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ค าน า 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒o เมษายน 
๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และ
กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผล
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกสามารถบรรลุตามวัตถุ ประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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๑.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มรการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ 
  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะ
ช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการด าเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความ
เสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องมี
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของ
หน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนด
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดความสูญเสียและโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น 
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลด
มูลเหตุที่จะท าให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้ 
  

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๑.  เพ่ือให้ผู้บริหารและองค์การบริหารส่วนต าบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
  ๒.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
  ๓.  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  ๔.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
  ๕.  เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  
 

 
๓.  เป้าหมาย 
  ๑.  ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  ๒.  ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  ๓.  สามารถน าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

บทที่ ๑  บทน า 
 



๒ 

 

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

 
  ๔.  การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านโตก 

 
๔.  นิยามความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง  หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความ
เสียหาย ท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลส าเรจจ ทั้งในด้านกลยุทธ์ 
การเงิน การด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุม
กิจกรรมรวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ
ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
  การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการกับความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ 

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งาน
ส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการท างานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน 

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัด
ให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพ่ือป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา 

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการ
หาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การท าประกันต่างๆ 

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องท าสิ่งใดเพ่ิมเติมเนื่องจากมีความเหจนว่าความเสี่ยงมี
โอกาส 
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จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดกจน้อยด้วย 

๑.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก มีพ้ืนที่ประมาณ 45,000 ไร่ เป็นเนื้อที่การเกษตรประมาณ
๓๘,ooo ไร่ ต าบลบ้านโตกเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มสลับเนินเขา ต าบลบ้านโตกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ หมู่บ้าน 
มีเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับป่าเลา ,ต าบลสะเดียง  
  ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลวังชมพู ,ต าบลนายม 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลซอนไพร ,ต าบลน้ าร้อน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับภูเขา ต าบลป่าเลา 

 
แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกมีประชากรจ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๑,๑๙๖ คน จ านวนแบ่ง
ออกเป็น ผู้ชาย ๕,๔๘๙ คน ผู้หญิง ๕,๗o๗ คน จ านวนบ้าน ๓,๖๙๘ ครัวเรือน (ท่ีมา ส านักทะเบียนราษฎร์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖3) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่ ท านา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 
                                                                          

๒.  วิสัยทัศน์ 
  “ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 
 

 

บทที ่๒   
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๓.  ภารกิจ 
  ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 
  ๒. พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของชุมชน 
  ๓. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๔. ส่งเสริมสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
  ๕. พัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน 
 

๕.  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิม   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยกระดับขีดความสามารทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 

๕.  โครงสร้างส่วนราชการภายใน 
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 

 

 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

- งานไฟฟ้า 

-งานโยธาธิการ 

-งานบริหารงานทัว่ไป 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 

- งานจดัเก็บรายได ้

- งานพสัดุ 

- งานเบิกจ่าย 

- งานการเงินและบญัชี 

ฝ่ายอ านวยการ 

- งานบริหารงานทัว่ไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานสวดัดิการและสงัคม 
- งานการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
- งานสงเสริมการท่องเท่ียว 
- งานสงเสริมการเกษตร 
 

ส ำนักปลดั  กองคลงั กองช่ำง 

ตรวจสอบภายใน

ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดกิารสังคม 
- งานสงัคมสงเคราะห์ 
- งานพัฒนาชุมชน 
 

กองสวัสดิการ สังคม 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ระดับต้น) 
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อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้ 

ส่วนราชการ 
 

อ านาจหน้าที่ 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางและ
งานธุรการ  งานด้านการเงิน  งบประมาณ  งานด้านพัสดุ  งานด้านอาคารสถานที่ใน
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ ค ว บ คุ ม ก า ร ใ ช้ ย า น พ า ห น ะ ส่ ว น ก ล า ง   ติ ด ต่ อ
ประสานงาน  วางแผน   ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ  เกจบรักษาเอกสารและ
เอกสารส าคัญของส่วนราชการ  การด าเนินงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ก าหนดนโยบาย
และจัดท าแผนงานของส่วนราชการ   จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ให้
ค าปรึกษาแนะน าตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
-  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  สรุปรายงาน
เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ  เช่น  การจัดท าแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  การขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน   การจัด
ระบบงาน  การสรรหา  การจัดสอบ  และการบรรจุแต่งตั้ง  การโอน  การย้าย  การ
เลื่อนขั้นเ งินเดือน   การเลื่อนต าแหน่ง   การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพ
ข้าราชการ  การด าเนินการขอรับบ าเหนจจบ านาญและเงินทดแทน  การจัดท าทะเบียน
ประวัติ  แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติการรับราชการ   
-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเรจวมิให้ลุกลามออกไป  ลด
อันตรายและความเสียหายที่ เกิดเพลิงไหม้   ป้องกันและบรรเทาอันตรายจาก
อุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน   ช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย  
-  งานกฎหมายและคดี  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อ
กฎหมาย  ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่งที่
เกี่ยวข้อง งานจัดท านิติกรรม  รวบรวมข้อเทจจจริงและพยานหลักฐานเพื่อด าเนินการ
ตามกฎหมาย งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการ
กระท าที่ละเมิดเทศบัญญัติ งานนิติกรรมสัญญา   งานเกี่ยวกับความรับผิดทาง
แพ่ง  อาญา  งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น ๆ งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน 
-งานการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและ
ประเมินตรวจวดัผล งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเดจกเลจก งาน
กิจการเดจกและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ด าเนินการเกีย่วกับการจัดการศึกษา 
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของ
ประชาชน การสนับสนุนบคุลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา จัดสถานท่ีเพื่อการศกึษา ส่งเสริมท านุบ ารุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณ ี
ขนบธรรมเนยีม จารีตประเพณีทอ้งถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การด าเนินชีวิตส่งเสรมิ
สนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
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-  งานกิจการโรงเรียน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ งานจัดการศึกษา งานพลศึกษา งาน
ทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา งาน
ศูนย์พัฒนาเดจกเลจก 
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ส านักปลัด  - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ งานอาชีวอนามัย งานควบคุมและจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม งาน
ส่งเสริม เผยแพร่กจิกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคณุภาพสิ่งแวดล้อม  งานควบคุม
มลพิษ   งานศึกษาและวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 
งานธุรการประจ าส่วนสาธารณสุข  
-  งานส่งเสริมสขุภาพและสาธารณสุข งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมลูฐาน 
งานสุขศึกษา  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า งานรักษาแลพยาบาล 
-งานรักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่
สาธารณะ  งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  งาน
ก าจัดมลูฝอยและน้ าเสีย 
-  งานควบคุมโรค งานเฝ้าระวังโรคระบาด งานระบาดวิทยา  งานป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ  งานเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์  งานจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
งานสังคมสงเคราะห์ งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งาน
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัตติ่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งาน
สงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว  งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน งานส ารวจวิจัยสภาพ
ปัญหาสังคมต่างๆ งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภท งาน
ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์  งานให้
ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ 
-  งานพัฒนาชุมชน งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการ
ปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อน าบริการ
ขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน 
งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
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กองคลัง -  งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดท าเชจคและเอกสาร
การเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย จัดท าบัญชี จัดท ารายงาน
ประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี จัดท าสถิติรายรับ-รายจ่าย จัดท าบัญชีรายจ่ายเงิน
สะสม จัดท าบัญชีรายจ่ายเงินอุดหนุน จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะ
การ รายงานสถิติการคลังและให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง  
-  งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง  การซ่อมบ ารุงและรักษา จัดท าทะเบียนพัสดุ 
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเกจบรักษาพัสดุ จ าหน่ายพัสดุ  
-  งานจัดเก็บรายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเกจบ
ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ วางแผนการจัดเกจบรายได้ 
พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและก าหนดค่ารายปีของภาษีอากร 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร จัดท าหนังสือแจ้งการช าระภาษี ตรวจสอบ
และจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน รายช่ือผู้ไม่ช าระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายในก าหนด จัดท าหนังสือแจ้งเตือนการช าระ
ภาษี กรณีไม่มาช าระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายใน คัดลอกข้อมูลที่ดิน ปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ส ารวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
ปรับปรุงจัดเกจบ ดูแลรักษาข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์งานจัดเกจบภาษีต่างๆ 
 

กองช่าง  - งานโยธาธิการออกแบบ ค านวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 
งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้าง
อื่น ๆ งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนน 
อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน 
อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน งาน
ส ารวจข้อมูลรายละเอียด เพื่อค านวณออกแบบ ก าหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งาน
ถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งาน
ถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  
 



๙ 
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กองช่าง(ต่อ) -  งานไฟฟ้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่
และไฟฟ้าสาธารณะ งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ า งาน
ในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ 
เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า งานเบิกจ่ายจัดเกจบรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
-  งานธุรการ มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการ
เรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานรวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนของกองช่าง 
รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร
ส าคัญของทางราชการ งานจัดท าค าสั่งและประกาศของกองช่าง งานรับเรื่องร้องทุกข์ 
และร้องเรียน งานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง งานการเงินและบัญชีของกองช่าง 

 
 
 
 
 
 
  



๑๐ 
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๑.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
    แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก แบ่งออกเป็น ๒ 
ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑)  ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
  ๒)  ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
   ๓)  วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
  ๔)  จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัย
เสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง 
  ๕)  สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโตกทราบ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
  ๖)  รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ๗)  รายงานสรุปการประเมินผลความส าเรจจของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

  ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
๑)  ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา 

  ๒)  พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
  ๓)  ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
  ๔)  พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนต าบลในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

๒.  คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่ ดังนี้  

๑.  นายชนัญ  สุพลพิชิต ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานคณะท างาน
ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 

  ๒.  นางสาวจารุนีย์  ทองดี หัวหน้าส านักปลัด    คณะท างาน 
๓.  นางสาวชรินทร์ เพชรเกิด ผู้อ านวยการกองคลัง    คณะท างาน 
๔.  นายณัฐวีร์   ศรีสวัสดิ์           ผู้อ านวยการกองช่าง    คณะท างาน 
๕.  นายพาสกร ประทุมมาศ นักทรัพยากรบุคลช านาญการ   คณะท างาน 
๖.  นางแพรวนภา  นาคเพชร    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ      เลขานุการ 
๗. นางสาวศิริลักษณ์  พ่ึงเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี             ผู้ช่วยเลขานุการ 

     

บทที่ ๓  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 



๑๑ 
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  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ  ดังนี้ 

๑)  จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
๓)  จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

         



๑๒ 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

๑.  การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด  ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
  ๒.  ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
  ๓.  จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความ
เสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า
ในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับ
ด้วย 
  ๔.  รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 
  ๕.  ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือ
กลไกความเสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้อง
จัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
  ๖.  ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๔  การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 

 

 
 

๑.  การระบุความเสี่ยง 
  เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้อง
ค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้อง
พิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจใน
ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะด าเนินการระบุความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสม 
  ๑.๑  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
  ๑.๒  ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้ 
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลัง
ได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ 
  ๑)  ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล 
กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 

๑. ระบุความ
เสี่ยง 

๒. ประเมิน
ความเสี่ยง 

๓. จดัการความ
เสี่ยง 

๔. รายงานและ
ติดตามผล 

๕. ประเมินผล
การบริหาร
ความเสี่ยง 

๖. ทบทวนการ
บริหารความ

เสี่ยง 
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  ๒)  ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ร ะบบ
สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์  
  ๑.๓  ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 
  ๑)  ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเดจน
ยุทธศาสตร์ 
  ๒)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ประเดจนปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  ๓)  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการ
ด าเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การ
จัดเกจบรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อัน
น าไปสู่ 
การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด 
กรมบัญชีกลาง 
  ๔)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเดจนข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

๑. การใช้ดุลพินิจของผูม้ีอ านาจใน
การอนุญาต อนุมตัิ ต่างๆ 

หากผู้มีอ านาจไมย่ึดหลัก
ความถูกต้อง ย่อมเกิดความ
ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วน
ต าบล 

ปัจจัยภายใน 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนต าบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

2.ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมคีวามรู้ 
ความเข้าใจไม่ชัดเจน 

๑.มีระเบียบกฎหมาย ท่ี
ออกมาใช้บังคับใหม่ 
๒.พัสดบุางอย่างที่ใช้ไม่ไดย้ัง

ปัจจัยภายใน 
๑.ก าชับให้หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณจัดท าแผนการ

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 
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 ไม่มีการจ าหน่าย 
 

เบิกจ่ายแตล่ะไตรมาสให้ตรง
กับความต้องการใช้งานมาก
ที่สุด 
๒.มีหัวหน้าพสัดุก ากับดูแล
การปฏิบัติงานอยา่งใกล้ชิด 
อ่านระเบียบ กฎหมาย 
 

3.มีการเปลีย่นแปลงระบบการบญัชี
แบบใหม่ในระบบ E-LAAS ท าให้
การบันทึกในระบบไม่ถูกต้อง 
เจ้าหน้าท่ีละเลยไม่จัดท าบัญชีและ
รายงานตามระบบท่ีก าหนด 
 

๑.ระบบ E-LAAS มีการ
เปลี่ยนแปลงเมนูการใช้งาน 
และการบันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีและ
นโยบายภาครัฐ 
๒.เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีขาด
ความรู้ความเข้าใจการใช้งาน
ในระบบ E-LAAS 
 

ปัจจัยภายใน 
๑.ให้เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ
ศึกษาการปฏิบตัิงานในระบบ      
E-LAAS และลงมือปฏิบัต ิ
๒.จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
อบรมทุกต าแหน่งท่ีต้อง
ปฏิบัติงานผ่านระบบ E-LAAS 
 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 

4.เจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบในการ
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้งไม่
มีในหน่วยงานออกแบบหรือรับรอง
แบบแปลนงานก่อสรา้ง (เพราะไมม่ี
วิศวกรรมและสถาปนิก 

๑.อปท. มีช่างส ารวจและ
เขียนแบบ ออกแบบงาน
ก่อสร้างเองแต่ไม่มีวิศวกร
รับรองจึงต้องขอความ
อนุเคราะห์วิศวกร, สถาปนิก 
รับรองจากต่างหน่วยงานจึง
ท าให้เกิดความล่าช้าเนื่องจาก
ทุกหน่วยงานมีภารกิจ 
 

ปัจจัยภายใน 
๑.ขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กรม
โยธาธิการและผังเมือง และ
ส่วนราชการที่มหีน่วยงาน
ออกแบบก่อสร้างและควบคุม
งานก่อสร้าง 
 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

๕.  เกิดสาธารณภัยในพื้นที ่ บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสยีหาย เกดิการสูญเสีย
ทรัพย์สินและชีวิตของ
ประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O 

๖.ประชาชนไม่ค่อย ให้ความสนใจ
ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่
เสนอแนะโครงการ/กิจกรรม ท่ี
ต้องการแก้ไขปรับปรุงในชุมชน 

๑.แผนพัฒนามีโครงการ
จ านวนมากและไมส่ามารถ
แก้ไขปัญหาไดต้รงตามความ
ต้องการของประชาชน 
 

ปัจจัยภายนอก 
๑.ให้ค าปรึกษาและเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ระเบยีบ 
กฎหมายและ ข้อบังคับต่างๆ
ให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 
 

ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 

 
๒.  การประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านโตก ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๒.๑  การก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะท างาน
บริหารความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
 
 

ประเดจนท่ีพิจารณา ระดับคะแนน 
๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์หรือ
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน(ครั้ง) 

๕ ปี/ครั้ง ๒-๓ ปี/ครั้ง ๑ ปี/ครั้ง ๑-๖ เดือน/ครั้ง 
ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ป ี

๑ เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงและผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า ๑o,ooo 

บาท 
๑o,ooo-๕
o,ooo บาท 

๕o,ooo – ๑oo,ooo 
บาท 

๑oo,ooo – ๕
oo,ooo บาท 

มากกว่า ๕
oo,ooo บาท 

อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน 
ร าคาญ 

บาดเจจบ 
เลจกน้อย 

บาดเจจบ 
ต้องรักษา 

บาดเจจบสาหสั เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูง
มาก สูง ปานกลาง และต่ า 

 
 
 
 
 

ตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO 
 

   
   

   
   

   
   

คว
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๕ L 
 

M H E E 

สูงมาก 
๔ L 

 
M H H E 

๓ L 
 

M M H H 
สูง 

๒ L 
 

L M M M 
ปานกลาง 

๑ L 
 

L L L L 
ต่ า 

    ๑      ๒    ๓    ๔     ๕  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

 
  ๒.๒  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เหจนระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถ
ก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้
งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการ 
ดังนี้ 
  ๑)  พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  ๒)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง 
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
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  ๒.๓  การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ
ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
  ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง
จัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
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    ๑    ๒    ๓    ๔     ๕  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

 
๑) ระดับความเสี่ยงต่ า คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้

ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม 

๒)  ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑o คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการ
เพ่ิมเติม 

๓)  ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๔)  ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง
และประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ความเสีย่ง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสีย่ง 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ผู ้
รับผิดชอบ 

๑. การใช้ดุลพินิจของผูม้ี
อ านาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ต่างๆ 

หากผู้มีอ านาจไมย่ึดหลัก
ความถูกต้อง ย่อมเกิด
ความไมเ่ป็นธรรมต่อ
พนักงานส่วนต าบล 

ปัจจัยภายใน 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนต าบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

2.ระเบียบมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความ
เข้าใจไม่ชัดเจน 
 

๑.มีระเบียบกฎหมาย ท่ี
ออกมาใช้บังคับใหม่ 
๒.พัสดบุางอย่างที่ใช้ไม่ได้
ยังไม่มีการจ าหน่าย 
 

ปัจจัยภายใน 
๑.ก าชับให้หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณจัดท าแผนการ
เบิกจ่ายแตล่ะไตรมาสให้ตรง
กับความต้องการใช้งานมาก
ที่สุด 
๒.มีหัวหน้าพสัดุก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 
อ่านระเบียบ กฎหมาย 
 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
(C) 
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แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสีย่ง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ผู ้
รับผิดชอบ 

3.มีการเปลีย่นแปลงระบบ
การบัญชีแบบใหม่ในระบบ 
E-LAAS ท าให้การบันทึกใน
ระบบไม่ถูกต้อง 
เจ้าหน้าท่ีละเลยไม่จัดท า
บัญชีและรายงานตามระบบ
ที่ก าหนด 
 

๑.ระบบ E-LAAS มีการ
เปลี่ยนแปลงเมนูการใช้งาน 
และการบันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีและ
นโยบายภาครัฐ 
๒.เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีขาด
ความรู้ความเข้าใจการใช้
งานในระบบ E-LAAS 
 

ปัจจัยภายใน 
๑.ให้เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ
ศึกษาการปฏิบตัิงานในระบบ      
E-LAAS และลงมือปฏิบัต ิ
๒.จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
อบรมทุกต าแหน่งท่ีต้อง
ปฏิบัติงานผ่านระบบ E-LAAS 
 

ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 

     

4.เจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบใน
การออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างไมม่ีใน
หน่วยงานออกแบบหรือ
รับรองแบบแปลนงาน
ก่อสร้าง (เพราะไมม่ี
วิศวกรรมและสถาปนิก 

๑.อปท. มีช่างส ารวจและ
เขียนแบบ ออกแบบงาน
ก่อสร้างเองแต่ไม่มีวิศวกร
รับรองจึงต้องขอความ
อนุเคราะห์วิศวกร, สถาปนิก 
รับรองจากต่างหน่วยงานจึง
ท าให้เกิดความล่าช้า
เนื่องจากทุกหน่วยงานมี
ภารกิจ 
 

ปัจจัยภายใน 
๑.ขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กรม
โยธาธิการและผังเมือง และ
ส่วนราชการที่มหีน่วยงาน
ออกแบบก่อสร้างและควบคุม
งานก่อสร้าง 
 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 
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๕.  เกิดสาธารณภัยในพื้นที ่ บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสยีหาย เกดิการ
สูญเสียทรัพยส์ินและชีวิต
ของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

๖.ประชาชนไม่ค่อย ให้
ความสนใจในการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่
เสนอแนะโครงการ/กิจกรรม 
ที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงใน
ชุมชน 

๑.แผนพัฒนามีโครงการ
จ านวนมากและไมส่ามารถ
แก้ไขปัญหาไดต้รงตามความ
ต้องการของประชาชน 
 

ปัจจัยภายนอก 
๑.ให้ค าปรึกษาและเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ระเบยีบ 
กฎหมายและ ข้อบังคับต่างๆ
ให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 
 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 
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๓.  การจัดการความเสี่ยง 
  เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่
เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ 
  ๑)  การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ทีอยู่ ซึ่งไม่
ต้องด าเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
  ๒)  การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดย
การจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความ
เสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะ
ในการท างาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  ๓)  การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือ
ยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 
  ๔)  การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท าประกันภัย 
ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง
แทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
 
๔.  การรายงานและติดตามผล 
  หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการ
ติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงาน
ต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีกจให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตาม
ผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ  
  ๑)  การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก 
๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 
  ๒)  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆ 
ตามปกติของหน่วยงาน 
 
๕.  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
  คณะท างานบริหารความเสี่ยง จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก มีการบริหาร



๒๓ 

 

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

ความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่
ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการ
หรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมี
การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
๖.  การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
  การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
  



๒๔ 

 

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

  ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดให้เป็นภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา น ามาคัดเลือกความเสี่ยงเพ่ือ
ก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
เป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ๒๕๖4 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑.  ความเสี่ยง 
๒.  ระดับความเสี่ยง 
๓.  กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง 
๔.  วัตถุประสงค์ 
๕.  ระยะเวลาด าเนินการ 
๖.  ผลส าเรจจที่คาดหวัง 
๗.  งบประมาณ 
๘.  ผู้รับผิดชอบ  
๙.  ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

บทที ่๕  แผนบริหำรควำมเส่ียง 
 



๒๕ 

 

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

ผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 
วัตถุประสงค์ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ
/ 

ความ
รุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้
มีอ านาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ต่างๆ 

การพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย 
ระเบียบ อย่างเคร่งครดั 

เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรม และ
ความถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
๒๕๖4 

การพิจารณา
อนุญาต อนุมัติ 
มีความรวดเรจว 
ถูกต้อง 

- ทุกกอง ๑o ๑ ๕ ๕ 

2. เกิดสาธารณภยัใน
พื้นที ่

๑.จัดฝึกอบรม/ทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ให้
ได้ร้อยละ๒ ของ
ประชากรในพ้ืนท่ี 
๒.ดูแลการจดัเตรียมและ
อ านวยความสะดวกใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆในพ้ืนท่ี 
 
 

๑.เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รบั
ความเดือดร้อนได้
ทันท่วงที 
๒.เพื่อให้ประชาชน
มามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

ม.ค.-ก.ย.
๒๕๖4 

ประชาชนท่ี
ประสบเหตไุดร้ับ
ความช่วยเหลือ 

- ทุกกอง ๑o 2 4 8 



๒๖ 

 

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

3.ประชาชนไม่ค่อย ให้
ความสนใจในการ
ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่
เสนอแนะโครงการ/
กิจกรรม ท่ีต้องการ
แก้ไขปรับปรุงในชุมชน 

๑.ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึง 
ประโยชน์ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
๒.ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเหจน
และมสี่วนร่วมในการ
จัดท าแผนเพื่อ
ผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยตรง 
 

๑.เพื่อให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น ร่วม
คิด ร่วมท า ร่วม
แก้ไขปัญหาใน
ท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง 
 

ม.ค.-ก.ย.
๒๕๖4 

การปฏิบัติงาน
โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

- ส านักปลดั ๑o 1 5 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 
วัตถุประสงค์ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความ
รุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)  
4.ระเบียบมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ ความเข้าใจไม่
ชัดเจน 

ส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรม 

เพื่อให้ปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
๒๕๖4 

ไม่เกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

- ทุกกอง ๑๕ ๑ ๕ ๕ 

5.มีการเปลีย่นแปลง
ระบบการบญัชีแบบ
ใหม่ในระบบ E-LAAS 
ท าให้การบันทึกใน
ระบบไม่ถูกต้อง 
เจ้าหน้าท่ีละเลยไม่
จัดท าบัญชีและรายงาน
ตามระบบที่ก าหนด 
 

๑.มาตรฐานการบัญชีและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ 
 

๑.จัดใหม้ีการอบรม
ศึกษาเรียนรู้การ
บันทึกบัญชีใน
ระบบ E-LAAS 
๒.มีการสอบทาน
การบันทึกบัญชีกับ
เอกสารการรับ-
จ่ายเงินทุกสิ้นเดือน 
๓.จัดใหม้ี
ผู้รับผิดชอบ
โดยตรงในการ
บันทึกบัญชีและ
จัดท ารายงานให้
เป็นปัจจุบันตาม 

ม.ค.-ก.ย.
๒๕๖4 

๑.ให้เจ้าหนา้ที่
ผู้รับผิดชอบ
ศึกษาการ
ปฏิบัติงานใน
ระบบ E-LAAS 
และลงมือปฏิบัต ิ
 

- กองคลัง ๑๕ ๑ ๕ ๕ 



๒๘ 

 

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

6.เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบในการ
ออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างไมม่ีใน
หน่วยงานออกแบบหรือ
รับรองแบบแปลนงาน
ก่อสร้าง (เพราะไมม่ี
วิศวกรรมและสถาปนิก 

๑.ปฏิบัติตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการจ้าง
เอกชนออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง อ้าง
ถึงให้จ้างเอกชนหรือ
หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวขอ้งเป็นผู้ออกแบบ
และควบคมุงานก่อสร้าง
และหลักเกณฑ์การ
ออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างของส่วน 
ราชการ 
 

๑.เพื่อให้งาน
ก่อสร้างใน
โครงการต่างๆ ของ 
อบต.ให้เป็นไปตาม
ระเบียบถูกต้อง 
และมีความมั่นคง
แขจงแรงสอดคล้อง
กับงานวิศวกรรม
และสถาปนิก 
 

ม.ค.-ก.ย.
๒๕๖4 

1.ควรสรรหา
บุคลากรใน
ต าแหน่งวิศวกร
และสถาปนิก 
 

- กองช่าง ๑๕ ๑ ๕ ๕ 

 
 

ตารางคะแนนความเสี่ยงเป็นระดับความเสี่ยง 

ตารางความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
17 - 25 สูงมาก 
11 - 16 สูง 
6 - 1o ปานกลาง 
1 - 5 ต่ า 

 



๒๙ 

 

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



๓๐ 

 

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

แบบประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

******************************* 
ค าชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒) ตามระดับ 
ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด  ๒ = น้อย  ๓ = ปานกลาง  ๑ = สูง  ๑ = สูงที่สุด   

ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(๑) 

ผลกระทบ 
(๒) 

ระดับความ
เสี่ยง 

(๑)x(๒) =(๓) 
๑. การใช้ดุลพินิจของผูม้ีอ านาจใน
การอนุญาต อนุมตัิ ต่างๆ 

ปัจจัยภายใน 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงาน
ส่วนต าบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอ านาจใน
การตัดสินใจ สั่งการ 

   

2.ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมคีวามรู้ 
ความเข้าใจไม่ชัดเจน 
 

ปัจจัยภายใน 
๑.ก าชับให้หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณจัดท าแผนการเบิกจ่ายแต่
ละไตรมาสใหต้รงกับความต้องการใช้
งานมากท่ีสุด 
๒.มีหัวหน้าพสัดุก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 
อ่านระเบียบ กฎหมาย 
 

   

3.มีการเปลีย่นแปลงระบบการบญัชี
แบบใหม่ในระบบ E-LAAS ท าให้
การบันทึกในระบบไม่ถูกต้อง 
เจ้าหน้าท่ีละเลยไม่จัดท าบัญชีและ
รายงานตามระบบท่ีก าหนด 
 

ปัจจัยภายใน 
๑.ให้เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบศึกษาการ
ปฏิบัติงานในระบบ      E-LAAS และ
ลงมือปฏิบัต ิ
๒.จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมทุก
ต าแหน่งท่ีต้องปฏิบัติงานผา่นระบบ 
E-LAAS 
 

   

 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(๑) 

ผลกระทบ 
(๒) 

ระดับความเสี่ยง 
(๑)x(๒) =(๓) 

4.เจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบในการ
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้งไม่
มีในหน่วยงานออกแบบหรือรับรอง
แบบแปลนงานก่อสรา้ง (เพราะไมม่ี
วิศวกรรมและสถาปนิก 

ปัจจัยภายใน 
๑.ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
อื่นๆ เช่น กรมโยธาธิการและผัง
เมือง และส่วนราชการที่มีหน่วยงาน
ออกแบบก่อสร้างและควบคุมงาน
ก่อสร้าง 
 

   

๕.  เกิดสาธารณภัยในพื้นที ่ ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

   

๖.ประชาชนไม่ค่อย ให้ความสนใจ
ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่
เสนอแนะโครงการ/กิจกรรม ท่ี
ต้องการแก้ไขปรับปรุงในชุมชน 

ปัจจัยภายนอก 
๑.ให้ค าปรึกษาและเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ระเบยีบ กฎหมาย
และ ข้อบังคับต่างๆให้ประชาชน
ทราบอย่างทั่วถึง 

   

 

 


