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รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลาสิ้นสุด ณ  วนัที่  30  กันยายน   2565 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ

  คณะการรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ ได้ติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการความเสี่ยง   ณ  วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ.  2565  ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกฑณ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยวส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562  และตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ     พ.ศ.     2561  โดย
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน  และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และ
โปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว   คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง   ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลล าสนธิ   เห็นว่าการควบคุมภายในของ  องค์การบริหารส่วนต าบลสนธิ  มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและ
เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกฑณ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ย งส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.   2562    

กรณีได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  แล้ว  อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง 
การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้  
 

1. ความเสี่ยง 
              ๑.1) กิจกรรมท าการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ การควบคุมที่มีอยู่  สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากยังมีรายการโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเกิน จ านวนครั้ง
ตามท่ีแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการก าหนดไว้ จึงยังมีความเสี่ยงอยู่ และต้องท าการปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป          
               1.๒)  งานสารบรรณ   การควบคุมท่ีมีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม          
               1.๓)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การควบคุมท่ีมีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  
               1.4)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้จากการเผยแพร่ให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้น แต่ปัญหายาเสพติดในชุมชนยังเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ต้องคอยสอดส่องและแก้ไขปัญหาต่อไป     
               1.5)  การควบคุมและป้องกันประชาชนจากภัยโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่ให้
ความส าคัญและความร่วมมือในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อเท่าท่ีควร เนื่องจากยังมิได้ประสบกับโรคโดยตรง จึงควรเผยแพร่
ความรู้อย่างต่อเนื่อง             
              1.6) ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์  เมื่อมีการจัดกิจกรรมปกป้อง
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนในระดับหนึ่ง    
               1.7) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน    พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ คือ การ
จัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน , มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบ
ก่อน   
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          1.8) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง
และปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน, เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
      1.9) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้  พบว่า ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้โดยตรง ซึ่ง
บางครั้งการลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงิน และเกิดความเสี่ยงจากการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มี
การจัดเก็บ 
       1.10) กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งท าให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ ดังนั้น จึงควรมีการสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้น าชุมชน/ประชาชนในพื้นท่ีได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของ   สาธารณะสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน     
 1.11) กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค   มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือไฟทางสาธารณะเกิดความเสียหาย 
อาจเกิดข้อร้องเรียน และเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                                                                     
         1.12) ด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยชองชุมชน  การประเมินผลการควบคุมมีความเพียงพอ         
          1.13) กิจกรรมสรรหาต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เกิดผลกระทบต่อการท างาน และการกลั่นกรองงาน ขาด
ที่ปรึกษา อาจจะท าให้การด าเนนิงานต่าง ๆ เกิดความผิดพลาด ล่าชา้ และขาดประสิทธิภาพ กิจกรรมสรรหา ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
ระดับช านาญการ เกิดผลกระทบต่อการท างาน ท าให้ด าเนนิงานต่าง ๆ เกิดความผิดพลาด ลา่ช้า และขาดประสิทธิภาพ  
        1.14) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ด้านอาคารสถานที่ยังไม่สามารถจัดสถานที่และสิ่ง
แวดแล้มที่เอ้ือ านวยต่อการเรียนการสอน เนื่องจากงบประมาณมีอยู่จ ากัด และกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการาอน การพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนยังไม่ดีเพียงพอ เนื่องจากขาดงบประมาณและบุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถในการจัดท าสื่อการเรียน
การสอน 

2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

                 2.๑) กิจกรรมท าการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากยังมีรายการโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเกิน จ านวนครั้ง
ตามท่ีแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการก าหนดไว้ จึงยังมีความเสี่ยงอยู่ และต้องท าการปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป          
                2.๒)  งานสารบรรณ   การควบคุมท่ีมีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม          
                2.๓)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การควบคุมท่ีมีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  
                2.4)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้จากการเผยแพร่ให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้น แต่ปัญหายาเสพติดในชุมชนยังเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ต้องคอยสอดส่องและแก้ไขปัญหาต่อไป     
                2.5)  การควบคุมและป้องกันประชาชนจากภัยโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่ให้
ความส าคัญและความร่วมมือในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อเท่าท่ีควร เนื่องจากยังมิได้ประสบกับโรคโดยตรง จึงควรเผยแพร่
ความรู้อย่างต่อเนื่อง             
              2.6) ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์  เมื่อมีการจัดกิจกรรมปกป้อง
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนในระดับหนึ่ง    
              2.7) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน    พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ คือ การ
จดัท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน , มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบ
ก่อน   
             2.8) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง
และปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน, เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
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      2.9) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้  พบว่า ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้โดยตรง ซึ่ง
บางครั้งการลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงิน และเกิดความเสี่ยงจากการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มี 
  การจัดเก็บ 
       2.10) กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งท าให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ ดังนั้น จึงควรมีการสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้น าชุมชน/ประชาชนในพื้นท่ีได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของ   สาธารณะสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน 
          2.11) กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค   มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือไฟทางสาธารณะเกิดความเสียหาย 
อาจเกิดข้อร้องเรียน และเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                                                                     
          2.12) ด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยชองชุมชน  การประเมินผลการควบคุมมีความเพียงพอ         
           2.13) กิจกรรมสรรหาต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เกิดผลกระทบต่อการท างาน และการกลั่นกรองงาน 
ขาดที่ปรึกษา อาจจะท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ เกิดความผิดพลาด ลา่ชา้ และขาดประสิทธภิาพ กิจกรรมสรรหา ต าแหน่ง นักพัฒนา
ชุมชน ระดับช านาญการ เกิดผลกระทบต่อการท างาน ท าให้ด าเนินงานตา่ง ๆ เกิดความผิดพลาด ลา่ชา้ และขาดประสิทธิภาพ  
          2.14) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ด้านอาคารสถานที่ยังไม่สามารถจัดสถานที่และ
สิ่งแวดแล้มที่เอ้ือ านวยต่อการเรียนการสอน เนื่องจากงบประมาณมีอยู่จ ากัด  และกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการาอน การ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนยังไม่ดีเพียงพอ เนื่องจากขาดงบประมาณและบุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถในการจัดท าสื่อ
การเรียนการสอน 
 
 
      
 
                                                 ลงชื่อ                                  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
       (นางสาวประภาภรณ์ กล้ารอด) 
                           หัวหน้าส านักปลัดรักษาราชการแทน 
                                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 
 
 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ
................................................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................. .........................................................................................  
 
 
 
 
                          ( นางวันทนา  บุญหรรษา) 
                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ



 


