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ค าน า 

 ด้วยมาตรา 79  แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2561  บัญญัติให้หน่วยงานขงรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  ซึ่งการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและอาจส่งผล
กระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อยสามารถ
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้องค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
ค าสร้อย 

 ทั้งนี้ เพื่อให้ เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561  ประกอบ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562     จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
ค าสร้อย  ขึ้นโดยประยุกต์ตามแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรของ coso  หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance)  และน ามาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อยใช้เป็นกรอบหรือแนวคิดพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบาย
การบริหารจัดการความเสี่ยง  อันจะท าให้เกิดความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายและการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
       

      องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 
      ๒7 ธันวาคม 2564  
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ส่วนที่ 1 
การบริหารจัดการความเสี่ยง 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561   มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561  โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  ประกอบ
กับกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2562  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  และองค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมค าสร้อยถือเป็นหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ 
 ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1.เพ่ือให้ฝุายบริหาร/ฝุายปฏิบัติ เข้าใจหลักการ กระบวนการ/ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 
 2.เพ่ือให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุมก ากับการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร  
 3.เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและข้ันตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิด
ขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 
 5.เพ่ือให้ส านัก/กอง ในสังกัด น าแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมค าสร้อยไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงส านัก/กองได้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย  มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้  
 1.การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยมีอ านาจหน้าที่จัดท าแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2.การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตหรือการกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน  และอาจส่งผลกระทบในด้านลบหรือสร้างความเสียหาย  ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ
ไม่เป็นตัวเงิน หรืออาจก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร  ทั้ง
ในด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ อันอาจเป็น
ผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้  โดยวัดจากผลกระทบ(Impact)  ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิดของเหตุการณ์ 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 1.ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมค าสร้อยทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร  
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โดยให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ  ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสมนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร 
 2.ให้มีกระบวนการการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวทางปฏิบัติสากล 
เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมค าสร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
ในทิศทางเดียวกันโดยน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ  การวางแผนกลยุทธ์ 
แผนงาน และการด าเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย  
รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่ก าหนด เพ่ือสร้างความเป็นเลิศ
ในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง 
 3.มีการก าหนดแนวทางปูองกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมค าสร้อยเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น  รวมถึงการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ
การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย  และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง  ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงให้ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1.ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 2.ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 3.สามารถน านโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ  
 4.เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
 5.ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร  
 6.การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
 การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและท าให้
องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
หรือสถานการณ์ท่ีอาจท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย  ประโยชน์ที่คาดหวังที่จะได้รับจากการด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยง  มีดังนี้ 
 1.เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการ
การบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักท่ีส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
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 2.สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะ
เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ  ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ตั้งอยู่บนสมมุติฐาน
ในการตอบสนองต่อเปูาหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
 3.ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่ส าคัญได้หมด  การบริหารความเสี่ยงจะท าให้
บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเปูาหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญท่ี
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน  ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล  
 4.เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา  รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของ
ผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมค าสร้อยเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดและสามารถปกปูองผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมค าสร้อย 
 5.ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการตัดสินใจ
ในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจ
ในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
 6.ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม  โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าและกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน  หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน  
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 

 
ด้านกายภาพ 
 1. ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน  โนนเกษม หมู่ที่ 8 ต าบลนิคมค าสร้อย 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหารเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้รับการจัดตั้งและยกฐานะจากสภาต าบลนิคมค าสร้อย
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540  
 ต าบลนิคมค าสร้อยมีเนื้อที่ ประมาณ 26,656.25 ไร่ หรือประมาณ 42.65 ตารางกิโลเมตร        
มีเขตพ้ืนที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 9 หมู่บ้าน แบ่งเป็น หมู่บ้านเต็มพ้ืนที่ 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านไม่เต็มพ้ืนที่    
5 หมู่บ้าน  
   - อยู่ห่างจากอ าเภอนิคมค าสร้อยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทาง 2 กิโลเมตร    
   - ห่างจากจังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 30 กิโลเมตร    
   - ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 612 กิโลเมตร  
 2. ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อยเป็นที่ราบสูงสลับกับพ้ืนที่ราบลุ่ม  ลักษณะภูมิ
ประเทศทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอ่างเก็บน้ าห้วยขี้เหล็ก ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นพ้ืนที่ราบสลับกับ
ภูเขา ปุาไม้ พื้นท่ีเกษตรกรรม และวนอุทยานภูหมู มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่อ่ืน ดังนี้ 
   ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับ ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
   ทิศใต้   มีอาณาเขตติดต่อกับ ต าบลโชคชัย  อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร 
           ต าบลกุดแห่  อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
   ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
   ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
 3. ลักษณะภูมิอากาศ 
   ต าบลนิคมค าสร้อย มีสภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู ดังนี้   
    ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม  
    ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  มิถุนายน - ตุลาคม  
    ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน - มกราคม  
 4. ลักษณะของดิน 
 ลักษณะของของดินในต าบลนิคมค าสร้อย มีลักษณะ เป็นดินร่วนปนทราย นอกจากนี้ยังมีดินที่มี
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรอีกด้วย เช่น ดินเค็ม ดินทราย ดินมีกรวดศิลาแลงปนอยู่ใน    
ระดับตื้น ส่งผลให้ศักยภาพของดินทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ าหรือต่ า 
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 5. ลักษณะของแหล่งน้ า 
 มีแหล่งน้ าที่ส าคัญ คือ อ่างเก็บน้ าห้วยขี้เหล็กเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว  และเพ่ือการเกษตร    อีกส่วน
หนึ่งจะเป็นล าห้วยเล็กๆ ที่มีความตื้นเขินมาก เช่น ห้วยขี้เหล็ก เป็นล าห้วยที่เชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้ าห้วยขี้เหล็ก
ของกรมชลประทาน และเป็นแหล่งหาอาหารและสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยการท าอาชีพประมง และ
อาชีพเกษตรกรรม ส่วนหนึ่งติดกับหมู่บ้านเดชจ านง บ้านโนนเกษม บ้านด่านมน ห้วยมะเหี่ยว ห้วยหาด     
ห้วยแต้  ห้วยแคน ห้วยปลาดุก ห้วยหลง ล าห้วยเหล่านี้เชื่อมโยงติต่อกันในหลายหมู่บ้าน มีสภาพตื้นเขิน  หาก
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะมีประโยชน์ในด้านการเกษตรอย่างมากท้ังทางด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ 

 รายละเอียดล าน้ า / ล าห้วย  มีทั้งหมด  17  แห่ง  ดังนี้ 
ที ่ ชื่อแหล่งน้ า หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ ระยะทางประมาณ (ม.) 
1 ล าห้วยขี้เหล็ก ม.4 บ้านด่านมน, ม. 14  บ้านเหล่าสามัคคี 5,100 
2 ห้วยค าหญ้าคา ม.4 บ้านด่านมน 1,180 
3 ห้วยโสกช้าง ม.4 บ้านด่านมน 1,150 
4 ล าห้วยหินลาด ม.7 บ้านค าก้ัง 2,500 
5 ห้วยค าก้ัง ม.7 บ้านค าก้ัง 700 
6 ล าห้วยสาร ม.9 บ้านโนนสว่าง 2,100 
7 ล าห้วยค ากะเบี้ย ม.9 บ้านโนนสว่าง 1,100 
8 ห้วยแต้หลง ม.10 บ้านภูแผงม้า 2,500 
9 ห้วยเดื่อ ม.10 บ้านภูแผงม้า 940 

10 ห้วยหาด ม.10 บ้านภูแผงม้า 750 
11 ห้วยขามปูอม ม.10 บ้านภูแผงม้า 600 
12 ล าห้วยโคกกลาง ม.13 บ้านค าแสนสุข 1,780 
13 ห้วยแคน ม.14 บ้านภูแผงม้า 1,300 
14 ล าห้วยมะเหี่ยว ม.14 บ้านเหล่าสามัคคี 2,800 
15 ล าห้วยปลาดุก ม.14 บ้านเหล่าสามัคคี 1,500 
16 ล าห้วยแต้ ม.10 บ้านภูแผงม้า, ม. 14 บ้านเหล่าสามัคคี 3,400 
17 ห้วยคมปาว ม.14 บ้านเหล่าสามัคคี 1,100 

 6. ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 สภาพพ้ืนที่ปุามีหลายประเภทด้วยกัน เช่น ปุาที่เกิดตามธรรมชาติบนภูเขาและไหล่เขา ริม   ล าห้วย
ตามธรรมชาติ สภาพปุาที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ไผ่ ไม้โตเร็ว และไม้ผลต่างๆ กระจายอยู่ทั่วไปใน
พ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน ปุามีโอกาสบุกรุกแผ้วถาง ท าลายเพราะสาเหตุความต้องการน ามาใช้สอยของราษฎรในพ้ืนที่ 
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   ปุาไม้ มีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ตามภูเขาเช่น ภูน้อย ภูแผงม้า  และวนอุทยานภูหมู สภาพ
ของปุายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  เมื่อได้รับการอนุรักษ์แล้วสามารถเป็นแหล่งอาหารของชุมชนได้ เช่น เห็ด 
หน่อไม้  เป็นต้น  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 1. เขตการปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย มีเขตพ้ืนที่การปกครอง จ านวน  9 หมู่บ้าน          เป็น
หมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเต็มพ้ืนที่ จ านวน 4 หมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่คาบ
เกี่ยวกับเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนิคมค าสร้อยบางส่วน จ านวน 5 หมู่บ้าน 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่บ้านเต็มพื้นที่ 

4 ด่านมน นายประสิทธิ์  วรนุช 
7 ค าก้ัง                        นายอุดร  ค านนท์ 

10 ภูแผงม้า นายหยาด  แท่งทอง 
14 เหล่าสามัคคี นายบุญมา  หาสุข 

หมู่บ้านพื้นที่บางส่วน 
6 เดชจ านงค์ นายสรรชัย ทุมมา 
8 โนนเกษม นายพงษ์สิน  ธน.หล้า 
9 โนนสว่าง นายทองแก้ว ตันสมรส 

11 สุขส าราญ นายณัฐพงษ์ ช่องวารินทร์ 
13 ค าแสนสุข นายพัฒนศักดิ์ ปกครอง 

 2. การเลือกตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย ได้มีการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ โดยใช้เขต
หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง ซึ่งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อยมีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน สามารถแบ่งเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาฯ ได้ 9 เขต และแต่ละเขตมีจ านวนสมาชิกสภาฯ เขตละ 2 คน การเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย เป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละเขต  
 ส่วนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย เป็นการเลือกตั้งโดยตรงจาก       ผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย  
 ผู้บริหารและคณะ     จ านวน   4    ต าแหน่ง  ดังนี้ 
  1.นายก อบต .นิคมค าสร้อย  คณะกรรมการเลือกตั้งยังไม่รับรองผลการเลือกตั้ง 
  2.รองนายก อบต .นิคมค าสร้อย 
  3.รองนายก อบต .นิคมค าสร้อย  
  4.เลขานุการนายก อบต .นิคมค าสร้อย  
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3. ประชากร 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
   จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย สามารถแบ่งได้ดังนี้  

 
หมู่ที่ 

 
หมู่บ้าน 

จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร (คน) เนื้อที่  
ผู้ใหญ่บ้าน ชาย หญิง รวม (ไร่) 

หมู่บ้านในเขต อบต. เต็มพื้นที่  จ านวน  4  หมู่บ้าน 
4 ด่านมน  106 212 201 413  นายประสิทธิ์  วรนุช 
7 ค าก้ัง 55 99 92 191  นายอุดร   ค านนท์ 

10 ภูแผงม้า 224 453 433 886  นายหยาด แท่งทอง 
14 เหล่าสามัคคี 116 210 226 436  นายบุญมา   หาสุข 

รวม 501 974 952 1,226     
หมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต. บางส่วน  จ านวน  5  หมู่บ้าน 

6 เดชจ านงค์ 141 201 228 429   นายสรรชัย  ทุมมา 
8 โนนเกษม 175 236 235 471   นายพงษ์สิน  ธน.หล้า 
9 โนนสว่าง 106 171 170 341   นายทองแก้ว ตันสมรส 

11 สุขส าราญ 43 46 55 101   นายณัฐพงษ์ ช่องวารินทร์ 
13 ค าแสนสุข 55 75 79 154   นายพัฒนศักดิ์ ปกครอง 

รวม 530 729 767 1,496     
รวมทั้งหมด 1,031 1,703 1,719 2,722     
   

4. สภาพสังคม 
 1 การศึกษา  
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย มีสถานศึกษา ดังนี้ 
  - โรงเรียนประถมศึกษา   

      - โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จ านวน  1     แห่ง 
    1. โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 
  - โรงเรียน ประถมศึกษา  จ านวน  2 แห่ง 
    1. โรงเรียนบ้านโนนเกษม  
    2. โรงเรียนบ้านด่านมน 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.จัดตั้ง) จ านวน  2      แห่ง 

   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแผงม้า  
   2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเกษม  
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 2 สาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านภูมแผงม้า  จ านวน   1 แห่ง 
  - ศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน อบต.นิคมค าสร้อย (EMS)  จ านวน  1 ศูนย์   

 3. ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธร นิคม

ค าสร้อยได้แจ้งใหก้ับองค์การบริหารส่วนต าบลทราบนั้น พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีผู้ที่ติดยาเสพ
ติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  
ประชาชน ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของ องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถท าได้
เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้  
ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล ก็
ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 4. การสังคมสงเคราะห์ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จ านวนผู้สูงอายุ (คน) จ านวนผู้พิการ (คน) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
4 บ้านด่านมน 30 33 63 11 10 21 
6 บ้านเดชจ านงค์ 45 33 78 10 10 20 
7 บ้านค าก้ัง 14 10 24 1 1 2 
8 บ้านโนนเกษม 36 51 87 11 9 20 
9 บ้านโนนสว่าง 28 30 58 6 7 13 

10 บ้านภูแผงม้า 61 84 145 30 20 50 
11 บ้านสุขส าราญ 9 7 16 2 2 4 
13 บ้านค าแสนสุข 7 8 15 4 3 7 
14 บ้านเหล่าสามัคคี 29 30 59 5 2 7 

รวม 259 286 545 80 64 144 

 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 

1. การคมนาคมขนส่ง 
  โดยทั่วไปแล้ว การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย  สภาพส่วนหนึ่ง
เป็นถนนลาดยางซึ่งเป็นทางหลวงสาย 212 ถนนชยางกูร (อุบลราชธานี - อุดรธานี) ซึ่งเป็นถนนสายหลักท่ี
เดินทางไปจังหวัดมุกดาหาร และถนนสายอ าเภอนิคมค าสร้อย – อ าเภอหนองสูง ส่วนถนนเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้านมีทั้งถนนลาดยางของ กรมทางหลวง สลับกับถนนดินลูกรัง ส าหรับถนนภายในหมู่บ้านก าลังได้รับการ
พัฒนาเป็นถนนคอนกรีต แต่มีบางส่วนยังเป็นถนนดินลูกรัง การสัญจรของประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย  หรือห่างจากตัวอ าเภอนิคมค าสร้อยจึงมีความล าบากมาก ถนนลาดยางมี 
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หลุมลึก    ถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเพราะถนนมีสภาพเป็นโคลนและลื่นมาก ส่วนใน
ฤดูแล้งจะมีฝุุนคลุ้งกระจาย 
 การคมนาคม/การสัญจร ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย มีเส้นทางการคมนาคม 
ดังนี้ 

1. ถนน 
- ถนนลูกรัง  จ านวน  11 สาย  
- ถนนลาดยาง  จ านวน  5 สาย  
- ถนนคอนกรีต  จ านวน  47 สาย  

2. สะพาน 
- สะพานคอนกรีต จ านวน  5 แห่ง  

2. การไฟฟ้า 
 มีไฟฟูาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ได้ใช้ไฟฟูาครบทุกครัวเรือน เว้นแต่ครอบครัวบางส่วนที่แยกออกไปจาก
หมู่บ้านเดิม เพื่อไปท าการเกษตรยังไม่มีไฟฟูาใช้แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อย ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
ค าสร้อยได้ด าเนินการไปแล้วเป็นบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการใช้จ่ายสูงมาก 
 การขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตร ยังเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจากมีการ
ขยายตัวด้านเศรษฐกิจด้านการเกษตรจ านวนมาก รายละเอียด ดังนี้ 
 1. ใช้ไฟฟูาที่ผลิตจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ 
 2. จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้คิดเป็นร้อยละ 99 ของครัวเรือน 
 3. การประปา 
    - จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้   จ านวน 742 ครัวเรือน 
 4. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   - ที่ท าการไปรษณีย์ประจ าหมู่บ้าน (บ้านภูแผงม้า ม. 10) จ านวน   1 แห่ง  

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 1. การเกษตร 
   ประชากรที่ประกอบอาชีพการเกษตรในเขต อบต. แบ่งได้ดังนี้ 
    - ท านา      จ านวน 1,163  ราย 
    - ท าไร่       จ านวน 17 ราย  
    - ท าสวน      จ านวน 66 ราย  
 2. การประมง 
    - ไม่มี  
 3. การปศุสัตว์ 
    - ในเขต อบต. มีผู้ประกอบอาชีพปศุสัตว์ จ านวน 2 ราย  
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 4. การบริการ 
    - ค้าขาย      จ านวน 88 ราย  
    - ธุรกิจส่วนตัว   จ านวน 10 ราย  
    - รับจ้างทั่วไป    จ านวน 328 ราย  
 5. การท่องเที่ยว 
    - รีสอร์ท       จ านวน   1 ราย  
 6. อุสาหกรรม 
    - ไม่มี 
 7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
    - กลุ่มอาชีพ     จ านวน 5 กลุ่ม  
 8. แรงงาน  
    - รับจ้างทั่วไป    จ านวน 328 ราย  
    - แรงงานอ่ืนๆ    จ านวน   55 ราย  
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

  1. การนับถือศาสนา 
    - ศาสนาพุทธ  

 2. ประเพณีและงานประจ าปี 
    - วันลอยกระทง   
    - วันสงกานต์และวันผู้สูงอายุ  
    - วันเข้าพรรษา  
    - วันออกพรรษา  
    - บุญบั้งไฟ  
    - บุญประจ าปีแต่ละหมู่บ้าน  
 3. ภูปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
    - ภาษาอีสาน 
    - ภาษาภูไท  
 4. สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
    - ไข่เค็ม  
    - ตะกร้าสาน  
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 1. น้ า  
 มีแหล่งน้ าที่ส าคัญ คือ อ่างเก็บน้ าห้วยขี้เหล็กเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว  และเพ่ือการเกษตร  อีกส่วน
หนึ่งจะเป็นล าห้วยเล็กๆ ที่มีความตื้นเขินมากแล้ว เช่น ห้วยขี้เหล็ก เป็นล าห้วยที่เชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้ าห้วย
ขี้เหล็กของกรมชลประทาน และเป็นแหล่งหาอาหารและสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยการท าอาชีพประมง 
และอาชีพเกษตรกรรม ส่วนหนึ่งติดกับหมู่บ้านเดชจ านง บ้านโนนเกษม บ้านด่านมน  ห้วยมะเหี่ยว  ห้วยหาด 
ห้วยแต้ ห้วยแคน ห้วยปลาดุก ห้วยหลง ล าห้วยเหล่านี้เชื่อมโยงติต่อกันในหลายหมู่บ้าน มีสภาพตื้นเขินหากมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะมีประโยชน์ในด้านการเกษตรอย่างมากท้ังทางด้านการเกษตร          การเลี้ยง
สัตว์ 
 2. ป่า 
 ต าบลนิคมค าสร้อยสภาพพ้ืนที่ปุามีหลายประเภทด้วยกัน เช่น ปุาที่เกิดตามธรรมชาติบนภูเขาและ
ไหล่เขา ริมล าห้วยตามธรรมชาติ สภาพปุาที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ไผ่ ไม้โตเร็ว และไม้ผลต่าง ๆ 
กระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน ปุามีโอกาสบุกรุกแผ้วถาง ท าลายเพราะสาเหตุความต้องการน ามาใช้สอย
ของราษฎรในพ้ืนที่ 
 ปุา มีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ตามภูเขาเช่น ภูน้อย ภูแผงม้า และวนอุทยานภูหมู ที่เป็นทั้งปุาเขา
และสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย ปุายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เมื่อได้รับ
การอนุรักษ์แล้วสามารถเป็นแหล่งอาหารของชุมชนได้  เช่น  เห็ด  หน่อไม้ เป็นต้น  
 3. ภูเขา 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อยมีภูเขาส าคัญ ดังนี้ 
   - ภูน้อย  
   - ภูแผงม้า   
   - วนอุทยานภูหมู  
 4. คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรธรรมชาติในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อยยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปุาและ
แหล่งน้ าต่างๆ ยังเป็นแหล่งอาหารของชุมชนได้ แต่ยังต้องได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เพราะชาวบ้าน
เริ่มมีบุกรุกปุาเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ    
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ส่วนที่ 3 
การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 

ผลการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 
 

องค์ประกอบของความเสี่ยง อบต. ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑.กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
๑. สภาพแวดล้อม 
 ส านักปลัด มีค าสั่งมอบหมายงานแต่ไม่มีค าชี้แจง
ลักษณะงานเพ่ิมเติม ส่วนกอง/งานอ่ืน ไม่มีระบุ
ผู้รับผิดชอบการจัดท าร่างข้อบัญญัติ 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
๑) แต่ละกองงานไม่ตรวจสอบโครงการกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  จึงน าไปตั้งงบประมาณโดยไม่ทราบว่าไม่มีใน
แผนฯ 

๒) ตั้งชื่อโครงการขึ้นมาใหม่ ทั้งที่เป็นโครงการที่มีอยู่แล้ว
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
๑) มีค าสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละ
ภารกิจ 

๒) จัดส่งข้อมูลร่างข้อบัญญัติให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจทานก่อน
กรอกข้อมูลในระบบ 

๔. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑) จัดท ารูปเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
แจกจ่ายไปทุกกอง/งาน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดเก็บไว้ส าหรับค้นคว้าที่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร อบต.ฯ 

๒) บันทึกข้อมูลในระบบ e-laas สามารถเข้าสืบค้นได้ 
โดยผ่านระบบ Internet 

๓) ใช้ส่งหนังสือราชการ ประชุม และติดต่อทางโทรศัพท์ 

 
   ค าสั่งก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานของ
ส านัก/กอง/งาน จะต้องสัมพันธ์กับระหว่าง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกับงานที่ต้องท า การก าหนด
ภารกิจงานจึงต้องชัดเจน เหมาะสมกับบุคลากร 
และสามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามค าสั่ง              
   โครงสร้างองค์กรได้ก าหนดไว้ชัดเจน แต่ยังไม่
สามารถสรรหาบุคลากรได้ตามต าแหน่งที่ก าหนด 
ยังคงกระจายงานหลักให้ข้าราชการรับผิดชอบ 
และมีพนักงานจ้างทั่วไป ลูกจ้างโครงการ เป็น
ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน  จ านวนบุคลากรก็ยังไม่
เพียงพอกับปริมาณงาน โดยเฉพาะในงานของงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   การท าความเข้าใจกับระเบียบ หนังสือสั่งการที่มี
การแก้ไขปรับปรุงใหม่ เป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนา
บุคลากร นอกจากจะท าให้เกิดความผิดพลาดใน
งานแล้ว ยังขาดความเชื่อถือศรัทธาที่มีต่อ
หน่วยงาน 
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๕. การติดตามประเมินผล                                 
ติดตามประเมินผลการท างานโดยการรายงานในการ
ประชุมประจ าเดือน 
   การจัดส่งข้อบัญญัติให้แต่ละกอง/งานไว้ใช้เป็น
แนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณภายในระยะเวลาที่
ระเบียบฯ ก าหนด 
2. กิจกรรมควบคุมงบบริหารจัดการ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม  
   การมอบหมายงานได้จัดท าเป็นค าสั่งชัดเจน ในการ
บริหารงานบุคคล ที่มีพนักงาน  อบต.และพนักงานจ้าง
ทั่วไปเป็นผู้ช่วย การปฏิบัติงานเป็นไปตามค าสั่ง
มอบหมายงาน ผู้บริหารเห็นความส าคัญของงาน
บุคลากรโดยเฉพาะการจัดท ากรอบอัตราก าลัง
ข้าราชการและพนักงานจ้าง และรับโอนย้าย การสรรหา
บุคลากร งานบรรจุแต่งตั้ง โอนย้ายและเลื่อนระดับ งาน
การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก งาน
ทะเบียนประวัติ และบัตรพนักงาน งานปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปี งานขออนุญาตปรับปรุง
ต าแหน่ง และอัตราก าลัง งานพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้
เพ่ือให้งบบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบก าหนด 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
๑) หน่วยงานมีความต้องการใช้บุคลากรตามต าแหน่ง
งานที่ยังว่างอยู ่
๓. กิจกรรมการควบคุม 
๑) กระจายงานให้บุคลากรที่มีอยู่ปฏิบัติงานแทน 
๔. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑) มีการประชุมหัวหน้ากองงานเพ่ือพิจารณาแนว
ทางแก้ไขปัญหา  
๒) ประชุมพนักงานเพ่ือท าความเข้าใจกับนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ  
 

  การมีส่วนร่วมของประชาชน มีผลต่อการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกส่วนราชการ ได้
ก าหนดจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเชิญชวนให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่างๆ แต่ยัง
ขาดแรงจูงใจที่ท าให้ประชาชนจะเข้าร่วมกิจกรรม
ของทางอบต.ฯ อย่างสม่ าเสมอและตลอดไป 
   ผู้บริหารทุกระดับ ควรให้ความส าคัญกับการจัด
วางระบบคว มเสี่ยง  และใฝุหาความรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการจัด
วางระบบและประเมินเพิ่มมากขึ้น 
   ส านัก/กอง/งาน ในองค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมค าสร้อยได้มีการวางระบบควบคุมความเสี่ยง
ใน 14 กิจกรรม คือ      
    1. กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  

      2. กิจกรรมการควบคุมงบบริหารจัดการ 
    3. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
    4. กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา 
    5. กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน 
    6. กิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
    7. กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
    8 .กิจกรรมการปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
    9. กิจกรรมงานก่อสร้าง 
    10. กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟูา 
    ๑1. กิจกรรมการค านวณประมาณการช่าง 
    ๑2. กิจกรรมการตรวจฎีกา     
    ๑3. กิจกรรมงานการเงินการบัญชี 
    ๑4. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
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๕. การติดตามประเมินผล 
๑) ติดตามประเมินผลการท างานโดยการประชุม 
๒) ตรวจสอบจาก การจัดท าแผนอัตราก าลัง 
 
3. กิจกรรม ด้านส่งเสริมอาชีพ 
๑. สภาพแวดล้อม 
   เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกิดจากประชาชนไม่เห็น
ความส าคัญของการอบรมเพ่ือส่งเสริมอาชีพ 

๒.การประเมินความเสี่ยง 
   ขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้การ
ด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 

๓.กิจกรรมการควบคุม 
   ก าชับให้มีการรายงานผลการด าเนินงานทุกครั้ง เพื่อหา
ปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหา 

๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
   มีระบบ Internet ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
ค าสร้อยในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่เก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติ งานและเหมาะสมกับผู้ใช้ มีการติดต่อ
ประสานงาน 

๕.การติดตามประเมินผล 
   มีการติดตามประเมินผลการและประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝุายบริหาร 
ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

 
   ได้ท าการควบคุมความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น ๑ 4 
กิจกรรม มีการควบคุมที่เพียงพอ ท าให้ความเสี่ยง
หมดไป และไม่ต้องท าการควบคุมความเสี่ยงอีก
ต่อไปจ านวน ๑ กิจกรรม คือ การปูองกัน และ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

   อบต.ฯ มีการประเมินความเสี่ยงตามหลักการ
บริหารที่เป็นสากล ส่วนใหญ่จะเป็นความเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ คุณภาพและ
ความสามารถของบุคลากร โครงสร้างองค์กร 
เครื่องมือเครื่องใช้  มีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ 
โดยก าหนดแนวทางปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน
ในอนาคต จากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตาม
ศักยภาพ เครื่องมือเครื่องใช้ และทรัพยากรที่มีใน
องค์กร  ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็น
ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่อาจควบคุมได้ ได้แก่ 
ความรับผิดชอบของผู้น าและประชาชน การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา การยอมรับ ความเชื่อถือเชื่อมั่น
ในองค์กร 
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4. กิจกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม  
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค า
สร้อย มีจ านวน ๒ แห่ง ได้มีค าสั่งแบ่งงานมอบหมาย
หน้าที่ให้บุคลากรในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีครู
ผู้ดูแลเด็ก 1 คน ผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็ก 4 คน มี นักวิชาการ
ศึกษาเป็นผู้ดูแล 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
๑) ไม่มีผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๒) ไม่มีการบริหารงานที่เป็นระบบครบวงจร (PDCA) 

๓. กิจกรรมการควบคุม  
๑) มีค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าส านักงานปลัดรักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
๒) ท าเรื่องสรรหาผู้อ านวยการกอง 
๓) ก าชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๑) มีการเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
๒) ใช้ส่งหนังสือราชการ ประชุม และติดต่อทางโทรศัพท์ 
ในการประสานงานต่างๆ  

๕. การติดตามประเมินผล  
   ติดตามประเมินผลการท างานโดยการประชุม
ประจ าเดือนอย่างสม่ าเสมอทุกเดือนแบบสอบทานการ
ควบคุมภายใน 
 
 

   กิจกรรมการควบคุมภาพรวม มีความสอดคล้อง
กับปัจจัย เครื่องมือ และทรัพยากรขององค์กร และ
กระบวนการการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดย
กิจกรรม ควบคุมนั้น เป็นส่วนหนึ่งของงานประจ าที่
ต้องปฏิบัติตามปกติ  ซึ่งผู้บริหาร หัวหน้างาน
จะต้องก ากับดูแลให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็
ตามในกิจกรรมและงานที่จัดวางระบบควบคุมยัง
ต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพ่ิมเติมเป็น
ส่วนใหญ่ 

   ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีความ
เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่  จะใช้ข้อมูลการรายงาน
เป็นหนังสือราชการและรายงานผ่านระบบ
สารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
การติดต่อสื่อสารส่วนใหญ่จะใช้การติดต่อ
ประสานงานผ่านทางหนังสือราชการ โทรสาร 
โทรศัพท์ การประชุม และการแจ้งข่าวสารทางหอ
กระจายข่าวของ   องค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
ค าสร้อย ส่วนการสื่อสาร และการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต ในเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมค าสร้อย ความเสถียรของอินเตอร์เน็ตยังมี
ข้อจ ากัด และการปรับปรุงข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ เป็น
ปัจจุบัน 
   ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม
ตามสภาพขององค์กร  มีการติดตามประเมินผล
ตามระบบควบคุมภายในตอนสิ้นปีโดยหัวหน้างาน  
แต่ไม่มีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
และพนักงาน  
   ผลการประเมินมีการจัดรายงานพร้อม
ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการ
แก้ไขและก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
ต่อไป 
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5. กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน   
๑. สภาพแวดล้อม 
   มีค าสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ให้ครูเด็กเล็ก
รับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน จ านวน 1 คน รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 แห่ ง โดยมีผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ช่วย 
ศูนย์เด็กเล็กบ้านภูแผงม้า จ านวน 2 คน ศูนย์เด็กเล็กบ้าน
โนนเกษม จ านวน ๒ คน 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
๑) การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการประสบการณ์การ
เรียนรู้ ยังไม่หลากหลาย  
๒) ขาดการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพ่ือมี  
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
๑) ก าหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าแผนการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีการบูรณาการประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
๒) มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๑) ใช้สื่อการสอนสื่อสารกับนักเรียน 
๒) จดหมาย/โทรศัพท์ แจ้งข่าวสารกับผู้ปกครองและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓) เผยแพร่กิจกรรมที่ด าเนินการในเว็บไซต์ของ อบต. 

๕. การติดตามประเมินผล  
   ติดตามประเมินผลการท างานโดยการประชุม
ประจ าเดือนอย่างสม่ าเสมอทุกเดือนแบบสอบทาน 
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องค์ประกอบของความเสี่ยง อบต. ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

6. กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพภายใน 
๑. สภาพแวดล้อม 
   ไม่มีการระบุงานไว้ในค าสั่งมอบหมายงาน บุคลากรแต่
ละศูนย์ฯ จะช่วยกันท าเอกสารเพื่อรับการประเมิน 
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจัดวางระบบการประกัน
คุณภาพภายใน จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสม่ าเสมอ 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
๑. ไม่ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีส่วนร่วมน้อยใน
การประเมินผลการด าเนินงาน 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
๑. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดย 
ระบุไว้ในค าสั่งมอบหมายงาน 
๒. มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ไม่ 
ครอบคลุมถึงการติดตามผลการด าเนินงาน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๑) มีการจัดเก็บผลงานโครงการที่ด าเนินการในแต่ละปี 

๕. การติดตามประเมินผล 
๑)ติดตามประเมินผลการท างานโดยการประชุม
ประจ าเดือน อย่างสม่ าเสมอทุกเดือน  
๒) แบบสอบทานการควบคุม 
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องค์ประกอบของความเสี่ยง อบต. ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 

 
 
7. กิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด   
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
- บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอ้ือต่อการควบคุมการมอบ
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจ านวนผู้ปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

๒.การประเมินความเสี่ยง 
๑) ขาดความร่วมมือจากผู้น าหมู่บ้านและผู้ติดยาเสพติด
ในการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ 

๓.กิจกรรมการควบคุม 
๑) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด 
๒) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการแจ้งเบาะแส /
ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
   มีระบบ Internet ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
ค าสร้อยในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่เก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติ งานและเหมาะสมกับผู้ใช้ มีการติดต่อ
ประสานงานไปยังหน่วยงาน ต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ชัดเจนส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

๕.การติดตามประเมินผล 
   มีการติดตามประเมินผลการควบคุมและประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อ
ติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมอย่างต่อเนื่องและ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของ
ฝุายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบของความเสี่ยง อบต. ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

8. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
๑. สภาพแวดล้อม 
   สภาพแวดล้อมภายใน ในการออกปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าที่ บุคลากร และยานพาหนะท่ีใช้ส าหรับออก
พ้ืนที่ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการ
ด าเนินงาน ดูแลงานในพื้นที่รับผิดชอบไม่ทั่วถึง เสียเวลา 
สภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับ
ทางหน่วยงาน ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องออกไป
บริการประชาชน จึงไม่ปฏิบัติตนและดูแลรักษาบ้านเรือน 
สภาพแวดล้อมตามค าแนะน า และมีผู้ปุวยจากถิ่นอ่ืนเข้า
มาพักอาศัยในพ้ืนที่ ท าให้การยากต่อการระวังปูองกั น๒. 
การประเมินความเสี่ยง 
๑) ประชาชนไม่ตระหนักถึงการระวังปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 
๒) ไม่สามารถท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้อย่างจริงจัง 
๓) ไม่ได้รับข้อมูลผู้ปุวยในทันที 
๔) ผู้ปุวยรับเชื้อมาจากที่อ่ืนท าให้แก้ปัญหาไม่ได้ผล 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
๑) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดยการแจกเอกสารแผ่นพับ 
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว  
๒) ควบคุมการใส่ทรายอะเบทให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
๓) พ่นหมอกควันตามระยะเวลาที่ก าหนดในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๑) ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก ผ่านทาง
หนังสือราชการ/โทรศัพท์/แฟกซ์/Line/Facebook 
๒) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางหอกระจายข่าว 
๓) รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
๕) การติดตามประเมิลผล 
   ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอบทานการปฏิบัติงาน
เป็นรายครั้ง รายงานผลต่อหัวหน้างานทราบ 
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องค์ประกอบของความเสี่ยง อบต. ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

9. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
๑.สภาพแวดล้อม 
   จากค าสั่งภายใน พบว่า บุคลากรไม่เพียงพอต่องานที่
ได้รับมอบหมาย ซึ่งท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่  
๒.การประเมินความเสี่ยง 
๑) สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน
ไม่ได้รับการดูแลรักษา ท าให้สูญเสียงบประมาณในการ
บูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
๑) สร้างแรงจูงใจให้กับผู้น าหมู่บ้าน/ประชาชนในพื้นท่ีได้
การปกปูอง ปูองกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติ
ของส่วนรวม 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๑) มีระบบสารสนเทศ (e-plan) 
๒) ผู้บริหารได้รับการรายงานจากแหล่งภายใน และ
ภายนอกที่เหมาะสม 
๓) มีการสื่อสารผ่านโทรทัศน์ แฟกซ์ หนังสือราชการ 
๕. การติดตามและประเมินผล 
๑) มีการติดตามและก ากับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเหมาะสม 

๒) ๒) มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ
ต่อเนื่อง 

๓) ๓) มีการสอบทานความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานใน
แต่ละเรื่อง 
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องค์ประกอบของความเสี่ยง อบต. ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

10. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
๑. สภาพแวดล้อม 
   จากค าสั่งก าหนดและมอบหมายงาน ได้ก าหนดให้
วิศวกรโยธา เป็นผู้รับผิดชอบงานในต าแหน่งหัวหน้างาน 
และมีพนักงานจ้างเป็นผู้ช่วย ขณะนี้มีการโยกย้ายและยัง
ไม่มีค าสั่งมอบหมายให้ผู้ใดมาท าแทน 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
๑) การตั้งงบประมาณรายจ่ายมีข้อจ ากัด  
๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการติดตั้งไฟฟูาให้ถูกต้องตามหลักการ ท าให้
เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
๑) จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามล าดับความ
เร่งด่วน และค านึงถึงความทันสมัยของอุปกรณ์ อายุการ
ใช้งาน 
๒) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟูา
โดยเฉพาะ 
๓) ก าชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๑) มีระบบสารสนเทศ (e-plan) 
๒) ผู้บริหารได้รับการรายงานจากแหล่งภายใน และ
ภายนอกที่เหมาะสม 
๓) มีการสื่อสารผ่านโทรทัศน์ แฟกซ์ หนังสือราชการ 
๕. การติดตามและประเมินผล 
๑) มีการติดตามและก ากับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเหมาะสม 

๔) ๒) มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ
ต่อเนื่อง 
๓) มีการสอบทานความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่
ละเรื่อง 
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องค์ประกอบของความเสี่ยง อบต. ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

11. กิจกรรมด้านการค านวณประมาณการช่าง 
๑. สภาพแวดล้อม 
   งานประมาณการช่าง เป็นงานย่อยของงานวิศวกรรม   
มีการก าหนดหน้าที่และมอบหมายความรับผิดชอบให้นาย
ช่างโยธา เป็นหัวหน้างาน ซึ่งด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝุาย
ปูองกันฯ อีกต าแหน่งหนึ่งด้วย 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
๑) การตั้งงบประมาณรายจ่ายมีข้อจ ากัด  
๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการติดตั้งไฟฟูาให้ถูกต้องตามหลักการ ท าให้
เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
๑) รายละเอียดการค านวณประมาณการช่างในแต่ละ
รายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการ
ค านวณสูตร excel ผิดพลาด ไม่มีการตรวจทาน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๑) มีระบบสารสนเทศ (e-plan) 
๒) ผู้บริหารได้รับการรายงานจากแหล่งภายใน และ
ภายนอกที่เหมาะสม 
๓) มีการสื่อสารผ่านโทรทัศน์ แฟกซ์ หนังสือราชการ 
๕. การติดตามและประเมินผล 
๑) มีการติดตามและก ากับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเหมาะสม 

๕) ๒) มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ
ต่อเนื่อง 
๓) มีการสอบทานความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่
ละเรื่อง 
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องค์ประกอบของความเสี่ยง อบต. ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑2. กิจกรรมการตรวจฏีกา 
๑. สภาพแวดล้อม 
   เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  ของ
กองคลังเมื่อส ารวจวิเคราะห์  และประเมินแล้วระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ  ยังมีจุดอ่อน เกี่ยวกับ
เรื่องการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
หน่วยงานผู้เบิก  อาจยังไม่เคร่งครัด  ในการตรวจสอบ
เอกสารการเบิกจ่าย  

๒. การประเมินความเสี่ยง 
๑) ระเบียบหลักเกณฑ์ตามหนังสือสั่งการมีการปรับปรุง
ใหม่ ท าให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบไม่เข้าใจระเบียบจึงท าให้
การเบิกจ่ายล่าช้า หรืออาจผิดพลาดได้ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
๑) มีการตรวจสอบเอกสารทางการเงิน  ที่กองคลังได้รับ
จากหน่วยงานผู้เบิก ก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๑) น าระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ  
Internet เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ 
หนังสือสั่งการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
๒) การประสานงานทั้งภายในและภายนอกกองคลัง 
จะใช้หนังสือราชการ/โทรศัพท์/โทรสาร 

๕. การติดตามประเมินผล 
   ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติกับผู้อ านวยการกองคลัง 
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13. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
๑. สภาพแวดล้อม 
   เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  ของ
กองคลังด้านงานการเงินและบัญชี  เมื่อส ารวจวิเคราะห์   
และประเมินแล้ว  ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมไม่
เพียงพอ ยังมีจุดอ่อน เกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่ายเงินตาม
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ  หน่วยงานผู้เบิกไม่ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ค าสั่งแบ่งงานอาจไม่ชัดเจน 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
๑) การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ   
๒) เจ้าหน้าที่ตรวจฎีกา ไม่ถ่ีถ้วนก่อนเสนออนุมัติ  จึงท าให้
เอกสารประกอบฎีกามีข้อผิดพลาดไม่ครบถ้วนตาม
ระเบียบฯ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
๑) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๒) มีค าสั่งแบ่งงานอย่างชัดเจน โดยระบุเจ้าหน้าที่ผู้จัดท า
ฎีกา และผู้ตรวจฎีกาซ่ึงจะต้องเป็นคนละคนกัน 
๓) ให้ค าแนะน าเก่ียวกับเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย
ให้กับหน่วยงานผู้เบิก 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๑) น าระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ  
Internet เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ 
หนังสือสั่งการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
๒) การประสานงานทั้งภายในและภายนอกกองคลัง 
จะใช้หนังสือราชการ/โทรศัพท์/โทรสาร 
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๕.การติดตามประเมินผล 
   ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติกับผู้อ านวยการกองคลัง 
 
14. กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   ๑. สภาพแวดล้อม 
   เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  ของ
กองคลัง เมื่อส ารวจวิเคราะห์  และประเมินแล้วระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ  ยังมีจุดอ่อน เกี่ยวกับ
เรื่องการ พัฒนาและจัดเก็บรายได้ กรณีเจ้าหน้าที่ยังขาด
ทักษะประสบการณ์และยังไม่มีแผนที่ภาษี  ท าให้
ปฏิบัติงานล่าช้าไม่ครบถ้วนตามก าหนดเวลาท าให้
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถท างานได้ทันเวลาเป็นต้น 
   เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ความ
เสี่ยงจากพ้ืนที่บริเวณเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
ค าสร้อย เป็นพื้นที่มีการเดินทางไปเพื่อจัดเก็บอยู่ไกลตัว
ส านักงาน ดังนั้นในการเดินทางไปเพื่อจัดเก็บอยู่ไกลตัว
ส านักงาน  จึงต้องใช้รถยนต์ในการเดินทางแต่เนื่องจาก
ภารกิจมาก การใช้รถยนต์จึงต้องพลัดเปลี่ยนกันใช้ ท าให้
เสียเวลาในการเดินทางไปได้ทันเวลาจึงเป็น  จุดอ่อน  
ส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 
ท าให้ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดทักษะประสบการณ์ใน กฎ 
ระเบียบใหม ่
๒) ไม่มีแผนที่ภาษีท าให้การจัดเก็บภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินอาจดูแลไม่ทั่วถึงหรือทันเวลา 
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๓. กิจกรรมการควบคุม 
๑) แบ่งแยกหน้าที่ด าเนินการจัดเก็บภาษี 
๒) มีการปรึกษาหารือซักซ้อมความเข้าใจในการจัดท า
จัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
๓)  จัดให้มีการตรวจสอบแผ่นที่และอุปกรณ์ก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
๔) ให้เจ้าหน้าที่ไปพบผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดท าภาษี
เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๑) น าระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ  
Internet เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ 
หนังสือสั่งการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
๒) การประสานงานทั้งภายในและภายนอกกองคลังจะใช้
หนังสือราชการ/โทรศัพท์/โทรสาร 

๕. การติดตามประเมินผล 
   ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติกับผู้อ านวยการกองคลัง  ด าเนินงาน ดูแลงานใน
พ้ืนที่รับผิดชอบไม่ทั่วถึง เสียเวลา 
   สภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ
กับทางหน่วยงาน ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้อง
ออกไป 

 

            

 
 

 


