนอ้อหำของแผนงำน/ทครงกำรไื่ 
ตอบสนองต่อประมด็นยุรธศำสตร์หรออ 
นทยบำยของจังหวัด กลุ่ืจังหวัด และ 
รัฐบำล  
1.2 ขำดกำรประสำนกำรด ำมนินงำน 
ระหว่ำงภำคีหุ้นส่วนรี่ มกี่ยวข้องกับ 
ผลส ำมร็จอย่ำงยั่งยอนของแผนงำนทครง 

- หลักภำระรับผิดชอบ  
 
 
 
 
- หลักกำรืีส่วนร่วื 

2. ควำืมสี่ยงด้ำนภำพลักษณ์รำง 
กำรมืออง (Political Risk) 

ขำ ด ค ว ำ ื รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ ก ำ ร ใ ช้
งบประืำณ จ ำนวนืำกให้มกิดควำื
คุ้ืค่ำทดยืีกลไกรี่ พอมพียงในกำร
ตรวจสอบประมืิน จนอำจ ส่งผล
กระรบรำงลบจำกสอ่อืวลชนได้ 

- หลักคุณธรรื  
- หลักควำืทปร่งใส  
- หลักควำืคุ้ืค่ำ 

3. ควำืมสี่ยงด้ำนกำรตอบสนอง 
ควำืต้องกำรรี่แร้จริงของ ประชำชน 
(Negotiation Risk) 

3.1 ขำดกำรืีส่วนร่วืของประชำชน
ผู้ ได้รับประทยชน์ทดยตรงต่อแผนงำน 
ทครงกำร 3.2 กำรด ำมนินงำนตำื
แผนงำนทครงกำร ืิได้กระจำย
ผลประทยชน์รี่ถูกต้องชอบ ธรรืไปยัง
ส่ วนรี่ ค ว ร ได้ รั บประ ทยชน์ อย่ ำ ง 
แร้จริง 

- หลักกำรืีส่วนร่วื  
- หลักควำืคุ้ืค่ำ 

ค ำอธิบำยืิติธรรืำภิบำล 10 องค์ประกอบ 
 1. หลักประสิรธิผล (Effectiveness) : ผลกำรปฏิบัติรำชกำรรี่บรรลุวัตถุประสงค์และมป้ำหืำยของแผนกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำืรี่ได้รับงบประืำณืำด ำมนินกำร รวืถึงสำืำรถมรียบมคียงกับส่วนรำชกำรหรออหน่วยงำนรี่ืีภำรกิจ
คล้ำยคลึงกันและืีผลกำรปฏิบัติรำชกำรจะต้องืีริศรำง ยุรธศำสตร์และมป้ำประสงค์รี่ชัดมจน ืีกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนและระบบงำนรี่มป็นืำตรฐำน รวืถึงืีกำรติดตำืประมืินผลและพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อมนอ่องและมป็น
ระบบ 
 2. หลักประสิรธิภำพ (Efficiency) : กำรบริหำรรำชกำรตำืแนวรำงกำรก ำกับดูแลรี่ดีรี่ืีกำรออกแบบ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนทดยใช้มรคนิคและมครอ่องืออกำรบริหำรจัดกำรรี่มหืำะสืให้องค์กำรสำืำรถใช้รรัพยำกรรั้งด้ำน
ต้นรุน แรงงำน และระยะมวลำรี่มกิดประทยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำขีดควำืสำืำรถในกำรปฏิบัติรำชกำรตำืภำรกิจมพอ่อ
ตอบสนองควำืต้องกำรของประชำชนและผู้ืีส่วนได้มสียรุกกลุ่ื 
 3. หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) : กำรให้บริกำรรี่สำืำรถด ำมนินกำรได้ภำยในระยะมวลำรี่ก ำหนด 
และสร้ำงควำืมชอ่อืั่น ควำืไว้วำงใจ รวืถึงตอบสนองควำืคำดหวัง หรออควำืต้องกำรของประชำชนผู้รับบริกำร และ
ผู้ืีส่วนได้ส่วนมสียรี่ืีควำืหลำกหลำยและืีควำืแตกต่ำง 



 4. หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) : กำรแสดงควำืรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำรี่และผลงำนต่อ
มป้ำหืำยรี่ก ำหนดไว้ ทดยควำืรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับรี่สนองต่อควำืคำดหวังของสำธำรณะ รวืรั้งกำรแสดง
ถึงควำืส ำนึกในกำรรับผิดชอบต่อปัญหำสำธำรณะ 
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 5. หลักควำืทปร่งใส (Transparency) : กระบวนกำรมปิดมผยอย่ำงตรงไปตรงืำชี้แจงได้ มือ่อืีข้อสงสัยและ
สำืำรถมข้ำถึงข้อืูลข่ำวสำรอันไื่ต้องห้ำืตำืกฎหืำยได้อย่ำงมสรี ทดยประชำชนสำืำรถรู้รุกขั้นตอนในกำรด ำมนิน
กิจกรรืหรออกระบวนกำรต่ำงๆ และสำืำรถตรวจสอบได้ 
 6. หลักกำรืีส่วนร่วื (Participation) : กระบวนกำรรี่ข้ำรำชกำร ประชำชนและผู้ืีส่วนได้ส่วนมสียรุกกลุ่ืืี
ทอกำสได้มข้ำร่วืในกำรรับรู้ มรียนรู้ ร ำควำืมข้ำใจ ร่วืแสดงรัศนะ ร่วืมสนอปัญหำหรออประมด็นรี่ส ำคัญรี่มกี่ยวข้อง 
ร่วืกำรแก้ไขปัญหำ ร่วืในกระบวนกำรตัดสินใจ และร่วืกระบวนกำรพัฒนำในฐำนะหุ้นส่วนกำรพัฒนำ 
 7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) : กำรถ่ำยทอนอ ำนำจกำรตัดสนใจ รรัพยำกรและภำรกิจกำร
ส่วนรำชกำร ส่วนกลำงให้แก่หน่วยกำรปกครองออ่นๆ (รำชกำรบริหำรส่วนร้องถิ่น) และภำคประชำชนด ำมนินกำรแรน 
ทดยืีอิสระตำืสืควรรวืถึงกำรือบอ ำนำจและควำืรับผิดชอบในกำรตัดสินใจและกำรด ำมนินกำรให้แก่บุคลำกร 
ทดยืุ่งมน้นกำรสร้ำงควำืพึงพอใจในกำรให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรและผู้ืีส่วนได้ส่วนมสีย กำรปรับปรุงกระบวนกำร และ
มพ่ิืผลผลิตมพอ่อผลกำรด ำมนินกำรรี่ดีของส่วนรำชกำร รั้งนี้กำรกระจำยอ ำนำจ กำรตัดสินใจรี่ดี บุคลำกรต้องืีควำืรู้
ควำืสำืำรถและข้อืูลสนับสนุนมพอ่อให้มกิดกำรตัดสินรี่มหืำะสื 
 8. หลักนิติธรรื (Rule of Low) : กำรใช้อ ำนำจของกฎหืำย กฎระมบียบ ข้อบังคับในกำรบริหำรรำชกำรด้วย
ควำืมป็นธรรื ไื่มลออกปฏิบัติและค ำนึงถึงสิรธิมสรีภำพของผู้ืีส่วนได้ส่วนมสีย 
 9. หลักควำืมสือภำค (Equity) : กำรได้รับกำรปฏิบัติและได้รับบริกำรอย่ำงมร่ำมรียืกัน ทดยไื่ืีกำร
แบ่งแยกกันด้ำนชำยหรออหญิง ถิ่นก ำมนิด มชอ้อชำติภำษำ มพศ อำยุ ควำืพิกำร สภำพรำงกำยหรออสุขภำพสถำนะของ
บุคคล ฐำนะรำงมศรษฐกิจและสังคื ควำืมชอ่อรำงศำสนำ กำรศึกษำ กำรฝึกอบรื และออ่นๆ 
 10. หลักืุ่งมน้นฉันรำืติ (Consensus Oriented) : ในกำรปฏิบัติงำนต้องืีกระบวนกำรในกำรแสวงหำ
ฉันรำืติหรออข้อตกลงระหว่ำงกลุ่ืผู้ืีส่วนได้ส่วนมสียรี่มกี่ยวข้อง ทดยมฉพำะกลุ่ืรี่ได้รับผลกระรบทดยตรงจะต้องไื่ืี
ข้อคัดค้ำนรี่หำข้อยุติไื่ได้ในประมด็นรี่ส ำคัญ 
 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง ประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยภำยใน มช่น นทยบำยของผู้บริหำร ควำืซอ่อสัตย์ จริยธรรื คุณภำพของบุคลำกร กำรมปลี่ยนแปลง
ระบบงำน ควำืมชอ่อถออได้ของระบบสำรสนมรศ กำรมปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและมจ้ำหน้ำรี่บ่อยครั้งกำรควบคุืก ำกับดูแล
ไื่รั่วถึง และกำรไื่ปฏิบัติตำืกฎหืำย ระมบียบ หรออข้อบังคับของหน่วยงำน มป็นต้น 
 2. ปัจจัยภำยนอก มช่น กฎหืำย ระมบียบ ข้อบังคับของรำงรำชกำร กำรมปลี่ ยนแปลงรำงมรคทนทลยีหรออ
สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อืรั้งรำงมศรษฐกิจและกำรมืออง มป็นต้นกรอบกำรบริหำรควำืมสี่ยง ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
 (1) วัฒนธรรืองค์กร (Culture) 
 (2) ทครงสร้ำงกำรบริหำรควำืมสี่ยง (Structure) 
 (3) กระบวนกำร (Process) 
 (4) ปัจจัยพอน้ฐำน (Infrastructure) 
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                 = L x L    
                       มือองมก่ำ                                               
                                               

          (Impact)                                                       
                               5                  

                               
           1 =         2 =      3 =         4 =     5 =           
                10,000 – 50,001 – 250,000 –         
            10,000     50,000     250,000     10,000,000     10,000,000     
                    80% 60 – 80 % 40 – 60 % 20 – 40 %          20 % 
                     
              
                                                                                                           
                                                                                 
                                                                 
                         1 – 2 3 – 4 5 – 6         6 
                 /         /         /         /      
                                             
              0.5       0.5 – 1       1 – 1.5       1.5 – 2       2       
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               (Likelihood)                                           /           

               5                
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                (Probability   
   <1%)                     
                                         
                       
2 =                                                    2 – 4            

   (Probability 1 – 2%)   
3 =                                                     5            

                (Probability 2   
   – 3%)    
4 =                                                 1 – 6               

                     (Probability             5       
   3 – 5%)    
5 =                                                    1                          

                ( Probability   
   >5%)    
        Probability (             ) <  1%                       100                    
                     < 1       
 

                 /                          (Likelihood)                  
        (Impact)                                                                                  
                                                                                                
                                                                                                      
     

                                                                                    
                                                                                                  4 
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2.              /       (Avoiding)                                               
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3.         /   (Reducing)                                                     
           /                                                                                   
                                                                                           

4.          (Accepting)                                                       
                                                                                                      
                                                                 /                 /                 
                         /                      

                                                                             
                                                                                                    
                                                                                              
                                                             

                                                       2               
1.                                           2           

1.1                                                                        
                                                                                              
                                             

1.2                                                                
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                            
     

                                                      
(1)                                                                       

                                                                                                 
                           ๆ 

(2)                                                                              
                                                                                      
                                   

(3)                     (1)                                                    
                    1                    

(4)                                                                         
                                                                                                
                                                                                  
                                                                                                      
       (3)               
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                      มือองมก่ำ                                                     

                                                                                          
                                                                                                     
                                    4                

1.         (Take , Accept)                                              
                                                                                                   
                            
        2.     /       (Reduction / Control)                                   
                                                                                                 
3.          (Terminate)                 (Avoid)                               
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ส่วนที่ 2 
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1.                      (Preventive Control)                                
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   10.                       (Consensus Oriented) 
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                                                            เมืองเก่า
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Organization of the Treadway Commission (COSO)                       
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1.1.4                                                             

                                                                                     
                  

1.1.5                                                      
                          

1.2                                                    กำรบริหำรและ
กำร                                                                                          มป็นสิ่งรี่ต้อง
สนับสนุน                                                หรออก ำหนดสิ่งจูงใจ และผู้บริหำรต้องมป็น
ตัวอย่ำงของมจ้ำหน้ำรี่                                 กำรสอ่อสำรให้มจ้ำหน้ำรี่รุกคนในหน่วยงำนรับรรำบ 
                                                                                   ส ำคัญของ
สภำพแวดล้อืกำรควบคุื                                  
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                       ศ                                                                             
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1. 4.1                                                          

                                                                                           
1.4.2                             (Job Description)                

                                                                
1. 4.3                                                        
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 1.5                                     
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(1)                                            
(2)                                                                       

          ต่ ำ 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
ยุทธ์ศาสตร์ที่  : ด้านการบริหารจัดการ 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
หน่วยงาน : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

แบบ RM1 

-26- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุง ถนน ทางเท้า สะพาน ให้มีมาตรฐาน 
หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

 

แบบ RM1 

-27- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

ยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหารจัดการ 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
หน่วยงาน : ส านักปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

 

แบบ RM2 

-28- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง                                                                        
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

ยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหารจัดการ 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
หน่วยงาน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

 

แบบ RM2 

-29- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง                                                                        
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค ์: ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุง ถนน ทางเท้า สะพาน ให้มีมาตรฐาน 
หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

 

แบบ RM-2 

-30- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 

ยุทธศาตร์ที่ : ด้านการบริหารจัดการ 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ                                              รอบ 6 เดือน 
หน่วยงาน : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า                                                       รอบ 12 เดือน 

แบบ RM-3 

 

-31- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 

ยุทธศาตร์ที่ : ด้านการบริหารจัดการ 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ                                              รอบ 6 เดือน 
หน่วยงาน : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า                                                       รอบ 12 เดือน 

 

แบบ RM-3 

-32- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 

ยุทธศาตร์ที่ : ด้านการบริหารจัดการ 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ                                              รอบ 6 เดือน 
หน่วยงาน : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า                                                       รอบ 12 เดือน 

แบบ RM-3 

 

-33- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภูืิควำืมสี่ยง ปีงบประืำณ พ.ศ.2564  
หน่วยงำน : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมือองมก่ำ 
 
            รอบ 6 เดือน 
            รอบ 12 เดือน 

แบบ RM-3 

-34- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แบบการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านการบริหารจัดการ 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
หน่วยงาน : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า                                                      

แบบ RM-4 

 

-35- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  อนุืัติทดย 
 

                                                                                     (นำยพรประสิรธิ์  หนูแก้ว) 
                                                                                     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมือองมก่ำ 

                                                                                     วันรี่  9 ตุลำคื 2564 
  

  แบบการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านการบริหารจัดการ 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า                                                      

แบบ RM-4 
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                                                          ภาคผนวก 
 

 



 

 

 

 

ค าสั่ง                      มือองมก่ำ  
ที่   11  /2563 

       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
                  . .2564 

******************** 
  ศ                       59                                           

           .ศ.2537                      (        7)  .ศ.2562                              
               .ศ.2561       79                                                 
                                                                                  
                                                             0409.4/  23          19        
2562                                                                                
                                 .ศ.2562                                

มพอ่อส่งมสริืให้กำรบริหำรควำืมสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมือองมก่ำ ด ำมนินกำรได้อย่ำง
ถูกต้องต่อมนอ่องบรรลุมป้ำหืำยกำรบริหำรรำชกำรอย่ำงืีประสิรธิภำพและประสิรธิผล ตำืพระรำชบัญญัติวินัย
กำรมงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ดังกล่ำวข้ำงต้น จึงแต่งตั้งคระกรรืกำรกำรบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยงของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมือองมก่ำ ประจ ำปีงบประืำณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 

1. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมือองมก่ำ   ประธำนกรรืกำร 
2. หัวหน้ำส ำนักปลัด     กรรืกำร 
3. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง     กรรืกำร 
4. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง     กรรืกำร 
5. ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อื  กรรืกำร 
6. ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรื  กรรืกำร 
7. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนรั่วไป    กรรืกำรและมลขำนุกำร 
8. นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน    กรรืกำรและผู้ช่วยมลขำนุกำร 

อ านาจหน้าที่ 
1. ก ำหนดนทยบำยและแนวรำงในกำรบริหำรควำืมสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมือองมก่ำ 
2. พิจำรณำผลกำรวิมครำะห์ ประมืิน ระบุปัจจัยมสี่ยง และจัดล ำดับควำืส ำคัญของปัจจัยมสี่ยง 
3. พิจำรณำืำตรกำรจัดกำรควำืมสี่ยง และกำรจัดร ำแผนบริหำรควำืมสี่ยง 
4. ก ำหนดแนวรำง วิธีกำร สอ่อสำร มพอ่อกำรบริหำรควำืมสี่ยงให้หน่วยงำนในสังกัดได้รรำบ

นทยบำยหรออืำตรกำร 
5. ติดตำืและประมืินผลกำรจัดร ำแผนกำรบริหำรควำืมสี่ยงและกำรด ำมนินกำรบริหำรควำื

มสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมือองมก่ำ 
 

        ศ                  
 

     ศ        ี่  8 ตุลำคื  .ศ.   3 
 
 

 (นำยพรประสิรธิ์  หนูแก้ว) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมือองมก่ำ 



     
 
 
 
 

 
 

ค าสั่ง                      เมืองเก่า  
ที่  12  /2563 

       แต่งตั้งคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
                  . .2564 

 

***************** 
 

ตำืหลักมกณฑ์กระรรวงกำรคลังว่ำด้วยืำตรฐำนและหลักมกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำร
ควำืมสี่ยงส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2562 มพอ่อให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้ืีกำรบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยง
มป็นไปตำืบรบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติวินัยกำรมงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มพอ่อให้กำรบริหำรจัดกำรควำื
มสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมือองมก่ำ ด ำมนินกำรในรุกระดับ ครอบคลุืส่วนงำน มพ่ิืศักยภำพและขีด
ควำืสำืำรถในกำรด ำมนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำืยุรธศำสตร์รี่ก ำหนดไว้ ทดยอำศัยอ ำนำจตำืืำตรำ 
79 หืวด 4 กำรบัญชี กำรรำยงำน และกำรตรวจสอบบัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้ืีกำรตรวจสอบภำยใน 
กำรควบคุืภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยง ทดยให้ถอ อปฏิบัติตำืืำตรฐำนและหลักมกณฑ์รี่
กระรรวงกำรคลังก ำหนด จึงแต่งตั้งคณะร ำงำนกำรบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมืออง
มก่ำ ประจ ำปีงบประืำณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 

1. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมือองมก่ำ   ประธำนคณะร ำงำน 
2. หัวหน้ำส ำนักปลัด     หัวหน้ำคณะร ำงำน 
3. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง     หัวหน้ำคณะร ำงำน 
4. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง     หัวหน้ำคณะร ำงำน 
5. ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อื  หัวหน้ำคณะร ำงำน 
6. ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรื  หัวหน้ำคณะร ำงำน 
ทดยืีคณะร ำงำน ดังนี้ 
ส านักปลัด อบต. 
1. นำยวิรยำ ชำฎำ  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนรั่วไป 
2. นำยสุรศักดิ์ แหวนวงศ์  หัวหน้ำฝ่ำยนทยบำยและแผนงำน 
3. นำยวรวัฒน์ ช่วยไธสง  นักรรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
4. นำยช ำนำญ รวีมดช  นักพัฒนำชุืชนช ำนำญกำร 
 

กองคลัง 
1. นำงอตินุช ทพธิ์ศรี  หัวหน้ำฝ่ำยกำรมงินและบัญชี 
2. นำงสิรินรร์  ศิลพร  นักวิชำกำรมงินและบัญชีช ำนำญกำร 
3. นำงภัสรำภรณ์ มดชสุภำ นักวิชำกำรมงินและบัญชี 
4. นำงสำวมพ็ญนภำ มดชสุภำ มจ้ำพนักงำนจัดมก็บรำยได้ปฏิบัติงำน 
 
 

 



 

                                         -2- 
 

กองช่าง 
1. นำยบุญหลำย อุ่นใจ  นำยช่ำงทยธำช ำนำญงำน 
2. นำยรวีศักดิ์ หนูแก้ว  ผู้ช่วยมจ้ำพนักงำนธุรกำร 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. นำงสำวพฤกษำพันธ์ วัวล ำพอง     ผู้ช่วยนักวิชำกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อื                                         
 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
1.นำงสำวพีรยำ ศำลำงำื นักวิชำกำรศึกษำ 
2. น.ส.จันรร์จิรำ สำป้อง   ครู คศ.1 
 

อ านาจหน้าที่ 
1. จัดร ำตำรำงระบุปัจจัยควำืมสี่ยง กำรประมืินควำืมสี่ยง และวิมครำะห์ควำืมสี่ยง มพอ่อจัดกำร

ควำืมสี่ยงรี่มกิดขึ้นของแต่ละงำนตำืภำรกิจบรบำรหน้ำรี่ ตำืแผนงำน/ทครงกำร รี่ก่อให้มกิดควำืมสี่ยง และมข้ำ
ร่วืในกำรจัดร ำแผนจัดกำรควำืมสี่ยงและน ำแผนไปปฏิบัติ 

2. จัดล ำดับทอกำสรี่จะมกิดควำืมสี่ยง และผลกระรบต่อองค์กร รี่มกิดขึ้นของแต่ละมหตุกำรณ์มพอ่อ
จัดล ำดับควำืส ำคัญของควำืมสี่ยง และน ำืำจัดกำรทดยวิธีกำรหลีกมลี่ยงควำืมสี่ยง ลดควำืมสี่ยง ลดควำืรุนแรง
ของผลกระรบควำืมสี่ยง ตำืแผนงำน/ทครงกำร 

3. รำยงำนกำรจัดกำรควำืมสี่ยงรี่ไื่สำืำรถจัดกำรให้ลดลง หรออหลีกมลี่ยงควำืมสี่ยงนั้นได้ ให้กับ
คณะกรรืกำรบริหำรจัดกำรควำืมสี่ยง มพอ่อหำรำงควบคุืควำืมสี่ยงนั้นต่อไป 
 

        ศ                  
 

     ศ        ี่  8 ตุลำื  .ศ.    3 
 
 
 

   (   พรประสิรธิ์ หนูแก้ว ) 
                              มือองมก่ำ 


