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รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ส าหรบังวดวันที ่ 1  ตุลาคม  2563  ถึงวันที่ 30 กันยายน  2564 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด  

  คณะการรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้ติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีการสอบทานตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกฑณ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยวส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิผลประสิทธิภาพด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใส 
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง       
ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เห็นว่าการควบคุมภายในของ  เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  มีความ
เพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  และเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน        
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยวส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562   

     (ลงชื่อ) 
(นายวีระพล   คงศรี) 

ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
วันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕64 

  กรณีได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าว  ให้รายงาน
ข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยง 
            ส านักปลัดเทศบาล เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานบริหารทั่วไป จ านวน  3 กิจกรรม  

ทั้งท่ีเป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อนและมีการปรับปรุงต่อไป  ดังนี้   

1. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบ ารุงรักษาการจัดซื้อรถยนต์ส าหรับใช้       

ในภารกิจ ของเทศบาลบางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานท าให้รถยนต์ช ารุดเสียหายเร็วการใช้รถยนต์

ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ท าให้การไปติดต่อราชการ

จ าเป็นต้องมีคนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น 



2. กิจกรรมด้านการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ มีการแพร่ระบาด   

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องมีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ของโรคเพ่ือลดการ

แพร่ระบาดในวงกว้างและการเสียชีวิตในกลุ่มประชาชน ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ    

ในการปฏิบัติตัว เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด  

      3. กิจกรรมด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 

และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ   

ในการแจ้งเบาะแสวัยรุ่นอยากทดลองขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 

            กองคลัง เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานการเงินและบัญชี , ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ , 

งานจัดเก็บรายได้ จ านวน  2  กิจกรรม  ทั้งที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อน

และความเสี่ยงทีเ่กิดข้ึนใหม่  ดังนี้ 

           ๑. กิจกรรมด้านบริหารเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน พบว่าการบันทึกบัญชี ในระบบ     

e-laas  เกิดความล่าช้า เนื่องจากมีการใช้งานในเวลาเดียวกนัของระบบเครือข่าย 

  2. กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  พบว่า การจัดเก็บรายได้ลด เนื่องจากประเมินการ

เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ครบตามรายแปลงที่เข้าข่ายต้องช าระภาษี เนื่องจากได้รับข้อมูลแปลงที่ดิน

จากกรมที่ดินไม่เป็นปัจจุบัน พ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ สปก. พ้ืนที่ท าเลเลี้ยงสัตว์ และที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ประกอบ

กับท่ีดิน สปก. มีการซื้อขายกัน ท าให้ข้อมูลไม่ตรงกับที่ได้รับมาจาก สปก. 

  กองช่าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  จ านวน 1 กิจกรรม      

ทั้งที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อนและความเสี่ย งที่เกิดขึ้นใหม่  คือ  กิจกรรม

ด้านงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  พบว่า วัสดุและครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบประปา ไม่สามารถ  

ทน    ต่อสภาพอากาศ แรงกระแทกและแตกหักง่าย 

  กองการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานบริหารการศึกษา จ านวน  1 กิจกรรม    

ทั้งที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ คือ กิจกรรม

ด้านงานบริหารการศึกษา การปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงินและการบัญชี ของด้านการศึกษา บุคลากรยังขาด

ความรู ้ความเข้าใจด้านการพัสดุ การเงินและการบัญชี  

2. การควบคุม  

   ส านักปลัดเทศบาล 
2.1. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบ ารุงรักษา  ผู้บริหารได้ว่ากล่าวตักเตือน

และให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบ ารุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
หากเกิดเหตุช ารุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ  และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเหนือตนขึ้นไป
ทราบทนัที  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ  
  2.2. กิจกรรมด้านการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ประชาสัมพันธ์    
ให้ประชาชนได้รับทราบในการปฏิบัติตัว เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด    
และเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนโยบายของรัฐบาล          



          2.3. กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดใน
กลุ่มเสี่ยงอยา่งต่อเนื่อง  ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย  เช่น  การ
สร้างจิตอาสา, กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมพ่ีสอนน้อง  เป็นต้น 

     กองคลัง 
            2.4. กิจกรรมด้านบริหารการเงินและบัญชี ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสาร
พร้อมรับรองความถูกต้องก่อนด าเนินการเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการ
เบิกจ่ายตามข้ันตอน 
           2.5. กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ออกภาคสนามในการส ารวจข้อมูลที่ดิน          
และสิ่งปลูกสร้าง เป็นประจ าทุกป  และขอข้อมูลแปลงที่ดินจากหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน เร่งรัด
การจดัเก็บภาษีให้ครบ ทุกราย 

 กองช่าง 
  2.6 กิจกรรมด้านงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง จัดซื้อ จัดหาวัสดุที่สามารถใช้งานได้คงทนถาวร    
และใช้การได้ยาวนาน 

 กองการศึกษา    
  2.7 กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการบัญชีของงาน
บริหารการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕64 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเส่ียง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล 
1. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของ
หน่วยงานและการบ ารุงรักษา 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพ่ือให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมี
ความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน 
และได้รับการบ ารุงรักษาให้มีสภาพใช้
งานได้ดีอยู่เสมอ 
 

 
๑. การจัดซื้อรถยนต์ส าหรับ
ใช้ในภารกิจของเทศบาล  
บางประเภทไม่เหมาะสมกับ
สภาพใช้งานท าให้รถยนต์
ช ารุดเสียหายเร็ว เช่น ในการ
กู้ชีพ น าส่งผู้ป่วยหรือ
บาดเจ็บ ต่าง ๆ ส่ง รพ. 
๒. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
บางครั้งพนักงานขับรถลา
หรือมีเหตุให้มีสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ท าให้การไปตดิต่อ
ราชการจ าเป็นต้องมี
คนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่
ในภาระหน้าที่หรือความ
รับผิดชอบของบุคคลนั้น 

 
๑. มีค าสั่งแบ่งงานให้
เจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบรถยนต์
แต่ละคันพร้อม การใช้
รถยนต์ให้ชัดเจน  
๒. หวัหน้าส านักปลัดควบคุม
และมอบหมายให้เจ้า
พนักงานขบัรถยนต์ทุกคนั
ควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออก
และรายงานการควบคุมให้
ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ เป็น
ประจ า ของทุกเดือน  

 
๑. จากการ
ประเมินผลพบว่า
เนื่องจากมีประชาชน
ที่ไม่มรีถยนต์ใช้ใน
การขนส่งผู้ป่วย 
ดังนั้น เพ่ือให้
สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้ จึง
จ าเป็นต้องจัดหา
รถยนต์เพ่ิมเติม 
 

 
๑. การจัดซื้อรถยนต์
ส าหรับใช้ในภารกิจของ
เทศบาล บางประเภทไม่
เหมาะสมกับสภาพใช้
งานท าให้รถยนต์ช ารุด
เสียหายเร็ว  
๒. การใช้รถยนต์
ส่วนกลาง บางครั้ง
พนักงานขับรถลาหรือมี
เหตุให้มีสามารถปฏิบัติ
หนา้ทีไ่ด้ ท าให้การไป
ติดต่อราชการ
จ าเป็นต้องมีคนขับรถ
แทน ซึ่งอาจไม่อยู่ใน
ภาระหน้าที่หรือความ
รับผิดชอบของบุคคลนั้น 

 
๑.  ผู้บริหารได้ว่ากล่าว
ตักเตือนและให้พนักงาน
ขับรถทุกคันรับผิดชอบ
บ ารุงดูแลรักษารถยนต์
แต่ละคันให้มีสภาพดี
สามารถใช้งานได้ดีอยู่
เสมอ หากเกดิเหตุช ารุด
เสียหายให้แต่ละคน
รับผิดชอบ และรีบแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นเหนือตน
ขึน้ไปทราบทันที 
๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ติดตาม ตรวจสอบสภาพ
รถยนต์ให้สามารถใช้งาน
ได้ดีอยู่เสมอ 

 
งานบริหาร
ทั่วไป 
 
 
 
 
 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมด้านการป้องกนัเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่
ติดต่อ   
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019     
ในกลุม่ประชาชนทุกเพศ ทกุวัย 
 
  

1.มีการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 
๒.ประชาชนไม่ให้ความ
รว่มมือในการปอ้งกันการเกิด
การแพร่ระบาด 
 

1.จดัท าสถานที่กักตัว แยก
ออกจากพ้ืนที่ชุมชนส าหรับผู้
ที่มีความเสี่ยง 
2.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้น า
หมู่บ้าน ชุมชน มีความเข้าใจ
การป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส    
โคโรนา-2019 

มีการควบคุม แต่ไม่
สามารถควบคุมการ
เกิดการแพร่ระบาด 

๑. มีการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-
2019 
๒. ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือการป้องกันการ
เกิดการติดเชื้อโรค 
 

1. จัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ การ
ป้องกัน สวมหน้ากาก 
หน้าอนามัย เว้น
ระยะห่าง ล้างมือ
บ่อยครั้ง 
๒. จัดท าสถานที่พักคอย 
ส าหรับผู้ป่วยติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา-2019 
เพ่ือป้องกนัการเกดิการ
แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง 

งาน
สาธารณสุข 

3.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
วัตถุประสงค์ 
-  เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศทุกวัย 
 
  

1.มีการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
๒.ประชาชนไม่ให้ความ
รว่มมือในการแจ้งเบาะแส
ผู้ค้า ผู้เสพ 
 

๑.ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก   
และเยาวชน ด้านกีฬาอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒. ตรวจหาสารเสพติดใน
กลุ่มเสี่ยง 

มีการควบคุม       
แต่ยังไม่ทั่วถึง 

๑. มีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพตดิในกลุ่มวัยรุ่น 
๒. ประชาชนไม่ให้ความ
รว่มมือในการแจ้ง
เบาะแสผู้ค้า      ผู้เสพ 

๑.จัดให้มีการอบรมโทษ
ของยาเสพติดในกลุ่ม
เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
๒.ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน
ทุกเพศทุกวัย  
 
 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สารณภัย 



ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
ความเส่ียง 

 
 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

กองคลัง 
4.กิจกรรมด้านบริหารการเงิน   
และบัญชี 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอน
การเบกิจ่ายเงิน 
 

 
การบันทึกระบบบัญชี E-lass 
ในระยะเวลาเดียวกันทั่วทุก
หน่วยงานท าให้ระบบ
เครอืข่าย ล่าช้า 
 

 
๑. ถือปฏิบัตติามระเบียบที่
เกี่ยวข้องทางการเงินบัญชี 
2. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษร 
3. มีผู้อ านวยการกองคลัง
ติดตาม  

 
1. ตรวจสอบการรับ 
และการน าฝากเงิน 
2. มีการตรวจสอ
เอกสารประกอบการ
เบิกจา่ยให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ก่อน
ด าเนินการเบิก
จ่ายเงินในแต่ละ
รายการ 

 
การบันทึกระบบบัญชี E-
lass ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า
เดียวกันทั่วทุกหน่วยงาน 
ท าให้ ระบบ เครือข่ าย 
ล่าช้า 

 
เจ้าหน้าที่ การเงินและ
หัวหน้ากองคลังมี การ
สอบทานการเบิกจ่าย
ตามข้ันตอน 

 
งานการเงิน
และบัญชี 

5.กิจกรรมด้านงานพัฒนา        
และจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
        -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน 
น่าเชื่อถอื 

รายไดใ้นการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลง  

1.ถือปฏิบัติตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
๒. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษร 
๓. มีผู้อ านวยการกองคลัง
ติดตาม  
 

1. ตรวจสอบการรับ
เงินการน าส่งเงินและ
การน าฝากเงินเป็น
ประจ า 
2.เร่งรัดการจัดเก็บ
ภาษปีระเมินภาษี
ที่ดินให้ครบถว้น 
ถูกต้อง 

มีการจัดเก็บรายได้ลดลง 
เนื่องจากมีประเมินภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่
ครบทุกแปลง 

1.ออกส ารวจข้อมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมเติม
จากที่ได้รับข้อมูลจาก
กรมท่ีดินและข้อมูลจาก 
สปก. 
2.ศึกษา ฝึกอบรม
ระเบียบกฎหมายที่
เกีย่วข้อง 
 

งานจัดเก็บ
รายได้ 

 



ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที ่
รับผิดชอบ 

กองช่าง 
6. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง     
และซ่อมบ ารุง                      
วัตถุประสงค์การควบคุม 
 -เพ่ือลดปัญหาระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปาเกิดการช ารุดภายในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
 

 
1. การประเมินความเสี่ยง
เกดิจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก คือ วัสดุ และ
ครุภัณฑ์  ไม่สามารถทนต่อ
สภาพอากาศ  แรงกระแทก
และแตกหักง่าย 
2.เกดิจากสภาพแวดล้อมที่
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

 
จัดซื้อ จัดหาวัสดุที่
สามารถใช้งานได้
คงทนถาวร และใช้
การได้ยาวนาน 
 

 
ตรวจสอบการใช้งานของ
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
และระบบประปาหมู
บ้าน 
-มอบหมายงานอย่าง
ชัดเจน 

 
วัสดุ และครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้า ประปา ไม่
สามารถทนต่อสภาพ
อากาศ  แรงกระแทก
และแตกหกัง่าย 

 
ความเสี่ยงที่สามารถควบคุม
ได้ ไม่ต้องมีการปรับปรุงใน
ป ต่อไป 
 

 
งานก่อสร้าง 

กองการศึกษา 
7 .กิจกรรมด้านบริหารการศกึษา 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 -เพ่ืองานบริหารการศึกษาและงาน
ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามข้อกฎหมาย
ก าหนด 

   
การปฏิบัติงานในด้านพัสดุ 
การเงินและบัญชี เจ้าหนา้ที่
ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
และความช านาญเฉพาะด้าน  

 
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานด้านการ
พัสดุและการบัญชี 

 
การปฏิบัติงานเกิดการ
ผิดพลาดทางระบบบัญชี
และพัสดุ 

  
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความเข้าใจด้านพัสดุ 
การเงินและบัญชี 

 
ความเสี่ยงที่สามารถควบคุม
ได ้ไมต่้องมีการปรับปรุงใน
ป ต่อไป 
 

 
งานบริหาร

ทั่วไป 

 

ลายมือชื่อ  
(นางกันตพัชร์  ไชยนา) 

นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
วันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2564 

 
 



 

ที่  ศก ๘๐๕01/           ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
       อ าเภอกนัทรลักษ์ ศก  ๓๓๑๑๐ 

                                                       ตุลาคม     ๒๕64 

เรื่อง    การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจ าป งบประมาณ   2564 

เรียน    นายอ าเภอกันทรลักษ์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง   จ านวน    1   ชุด 
  ๒. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน  1 ชุด 

  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม   2562   โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  2561   มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  
20  เมษายน   2561 โดยมาตรา   79   บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด   เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  จึงรายงาน
ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ส าหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564   ตามรายละเอียด
แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

 (นางกันตพัชร์  ไชยนา) 
    นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 

 
 
 
งานบริหารงานทั่วไป 
ส านักปลัดเทศบาล 
โทร./โทรสาร  0-4596-9765 

  


