
 

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 

กอง/งาน  ส านักปลัด  งานบริหารงานทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  2565 

 

ภารกิจ ประเมินความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
 

ปัญหาและอุปสรรค ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานการตกิารติดตามรายงานผล
การด าเนินงานตามหนังสือสั่งการ  
วตัถุประสงค ์
 เพื่อให้การด าเนินงานด้านในการ
ติดตามเร่งรัดงานต่าง ๆเป็นไป
ตามก าหนดเวลา 
 

ปัจจัยเสี่ยง  
-หนังสือราชการล่าช้า 
-หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ด าเนินการ
และติดตามงานให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
สาเหตุ 
1.กองงานด าเนินงานไม่แล้วเสร็จตาม
ก าหนดของแต่ละกอง 
2.มีหน่วยงานภายนอกประสานงาน
ไม่แล้วเสร็จตามหนังสือสั่งการท าให้
เกิดการทวงถาม 
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(เสี่ยงน้อย) 

สีเขียว 

1.ให้มีการลงทะเบียนหนังสือรับหนังสือ
ส่งเป็นปัจจุบัน 
2.ให้มีการติดตามงานให้ทันตาม
ก าหนดเวลา  และก าชับให้เจ้าหน้าที่หมั่น
ติดตาม  ทวงถามอย่างสม่ าเสมอ 
3. ให้มีการติดตามและทวงถามโดยตรง
กับ  ผอ.กองเมื่องานถึงเวลาที่ก าหนด 
ราชการที่ท าให้งานเกิดความล่าช้า 
4.ให้มีการด าเนินการส่งไลน์แจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งไลน์กลุ่ม/
กิจกรรม อบต. 
5.ท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาให้
พิจารณาบทลงโทษ  ส าหรับผู้ปฏิบัติ 

 
 
 
 
- 

 

 

 

 
ส านักปลัด 

 

 

 

 



 

 

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 

กอง/งาน  ส านักปลัด  งานบริหารงานทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  2565 

ภารกิจ 
 

ประเมินความเสี่ยง 
 

ระดับความ
เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
 

ปัญหาและอุปสรรค ผู้รับผิดชอบ 

 
กิจกรรม 
การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การใช้รถยนต์ของ
หน่วยงานมีความเหมาะสมกับ
ประเภทการใช้งาน และได้รับการ
บ ารุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ 
 

ปัจจัยเสี่ยง  
-การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ไม่เป็นไปตามกระบวนการ 
 
สาเหตุ 
1. เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสาร
ระหว่างหน่วยงานภายนอก 
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เสี่ยงปานกลาง 
(สีน้ าเงิน) 

 
๑.  ท าค าสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้
รถยนต์ให้ชัดเจน 
2..ให้มีเอกสารในการขออนุญาตในการ
ส่วนกลางโดยมีผู้บังคับบัญชาเซ็น 
อนุมัติก่อนการใช้รถยนต์ส่วนกลางใช้
รถยนต์ 
3.สั่งการให้มีการด าเนินการขอใช้รถยนต์
ส่วนกลางให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากไม่
ด าเนินการถือว่าท าผิดระเบียบอย่าง
ร้ายแรง 

 
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับสั่งการงาน
เร่งด่วนไม่ปฏิบัติตามข้ันตอน
ของระเบียบทางราชการ 

 

 
ส านักปลัด 

 

 

 

 



 

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 

กอง/งาน  ส านักปลัด  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประจ าปีงบประมาณ  2565 

 

ภารกิจ 
 
 

ประเมินความเสี่ยง 
 
 

ระดับความ
เสี่ยง 

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
 

ปัญหาและอุปสรรค ผู้รับผิดชอบ 

 
กิจกรรมความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยใน
ชีวิต 

ปัจจัยเสี่ยง  
-เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติได้รับอันตรายจาก
การปฏิบัติงาน 
 
สาเหตุ 
1.ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะด้าน 
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(ปานกลาง) 
สีน้ าเงิน 

 
ให้มีหัวหน้าชุดประเมินสถานการณ์และมี
การจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้
เจ้าหน้าที่ 

 

 
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
จัดซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ได้ครบทุก
คน 

 
ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 

กอง/งาน  กองคลัง  งานบริหารงานคลัง 

ประจ าปีงบประมาณ  2565 

 

ภารกิจ 
 
 

ประเมินความเสี่ยง 
 
 

ระดับความ
เสี่ยง 

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
 

ปัญหาและอุปสรรค ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
การตรวจสอบอนุมัติ ฎีกาก่อนเบิก
จ่ายเงิน 
วัตถุประสงค ์
- เพ่ือให้เอกสารประกอบฎีกาเบิก
จ่ายเงินถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง
การ 
-เพ่ือป้องกันและลดความผิดพลาด
สร้างความน่าเชื่อถือ และความ
โปร่งใสให้กับหน่วยงาน 

ปัจจัยเสี่ยง  
-การเบิกจ่ายมีปริมาณมากแต่
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาไม่
เพียงพอการเงินไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
สาเหตุ 
1.ด้วยภารกิจงานด้านการเบิกจ่ายมี
จ านวนมากขึ้นแต่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่
เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงินและผู้
บันทึกบัญชีเป็นบุคคล คนเดียวกัน 
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(สูง) 
สีแดง 

 
1.เพ่ิมจ านวนข้าราชการ ผู้รับผิดชอบใน
ต าแหน่งหน้าที่ 
2.แบ่งงานรับผิดชอบของส่วนงานแต่งละ
ด้านให้กระจายงานให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบไม่ให้เป็นบุคคลคนเดียวกัน 

 
ขาดบุคลากรที่เป็นข้าราชการ
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง 

 
งานการเงินและ

บัญชี 

 

 

 

 



 

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 

กอง/งาน  กองคลัง  งานพัฒนารายได ้

ประจ าปีงบประมาณ  2565 

 

ภารกิจ 
 
 

ประเมินความเสี่ยง 
 
 

ระดับความ
เสี่ยง 

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
 

ปัญหาและอุปสรรค ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
การจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค ์
-เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ มีวิธีการ
จัดเก็บรายได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามแผนการจัดเก็บภาษี  
 

ปัจจัยเสี่ยง  
-ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีไม่ให้ความ
ร่วมมือ 
-พ้ืนที่มีขนาดใหญ่ 
สาเหตุ 
-ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
ในเรื่องของการช าระภาษี 
-ประชาชนบางส่วน มาช าระภาษี
ล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่ก าหนด 

 
4 
สูง 

สีแดง 

 
-ออกบริการรับช าระภาษีนอกพ้ืนที่ 
บริการถึงสถานที่ประกอบการ 
-จัดอบรมสัญจร ให้ความรู้ด้านการช าระ
ภาษี พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ และ
ขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์
ผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าว 

 
-ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 
-ผู้ประกอบการไม่มีเวลาออกมา
ช าระภาษี ณ ที่ท าการ อบต. 
 

 
งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 

กอง/งาน  กองคลัง  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

ประจ าปีงบประมาณ  2565 

 

ภารกิจ 
 
 

ประเมินความเสี่ยง 
 
 

ระดับความ
เสี่ยง 

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
 

ปัญหาและอุปสรรค ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค ์
1.เพ่ือให้การด าเนินการให้ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
2.เพ่ือให้การด าเนินการให้ถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

ปัจจัยเสี่ยง  
-การด าเนินการเก่ียวกับข้ันตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างของแต่ละส านัก/กองส่ง
เอกสารมายังพัสดุกลางไม่ครบถ้วนใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
สาเหตุ 
เอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมา
ให้พัสดุกลางด าเนินการยังมีผิดอยู่ ไม่
ครบถ้วน 
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(สูง) 
สีแดง 

 
-ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อ
ระเบียบพัสดุฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
เข้าใจ ถึงข้ันตอนวิธีการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 
-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัด
จ้างแต่ะละกอง ขาดความรู้
ความเข้าใจในข้อระเบียบและ
วิธีการด าเนินการด้านพัสดุ 

 

 
งานพัสดุและ

ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 
 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 

กอง/งาน  กองคลัง  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

ประจ าปีงบประมาณ  2565 

 

ภารกิจ 
 
 

ประเมินความเสี่ยง 
 
 

ระดับความ
เสี่ยง 

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
 

ปัญหาและอุปสรรค ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
การควบคุมพัสดุ สิ้นเปลือง 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้มีการจัดท าและการ
ควบคุม การรบั – การจ่าย พัสดุ
สิ้นเปลือง ให้เป็นปัจจุบัน และให้
มีการใช้พัสดุอย่างคุมค่า ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

ปัจจัยเสี่ยง  
- พัสดุมีการเบิกใช้จ่ายโดยไม่มีการ
เขียนใบเบิกพัสดุเป็นปัจจุบัน 
สาเหตุ 
- พัสดุสิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้ง
ในรอบระยะเวลา 1 ปี 
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(สูง) 
สีแดง 

 
-ตรวจเช็คจ านวนวัสดุ เป็นประจ า และลง
บัตรคุมวัสดุให้ตรงกับวัสดุคงเหลือ 
-ในการเบิกแต่ละครั้ง ก าชับให้เจ้าหน้าที่
ผู้เบิกต้องท าใบเบิกทุกครั้ง เพื่อเป็นการ
คุมพัสดุ 

 
-ปริมาณงานและความ
รับผิดชอบภารกิจของ อปท. มี
มาก ซึ่งท าให้การใช้วัสดุ
สิ้นเปลืองมากขึ้น 

 
งานพัสดุและ

ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 

กอง/งาน  กองช่าง งานบริหารงานทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  2565 

 

ภารกิจ 
 
 

ประเมินความเสี่ยง 
 
 

ระดับความ
เสี่ยง 

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
 

ปัญหาและอุปสรรค ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานส ารวจ ออกแบบและ
ประมาณราคา 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านงาน
ส ารวจ ออกแบบและควบคุม
อาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
 

ปัจจัยเสี่ยง  
-ข้าราชการงานโยธาไม่เพียงพอท าให้
งานล่าช้า 
-ราคาวัสดุต่างๆ  ไม่คงที่ท าให้การ
ประมาณราคาต้องแก้ไขตลอด 
 
สาเหตุ 
- เจ้าหน้าที่ท่ีท างานเก่ียวกับงาน
ส ารวจ ออกแบบ และการควบคุม
อาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกัน ซึ่งมี
ความเสียงท าให้งานล่าช้า เสร็จไม่ทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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(ปานกลาง) 
สีน้ าเงิน 

 
-สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะ
ด้านตรงตามมารฐานก าหนดต าแหน่งที่
สามารถปฏิบัติงาน 

 
-ต าแหน่งบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านมีไม่
เพียงพอต่อปริมาณงาน 

 
กองช่าง 
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ภารกิจ 
 
 

ประเมินความเสี่ยง 
 
 

ระดับความ
เสี่ยง 

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
 

ปัญหาและอุปสรรค ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานบริหารการศึกษาปฐมวัย 
วัตถุประสงค ์
1.เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้า 
ที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งาน
นิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา
และงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง  
-ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย
โดยเฉพาะ 
สาเหตุ 
- ครูผู้แลเด็กยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา และมีการจัดท าแผนล่าช้า 
ท าให้การด าเนินการด้านงบประมาณ
ช้าไปด้วย 
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(สีขาว) 
น้อยมาก 

 
-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัด 

 
งบประมาณข่อนข้างจ ากัดท าให้
ยังไม่สามารถส่งบุคลากรเข้า
อบรมได้ครบทุกคน 

 

 
กองการศึกษาฯ 

 

 

 



 

 

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 
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ภารกิจ ประเมินความเสี่ยง 
 

ระดับความ
เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
 

ปัญหาและอุปสรรค ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
ด้านการบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค ์
-เพ่ือสรรหา บุคลากรให้มีคุณวุฒิ
ตรงกับสายงานด้านการเงินการ
บัญชีและพัสดุ 
-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ  และเกิด
ประสิทธิผล 

ปัจจัยเสี่ยง  
-บุคลากรไม่เข้าใจการจัดท างบ
การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-ยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่จะ
มาท างานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง  
สาเหตุ 
- เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งขาดความรู้ 
ความเข้าใจทางด้านการเงินการบัญชี
และพัสดุ และไม่ตรงตามคุณวุฒิ ท า
ให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ 
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(สูงมาก) 
สีแดง 

 
-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
-สรรหาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี
โดยตรง 

 
-ยังไม่ได้รับการจัดสรรบุคลากร 

 
กองการศึกษาฯ 

 

 


