
1 
 

บทที่ ๑. บทนำ 

๑. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ได้บัญญัติให ้   
      หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ 
      ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดลักเกณฑ์ 
      กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  
      ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
      ตามยุทธศาสตร์ท่ีหน่วยงานกำหนดไว้ 

  การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการบ้านเมือง 
      ท่ีดี ท่ีจะช่วยให้การบริหารและการตัดสินในด้านต่าง เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วน    
      มีความเส่ียงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึง 
      จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเส่ียง โดยการระบุความเส่ียงว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีกระทบต่อการดำเนิน 
      งานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเส่ียงจากโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จัดลำดับความ 
      สำคัญของความเส่ียง กำหนดแนวทางในการจัดการความเส่ียง เพื่อลดการสูญเสียและโอกาสท่ีจะทำให้เกิด 
      ความเสียหายแก่หน่วยงาน 

  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเส่ียงขึ้น  
      สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจการ รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลด  
      มูลเหตุท่ีจะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับ 
      ท่ีสามารถยอมรับควบคุม และตรวจสอบได้ 

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเส่ียง 
     ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย 

๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการบริหารความเส่ียง 
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตำบล 

หนองสาหร่ายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย 
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง 

สาหร่าย 

๓. เป้าหมาย 

๑. ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเส่ียง เพื่อนำไป 
     ใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แลเป้าหมาย 
     ท่ีกำหนดไว้ 

๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง ประเมินความเส่ียง และจัดการ 
     ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
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๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเส่ียงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
๔. การบริหารจัดการความเส่ียงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมใน องค์ 

     การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย 

     ๔.  นิยามความเสี่ยง 

  ความเสี่ยง  หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความ 
     เสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีองค์กรกำหนดไว้เบ่ียงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ท้ังในด้าน 
     กลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุม    
     กิจกรรมร่วมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงลดลง หรือผล 
     กระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงลดลงอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ 
  การตอบสนองความเสี่ยง  หมายถึง การพิจารณาคัดเลือกวิธีการท่ีควรกระทำเพื่อจัดการกับ 
     ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเส่ียง ซึ่งต้องพิจารณาในโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบท่ี 
     จะเกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบระดับความเส่ียงท่ีเกิดกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ และความคุ้มค่าในการ 
     บริหารความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ วิธีการท่ีใช้ในปัจจุบัน คือ 
  ๑. การลดโอกาสของความเส่ียง เช่น การลดโอกาสของความเส่ียงทุจริตด้านการเงิน โดยการ 
     วางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าท่ี  การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระทบยอด 
     เป็นต้น 
  ๒. การลดผลกระทบของความเส่ียง คือ การลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดท้ัง 
     สองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเส่ียง เช่น การทำประกันต่าง ๆ หรือใช้เครื่องมือป้องกันความ 
     เส่ียงด้านการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น 
  ๓. การยอมรับความเส่ียง คือ การไม่ต้องทำส่ิงใดเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเส่ียงมี 
     โอกาสท่ีจะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 
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บทที่ ๒. ข้อมูลพื้นฐาน 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อดีตเป็นป่าดงดิบมีกลุ่มบุคคลอพยพต้ังถิ่นฐานบ้านเรือน
ใกล้หนองน้ำมีสาหร่ายสีเขียวเต็มไปหมดจึงได้ต้ังช่ือว่า”หนองสาหร่าย” อยู่ในเขตตำบลจันทึก อำเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา ในวันท่ี  21  พฤศจิกายน  2516 แยกตำบลออกจากตำบลจันทึก  อำเภอสีค้ิว  เป็นตำบลหนอง
สาหร่าย  และขึ้นกับอำเภอปากช่อง ในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111  ตอนท่ี  53 ก.  ลงวันท่ี  2  ธันวาคม  2537) เป็น
กฎหมายท่ีใช้จัดระเบียบการบริหารงานในตำแหน่งแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี  326  ลงวันท่ี  13  ธันวาคม  
2515   การปรับฐานะการบริหารงานในระดับตำบลในรูปแบบสภาตำบลหนองสาหร่าย เป็นอาคารสภา ก่อสร้าง
ขึ้นตามเงินโครงการเงินผันในสมัย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมทย์ เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี  30  กันยายน  2518  
ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง  90,000  บาท  นับต้ังแต่ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ .ศ. 
2537 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2538 ได้จัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย  
 
 1.1 ที่ต้ังของตำบลหนองสาหร่าย และหมู่บ้านจำนวน 25 หมู่บ้าน 
   ท่ีต้ังเลขท่ี  -  ถนนนิคมลำตะคอง  ตำบลหนองสาหร่าย  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  
โทร/โทรสาร.  0–04431-5103 
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แผนที่ แสดงอาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
  ทางตอนเหนือของตำบลหนองสาหร่ายมีลักษณะเป็นภูเขาและอ่างเก็บน้ำลำตะคอง เป็นท่ีราบลุ่มและท่ีดอน 
มีต้นน้ำลำตะคองไหลผ่าน ส่วนทางตอนกลางและทางตอนใต้ของตำบล เป็นท่ีราบเอียงมีลำตะคอง คลองยาง และ
คลองหินลับ ผ่านตำบลแล้วไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง  ประชากรในพื้นท่ีส่วนใหญ่ทำการเกษตร  เล้ียงสัตว์  
รับจ้าง เป็นต้น 
        1.2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.จันทึก อ.ปากช่อง และตำบลคลองไผ่ อ.สีค้ิว           
     จ.นครราชสีมา  
 ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังกะทะ และ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
➢ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว ต.วังไทร และ ต. คลองม่วง                    
    อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ   ต.ปากช่อง และต.ขนงพระ อ.ปากช่อง                     
     จ.นครราชสีมา 

 1.3 สภาพภูมิอากาศ  
  1.3.1 สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ 

- ฤดูฝน จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม  
- ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม  
- ฤดูร้อน จากเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 

 
  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
 

 2.1 ด้านการเมือง การบริหาร 
ลักษณะโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายการเมือง  ได้แก่ 
๑.๑  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย  คือ  สมาชิกสภาอบต.ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรหมู่บ้านละ  ๒  
คน  ปัจจุบันมีท้ังหมด  4/  คน   
หมู่ท่ี 1 บ้านโนนอุดม  น.ส.ทองเติม  พิศาลสาสน์       
หมู่ท่ี 2  บ้านโคกสง่า  นายสมาน  ปล่ังกลาง 
หมู่ท่ี 3  บ้านคลองยาง  นายกิตติศักดิ์ นุชอนงค์       
หมู่ท่ี 4 บ้านหนองคู  นายชัยภัทร  ทองคล้าย      นายโชคอนันต์  ญาติกลาง 
หมู่ท่ี 5  บ้านซับหวาย  นายมานพ  ศรอินทร์      นายเฉลย  ฟังสันเทียะ 
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองจาน  นายประคอง  ชมจันทร์      นายทองดำ  สารนา 
หมู่ท่ี 7 บ้านไทรงาม  นายสมหมาย  พันธุ์ฤทธิ์      นายณรงค์ศักดิ์  พูลกอง 
หมู่ท่ี 8 บ้านผัง 2  นายกฤษณ์  วัฒนากลาง       นายชวน  รชปัญญานนท์ 
หมู่ท่ี 9  บ้านผัง 13  นายประสิทธิ์  ม่วงคราม      นายสำเริง  อรุณรับ 
หมู่ท่ี 10 บ้านท่ามะนาว  นายนิคม  จันทะนาม      นายคำมี  มูลหลวง 
 
 
 
 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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หมู่ท่ี 11 บ้านซับยาง  น.ส.อำภา  สืบจะบก      นางทองกร  ทำสวน 
หมู่ท่ี 12  บ้านเขาน้อย  นายสมหวัง  ดินขุนทด 
หมู่ท่ี 13  บ้านหนองไม้เหลือง นายจวบ  แบขุนทด           นายสนอง  รุจิสุข 
หมู่ท่ี 14  บ้านหนองไผ่ล้อม นางสายหยุด  น้อยกลาง  น.ส.โสภา  ทวีชัย 
หมู่ท่ี 15  บ้านบ่อทอง  นางวันเพ็ญ  สายจันทร์  นางไสว  โหมขุนทด 
หมู่ท่ี 16  บ้านฝายมอญ  นางจรัญ  จันทร์หอม 
หมู่ท่ี 17  บ้านหัวสนาม  นางปุณิกา  ดีล้วน     
หมู่ท่ี 18  บ้านหลักเขต  น.ส.วิภาวี  พัดน้อย  นายถนอม  ดอกรังกูล 
หมู่ท่ี 19 บ้านคลองทราย  น.ส.ศิริพร  ฉันหากูล 
หมู่ท่ี 20  บ้านหนองช้างตาย   นายเมธี  ยารักษ์ 
หมู่ท่ี 21  บ้านเฉลิมราษฎร์ นายเล้ียง  ชาวบ้านกร่าง    นายทรงพล  สารพานิช 
หมู่ท่ี 22  บ้านโนนป่าต้ิว  นางลำไพ  คราวจันทึก  นางวราภรณ์  จันทรา 
หมู่ท่ี 23  บ้านเขาเสด็จ    นางน้อย  สีดาวงษ์  ส.อ.ปรีชา  เฉ่ือยอารมณ์ 
หมูท่ี่ 24  บ้านทรายทอง  นายยอด  อ่อนสุวรรณ    
หมู่ท่ี 25  บ้านใหม่พัฒนา   นายนิคม  ญาติกลาง  นางสุวรรณา  โชปัญญา  
 ประธานสภา       ช่ือ  นายประสิทธิ์  ม่วงคราม 
  รองประธานสภา  ช่ือ  นายสมาน  ปล่ังกลาง  
  เลขาสภา  ช่ือ  นางลำไพ  คราวจันทึก    
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ.2562 
ฝ่ายประจำ ได้แก่  พนักงานส่วนตำบล  แยกเป็น 
1. ข้าราชการ     จำนวน  31    คน  
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  35    คน 
3. พนักงานจ้าง   จำนวน  39 คน 
4. พนักงานจ้างเหมา  จำนวน  40 คน  
 

ข้อมูลอื่นๆ กำนันตำบลหนองสาหร่ายและผู้ใหญ่บ้าน ท้ังหมด  ๒๗  คน รวมสารวัตรกำนัน ประกอบไปด้วย 
หมู่ท่ี 1 บ้านโนนอุดม  นายสมศักดิ์  หงษ์คำดี   
หมู่ท่ี 2  บ้านโคกสง่า  นายพรพินิจ  พัฒนกุล   
หมู่ท่ี 3  บ้านคลองยาง  นายยุรนันท์  ควรแย้ม   
หมู่ท่ี 4 บ้านหนองคู  นายคมสัน  จงสูงเนิน   
หมู่ท่ี 5  บ้านซับหวาย  นายบรรจง  ฟังสันเทียะ   
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองจาน  นายทนงศักดิ์  พลจันทึก   
หมู่ท่ี 7 บ้านไทรงาม  น.ส.รุ่งรัศมี  ศิริพันธุ์   
หมู่ท่ี 8 บ้านผัง 2  นายบุญนำ  แก้วศรี   
หมู่ท่ี 9  บ้านผัง 13  นายเสน่ห์  สีแป้ง 
หมู่ท่ี 10 บ้านท่ามะนาว  นายสมพงษ์  โหจันทึก   
 
 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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หมู่ท่ี 11 บ้านซับยาง  นายชวกร  ทำสวน   
หมู่ท่ี 12  บ้านเขาน้อย  นายยศอุบล  ธัญญเจริญ  
หมู่ท่ี 13  บ้านหนองไม้เหลือง นายบรรจบ  ปราณีตพลกรัง   
หมู่ท่ี 14  บ้านหนองไผ่ล้อม นายจำเนียร  แก่นทอง   
หมู่ท่ี 15  บ้านบ่อทอง  นายอลงกต  แซ่อุย   
หมู่ท่ี 16  บ้านฝายมอญ  นายประมิตร  ทองดี   
หมู่ท่ี 17  บ้านหัวสนาม  นายพรมจันทร์  บุญเพิ่ม   
หมู่ท่ี 18  บ้านหลักเขต  นายจักรกริช  พัดน้อย   
หมู่ท่ี 19 บ้านคลองทราย  นายสันติ  ปาทาน   
หมู่ท่ี 20  บ้านหนองช้างตาย   นายนพดล  ครุฑทารีนนท์   
หมู่ท่ี 21  บ้านเฉลิมราษฎร์ นายธีระพล  เกิดปัญญา   
หมู่ท่ี 22  บ้านโนนป่าต้ิว  นายสมหมาย  คราวจันทึก   
หมู่ท่ี 23  บ้านเขาเสด็จ    นายสอาด  สุขจันทึก   
หมู่ท่ี 24  บ้านทรายทอง  นางสาวแอนนา  ปาทาน   
หมู่ท่ี 25  บ้านใหม่พัฒนา   นางสาวจันทรา  ซิ้มสุวรรณ  
 ผู้นำชุมชนในตำบลหนองสาหร่าย 
1. นายสันติ  ปาทาน  กำนันตำบลหนองสาหร่าย 
2. นางสาวสรินทร์  พงษ์สว่าง สารวัตรกำนัน 
3. นายบรรเจิด  โพคำ  สารวัตรกำนัน 
4. น.ส.เดือนฉาย  แสงดาว          แพทย์ประจำตำบล 
 
จุดเด่นของพื้นที่  (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล) 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่ีอยู่ใกล้อำเภอมากท่ีสุด  การเดินทางสะดวก สามารถติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการอื่นๆในอำเภอปากช่องสะดวกทันต่อเวลาจุดเด่นท่ีเอื้ออำนวย   
2. สามารถใช้พื้นท่ีเขตอ่างน้ำลำตะคองเป็นแหล่งท่องเท่ียว  และ ทำสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ 
3. มีแหล่งท่องเท่ียวเพิ่ม เช่น โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา กังหันลม  วัดถ้ำพระธาตุ เป็นต้น 

 
 2.2 การปกครองและพื้นที่รับผิดชอบ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายมีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ  ๙๒,๐๓๙  ไร่ ๑๗๙  ตารางกิโลเมตร  
โดยเป็นพื้นทีในเขตเทศบาลประมาณ  ๔.๓๒  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๒,๗๑๗  ไร 

 

 

 

 

 
 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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               ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย 

 

 
 

คำอธิบายตราเคร่ืองหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย 
     ขนาด : เป็นตรารูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร  
     ขอบเบื้องบนระบุข้อความย่อว่า “อบต.หนองสาหร่าย” และขอบเบ้ืองล่างระบุคำย่อว่า        “อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา”  ตอนกลางของตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย  มีรูปต่างๆบรรจุอยู่ดังนี้ 
 รูปภูเขา   หมายถึง  ความหนักแน่น มั่นคง  ความอุดมสมบูรณ์ 
 รูปดวงอาทิตย์ หมายถึง  แสงสว่างความรุ่งเรืองและความเท่ียงธรรม 
 รูปก้อนเมฆ หมายถึง  การทำงานเป็นกลุ่มก้อนมีความชุ่มช่ืน ร่มเย็น 
 รูปอ่างเก็บน้ำ หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์มากด้วยพืชพรรณธัญญาหารและทุ่งหญ้า  
 

3. ประชากร 
ตารางท่ี  ๑  แสดงจำนวนประชากรจำแนกตามหมู่บ้าน 
 

 

หมู ่
 

ช่ือบ้าน 
จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 โนนอุดม 981 1,054 1,123 2,177 

2 โคกสง่า 2,191 2,004 2,187 4,191 

3 คลองยาง 371 490 456 946 

4 หนองคู 1,488 1,498 1,260 2,758 

5 ซับหวาย 219 279 270 549 

 
 
 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 



9 
 

 

หมู ่
 

ช่ือบ้าน 
จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

6 หนองจาน 281 342 380 722 

7 ไทรงาม 574 497 485 985 

8 ผัง 2 400 311 345 656 

9 ผัง 13 612 381 403 784 

10 ท่ามะนาว 1,141 1,105 1,152 2,257 

11 ซับยาง 808 667 673 1,340 

12 เขาน้อย 737 908 781 1,689 

13 หนองไม้เหลือง 180 205 217 422 

14 หนองไผ่ล้อม 592 507 532 1,039 

15 บ่อทอง 442 737 744 1,481 

16 ฝายมอญ 184 358 324 682 

17 หัวสนาม 668 747 794 1,541 

18 หลักเขต 355 492 483 975 

19 คลองทราย 754 740 758 1,498 

20 หนองช้างตาย 278 262 255 517 

21 เฉลิมพระเกียรติ 350 233 280 513 

22 โนนป่าต้ิว 453 599 641 1,240 

23 เขาเสด็จ 837 607 571 1,178 

24 ทราบทอง 418 498 553 1,051 

25 ใหม่พัฒนา 621 794 872 1,666 

รวม 15,935 16,315 16,539 32,857 
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3. สภาพทางสังคม  
 3.1 สถานศึกษา 
 -โรงเรียนประถมศึกษา (สปช.)  6 แห่ง  ประกอบด้วย 

ชื่อโรงเรียน บุคลากร จำนวนครูและนักเรียน (คน) หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร คร ู 8 23 31  
นักเรียน 191 155 346  

โรงเรียนบ่อทอง คร ู - 3 3  
นักเรียน 30 32 62  

 
โรงเรียนซับหวาย 

คร ู 2 5 7  
นักเรียน 56 46 102  

 
โรงเรียนบ้านคลองยาง 

คร ู 10 17 27  
นักเรียน 248 224 472  

 
โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ 

คร ู 3 5 8  
นักเรียน 71 59 130  

 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง1 

คร ู 5 16 21  
นักเรียน 102 81 183  

 
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 

คร ู 1 2 3  
นักเรียน 47 24 71  

 
 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5  แห่ง  ประกอบด้วย  
 

 

 
 
 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 

ท่ี ชื่อโรงเรียน บุคลากร จำนวนครูและนักเรียน (คน) หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสง่า ผดด. - - 4  
นักเรียน 32 27 59  

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู ผดด. - - 3  
นักเรียน 34 22 56  

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม ผดด. - - 3  
นักเรียน 10 10 20  

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับหวาย ผดด. - - 2  
นักเรียน 13 9 22  

5 ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก นิ ค ม
ชลประทานสงเคราะห์ 

ผดด. - - 2  
นักเรียน 7 13 20  
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 3.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  2 แห่ง  ประกอบด้วย 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ่อทอง 

 

 3.3 อาชญากรรม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-สถานีตำรวจ   ๑ แห่ง 

คือ สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองสาหร่าย  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  14  บ้านหนองไผ่ล้อม 
-สถานีดับเพลิง   - แห่ง 
-ป้อมยาม/จุดตรวจประจำหมู่บ้าน ๒๕ แห่ง  

 
4. ระบบบริการพื้นฐาน 

จำนวนหมู่บ้าน เป็นเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เต็มพื้นท่ี  ๒๐  หมู่  ประกอบด้วย  หมู่ท่ี  ๓ ,
๔ , ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๔ และอยู่ในเขตเทศบาลเมือง
ปากช่อง เป็นบางส่วน  ๕  หมู่  ประกอบด้วย หมู่ท่ี  ๑, ๒, ๑๐, ๒๓, ๒๕  ท้องถ่ินอื่นในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  จำนวนเทศบาล  ๑  แห่ง  คือเทศบาลเมืองปากช่อง  

   4.1 การคมนาคม   

เส้นทางการคมนาคมท่ีจำเป็นมี  ๒  สาย  ประกอบด้วย 
- ถนนสายนิคมลำตะคอง เป็นถนนลาดยางสายหลัก เช่ือมหมู่บ้านในเขตตำบลหนองสาหร่าย และเขตตำบลอื่นๆ 
ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร 

   - ถนนสายวังไทร-ซับพลู เป็นถนนลาดยางเช่ือมเขตตำบลหนองสาหร่าย (เพราะมีหมู่บ้าน ๔  หมู่) กับ ตำบล
วังไทร สภาพชำรุดบางช่วง  ระยะทาง  ๓๐  กิโลเมตร  เส้นทางเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน    มีถนนลาดยาง ถนนคสล. 
ถนนหินคลุก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 



12 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

 
ท่ี 

 
ช่ือหมู่บ้าน 

ระยะทาง
ตลอดสาย
ทาง (ม.) 

จ ำ น ว น
สายทาง 
(สาย) 

ประเภทผิวจราจร หมายเหตุ 
ค ส ล . 
(ม.) 

ลาดยาง 
(ม.) 

ลูกรัง/หิน
คลุก (ม.) 

ทางลำลอง
(ม.) 

1 โนนอุดม 5,100  4,000 1,100    
2 โคกสง่า 5,800  4,300  1,500   
3 คลองยาง 1,010  1,010     
4 หนองคู 4,750  4,200 550    
5 ซับหวาย 3,345  3,345     
6 หนองจาน 2,100  900 1,200    
7 ไทรงาม 1,720  1,520 200    
8 ผัง 2 4,059  1,159 2,900    
9 ผัง 13 3,930  2,700 1,230    
10 ท่ามะนาว 5,200  2,800 2,400    
11 ซับยาง 3,300  2,100 1,200    
12 เขาน้อย 2,400  2,400     
13 หนองไม้เหลือง 2,918  2,260 658    
14 หนองไผ่ล้อม 1,300  1,300     
15 บ่อทอง 2,500  2,500     
16 ฝายมอญ 1,650  1,650     
17 หัวสนาม 3,800  3,800     
18 หลักเขต 6,250  3,250  3,000   
19 คลองทราย 1,600  1,600     
20 หนองช้างตาย 2,350  2,350     
21 เฉลิมราษฎร์ 2,860  2,560 300    
22 โนนป่าต้ิว 3,800  3,800     
23 เขาเสด็จ 3,620  3,620     
24 ทรายทอง 3,360  3,360     
25 ใหม่พัฒนา 2,000  2,000     
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 4.2 การไฟฟ้า 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายมี  ๒๕  หมู่บ้าน มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้านแต่ไม่ครบทุก
ครัวเรือน 
 

 4.3 การโทรคมนาคม 
  ท่ีทำการไปรษณีย์  - แห่ง 
  สถานโทรคมนาคมอื่นๆ  - แห่ง 
  โทรศัพท์สาธารณะ  10 แห่ง 
  วิทยุชุมชน   - แห่ง 
 

5.ระบบเศรษฐกิจ 

   สภาพทางเศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพ  ประชากรในพื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  ได้แก่ 
ทำสวน สวนน้อยหน่า สวนกล้วย  สวนขนุน  สวนมะม่วง   ทำไร่  ไร่มันสำปะหลัง  ไร่ข้าวโพด  ไร่อ้อย  พื้นท่ีดิน
ส่วนใหญ่เป็นของทหาร ชาวบ้านต้องเช่าท่ีราชพัสดุ  ทำกินมีท้ังท่ีเกษตรกรเป็นเจ้าของและท่ีต้องเช่า แยกเป็นดังนี้ 
 -  การเกษตรกรรม  ๕๐ %   -  ปศุสัตว์ ๓๐ % 

 -  ค้าขาย ธุรกิจท่ัวไป ๕ %  - รับราชการ ๕ % 
 - รับจ้างท่ัวไป  ๑๐ % 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
- ปั้มน้ำมันและก๊าช ๑๐ แห่ง  - โรงงานอุตสาหกรรม ๑๓ แห่ง 
- บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๙ แห่ง  - ร้านค้า  ๒๐๗ แห่ง 
 

6. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
-วัด/สำนักสงฆ์ ๑4 แห่ง  ประกอบด้วย 
1. วัดไตรรัตน์ ม.4  2. วัดเขาน้อย ม.12  3. วัดบ่อทอง ม.15 
4. วัดคลองยาง ม.3  5. วัดใหม่คลองยาง ม.8  6. วัดหัวสนาม ม.17 
7. วัดศรีสำราญ ม.9  8. วัดราษฎร์บำรุง ม.21  9. วัดพุทธนิคม ม.11 
10.วัดถ้ำพระธาตุ ม.20  11.วัดผัง 16 ม.13           12. วัดท่ามะนาว ม.10 
13.วัดทรายทอง ม.24  14. วัดหนองไผ่ล้อม ม.14 
 
 

7. ทรัพยากรธรรมชาติ 

แหล่งน้ำธรรมชาติ 
  ลำน้ำ , ลำห้วย   ๒ สาย 
  บึง , หนอง   - แห่ง 
 
 
 
 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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แหล่งน้ำท่ีสร้างขึ้น 
  ฝาย    ๑๕ แห่ง 
  บ่อน้ำบาดาล   ๓๙๖ แห่ง 

 แหล่งน้ำผิวดิน   ๑ แห่ง 
  ลำคลอง    ๑ แห่ง 
  สระน้ำ    ๑๑ แห่ง 
  น้ำซับ    - แห่ง 
  บ่อน้ำต้ืน   ๑๖ แห่ง 
  บ่อโยก    ๑๙๕ แห่ง 

 บ่อสูบน้ำ   ๒๐๖ แห่ง 
  ประปาหมู่บ้าน   56 แห่ง 
  อ่างเก็บน้ำ   ๑ แห่ง 
๘. ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การสานต่อแนวทางพระราชดำริ (พัฒนาแหล่งน้ำ)  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาการเกษตร  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาสังคม  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาสาธารณสุข  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทสามัญ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง)(-)  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน) ปก. /ชก. (-) 

 

สำนักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป

ระดับต้น) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง

ระดับต้น )  

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่างระดับกลาง) 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น) 

(-) 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมระดับ ต้น) 

(-) 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
(นักบริหารงานทั่วไป
ระดับต้น)  
ฝ่ายนโยบายและแผน 
(นักบริหารงานท่ัวไป 
ระดับต้น) 
ฝ่ายกฎหมายและคดี  
(นักบริหารงานท่ัวไป
ระดับต้น) 
ฝ่ายป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
(นักบริหารงานท่ัวไป 
ระดับ ต้น) 
 
 
 

-ฝ่ายบัญชี (-) 
(นักบริหารงานการคลัง
ระดับ ต้น) 
-ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้(-) 
(นักบริหารงานการคลัง
ระดับ ต้น) 
 

-ฝ่ายก่อสร้าง   (-) 
(นักบริหารงานช่าง 
ระดับต้น) 
-ฝ่ายประสาน
สาธารณูปโภค(-) 
(นักบริหารงานช่าง 
ระดับต้น)  
 

-ฝ่ายบริหารการศึกษา 
(นักบริหารงาน
การศึกษา     ระดับต้น)  

-ฝ่ายรักษาความสะอาด 
(นักบริหารงานสาธารณสุข 

ระดับต้น) (-) 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับ ต้น)  

กองส่งเสริมการเกษตร   
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับ 

ต้น)  

 -ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร  
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น) (-) 
 

-ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  
(นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม   ระดับต้น)   
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ระดับ 
อำนวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ท่ัวไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 

   จำนวน 5 - - 3 3 - -  2 - 2 9 12 36 

โครงสร้างสำนักงานปลัด อบต 
 
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 

(นักบริหารท่ัวไประดับ ต้น) (1)  

ฝ่ายนโยบายและแผน (1) 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

ฝ่ายกฎหมายและคดี (1) 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(1) 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  

-นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) (1) 
-นักทรัพยากรบุคคล  (ปก./ชก.) (2)  
-เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1) 
ลูกจ้างประจำ ภารโรง (1) 
พนง.ขับรถยนต์ (ทักษะ) (2) (-1) 
คนงานทั่วไป (5)(- 3) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) (1) 
นักประชาสัมพันธ์ (ปก./ชก.) (1) 
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ (1) 
ผช.นักประชาสัมพันธ์ (1) 
ผช.จพง.ธุรการ (1)  
คนงานทั่วไป (3)(- 1) 
 
 

นิติกร  (ปก./ชก.) (1) 
ผู้ช่วยนิติกร (1)(-)  
 
    

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) (2) 
(-1) 
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) 
พนง.ขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ) (1) 
พนง.ดับเพลิง (ทักษะ) (4)  
คนงานท่ัวไป (8) 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป (1) 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

งานบริหารงานทั่วไป 
งานสารบรรณ 
งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
งานบริหารงานบุคคล 
งานกิจการสภา     งานเลือกต้ัง 
งานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ 

งานนโยบายและแผนพัฒนา 
งานวิชาการ 
งานงบประมาณ 
งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 

งานกฎหมายและนิติกรรม 
งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
งานทะเบียนพาณิชย์ 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
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ระดับ 
อำนวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ท่ัวไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 

   จำนวน 1 - - - 1 - - - 1 - 1 5 - 9 

โครงสร้างกองคลัง 
 
 ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

ฝ่ายบัญช ี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (-) 

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (-) 

นวก.เงินและบัญชี (ปก./ชก.) (1) 
จพง.การเงินและบัญชี ( ปง./ชง.) (1) (-) 
จพง.ธุรการ ( ปง./ชง.) (1)  
จพง.พัสดุ  (ปง./ชง.)  (2)  (- 2)  
ผู้ช่วย นักวิชาการเงินและบญัชี (1)  
ผช.จพง.การเงินและบัญชี (1)  
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ (1)  

จพง.จัดเก็บรายได้ (ปง /ชง.) (2) (- 2) 
จพง.จัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ) (1) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (3) (-1) 

งานการเงิน 
งานบัญชี 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
งานสารบรรณ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
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ระดับ 
อำนวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ท่ัวไป* ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 

   จำนวน  1 - - - - - - 2 - - 4 13 20 

โครงสร้างกองช่าง 
 
 ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)(1)  

-งานก่อสร้าง 
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (-) 

วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) (1) (-) 
นายช่างโยธา (ปก./ชก.) (1)  
นายช่างเครื่องกล  (ปง./ชก.) (1) (-)  
จพง.ธุรการ (ปง./ชง.) (1) (-) 
ผช.นายช่างโยธา (2)  (- 1) 
ผช.นายช่างเครื่องกล (1)   
พนง.ขับรถยนต์ (ทักษะ) (1) 
คนงานทั่วไป (6)  
 
 
 
 
 

ฝ่ายก่อสร้าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (-) 

-งานประสานสาธารณูปโภค 
-งานผังเมือง 
 

นายช่างโยธา (ปก./ชก.) (2) (-)  
นายช่างผังเมือง (ปง./ชง.) (1) (-) 
ผช.นายช่างไฟฟ้า (1)  
พนง.ขับรถยนต์ (ทั่วไป) (1)  
คนงานทั่วไป (5) อุดหนุนสูบน้ำ (1)   
คนสวน (2) (-1) 
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ระดับ 
อำนวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ท่ัวไป* ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 

   จำนวน 1 - - 2 1 - - - - - - 4 3 11 

โครงสร้างกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษาระดับ ต้น) (1) (-) 

ฝ่ายบริหารงานการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  (1) 

-งานบริหารงานการศึกษา 
-งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-งานกิจการโรงเรียน 

นวก.ศึกษา (ปก./ชก.)  (1)  
ครู คศ.1 (3) (- 1) 
ผช.นวก.ศึกษา (1) (-) 
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (1)  
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (3) 
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (3)  
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (6) (กำหนดเพ่ิม 64 สรรหาได้เมื่อกรมฯอนุมัติ) 



20 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
อำนวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ท่ัวไป* ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 

   จำนวน - - - - - - - - - - - 13 14 27 

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (1) (-) 

-งานรักษาความสะอาด 
-งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-งานธุรการ* 
 

ฝ่ายรักษาความสะอาด 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) (1)  (-) 

นักวิชาการสาธารณสุข (ชก.) (1) (-) 
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข (1)  
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข (1)  
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (1)  
พนักงานขับรถยนต์บรรทุก (ทักษะ) (4) (-1) 
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ) (4)  
คนงานประจำรถขยะ (ทั่วไป) (12) (-4) 

-งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานควบคุมโรค 
- งานรักษาพยาบาล* 
 
 
 

นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) (1)  (-) 
พยาบาลวิชาชีพ (ปก. /ชก.) (1) (-) 
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข (2) (-) 
พนักงานขับรถยนต์ (มีทักษะ) (1)  
คนงานทั่วไป (6) 
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ระดับ 
อำนวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ท่ัวไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 

   จำนวน 2 - - - - - - - 1 - - 2 - 5 

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม 
 
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (1) 

ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (1) 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
งานสังคมสงเคราะห ์

นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1) (-) 
จพง.ธุรการ (ชง.) (1)  
ผช.นักพัฒนาชุมชน (1)  
ผช. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (1) 
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (1) (-) 



22 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
อำนวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ท่ัวไป* ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 

   จำนวน 1 - - - - - - - - - - 1 1 3 

โครงสร้างกองสง่เสรมิการเกษตร 
 
 

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น) (1) 

ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร 
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น) (-) 

งานส่งเสริมการเกษตร 
งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

นักวิชาการเกษตรเกษตร  (ปก. /ชก.)  (1) (-)  
ผช.นวก.เกษตร (1) 
คนงานทั่วไป (1)  
คนงานทั่วไป (1) (กำหนดเพ่ิม 64) 
 



23 
 

บทที่ ๓. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

  แนวทางการดำเนินการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย แบ่ง 
ออกเป็นระยะดังนี้ 

  ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียงขององค์กร 
  ๒) ระบุปัจจัยเส่ียง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเส่ียง 
  ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเส่ียง 
  ๔) จัดทำแผนการบริหารความเส่ียงของปัจจัยเส่ียงท่ีอยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมท้ังปัจจัยเส่ียง
ท่ีอยู่ในระดับปานกลาง 
  ๕) ส่ือสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเส่ียงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร และสามารถ 
นำไปปฏิบัติได้ 
  ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
  ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 

  ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

  ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเส่ียงปีท่ีผ่านมา 

  ๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงสำหรับความเส่ียงแต่ละประเภท 

  ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร 

  ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเส่ียง 
๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  โดยมี 
องค์ประกอบและอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 

1. รองปลัด อบต. รักษาราชการ ปลัด อบต.                                   ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าสำนักปลัด  กรรมการ 
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง  กรรมการ 
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง  กรรมการ 
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ 
๖. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร  กรรมการ 
๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  กรรมการ 
๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ 
๑๐. หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดี  กรรมการ 
 
 

 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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๑๑. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  กรรมการ 
๑๒. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรรมการ 
๑๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  กรรมการ 
๑๔. หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  กรรมการ 
๑๕. หัวหน้าฝ่ายบัญชี  กรรมการ 
๑๖. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กรรมการ 
๑๗. หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  กรรมการ 
๑๘. หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค  กรรมการ 
๑๙. หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด  กรรมการ 
๒๐. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร  กรรมการ 
๒๑. นักจัดการงานท่ัวไป  กรรมการ/เลขานุการ 

 โดยให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังมีความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 

(๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
(๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง 
(๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
(๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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บทที่ ๔. การบริหารจัดการความเสีย่ง 
 
  
 กระบวนการบริหารความเส่ียง เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับ

ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผน 
บริหารจัดการกาความเส่ียงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ดังนี้ 
 
1. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ 

 1.1 Corrective : แก้ไขปัญหาท่ีเคยรับรู้ว่าเกิด ส่ิงท่ีมีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะ ไม่ให้ เกิดขึ้นซ้ำอีก  
 1.2 Detective : เฝ้าระวังสอดส่องติดตามพฤติกรรมเส่ียงทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องต้ังแต่แรก 

ต้ังข้อบ่งช้ีบางเรื่องท่ีน่าสงสัยทำการลดระดับ ความเส่ียงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร  
 1.3 Preventive : ป้องกัน หลีกเล่ียง พฤติกรรมท่ีจะนำไปสู่การสุ่มเส่ียงต่อการ กระทำผิด ในส่วนท่ี

พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ท้ังท่ีรู้ว่าทำ ไป
แล้วมีความเส่ียง ต่อการทุจริต จะต้องหลีกเล่ียงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่าง ให้ทำการทุจริตเข้ามา
ได้อีก  

 1.4 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและป้องกัน ป้องปราม ล่วงหน้าในเรื่อง
ประเด็นท่ีไม่คุ้นเคย ในส่วนท่ีเป็นปัจจัยความเส่ียง  ท่ีมาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
(Unknown Factor)  

 
2. ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย  

     2.1. ความเส่ียงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง  
      2.2 ความเส่ียงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดช้ือ จัดจ้าง  
      2.3 ความเส่ียงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอำนาจหน้าท่ี ของหน่วยงาน 
 
 
 
                                                      ด้านการอนุมัติ  อนุญาต 
 
                                                               ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 

 

                                                                   ด้านภารกิจหลัก 
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3. ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  

       • การระบุความเส่ียง 

       • การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง  

       • เมทริกส์ระดับความเส่ียง  

       • การประเมินการควบคุมความเส่ียง 

       • แผนบริหารความเส่ียง   

       • การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง  

       • จัดทำระบบบริหารความเส่ียง 

       • การจัดทำรายงานการบริหารความเส่ียง  

       • การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 

           ๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  

  เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง โดยต้องคำนึงถึง
ความเส่ียงท่ีมีสาเหตุมาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเส่ียงจะต้อง 
พิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใด หรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดท่ีจำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้อง 
เข้าใจในความหมายของ “ความเส่ียง”  “ปัจจัยเส่ียง” “ประเภทความเส่ียง” ก่อนท่ีจะดำเนินการระบุความเส่ียง 
ได้อย่างเหมาะสม 
  ๑.๑ ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ี 
ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อนให้เกิดความ 
ล้มเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
  ๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียง ท่ีจะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม 
ท้ังนี้ สาเหตุของความเส่ียงท่ีระบุควรเป็นสาเหตุท่ีแท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเส่ียง 
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเส่ียแบ่งได้ ๒ ด้านคือ 
  ๑) ปัจจัยเส่ียภายนอก คือ ความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล 
กฎระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 
  ๒) ปัจจัยเสียงภายใน คือ ความเส่ียงท่ีสามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ 
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบ 
สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 
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  ๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 
  ๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ท่ีอาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการไมบรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
  ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติท่ีองค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ไม่มีการมอบ 
อำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ท้ังจากปัจจัยภายใน เช่น การ 
เบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการ 
ดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การ
จัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมายท่ีไม่ชัดเจน อันนำ 
ไปสู่การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรม 
บัญชีกลาง 
  ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น 
ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบท่ีมีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรค 
ต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

เทคนิคในการระบุความเส่ียงหรือค้นหาความเส่ียงการทุจริต ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้ 
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Work Shop ระดมสมอง 

การออกแบบ
สอบถาม 

ถกเถียง หยิบยก
ประเด็นที่มีโอกาส
เกิด 

การสัมภาษณ ์ เปรียบเทียบวิธี 
ปฏิบัติกับองค์กรอ่ืน 

เทคนิคการค้นหาความ
เสียงในการทุจริต 

Risk Identification 

Risk Identification 
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การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

๑. การใช้ดุลยพินิจของผู้
มีอำนาจในการอนุญาต 
อนุมัติต่าง ๆ  

หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลัก
ความถูกต้อง ย่อมเกิดความ
ไม่ เป็นธรรมต่อพนักงาน
ส่วนตำบล 

ปัจจัยภายใน 
- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ 
  ในการปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวก 
  ของพนักงานส่วนตำบล 
- ความไม่ยุติธรรมของผู้มี 
  อำนาจในการตัดสินใจ 
  ส่ังการ 

ค ว าม เ ส่ี ย ง ด้ าน ก า ร
ปฏิบัติงาน (O) 

๒. ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากขาด
ความรู้ความ เข้าใจใน
ระ เบี ย บ ก ฎ ห ม าย ท่ี
น ำ ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบั ติ งาน ผิดพลาด ไม่
เป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เบี ย บ 
กฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหา
กับหน่วยตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออก 
  มาไม่มีความชัดเจนในการ 
  ปฏิบัติ 
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย 
  ระเบียบ ไม่มีการให้ความ 
  รู้ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนตำบลไม่   
  สนใจอ่านระเบียบ  
  กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดทำหรือรวบ 
  รวมองค์ความรู้ใน  
  หน่วยงาน 

ค ว าม เ ส่ี ย ง ด้ าน ก า ร
ปฏิบติัตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 

๓. การจัดซื้อจัดจ้างและ
การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 

- จัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบ 
- รายละเอียดในฎีกา 
  เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการคบคุม ตรวจสอบ 
  อย่างเข้มงวด  
- ขาดความรู้ความเข้าใจ 
  ของผู้ปฏิบัติ 

ความเส่ียงด้านการเงิน 
(F) 

๔. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ 
ถูกต้อง ตามระเบียบ 
กฎหมาย 

ผู้มีสิทธิ์ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่องไม่ 
  ตรวจสอบคุณสมบัติ หรือ 
  ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ให้   
  ครบถ้วน 

ความเส่ียงด้านการเงิน 
(F) 
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๒. การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด 
ระดับความเส่ียง ท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองสาหร่าย 
 ๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียงได้แก่ 
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเส่ียง โดยคณะ 
ทำงานบริหารความเส่ียงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
 
ประเด็นท่ีพิจารณา ระดับคะแนน 

๑=น้อยท่ีสุด ๒=น้อย ๓=ปานกลาง ๔=สูง ๕=สูงมาก 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ 
หรือข้อผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน (ครั้ง) 

๕ปี/ครั้ง ๒-๓ปี/ ครั้ง ๑ปี/ครั้ง ๑ -๖  เดื อ น /
ครั้ง 
ไม่เกิน๕ ครั้ง/
ปี 

๑ เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงและผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า 

๑ ๐ , ๐ ๐ ๐ 
บาท 

๑๐,๐๐๑ – 
๕๐,๐๐๐ 
บาท 

๕๐,๐๐๑ – 
๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๑๐๐,๐๐๑ – 
๕๐๐,๐๐๐ 
บาท 

มากว่า 
๕๐๐,๐๐๐ 
บาท 

อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน 
รำคาญ 

บาดเจ็บ 
เล็กน้อย 

บาดเจ็บต้อง 
รักษา 

บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ 
องค์กร 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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 ส่วนระดับของความเส่ียง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและ
ผลกระทบต่อความเส่ียงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก  สูง  ปานกลาง และต่ำ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น 
 
5 
 

          

4 
 

          

3 
 

          

2 
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 1 2 3 4 5 
ระดับผลกระทบ 
 
 
 “ระดับความเส่ียง” (ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น X ระดับผลกระทบ) ผลคูณ 
นำมาเทียบกับตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO ตามแถบสี แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้  
 
“L” (Low)  ในช่องแถบ  “สีเขียว”  ถือเป็นความเส่ียงระดับ  “น้อยถึงน้อยท่ีสุด”  
“M” (Medium)  ในช่องแถบ  “สีเหลือง”  ถือเป็นความเส่ียงระดับ  “ปานกลาง”  
“H” (High) ในช่องแถบ  “สีส้ม”  ถือเป็นความเส่ียงระดับ  “สูง”  
“E” (Extreme)  ในช่องแถบ  “สีแดง”  ถือเป็นความเส่ียงระดับ  “สูงมาก” 
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 ๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง 
แต่ละปัจจัยท่ีระบุไว้มาประเมินโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเส่ียง เพื่อให้เห็นระดับความเส่ียงท่ีแตกต่างกัน ทำให้สามารถ
กำหนดการควบคุมความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้ 
งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาท่ีมีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ
ดังนี้ 
 ๑) พิจารณาโอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดขึ้นมากน้อย 
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด 
 ๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเส่ียงท่ีมีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง 
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด 

 ๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกดเหตุการณ์ความเส่ียง และ 
ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้วให้นำผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิด
ความเส่ียง และผลกระทบความเส่ียง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใด 
 ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง 
จัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเส่ียง แบ่งพื้นท่ีเป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
 
ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น 
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“ระดับความเส่ียง” (ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น X ระดับผลกระทบ) ผลคูณ นำมาเทียบกับ
ตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO ตามแถบสี แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้  
 
“L” (Low)  ในช่องแถบ  “สีเขียว”  ถือเป็นความเส่ียงระดับ  “น้อยถึงน้อยท่ีสุด”  
“M” (Medium)  ในช่องแถบ  “สีเหลือง”  ถือเป็นความเส่ียงระดับ  “ปานกลาง”  
“H” (High) ในช่องแถบ  “สีส้ม”  ถือเป็นความเส่ียงระดับ  “สูง”  
“E” (Extreme)  ในช่องแถบ  “สีแดง”  ถือเป็นความเส่ียงระดับ  “สูงมาก” 
 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 
 ๑) ระดับความเส่ียงต่ำ คือคะแนนระดับความเส่ียง ๑-๕ คะแนน โดยท่ัวไปความเส่ียงในระดับนี้ให้
ถือว่าเป็นเส่ียงท่ีไม่มีนับสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม 
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
 ๒) ระดับความเส่ียงปานกลาง คะแนนระดับความเส่ียง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเส่ียงท่ียอมรับ 
ได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเส่ียง ความเส่ียงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเส่ียงท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการ 
เพิ่มเติม 
 ๓) ระดับความเส่ียงสูง คะแนนระดับความเส่ียง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเส่ียง เพื่อ 
ให้ความเส่ียงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 ๔) ระดับความเส่ียงสูงมาก คะแนนระดับความเส่ียง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเส่ียงและ
ประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเส่ียง 
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การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ความเส่ียง ผลกระทบ/ความเสียหาย
ท่ีจะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเส่ียง โอ ก า ส /
ความถ่ี 

ผ ล ก ร ะ ท บ
ความรุนแรง 

คะ แ น น
ค ว า ม
เส่ียง 

ร ะ ดั บ
ค ว า ม
เส่ียง 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

๑ . การใช้ ดุลยพินิ จ
ของผู้มีอำนาจในการ
อนุญาต อนุมัติต่าง ๆ  

หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลัก
ความถูกต้อง ย่อมเกิดความ
ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วน
ตำบล 

ปัจจัยภายใน 
- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ 
  ในการปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวก 
  ของพนักงานส่วนตำบล 
- ความไม่ยุติธรรมของผู้มี 
  อำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความ เสี่ ย งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

๒. ความผิดพลาดใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
เนื่องจากขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ
กฎหมายท่ีนำไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ปฏิ บั ติ งาน ผิ ดพ ลาด  ไม่
เป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เบี ย บ 
กฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหา
กับหน่วยตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมา 
  ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย 
  ระเบียบ ไม่มีการให้ความ 
  รู้ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนตำบลไม่   
  สนใจอ่านระเบียบกฎหมาย 
- ไม่มีการจัดทำหรือรวบ 
  รวมองค์ความรู้ใน  
  หน่วยงาน 

ความ เสี่ ย งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 
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ความเส่ียง ผลกระทบ/ความเสียหาย

ท่ีจะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเส่ียง โอ ก า ส /

ความถ่ี 
ผ ล ก ร ะ ท บ
ความรุนแรง 

คะ แ น น
ค ว า ม
เส่ียง 

ร ะ ดั บ
ค ว า ม
เส่ียง 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการเบิกจ่ายไม่
ถูกต้อง 

- จัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบ 
- รายละเอียดในฎีกา 
  เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการคบคุม ตรวจสอบ 
  อย่างเข้มงวด  
- ขาดความรู้ความเข้าใจ 
  ของผู้ปฏิบัติ 

ค ว า ม เ ส่ี ย ง ด้ า น
การเงิน 
(F) 

     

๔. การจ่ายเบ้ียยังชีพ
ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง  ต า ม
ระเบียบ 
กฎหมาย 

ผู้มีสิทธิ์ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่องไม่ 
  ตรวจสอบคุณสมบัติ หรือ 
  ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ให้   
  ครบถ้วน 

ค ว า ม เ ส่ี ย ง ด้ า น
การเงิน 
(F) 
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๓. การจัดการความเสี่ยง 

 เป็นการกำหนดแนวทางตอบสอนงความเส่ียง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเส่ียงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบท่ี
เกิดจาดความเส่ียงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเส่ียงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ 
 ๑) การยอมรับ หมายถึง การท่ีความเส่ียงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมท่ีมีอยู่ ซึ่งไม่ต้อง 
ดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีท่ีมีความเส่ียงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าท่ีจะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับ 
ความเส่ียงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อร้องรับผลท่ีจะเกิดขึ้น 
 ๒) การลดหรือควบคุมความเส่ียง หมายถึง การลดโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยจัด 
ระบบการควบคุม หรือเปล่ียนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการท่ีนำไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียง 
เพื่อให้มีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะใน 
การทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 ๓) การหยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง หมายถึง ความเส่ียงท่ีไม่สามารถย้อมรับและต้องจัดการให้ 
ความเส่ียงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเส่ียงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือ
ยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมี่ก่อให้เกิดความเส่ียงนั้น 
 ๔) การถ่ายโอนความเส่ียง หมายถึง ความเส่ียงท่ีสามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย 
ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง
แทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ  

๔. การรายงานและติดตามผล 

 หลังจากจัดทำแผนบริหารความเส่ียงและมีการดำเนินงานตารมแผนแล้ว จะต้องมีการายงานและ 
ติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการ
ติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเส่ียง รวมท้ังติดตามผลการ
จัดการความเส่ียงท่ีได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงหรือไม่ โดยหน่วยงาน
ต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเส่ียงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการ 
ความเส่ียงดีควรปรับเปล่ียน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ตามแบบรายง านท่ีได้กล่าวไว้
ข้างต้น ท้ังนี้ กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลท่ีต้องติดตาม พร้อมท้ังความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถ
ติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะคือ 
 ๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ 
เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกส้ินปี เป็นต้น 
 ๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามท่ีรวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตาม 
ปกติของหน่วยงาน 

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

 คณะทำงานบริหารความเส่ียงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเส่ียง 
ประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายมี
การบริหารจัดการความเส่ียเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการ 
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ควบคุมความเส่ียงท่ีดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือ 

ต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับท่ียอมรับ
ได้และให้องค์กรมีการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 

 การทบทวนแผนการบริหารความเส่ียง เป็นการทบทวนประสิทธิ์ภาพของแนวการบริหารความ 
เส่ียงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเส่ียงให้ทันสมัยและเหมาะสมัยการ 
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี 
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บทที่ ๕. แผนบริหารความเสี่ยง 

  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้ดำเนินการวิเคราะห์และ
จัดทำแผนบริหารความเส่ียงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ 
อำนาจหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 
ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ท่ีกำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานท่ีผ่านมา นำมาคัดเลือกความเส่ียงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม
ความเส่ียง เพื่อป้องกันไม่ไห้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองสาหร่ายโดยแผนบริหารความเส่ียงประจำปี ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายมีองค์ 
ประกอบท่ีสำคัญ ดังนี้ 
  ๑. ความเส่ียง 
  ๒. ระดับความเส่ียง 
  ๓. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเส่ียง 
  ๔. วัตถุประสงค์ 
  ๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๖. ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 
  ๗. งบประมาณ 
  ๘. ผู้รับผิดชอบ 
  ๙. ระดับความเส่ียงท่ีคาดหวัง 
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แผนการบริหารความเสีย่ง ปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหรา่ย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ความเส่ียง ระดับ
ความ
เส่ียง 

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเส่ียง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จท่ี
คาดหวัง 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเส่ียงท่ีคาดหวังภายหลัง
ดำเนินการจัดการความเส่ียง 

โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนนรวม 

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
๑. การใช้ดุลยพินิจ
ของผู้มีอำนาจใน
การอนุญาต อนุมัติ
ต่าง ๆ 

10 การพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติ ยึดหลัก 
กฎหมาย ระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด 

เพื่อให้เกิด
ความเป็น
ธรรมและ
ถูกต้อง 

ตุลาคม 
2563- 
กันยายน 
2564 

การพิจารณา 
อนุญาต อนุมัติ 
มีความรวดเร็ว 
ถูกต้อง 

 
- 

ทุกกอง 1 5 5 

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
๒. ความผิดพลาดใน

การปฏิบัติงาน
เน่ืองจากขาดความรู้

ความเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมายที่

นำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

15 ส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรม 

เพื่อให้
ปฏิบัติงานได้

ถูกต้อง 

ตุลาคม 
2563- 
กันยายน 

2564 

ไม่เกิดความ
ผิดพลาดในการ

ปฏิบัติ 
งาน 

10,000 ทุกกอง 1 5 5 
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ความเส่ียง ระดับ
ความ
เส่ียง 

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเส่ียง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จท่ี
คาดหวัง 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเส่ียงท่ีคาดหวังภายหลัง
ดำเนินการจัดการความเส่ียง 

โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนนรวม 

ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการเบิกจ่ายไม่
ถูกต้อง 

10 ส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรม 

เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง 

ตุลาคม 
2563- 
กันยายน 
2564 

ไม่เกิดความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

 
- 

กองคลัง 1 5 5 

๔. การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพไม่ถูกต้อง 
 ตามระเบียบ 
กฎหมาย 

16 ตรวจสอบข้อมูลกับ
ฐานข้อมูล
กรมบัญชีกลาง 

เพื่อไม่ให้
ราชการ
เสียหาย 

ตุลาคม 
2563- 
กันยายน 
2564 

การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง 

 
- 

กอง
สวัสดิการ 

1 5 5 
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