
การประเมินความเส่ียง(ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ความเส่ียง 
ผลกระทบ/ความเส่ียหาย 

ที่จะเกิดขึน้ 
ปัจจัย/สาเหตุ 

ประเภทความ
เส่ียง 

โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ
ความรุนแรง 

ระดบัความ
เส่ียง 

ผูรั้บผดิชอบ 

๑. การใชดุ้ลพนิิจของผูมี้ 
อ านาจในการอ นุญาต
อนุมตัิ ต่าง ๆ 

๑.หากผู ้มีอ  านาจไม่ยึดหลัก
ความถูกตอ้ง ย่อมเกิดความไม่
เป็นธรรมต่อพนักงานส่วน
ต าบล 

ปัจจยัภายใน 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนกังานส่วนต าบล 
- ความไม่ยติุธรรมของผูมี้อ  านาจ
ในการตดัสินใจ 

ความเส่ียงดา้น
การปฏิบตัิงาน(O) 

    

๒.พสัดุยงัขาดความรู้
ความสามารถในการ
ท างาน 

๑. ส่งผลใหเ้วลาท างานมีความ
ผดิพลาดอยูบ่่อยคร้ัง 

ปัจจยัภายใน 
๑. ก าชับให้พสัดุมีการทบทวน
ฎีกาก่อนส่งมอบ 
๒. มีหวัหนา้พสัดุก ากบัดูแลหาร
ปฏิบติังานอยา่งใกลชิ้ด 
อ่านระเบียบ กฎหมาย 

ความเส่ียงดา้น
การปฏิบตัิตาม
กฎหมายระเบียบ 
ขอ้บงัคบั (C) 

    

 



๒๐ 

ความเส่ียง 
ผลกระทบ/ความเส่ียหาย 

ที่จะเกิดขึน้ 
ปัจจัย/สาเหตุ 

ประเภทความ
เส่ียง 

โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ
ความรุนแรง 

ระดบัความ
เส่ียง 

ผูรั้บผดิชอบ 

๓.มีการเปล่ียนแปลง
ระบบการบญัชีแบบใหม่
ในระบบE-LAAS ท าให้
การบนัทึกในระบบไม่
ถูกตอ้ง 
 
เจา้หนา้ที่ละเลยไม่จดัท า 
บญัชีและรายงานตาม
ระบบที่ก  าหนด 

๑.ระบบ E-LAAS มีการ
เปล่ียนแปลงเมนูการใชง้านและ
การบนัทึกบญัชีตามมาตรฐาน
การบญัชีและนโยบายภาครัฐ 
๒.เน่ืองจากเจา้หนา้ที่ขาดความรู้
ความเขา้ใจการใชง้านในระบบ 
E-LAAS 

ปัจจยัภายใน 
๑.ให้เจา้หนา้ที่ผูรั้บผดิชอบศึกษา
การปฏิบตัิงานในระบบE-LAAS 
และลงมือปฏิบตั ิ
๒.จดัส่งเจา้หนา้ที่เขา้รับการ
อบรมทุกต าแหน่งที่ตอ้ง
ปฏิบติังานผา่นระบบ E-LAAS 

ความเส่ียงเชิง 
ยทุธศาสตร์ (S) 

    



๒๑ 
๔. เจา้หนา้ที่ผูรั้บผดิชอบในการ
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างไม่
มีในหน่วยงานออกแบบหรือรับรอง
แบบแปลนงานก่อสร้าง (เพราะไม่มี
วศิวกรรมและสถาปนิก 
 

๑. อปท. มีช่างส ารวจและเขียนแบบ 
ออกแบบงานก่อสร้างเองแต่ไม่มี
วศิวกรรับรองจึงตอ้งขอความ
อนุเคราะห์วศิวกร, สถาปนิกรับรอง
จากต่างหน่วยงานจึงท าใหเ้กิดความ
ล่าชา้เน่ืองจากทุกหน่วยงานมีภารกิจ 
 

ปัจจยัภายใน 
๑.ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
อ่ืน ๆ เช่น กรมโยธาธิการและผงั
เมือง และส่วนราชการที่มี
หน่วยงานออกแบบก่อสร้างและ
ควบคุมงานก่อสร้าง 

ความเส่ียงดา้น
การเงิน (F) 
 

     

๕. เกิดสาธารณภยัในพื้นที่ 
 

๑. บา้นเรือนประชาชนไดรั้บความ
เสียหาย เกิดการสูญเสียทรัพยสิ์นและ
ชีวติของประชาชน 
 
๒. บุคลกรบางคนยงัไม่มี 
ความใส่ใจต่อการปฏิบติังาน 
 

ปัจจยัภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
 
ปัจจยัภายใน 
- อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
บุคลากรไม่พร้อม 

ความเส่ียงดา้น
การปฏิบตัิงาน 
(O) 
 

     

๖. ประชาชนไม่ค่อย ใหค้วามสนใจ
ในการประชุมประชาคมหมู่บา้น เพือ่
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินไม่
เสนอแนะโครงการ/กิจกรรมที่
ตอ้งการแกไ้ขปรับปรุงในชุมชน 

๑. แผนพฒันามีโครงการจ านวนมาก
และไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รง
ตามความตอ้งการของประชาชน 
 

ปัจจยัภายนอก 
๑. ใหค้  าปรึกษาและเผยแพร่
ประชาสมัพนัธร์ะเบียบกฎหมาย
และ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ใหป้ระชาชน
ทราบอยา่งทัว่ถึง 

ความเส่ียงดา้น
การปฏิบตัิงาน 
(O) 
 

     



๒๒ 
๗. การแพร่ระบายของเช้ือไวรัสโค
วดิ-๑๙ จึงมีค  าสัง่ใหแ้ต่ละ อปท.ท า
ศูนยพ์กัคอย 
 
 
 

๑. ในช่วงแรกท าใหข้าดคนขบัรถไป
ส่งผูป่้วยไปสวอดที่โรงพยาบาลและ
คนฉีดยาฆ่าเช้ือตามอาคารและ
หอ้งพกั 
 
๒. เจา้พนกังานไม่มีความรู้เก่ียวกบั
การแพร่ระบายของเช้ือไวรัส           
โควดิ-๑๙ 
 
 
 

ปัจจยัภายใน 
๑. อุปกรณ์ขาดแคลนบุคลากร
ไม่ไดรั้บการอบรมจากสาธารณะ
สุข 
 
ปัจจยัภายนอก 
๑. ประชาชนไม่ค่อยใหค้วาม
ร่วมมือในการเวน้ระยะห่างกบั
การใส่แมส 

ความเส่ียงดา้น
การปฏิบตัิงาน 
(O) 
 

     

 



๒๓ 
๓. การจัดการความเส่ียง 
 เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเส่ียง ซ่ึงมีหลายวิธีและสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสม
กบัสถานการณ์ ขึ้นอยูก่ ับดุลพินิจของผูรั้บผิดชอบ แต่วิธีการจดัการความเส่ียงตอ้งคุม้ค่ากับการลดระดับ
ผลกระทบที่เกิดจากความเส่ียงนั้น โดยทางเลือกหรือวธีิการจดัการความเส่ียงประกอบดว้ย ๔ แนวทางหลกั 
คือ 
 ๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเส่ียงนั้นสามารถยอมรับไดภ้ายใตก้ารควบคุมที่ที่อยู ่ซ่ึงไม่ตอ้ง
ด าเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเส่ียงในระดบัไม่รุนแรงและไม่คุม้ค่าที่จะด าเนินการใด ๆ ให้ขออนุมติั
หลกัการรับความเส่ียงไวแ้ละไม่ด าเนินการใด  แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกลชิ้ดเพื่อรองรับผลที่จะ
เกิดขึ้น 
 ๒) การลดหรือควบคุมความเส่ียง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการ
จดัระบบการควบคุม หรือเปล่ียนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็น
ความเส่ียง เพื่อให้มีการควบคุมที่ เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน               
การจดัอบรมเพิม่ทกัษะในการท างาน และการจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน เป็นตน้ 
 ๓) การหยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง หมายถึง ความเส่ียงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจดัการ          
ให้ความส่ียงนั้นไปอยูน่อกเหนือจากเง่ือนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจดัการความเส่ียงในกลุ่มน้ี เช่น         
การหยดุหรือยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงนั้น 
 ๔) การถ่ายโอนความเส่ียง หมายถึง ความเส่ียงที่สามารถโอนไปให้ผูอ่ื้นได ้เช่น การท าประกนัภยั
ประกนัทรัพยสิ์น กบับริษทัประกนั การจา้งบุคคลภายนอกหรือการจา้งบริษทัภายนอกมาจดัการในงาน
บางอยา่งแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ 
 
๔. การรายงานและติดตามผล 
 หลงัจากจดัท าแผนบริหารความเส่ียงและมีการด าเนินงานตามแผนแลว้ จะตอ้งมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจดัการความเส่ียง 
รวมทั้งติดตามผลการจดัการความเส่ียงที่ได้มีการด าเนินการไปแลว้ว่าบรรลุวตัถุประสงคข์องการบริหาร
ความเส่ียงหรือไม่ โดยหน่วยงานตอ้งสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจดัการความเส่ียงใดมีประสิทธิภาพดี          
ก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจดัการความเส่ียงควรปรับเปล่ียน และน าผลการติดตามไปรายงาน
ให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ทั้งน้ี กระบวนการสอบทานอาจก าหนดขอ้มูล        
ที่ตอ้งติดตาม พร้อมทั้งความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลไดใ้น ๒ ลกัษณะ คือ 
 ๑) การติดตามผลเป็นรายคร้ัง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่ก  าหนด เช่น ทุก ๓ เดือน              
ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกส้ินปี เป็นตน้ 



 ๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบติังาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการด าเนินงานต่าง ๆ 
ตามปกติของหน่วยงาน 
 

๒๔ 
๕. การประเมินผลการบริหารความเส่ียง 
 คณะท างานบริหารความเส่ียง จะตอ้งท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเส่ียง
ประจ าปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจบั อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพื่อให้มัน่ใจว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจบั อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีการบริหารความเส่ียงเป็นไป      
อยา่งเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอ้ง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเส่ียงที่ด าเนินการ
สามารถลดและควบคุมความเส่ียงที่เกิดขึ้นไดจ้ริงและอยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้หรือตอ้งจดัหามาตรการหรือ
ตวัควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อให้ความเส่ียงที่ยงัเหลืออยู่หลังมีการจดัการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้
องคก์รมีการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นวฒันธรรมในการปฏิบตัิงาน 
 
๖. การทบทวนการบริหารความเส่ียง 
 การทบทวนแผนการบริหารความเส่ียง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เส่ียงในทุกขั้นตอน เพือ่การปรับปรุงและพฒันาแผนงานในการบริหารความเส่ียงให้ทนัสมยัและเหมาะสม
กบัการปฏิบติังานจริงเป็นประจ าทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


