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ดว้ยพระราชบญัญตัิวินัยการเงินการคลงัของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัที่ ๒๐ 

เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๔ บญัญติัใหห้น่วยงานของรัฐจดัใหมี้การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารจดัการความเส่ียง โดยใหถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานและหลกัเกณฑท์ี่กระทรวงการคลงัก าหนด 
และกระทรวงการคลงัไดก้  าหนดหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่าดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑป์ฏิบติัการ
บริหารส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่วนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลกัเกณฑน้ี์  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงกระจบั จึงไดจ้ดัท าแผนการบริหารจดัการความเส่ียง ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการ
รายงานผลเก่ียวกับการบริหารจดัการความเส่ียง อันจะท าให้เกิดความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผูท้ี่
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงกระจบัสามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์
ที่ก  าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 
๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๔ 
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๑ 

บทที ่๑ บทน ำ 

 
๑. หลกัการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๗๙  บัญญัติ                      
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจดัการความเส่ียง      
โดยให้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานและหลกัเกณฑท์ี่กระทรวงการคลงัก าหนด ซ่ึงกระทรวงการคลงัไดก้  าหนด
หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงั ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑป์ฏิบติัการบริหารจดัการความเส่ียงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจดัให้มรการบริหารจดัการความเส่ียง เพื่อให้  
การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคต์าม ยทุธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว ้ 

การบริหารความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือทางกลยทุธ์ที่ส าคญัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี    
ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตดัสินใจด้านต่าง ๆ เพราะภายใตส้ภาวะการด าเนินงานทุกหน่วยงาน 
ล้วนมีความเส่ียง ซ่ึงเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมาย                    
ของหน่วยงาน จึงจ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการความเส่ียง โดยการระบุความเส่ียงวา่มีปัจจยัใดบา้งที่กระทบ     
ต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเส่ียงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้ น 
จดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง ก าหนดแนวทางในการจดัการความเส่ียง เพือ่ลดความสูญเสียและโอกาส
ที่จะท าใหเ้กิดความเสียหายแก่หน่วยงาน  

ดงันั้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงกระจบัจึงไดจ้ดัท าแผนการบริหารจดัการความเส่ียงขึ้น 
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจยัและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ      
เพือ่ลดมูลเหตุที่จะท าใหเ้กิดความเสียหาย ใหร้ะดบัของความเส่ียงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูใ่น
ระดบัที่ สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได ้ 
๒. วัตถุประสงค์ของแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง  

๑. เพื่อให้ผูบ้ริหารและองคก์ารบริหารส่วนต าบล เขา้ใจหลกัการและกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงกระจบั 

๒. เพือ่ใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเส่ียง  
๓. เพื่อให้มีการปฏิบตัิตามกระบวนการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบล   

บึงกระจบัอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  
๔. เพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงกระจบั 
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล   

บึงกระจบั 
๓. เป้ำหมำย  

๑. ผูบ้ริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการบริหาร
ความเส่ียง เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานประจ าปี  ให้บรรลุ           
ตามวตัถุประสงคแ์ละ dc เป้าหมายที่ก  าหนดไว ้ 



 
๒ 

๒. ผูป้ฏิบตัิงาน สามารถระบุความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง ประเมินความเส่ียง และจดัการ 
ความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้ 

๓. สามารถน าแผนการบริหารจดัการความเส่ียงไปใชใ้นการปฏิบตัิงานได ้ 
๔. การบริหารจดัการความเส่ียงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมใน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงกระจบั 
 
๔. นิยำมควำมเส่ียง  

ความเส่ียง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิด
ความ เสียหาย ท าให้วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไวเ้บี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลส าเร็จ      
ทั้งในดา้นกลยทุธ ์การเงิน การด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

การบริหารความเส่ียง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจดัการปัจจยั และควบคุม 
กิจกรรมรวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงลดลง หรือ
ผลกระทบของ ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงลดลงอยูใ่นระดบัที่องคก์รยอมรับได ้ 

การตอบสนองความเส่ียง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพื่อจัดการ          
กบัความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเส่ียง ซ่ึงตอ้งพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ   
ที่จะเกิดขึ้ น โดยเปรียบเทียบระดับความเส่ียงที่ เกิดกับระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่า               
ในการบริหารความเส่ียงที่เหลืออยู ่วธีิการที่ใชใ้นปัจจุบนั คือ  

๑. การหลีกเล่ียงความเส่ียง คือการหลีกเล่ียงหรือหยดุการกระท าที่ก่อใหเ้กิดความเส่ียง เช่น 
งานส่วนใดที่องคก์รไม่ถนัด อาจหลีกเล่ียงหรือหยดุการท างานในส่วนนั้น และอาจใชก้ารจา้งงานภายนอก
แทน  

๒. การลดความเส่ียง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน     
โดยการจดัใหมี้ระบบการควบคุมต่าง ๆ เพือ่ป้องกนั หรือคน้พบความเส่ียงอยา่งเหมาะสมทนัเวลา  

๓. การแบ่งความเส่ียง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน   
โดยการหาผูร่้วมรับผดิชอบความเส่ียง เช่น การท าประกนัต่าง ๆ  

๔. การยอมรับความเส่ียง คือการไม่ตอ้งท าส่ิงใดเพิ่มเติมเน่ืองจากมีความเห็นวา่ความเส่ียง  
มีโอกาสจะเกิดขึ้นนอ้ย และผลกระทบจากการเกิดก็นอ้ยดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓ 

บทที ่๒ 

 
๑. สภำพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐำน  

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ มีพื้นที่ประมาณ  ๗๔.๖๗ ตารางกิโลเมตร                 
ต าบลบึงกระจบั เป็นพื้นที่ราบลุ่มสลบัเนินเขา ต าบลบึงกระจบั แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บา้น     
มีเขตติดต่อกบัพื้นที่ใกลเ้คียงดงัน้ี  

ทิศเหนือ ติดต่อกบัต าบลกนัจุ อ าเภอบึงสามพนั 
ทิศใต ้ติดต่อกบัต าบลท่าโรง อ าเภอวเิชียรบุรี 
ทิศตะวนัออก ติดต่อโคกปรง อ าเภอวเิชียรบุรี 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ต าบลสามแยก อ าเภอวเิชียรบุรี 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงกระจบั มีประชากรจ านวนรวมทั้งส้ิน 6,406 คน จ านวนแบ่ง ออกเป็น 
ผูช้าย ๓,๑๑๖  คน ผูห้ญิง ๓,๒๙๐ คน จ านวนบา้น ๑,๖๘๗ ครัวเรือน (ที่มา ส านักทะเบียนราษฎร์ จงัหวดั
เพชรบูรณ์ ณ เดือนธนัวาคม ๒๕๖๓) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่ ท านา ปลูกพชื เล้ียงสตัว ์ 
๒. วิสัยทัศน์  

“ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู ่และผูม้าเยอืน”  
 

๓. ภำรกิจ  
๑. พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงแวดลอ้ม 
๒. พฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และความมัน่คงของชุมชน  
๓. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
๔. ส่งเสริมสาธารณสุข กีฬาและนนัทนาการ  
๕. พฒันาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน  

 

๕. ยุทธศำสตร์  
ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร  
ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวเพือ่สร้างสรรคมู์ลค่าเพิม่  
ยทุธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดบัคุณภาพชีวติ และเสริมสร้างความมัน่คงอยา่งเท่าเทียม  
ยทุธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  
ยทุธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดบัขีดความสามารทางการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  

 
 
 
 
 



๔ 
๕. โครงสร้ำงส่วนรำชกำรภำยใน  

โครงสร้ำงส่วนรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ตรวจสอบภายใน 

ส านกัปลดั กองคลงั กองช่าง 

ฝ่ายอ านวยการ  
- งานบริหารงานทัว่ไป  
- งานนโยบายและแผน  
- งานกฎหมายและคดี  
- งานรักษาความสะอาด  
- งานสวสัดิการและสงัคม  
- งานการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม  
- งานสงเสริมการท่องเที่ยว  
- งานสงเสริมการเกษตร  

ฝ่ายบริหารงานคลงั  
- งานจดัเก็บรายได ้ 
- งานพสัดุ  
- งานเบิกจ่าย  
- งานการเงินและบญัชี  

 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
- งานไฟฟ้า  
- งานโยธาธิการ  
- งานบริหารงานทัว่ไป 
- งานส ารวจ  

 



อ านาจหนา้ที่ของส่วนราชการต่าง ๆ มีดงัน้ี 
ส่วนรำชกำร  อ ำนำจหน้ำที่ 

ส ำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส ำนักปลัด  
 
 
 
 
 

- งำนบริหำรงำนทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานสารบรรณกลางและ
งานธุรการ งานดา้น การเงิน งบประมาณ งานดา้นพสัดุ งานดา้นอาคารสถานที่ใน
ความรับผิดชอบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ  ส่วนกลาง ติดต่อประสานงาน 
วางแผน ควบคุมตรวจสอบการจดังานต่าง ๆ เก็บรักษาเอกสารและเอกสาร ส าคญั
ของส่วนราชการ การด าเนินงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ก าหนดนโยบายและจดัท า
แผนงานของส่วน ราชการ จดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ค  าปรึกษาแนะน า
ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกับ งานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบติังานในหน่วยงานและปฏิบติังานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งหรือตามที่ไดรั้บ มอบหมาย  
- งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา  ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน
เก่ียวกบังานบริหารงาน บุคคลของส่วนราชการ เช่น การจดัท าแผนอตัราก าลงัของ
องค์การบริหารส่วนต าบล การขอก าหนดต าแหน่ง และอัตราเงินเดือน  การจัด
ระบบงาน การสรรหา การจดัสอบ และการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การยา้ย การเล่ือน
ขั้นเงินเดือน การเล่ือนต าแหน่ง การพฒันาและส่งเสริมสมรรถภาพขา้ราชการ การ
ด าเนินการขอรับบ าเหน็จบ านาญและเงินทดแทน การจดัท าทะเบียนประวติั แกไ้ข
เปล่ียนแปลงทะเบียนประวตัิการรับราชการ  
- งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มีหนา้ที่รับผดิชอบเก่ียวกบัการป้องกนับรรเทา
สาธารณภยั การระงบั อคัคีภยัที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป ลดอนัตราย
และความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม ้ป้องกนัและ บรรเทาอนัตรายจากอุทกภยั วาตภยั 
การอพยพผูป้ระสบภยัและทรัพยสิ์น ช่วยเหลือสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 
- งำนกฎหมำยและคดี  งานทางกฎหมายเก่ียวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อ
กฎหมาย ร่างและพิจารณา ตรวจร่างเทศบญัญตัิ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและค าสั่งที่
เก่ียวขอ้ง งานจดัท านิติกรรม รวบรวมขอ้เทจ็จริงและ พยานหลกัฐานเพือ่ด าเนินการ
ตามกฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพจิารณาด าเนินการเก่ียวกบัวนิยัพนกังาน เทศบาล 
ลูกจา้งและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระท าที่
ละเมิดเทศบญัญตัิ งานนิติกรรมสัญญา งานเก่ียวกบัความรับผิดทางแพง่ อาญา งาน
คดีปกครอง และงานคดีอ่ืน ๆ งานรับเร่ือง ร้องทุกข ์และร้องเรียน  
- งำนกำรศึกษำ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจดัการศึกษา งานทดสอบและ
ประเมินตรวจวดัผล งานบริการ และบ ารุงสถานศึกษา งานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก งาน
กิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสนัทนาการ ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการศึกษา 
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และประเพณีอนัดีงามของ 
ประชาชน การสนบัสนุนบุคลากร วสัดุอุปกรณ์ และทรัพยสิ์นต่าง ๆ เพือ่ประโยชน์ 

 
๖ 



 ส ำนักปลัด ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อ  การศึกษา ส่งเสริมท านุบ ารุงรักษา ไวซ่ึ้งศิลปะ
ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีทอ้งถ่ิน วฒันธรรมดา้น ภาษา การด าเนิน
ชีวติส่งเสริมสนบัสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเที่ยว  
- งำนกิจกำรโรงเรียน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานจัดการศึกษา งานทดสอบ
ประเมินผลและตรวจวดัผลโรงเรียน งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา งานศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  
- งำนอนำมัยและส่ิงแวดล้อม งานสุขาภิบาลทัว่ไป งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการงานอาชีวอนา มัย งานควบคุมและจดัการคุณภาพส่ิงแวดล้อม งาน
ส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและ คุณภาพส่ิงแวดล้อม งาน
ควบคุมมลพษิ งานศึกษาและวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม งานติดตามตรวจสอบ 
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  
- งำนส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน 
งานสุขศึกษา  
- งำนควบคุม มาตรฐานอาหารและน ้ า งานรักษาแลพยาบาล งานรักษาความสะอาด 
งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน ้ า ทางเดินและที่สาธารณะ งานควบคุมส่ิง 
ปฏิกูลและมูลฝอย งานขนถ่ายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย งานก าจดัมูลฝอยและน ้ าเสีย  
- งำนควบคุมโรค งานเฝ้าระวงัโรคระบาด งานระบาดวิทยา งานป้องกนัและระงบั
โรคติดต่อ งานเก่ียวกับ การป้องกนัรักษาโรคเอดส์ งานจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ดา้นการป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ  
- งำนสังคมสงเครำะห์ งานสงเคราะห์ประชาชน ผูทุ้กขย์าก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งาน
สงเคราะห์ผูป้ระสบภยัพบิตัิ ต่าง ๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ 
งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการ ด าเนินชีวิตในครอบครัว 
งานส่งเสริมและสนับสนุนองคก์ารสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน งานส ารวจวิจยั
สภาพ ปัญหาสังคมต่าง ๆ งานส่งเสริมสวสัดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบาง
ประเภท งานประสานและร่วมมือกบั หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพือ่การสังคมสงเคราะห์
งานใหค้  าปรึกษา แนะน าในดา้นสงัคมสงเคราะห์แก่ผูม้าขอรับ  
- งำนพัฒนำชุมชน งานส ารวจและจดัตั้งคณะกรรมการชุมชน เพือ่รับผดิชอบในการ
ปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการพฒันา
ชุมชน งานจดัระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือ กบัหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
น าบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจดัท าโครงการช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ
ใหแ้ก่ ชุมชน งานด าเนินการพฒันาชุมชนทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม  

 
 
  

๗ 



กองคลัง  - งำนกำรเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จดัท าเช็คและเอกสาร
การเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่ จ่าย จัดท าบัญชี จัดท ารายงาน
ประจ าวนั ประจ าเดือน ประจ าปี จดัท าสถิติ รายรับ-รายจ่าย จดัท าบญัชีรายจ่ายเงิน
สะสม จดัท าบญัชีรายจ่ายเงินอุดหนุน จดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย เก่ียวกบังบเฉพาะ
การ รายงานสถิติการคลงัและใหบ้ริการขอ้มูลทางดา้นสถิติการคลงั  
- งำนพัสดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง การซ่อมบ ารุงและรักษา จดัท าทะเบียนพสัดุ ตรวจสอบ
การรับจ่ายพสัดุและเก็บ รักษาพสัดุ จ าหน่ายพสัดุ  
- งำนจัดเก็บรำยได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจดัเก็บภาษี
อากร ค่าธรรมเนียม และ การจดัหารายไดอ่ื้น ๆ วางแผนการจดัเก็บรายได ้พิจารณา
ปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารประเมินและก าหนดค่ารายปี ของภาษีอากร ประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกับการช าระภาษีอากร จดัท าหนังสือแจง้การช าระภาษี ตรวจสอบและจดัท า 
บญัชีรายช่ือผูไ้ม่ยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิ์น รายช่ือผูไ้ม่ช าระภาษีที่ดินและส่ิง
ปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ภายในก าหนด จดัท าหนงัสือแจง้เตือนการช าระภาษี 
กรณีไม่มาช าระภาษี ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ภายใน คดัลอก ขอ้มูลที่ดิน ปรับปรุงขอ้มูล
แผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ส ารวจตรวจสอบขอ้มูลภาคสนาม 
ปรับปรุงจดัเก็บ ดูแลรักษาขอ้มูลทะเบียนทรัพยสิ์น จดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์นในระบบ คอมพวิเตอร์ ประชาสมัพนัธง์านจดัเก็บภาษีต่าง ๆ  

กองช่ำง  
 

- งำนโยธำธิกำรออกแบบ ค านวณดา้นวิศวกรรมถนน อาคาร และส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ 
งานวางโครงการและการ  ก่อสร้างด้านวิศวกรรม  งานถนน  งานอาคาร  และ
ส่ิงก่อสร้างอ่ืน  ๆ  งานให้ค  าปรึกษาแนะน าและบริการเก่ียวกับ  งานทางด้าน
วศิวกรรม งานถนน อาคาร และส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ งานออกแบบรายละเอียดทางดา้น
วิศวกรรม งาน ถนน อาคารและส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ งานบริการแบบแปลนก่อสร้าง
อาคารใหแ้ก่ประชาชน งานส ารวจขอ้มูล รายละเอียด เพือ่ค  านวณออกแบบ ก าหนด
รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ งานศึกษา
วเิคราะห์ วจิยัทางดา้นวศิวกรรม งานถนน อาคารและส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ งานประมาณ
ราคาค่าก่อสร้าง ทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ งาน
ควบคุมการก่อสร้างในสาขาวศิวกรรม งานถนน อาคารและส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ  
 

 
 
 
 
 
 

๘ 



กองช่ำง(ต่อ)  
 

- งำนไฟฟ้ำ งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่
และไฟฟ้าสาธารณะ งาน วางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต ่า 
งานในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเคร่ืองจกัร 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ที่เก่ียวกบัไฟฟ้า งานเบิกจ่ายจดัเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
และวสัดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการปฏิบตัิงาน  
- งำนธุรกำร  มีหน้าที่ เ ก่ียวกับ  งานสารบรรณ  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและ
ใหบ้ริการเร่ืองสถานที่ วสัดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในดา้นต่าง 
ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานรวบรวมขอ้มูลและ จดัท าแผนของ
กองช่าง รวมถึงการรายงานผลการปฏิบตัิงาน งานตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกบั
เอกสาร ส าคญัของทางราชการ งานจดัท าค  าสั่งและประกาศของกองช่าง งานรับ
เร่ืองร้องทุกข ์และร้องเรียน งานพสัดุ และทรัพยสิ์นของกองช่าง งานการเงินและ
บญัชีของกองช่าง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 



บทที ่๓ แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
๑. แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง  

แนวทางการด าเนินการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ             
แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดงัน้ี  

ระยะที่ ๑ กำรเร่ิมต้นและพัฒนำ ประกอบดว้ย  
๑) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียงขององคก์ารบริหารส่วนต าบล    

บึงกระจบั 
๒) ระบุปัจจยัเส่ียง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจยัเส่ียง  
๓) วเิคราะห์และจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัเส่ียง  
๔) จดัท าแผนการบริหารความเส่ียงของปัจจยัเส่ียงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้ง

ปัจจยัเส่ียงที่อยูใ่นระดบัปานกลาง  
๕) ส่ือสารท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนบริหารความเส่ียงให้ผูป้ฏิบติังานขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบึงกระจบั ทราบ และสามารถน าไปปฏิบตัิได ้ 
๖) รายงานความกา้วหนา้ของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  
๗) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  
ระยะที่ ๒ กำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืน  
๑) ทบทวนแผนการบริหารความเส่ียงปีที่ผา่นมา  
๒) พฒันากระบวนการบริหารความเส่ียงส าหรับความเส่ียงแต่ละประเภท  
๓) ผลกัดนัใหมี้การบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร  
๔) พฒันาขีดความสามารถพนกังานส่วนต าบลในการด าเนินการบริหารความเส่ียง  

๒. คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง  
องค์ก า รบ ริหา รส่ วนต าบลบึ งก ระจับ  แ ต่ งตั้ ง คณะท า ง านบ ริหารความ เ ส่ี ย ง                               

โดยมีองคป์ระกอบและอ านาจหนา้ที่ ดงัน้ี  
๑. นางสาวยขุนิษฐช์า โสพรหม   รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล   ประธาน 
๒. นางสาวปิยวรรณ สารีวรรณ์     หวัหนา้ส านกัปลดั   คณะท างาน  
๓. นางพชัรี ปานค า  ผูอ้  านวยการกองคลงั   คณะท างาน  
๔. นายอฐัเชษฐ ์ทองโชติ   นายช่างโยธา    คณะท างาน  
๕. นางสาวสิริญาพร ลีสินลา  ต าแหน่งเจา้พนกังานธุรการ   คณะท างาน 
๖. นางสาวธนาวรรณ ไกลภยั  ต าแหน่งผูช่้วยนกัวชิาการประชาสมัพนัธ ์ เลขานุการ  
๗. นายวทิวชั ดรศรีเนตร     ต าแหน่งผูช่้วยนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน  

ผูช่้วยเลขานุการ  
 
 

๑๐ 



 
ให้ผูท้ี่ได้รับแต่งตั้ งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ        

ความเส่ียง ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ดงัน้ี  
๑) จดัท าแผนการบริหารจดัการความเส่ียง  
๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจดัการความเส่ียง อยา่งนอ้ยปีละ ๒ คร้ัง  
๓) จดัท ารายงานผลตามแผนการบริหารจดัการความเส่ียง  
๔) พจิารณาทบทวนแผนการบริหารจดัการความเส่ียง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 



บทที ่๔ กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

 
กระบวนการบริหารความเส่ียง เป็นกระบวนการที่ใชใ้นการระบุ  วิเคราะห์ ประเมิน และ

จดัล าดบั ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานขององคก์ร รวมทั้งการจดัท า
แผนบริหาร จดัการความเส่ียง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียงให้อยูใ่นระดบั
ที่ยอมรับได้ ซ่ึง องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจบั มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเส่ียง ๖ 
ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี  

๑. การระบุความเส่ียง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้ งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ  
วตัถุประสงค ์โดยตอ้งระบุไดด้ว้ยวา่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เม่ือใด และเกิดขึ้นไดอ้ยา่งไร  

๒. ประเมินความเส่ียง เป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงและจดัล าดับความเส่ียง โดยพิจารณา  
จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียง            
โดยอาศยัเกณฑ ์มาตรฐานที่ไดก้  าหนดไว ้ท าใหก้ารตดัสินใจจดัการกบัความเส่ียงเป็นไปอยา่งเหมาะสม  

๓. จดัการความเส่ียง เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบติัในการจดัการและควบคุม
ความเส่ียงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้สามารถปฏิบติัไดจ้ริง และควรตอ้งพจิารณาถึง
ความคุม้ค่าในด้านค่าใช้จ่ายและตน้ทุนที่ตอ้งใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบติัการนั้ น         
กบัประโยชน์ที่จะไดรั้บดว้ย  

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเส่ียงที่ไดด้ าเนินการทั้งหมดใหฝ่้ายบริหารรับทราบ  

๕. ประเมินผลการบริหารความเส่ียง เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงประจ าปี เพือ่ให้ 
มัน่ใจว่าองคก์รมีการบริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่งเหมาะสม เพยีงพอ ถูกตอ้ง และมีประสิทธิผล มาตรการ
หรือกลไกความเส่ียงที่ด  าเนินการสามารถลดและควบคุมความเส่ียงที่เกิดขึ้นจริงและอยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้
หรือตอ้ง จดัหามาตรการหรือตวัควบคุมอ่ืนเพิม่เติม เพือ่ใหค้วามเส่ียงที่ยงัเหลืออยูมี่การจดัการใหอ้ยูใ่นระดบั
ที่ยอมรับได ้และใหอ้งคก์รมีการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง  

๖. ทบทวนการบริหารความเส่ียง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงในทุกขั้นตอน เพือ่พฒันาระบบใหดี้ยิง่ขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 



กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ 
 
 
 
 
 
 
 
๑. กำรระบุควำมเส่ียง  

เป็นกระบวนการที่ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานร่วมกนัระบุความเส่ียงและปัจจยัเส่ียง โดยตอ้ง 
ค านึงถึงความเส่ียงที่มีสาเหตุมาจากปัจจยัทั้งภายในและภายนอก ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อวตัถุประสงค์
และ เป้าหมายขององคก์ร หรือผลการปฏิบติังานทั้งในระดบัองคก์รและระดบักิจกรรม ในการระบุปัจจยัเส่ียง
จะตอ้งพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด       
ความเสียหาย และไม่บรรลุวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนด รวมทั้งมีทรัพยสิ์นใดที่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลป้องกนั
รักษา ดงันั้น จึงตอ้งเขา้ใจใน ความหมายของ “ความเส่ียง” “ปัจจยัเส่ียง” และ “ประเภทความเส่ียง” ก่อนที่จะ
ด าเนินการระบุความเส่ียงได ้อยา่งเหมาะสม  

๑.๑ ควำมเส่ียง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตส้ถานการณ์      
ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน หรือก่อให้เกิด
ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการ
ปฏิบตัิงาน  

๑.๒ ปัจจัยเส่ียง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเส่ียง  ที่จะท าให้ไม่บรรลุ  
วตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไว ้โดยตอ้งระบุไดด้ว้ยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เม่ือใด เกิดขึ้นไดอ้ยา่งไร และ
ท าไม ทั้งน้ี สาเหตุของความเส่ียงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แทจ้ริง เพื่อจะไดว้เิคราะห์และก าหนดมาตรการลด
ความเส่ียงภายหลงั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยปัจจยัเส่ียงแบ่งได ้๒ ดา้น คือ  

๑) ปัจจยัเส่ียงภายนอก คือ ความเส่ียงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบาย
รัฐบาล กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สงัคม เทคโนโลย ีภยัธรรมชาติ  

๒) ปัจจยัเส่ียงภายใน คือ ความเส่ียงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร  เช่น กฎระเบียบ
ขอ้บงัคบั ภายในองค์กร วฒันธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจดัการ บุคลากร กระบวนการปฏิบตัิงาน 
ขอ้มูล ระบบ สารสนเทศ เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์  

๑.๓ ประเภทควำมเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ไดแ้ก่  
๑) ควำมเส่ียงเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่เก่ียวข้อง      

กบักลยทุธ ์เป้าหมาย พนัธกิจ ขององคก์ร ที่อาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย
ในแต่ละประเด็น ยทุธศาสตร์  
 
 

การก าหนด 
วตัถุประสงค ์

การระบุ
ความเส่ียง 

การวเิคราะห์ 
และประเมิน
ความเส่ียง 

การ
ตอบสนอง
ต่อความเส่ียง 

การก าหนด 
มาตรการ
และการ
ควบคุม
เพิม่เติม 

การติดตาม
และรายงาน 
ความเส่ียง 



 
 

๑๓ 
๒) ควำมเ ส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติงำน  (Operational Risk) หมายถึง  ความเส่ียง               

ที่เก่ียวขอ้งกบั ประเด็นปัญหาการปฏิบตัิงานประจ าวนั หรือการด าเนินงานปกติที่องคก์รตอ้งเผชิญ เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค ์เชิงกลยทุธ์ เช่น การปฏิบติังานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบติังาน โดยไม่มีผงัการปฏิบติังาน  
ที่ชดัเจน ไม่มีการมอบหมาย อ านาจหนา้ที่ความรับผดิชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน เป็นตน้  

๓ ) ควำมเ ส่ียงด้ำนกำรเงิน  (Financial Risk) เ ป็นความเส่ียงที่ เ ก่ียวข้องกับ             
การบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล ทั้งจาก
ปัจจัยภายใน เช่น การ เบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณ             
ไม่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการด าเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจยัภายนอก 
เช่น การโอนจดัสรรงบประมาณ การจดัเก็บรายได ้ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการรายงานทางการเงิน และอุปสรรค
ของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชดัเจน อนัน าไปสู่การตรวจสอบทกัทว้งจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังาน
ตรวจเงินแผน่ดิน ป.ป.ช. คลงัจงัหวดั กรมบญัชีกลาง  

๔) ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั (Compliance Risk) 
เป็นความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นขอ้กฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเส่ียงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบติัตาม 
กฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวขอ้งได ้หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู ่ไม่เหมาะสม หรือเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบติังาน เป็นตน้  

 
กำรระบุควำมเส่ียง (ปีงบประมำณ ๒๕๖๕) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับอ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ควำมเส่ียง ผลกระทบ/ควำม
เสียหำยที่จะเกิดขึน้ 

ปัจจัย/สำเหตุ ประเภทควำมเส่ียง 

๑. การใช้ดุลพินิจของผู ้
มีอ  านาจในการอนุญาต 
อนุมตัิ ต่าง ๆ 

๑.หากผูมี้อ  านาจไม่ยึด
หลักความถูกต้อง ย่อม
เกิดความไม่เป็นธรรม
ต่อพนกังานส่วนต าบล 

ปัจจยัภายใน 
- การแบ่ งพรรคแบ่ ง
พวกของพนักงานส่วน
ต าบล  
- ความไม่ยติุธรรมของผู ้
มีอ  านาจในการตดัสินใจ 
สัง่การ 

ค ว า ม เ ส่ี ย ง ด้ า น ก า ร
ปฏิบตัิงาน (O) 

  
  
  
  
  



 ๑๔ 
๒. พสัดุยงัขาดความรู้
ความสามารถในการ
ท างาน 

๑.ส่งผลใหเ้วลาท างานมี
ความผดิพลาดอยู่
บ่อยคร้ัง 

ปัจจยัภายใน 
๑.ก าชบัใหพ้สัดุมีการ
ทบทวนฎีกาก่อนส่ง
มอบ  
๒.มีหวัหนา้พสัดุก ากบั
ดูแลการปฏิบติังานอยา่ง
ใกลชิ้ด 
อ่านระเบียบ กฎหมาย 

ความเส่ียงดา้นการ 
ปฏิบัติ ต ามกฎหมา ย
ระเบียบ ขอ้บงัคบั (C) 

๓. มีการเปล่ียนแปลง
ระบบการบญัชีแบบ
ใหม่ในระบบ e-LAAS 
ท าใหก้ารบนัทึกใน
ระบบไม่ถูกตอ้ง 
เจา้หนา้ที่ละเลยไม่จดัท า
บญัชีและรายงานตาม
ระบบที่ก  าหนด 
 

๑. ระบบ e-LAAS มีการ
เปล่ียนแปลงเมนูการใช้
งานและการบนัทกึบญัชี
ตามมาตรฐานการบญัชี
และนโยบายภาครัฐ 
๒. เน่ืองจากเจา้หนา้ที่
ขาดความรู้ความเขา้ใจ
การใชง้านในระบบ      
e-LAAS 

ปัจจยัภายใน 
๑. ใหเ้จา้หนา้ที่
ผูรั้บผดิชอบศึกษาการ
ปฏิบตัิงานในระบบ      
e-LAAS และลงมือ
ปฏิบตัิ 
๒. จดัส่งเจา้หนา้ที่เขา้
รับการอบรมทุก
ต าแหน่งที่ตอ้ง
ปฏิบติังานผา่นระบบ    
e-LAAS 

ความเส่ียงด้านการเงิน 
(F) 

๔.เจา้หนา้ที่ผูรั้บผดิชอบ
ในการออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างไม่
มีในหน่วยงานออกแบบ
หรือรับรองแบบแปลน
งานก่อสร้าง (เพราะไม่มี
วศิวกรรมและสถาปนิก 
 

๑. อปท. มีช่างส ารวจ
และเขียนแบบ ออกแบบ
งานก่อสร้างเองแต่ไม่มี
วศิวกรรับรองจึงตอ้งขอ
ความอนุเคราะห์วศิวกร, 
สถาปนิกรับรองจากต่าง
หน่วยงานจึงท าให้เกิด
ความล่าชา้เน่ืองจากทุก
หน่วยงานมีภารกิจ 

ปัจจยัภายใน  
๑. ขอความร่วมมือจาก 
หน่วยงาน อ่ืน ๆ เ ช่น 
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง และส่วนราชการที่
มีหน่วยงาน  
ออกแบบก่อสร้างและ
ควบคุมงานก่อสร้าง  
 

ค ว า ม เ ส่ี ย ง ด้ า น ก า ร
ปฏิบตัิงาน (O) 

 
 
 
 
 
 



 
๑๕ 

๕. เกิดสาธารณภยัใน
พื้นที ่

๑. บา้นเรือนประชาชน
ไดรั้บความเสียหาย 
เกิดการสูญเสีย
ทรัพยสิ์นและชีวติของ
ประชาชน 
๒. บุคลกรบางคนยงั
ไม่มีความใส่ใจต่อการ
ปฏิบตัิงาน 

ปัจจยัภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจยัภายใน 
- อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้บุคลากรไม่
พร้อม 

ค ว า ม เ ส่ี ย ง ด้ า น ก า ร
ปฏิบตัิงาน (O) 

๖. ประชาชนไม่ค่อย ให้
ความสนใจในการ
ประชุมประชาคม
หมู่บา้นเพือ่จดัท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ินไม่
เสนอแนะโครงการ/
กิจกรรม ที่ตอ้งการแกไ้ข
ปรับปรุงในชุมชน 

๑. แผนพฒันามี
โครงการจ านวนมาก
และไม่สามารถแกไ้ข
ปัญหาไดต้รงตาม
ความตอ้งการของ
ประชาชน 

ปัจจยัภายนอก 
๑.ใหค้  าปรึกษาและ
เผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์
ระเบียบกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  
ใหป้ระชาชนทราบ
อยา่งทัว่ถึง 

ความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร์ 
(S) 

๗. การแพร่ระบายของ
เช้ือไวรัสโควดิ-๑๙ จึงมี
ค  าสัง่ใหแ้ต่ละ อปท.ท า
ศูนยพ์กัคอย 

๑. ในช่วงแรกท าให้
ขาดคนขบัรถไปส่ง
ผูป่้วยไปสวอดที่
โรงพยาบาลและคนฉีด
ยาฆ่าเช้ือตามอาคาร
และหอ้งพกั 
๒. เจา้พนกังานไม่มี
ความรู้เก่ียวกบัการ
แพร่ระบายของเช้ือ
ไวรัสโควดิ-๑๙ 

ปัจจยัภายใน 
๑. อุปกรณ์ ขาดแคลน 
บุคลากรไม่ไดรั้บการ
อบรมจากสาธารณะ
สุข  
ปัจจยัภายนอก  
๑.ประชาชนไม่ค่อยให้
ความ ร่วมมือในการ
เวน้ระยะห่างกบัการ
ใส่แมส 

ค ว า ม เ ส่ี ย ง ด้ า น ก า ร
ปฏิบตัิงาน (O) 

 
๒. กำรประเมินควำมเส่ียง 

การประเมินความเส่ียงเป็นกระบวนการที่ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ การประเมิน และ   
การจดัระดบัความเส่ียง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องกระบวนการท างานขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบึงกระจบั ซ่ึงประกอบดว้ย ๔ ขั้นตอน ดงัน้ี 

๒.๑ กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน เป็นการก าหนดเกณฑท์ี่จะใชใ้นการประเมินความเส่ียง 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเส่ียง              
โดยคณะท างาน บริหารความเส่ียงไดก้ าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดบัโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง และ
ระดบัความรุนแรงของ ผลกระทบ ไว ้๕ ระดบั คือ นอ้ยมาก นอ้ย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดงัน้ี 
 
 



 

๑๖ 
 
 ส่วนระดับของความเส่ียง จะพิจารณาจากความสัมพนัธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงและ
ผลกระทบต่อความเส่ียงขององคก์ร ว่าจะก่อให้เกิดความเส่ียงในระดบัใด โดยก าหนดเกณฑ์ไว ้๔ ระดับ  
ไดแ้ก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต ่า 

ประเด็นที่พจิารณา 
ระดบัคะแนน 

๑ = นอ้ยที่สุด  ๒ = นอ้ย  ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงมาก 
โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง 
ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์
หรือขอ้ผดิพลาดในการ
ปฏิบตัิงาน (คร้ัง) 

๕ ปี/คร้ัง ๒-๓ ปี/คร้ัง ๑ ปี/คร้ัง 
๑-๖ เดือน/คร้ัง 
ไม่เกิน ๕ คร้ัง/ปี 

๑ เดือน/คร้ัง 
หรือมากกวา่ 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ นอ้ยที่สุด นอ้ย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงและผลกระทบ 

มูลค่าความเสียหาย 
นอ้ยกวา่

๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐,๐๐๐-
๕๐,๐๐๐
บาท 

๕๐,๐๐๐-
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐๐,๐๐๐-
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

มากกวา่
๕๐๐,๐๐๐

บาท 

อนัตรายต่อชีวติ 
เดือดร้อน 
ร าคาญ 

บาดเจบ็ 
เล็กนอ้ย 

บาดเจบ็ 
ตอ้งรักษา 

บาดเจบ็สาหสั เสียชีวติ 

ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของ
องคก์ร 

นอ้ยที่สุด นอ้ย ปานกลาง สูง สูงมาก 



๑๗ 
 

ตำรำง Risk Matrix ตำมแนวคดิของ COSO 
 

 
 

๒.๒ กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเส่ียง เป็นการน าความเส่ียงและปัจจยัเส่ียงแต่ละ
ปัจจยัที่ระบุไวม้าประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงต่าง ๆ และประเมินระดบัความรุนแรงของ
ผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเส่ียง เพื่อให้เห็นระดบัความเส่ียงที่แตกต่างกนั ท าให้สามารถ
ก าหนดการควบคุมความเส่ียงไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้วางแผนและจดัสรรทรัพยากรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ภายใตง้บประมาณ ก าลงัคน หรือเวลาที่มีจ  ากดั โดยอาศยัเกณฑม์าตรฐานที่ก  าหนดไวข้า้งตน้ ซ่ึงมีขั้นตอน
การด าเนินการ ดงัน้ี 

๑) พิจารณาโอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดขึ้นมากน้อย
เพยีงใด ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก  าหนด 

๒) พจิารณาความรุนแรงของผลกระทบความเส่ียง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดบัความรุนแรงหรือ   
มีความเสียหายเพยีงใด ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก  าหนด 

๒.๓ กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง  เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง และ         
ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจยัเส่ียงแลว้ ใหน้ าผลที่ไดม้าพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างโอกาส
ที่จะเกิดความเส่ียง และผลกระทบความเส่ียง วา่ก่อใหเ้กิดระดบัของความเส่ียงในระดบัใด 



๑๘ 
ระดบัความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงจดัแบ่ง

เป็น ๔ ระดบั สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเส่ียง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซ่ึงใชเ้กณฑใ์นการจดัแบ่ง ดงัน้ี 

 
๑) ระดับความเส่ียงต ่า คือ คะแนนระดบัความเส่ียง ๑-๕ คะแนน โดยทัว่ไปความเส่ียงในระดบัน้ี   

ให้ถือว่าเป็นความเส่ียงที่ไม่มีนัยส าคญัต่อการด าเนินงาน ความเส่ียงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับไดภ้ายใต้
การควบคุมที่มีอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงไม่ตอ้งด าเนินการใด ๆ เพิม่เติม 

๒) ระดบัความเส่ียงปานกลาง คะแนนระดบัความเส่ียง ๖-๑o คะแนน เป็นความเส่ียงที่ยอมรับได้  
แต่ตอ้งมีแผนควบคุมความเส่ียง ความเส่ียงในระดบัน้ีใหถื้อวา่เป็นความเส่ียงที่ยอมรับได ้แต่ตอ้งมีการจดัการ
เพิม่เติม 

๓) ระดับความเส่ียงสูง คะแนนระดับความเส่ียง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเส่ียง           
เพือ่ใหค้วามเส่ียงนั้นลดลงใหอ้ยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้

๔) ระดบัความเส่ียงสูงมาก คะแนนระดบัความเส่ียง ๑๗-๒๕ คะแนน ตอ้งมีแผนลดความเส่ียง และ
ประเมินซ ้ าหรืออาจตอ้งถ่ายโอนความเส่ียง 

  



 
 

 



๑๙ 
กำรประเมินควำมเส่ียง(ปีงบประมำณ ๒๕๖๕) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ อ ำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ควำมเส่ียง 
ผลกระทบ/ควำมเส่ียหำย 

ที่จะเกิดขึน้ 
ปัจจัย/สำเหตุ 

ประเภทควำม
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 

ควำมเส่ียง 
ผลกระทบ/ควำมเส่ียหำย 

ที่จะเกิดขึน้ 
ปัจจัย/สำเหตุ 

ประเภทควำม
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. กำรจัดกำรควำมเส่ียง 
 เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเส่ียง ซ่ึงมีหลายวธีิและสามารถปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ ขึ้ นอยู่กับดุลพินิจของผูรั้บผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเส่ียงตอ้งคุ ้มค่ากับการลดระดับ
ผลกระทบที่เกิดจากความเส่ียงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจดัการความเส่ียงประกอบดว้ย ๔ แนวทางหลกั 
คือ 
 ๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเส่ียงนั้นสามารถยอมรับไดภ้ายใตก้ารควบคุมที่ที่อยู ่ซ่ึงไม่ตอ้ง
ด าเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเส่ียงในระดบัไม่รุนแรงและไม่คุม้ค่าที่จะด าเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติ
หลักการรับความเส่ียงไวแ้ละไม่ด าเนินการใด  แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกลชิ้ดเพื่อรองรับผลที่จะ
เกิดขึ้น 
 ๒) การลดหรือควบคุมความเส่ียง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการ
จดัระบบการควบคุม หรือเปล่ียนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็น
ความเส่ียง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน               
การจดัอบรมเพิม่ทกัษะในการท างาน และการจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน เป็นตน้ 
 ๓) การหยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง หมายถึง ความเส่ียงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการ          
ให้ความส่ียงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเง่ือนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจดัการความเส่ียงในกลุ่มน้ี เช่น         
การหยดุหรือยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงนั้น 
 ๔) การถ่ายโอนความเส่ียง หมายถึง ความเส่ียงที่สามารถโอนไปให้ผูอ่ื้นได ้เช่น การท าประกนัภยั
ประกันทรัพยสิ์น กับบริษทัประกัน การจา้งบุคคลภายนอกหรือการจา้งบริษทัภายนอกมาจดัการในงาน
บางอยา่งแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ 
 
๔. กำรรำยงำนและติดตำมผล 
 หลงัจากจดัท าแผนบริหารความเส่ียงและมีการด าเนินงานตามแผนแลว้ จะตอ้งมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจดัการความเส่ียง 
รวมทั้งติดตามผลการจดัการความเส่ียงที่ไดมี้การด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุวตัถุประสงค์ของการบริหาร
ความเส่ียงหรือไม่ โดยหน่วยงานตอ้งสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจดัการความเส่ียงใดมีประสิทธิภาพดี          
ก็ใหด้ าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจดัการความเส่ียงควรปรับเปล่ียน และน าผลการติดตามไปรายงาน
ให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไวข้า้งตน้ 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) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการด าเนินงานต่าง ๆ 
ตามปกติของหน่วยงาน 
 



๒๔ 
๕. กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 คณะท างานบริหารความเส่ียง จะตอ้งท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเส่ียง
ประจ าปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจบั อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพื่อให้มั่นใจว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจบั อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีการบริหารความเส่ียงเป็นไป      
อยา่งเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอ้ง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเส่ียงที่ด าเนินการ
สามารถลดและควบคุมความเส่ียงที่เกิดขึ้นไดจ้ริงและอยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้หรือตอ้งจดัหามาตรการหรือ
ตวัควบคุมอ่ืนเพิม่เติม เพือ่ใหค้วามเส่ียงที่ยงัเหลืออยูห่ลงัมีการจดัการ อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้และใหอ้งคก์ร
มีการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นวฒันธรรมในการปฏิบตัิงาน 
 
๖. กำรทบทวนกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 การทบทวนแผนการบริหารความเส่ียง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเส่ียง
ในทุกขั้นตอน เพือ่การปรับปรุงและพฒันาแผนงานในการบริหารความเส่ียงใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัการ
ปฏิบตัิงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

บทที ่๕ แผนบริหำรควำมเส่ียง 

 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงกระจบั อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์   
ไดด้ าเนินการวิเคราะห์และจดัท าแผนบริหารความเส่ียงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปล่ียนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อ านาจหนา้ที่ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่ก  าหนดให้เป็นภารกิจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบกบัพิจารณา
จากผลการปฏิบติังานที่ผ่านมา น ามาคดัเลือกความเส่ียงเพื่อก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบติัการในการ
จดัการและควบคุมความเส่ียง เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบติัราชการขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลบึงกระจบั อ าเภอวเิชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยแผนบริหารความเส่ียงประจ าปี ๒๕๖๕ 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงกระจบั อ าเภอวเิชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีองคป์ระกอบที่ส าคญั ดงัน้ี 
 ๑. ความเส่ียง 
 ๒. ระดบัความเส่ียง 
 ๓. กิจกรรมการควบคุม/จดัการความเส่ียง 
 ๔. วตัถุประสงค ์
 ๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๖. ผลส าเร็จที่คาดหวงั 
 ๗. งบประมาณ 
 ๘. ผูรั้บผดิชอบ 
 ๙. ระดบัความเส่ียงที่คาดหวงั 



๒๖ 
แผนกำรบริหำรควำมเส่ียง ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ควำมเส่ียง 
กิจกรรมกำรควบคุม/
จัดกำรควำมเส่ียง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลส ำเร็จที่
คำดหวัง 

งบประมำณ
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับควำมเส่ียงที่คำดหวัง 
ภำยหลงัด ำเนินกำรจัดกำรควำมเส่ียง 

ระดับ
ควำม 
เส่ียง 

โอกำส/
ควำมถี ่

ผลกระทบ/ 
ควำม
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk)  

๑. การใชดุ้ลพนิิจของผูมี้
อ  านาจในการอนุญาต
อนุมตัิ ต่าง ๆ 

การพจิารณาอนุญาต
อนุมตัิ ยดึหลกักฎหมาย
ระเบียบ อยา่งเคร่งครัด 

เพือ่ใหเ้กิด
ความเป็นธรรม 
และความถูก
ตอ้ง 

ม.ค.-ก.ย. 
๒๕๖๕ 

การพจิารณา
อนุญาต 
อนุมตัิมีความ
รวดเร็วถูกตอ้ง 

- ทุกกอง 
 

๑๐ ๓ ๕ ๕ 

 



๒๗ 
๒. เกิดสาธารณภยัในพื้นที่ 
 
 

๑.จดัฝึกอบรม/ทบทวน
อาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้
ไดร้้อยละ ๒ ของ
ประชากรในพื้นที่ 
 
๒. ดูแลการจดัเตรียมและ
อ านวยความสะดวกใน
การป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัต่าง ๆ ใน
พื้นที่ 

๑. เพือ่ใหค้วาม
ช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ไดรั้บความ
เดือดร้อนได้
ทนัท่วงที 
๒. เพือ่ให้
ประชาชนมามี
ส่วนร่วมใน
การพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

ม.ค. -  ก .ย . 
๒๕๖๕ 
 

ประชาชนที่
ประสบเหตุ
ไดรั้บความ
ช่วยเหลือ 
 

- ทุกกอง 
 

๑๐ ๒ ๓ ๘ 

๓. ประชาชนไม่ค่อย ให้
ความสนใจในการประชุม
ประชาคมหมู่บา้น เพือ่
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
ไม่เสนอแนะโครงการ/
กิจกรรม ที่ตอ้งการแกไ้ข
ปรับปรุงในชุมชน 

๑. ประชาสมัพนัธใ์ห้
ประชาชนทราบถึง
ประโยชน์ของแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
๒. ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการจดั 
ท าแผนเพือ่ผลประโยชน์
ต่อประชาชนโดยตรง 

๑. เพือ่ให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การพฒันา
ทอ้งถ่ิน ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วม
แกไ้ขปัญหาใน
ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง 

ม .ค . - ก . ย . 
๒๕๖๕ 
 
 

การปฏิบตัิงาน
โปร่งใส
ตรวจสอบได ้
 

- ส านกัปลดั ๑๐ ๑ ๕ ๕ 



๒๘ 

ควำมเส่ียง 
กิจกรรมกำรควบคุม/
จัดกำรควำมเส่ียง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลส ำเร็จที่
คำดหวัง 

งบประมำณ
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับควำมเส่ียงที่คำดหวัง 
ภำยหลงัด ำเนินกำรจัดกำรควำมเส่ียง 

ระดับ
ควำม 
เส่ียง 

โอกำส/
ควำมถี ่

ผลกระทบ/ 
ควำม
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคบั (Compliance Risk)  
๔. พสัดุยงัขาด
ความรู้ ความ 
สามารถใน      
การท างาน 

๑. ส่งพนกังานเขา้รับ
การอบรม 

เพือ่ใหป้ฏิบตัิงานได้
ถูกตอ้ง 

ม.ค.-ก.ย. 
๒๕๖๕ 
 

ไม่เกิดความ
ผดิพลาดใน
การปฏิบตัิงาน 
 

- ทุกกอง 
 

๙ ๓ ๕ ๕ 

๕. มีการ
เปล่ียนแปลง
ระบบการบญัชี
แบบใหม่ระบบ   
E-LAAS ท าให้
การบนัทึกใน
ระบบไม่ถูกตอ้ง 
เจา้หนา้ที่ละเลย
ไม่จดัท าบญัชีและ
รายงานตามระบบ
ที่ก  าหนด 

๑. มาตรฐานการบญัชี
และนโยบายการบญัชี
ภาครัฐ 

๑. จดัใหมี้การอบรม
ศึกษาเรียนรู้การบนัทึก
บญัชีในในระบบ            
E-LAAS 
๒. มีการสอบทานการ
บนัทึกบญัชีกบัเอกสาร
การรับ-จ่ายเงินทุกส้ิน
เดือน 
๓. จดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบ
โดยตรงในการบนัทึก
บญัชีและจดัท ารายงานให้
เป็นปัจจุบนัตาม 

ม.ค.-ก.ย. 
๒๕๖๕ 
 

๑. ให้
เจา้หนา้ที่
ผูรั้บผดิชอบ
ศึกษาการ
ปฏิบตัิงานใน
ระบบ           
E-LAAS และ
ลงมือปฏิบตั ิ

- กองคลงั ๙ ๒ ๕ ๕ 



๒๙ 
๖. เจา้หนา้ที่ผูรั้บผดิชอบ
ในการออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างไม่มี
ในหน่วยงานออกแบบ
หรือรับรองแบบแปลนงาน
ก่อสร้าง (เพราะไม่มี
วศิวกรรมและสถาปนิก) 

๑. ปฏิบตัิตามระเบียบที่
เก่ียวขอ้งกบัการจา้ง
เอกชนออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง 
อา้งถึงใหจ้า้งเอกชน
หรือหน่วยงานราชการ
ที่เก่ียวขอ้งเป็น
ผูอ้อกแบบและควบคุม
งานก่อสร้างและ
หลกัเกณฑก์าร
ออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างของส่วน
ราชการ 

๑. เพือ่ใหง้าน
ก่อสร้างใน
โครงการต่าง ๆ 
ของอบต.ให้
เป็นไปตาม
ระเบียบถูกตอ้ง
และมีความมัน่คง
แขง็แรงสอดคลอ้ง
กบังานวศิวกรรม
และสถาปนิก 

ม.ค.- ก.ย. 
๒๕๖๕ 
 

๑. ควรสรรหา
บุคลากรใน
ต าแหน่ง
วศิวกรและ
สถาปนิก 
 

- กองช่าง 
 

๙ ๑ ๕ ๕ 

๗. การแพร่ระบายของเช้ือ
ไวรัสโควดิ-๑๙ จึงมีค  าสัง่
ใหแ้ต่ละ อุปท.ท าศูนยพ์กั
คอย 

๑. จดัสถานที่ใหก้บัผูท้ี่
เขา้มาพกัในศูนยพ์กั
คอยและน าผูป่้วยที่ติด
เช้ือโควดิไปสวอดเพือ่
ตรวจหาเช้ือโควดิ-๑๙ 

๑. เพือ่ให้
ด าเนินงานเก่ียวกบั
การโรคโควดิ ๑๙ 
ใหเ้ป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ประชาสมัพนัธ์
ใหป้ระชาชนไดรั้บ
รู้ถึงการระบาดของ
เช้ือไวรัสโควดิ-๑๙ 

ม.ค.-ก.ย. 
๒๕๖๕ 
 
 

๑. ท าให้
ชาวบา้น
ภายในต าบล
และผูท้ี่มาพกั
ในศูนยพ์กั
คอยได ้รับ
ความสะดวก
และหายจาก
อาการของโรค
โควดิ-๑๙ 

- ทุกกอง
ปลดั 

๑๐ ๔ ๔ ๘ 



๓๐ 
 

ตำรำงคะแนนควำมเส่ียงเป็นระดับควำมเส่ียง 
 

ตำรำงควำมเส่ียง ระดับวำมเส่ียง 
๑๗ – ๒๕ สูงมาก 
๑๑ – ๑๖ สูง 
๖ – ๑๐ ปานกลาง 
๑ - ๕ ต ่า 

 



๓๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 



๓๒ 
แบบประเมินควำมเส่ียง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงกระจับ อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
****************************** 

 
ค ำช้ีแจง : จงใหค้ะแนนระดบัโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (๑) และระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (๒)        

ตามระดบัดงัน้ี ๑ = นอ้ยที่สุด ๒ = นอ้ย ๓ = ปานกลาง ๑ = สูง ๑ = สูงที่สุด 

ควำมเส่ียง ปัจจัย/สำเหตุ 

กำรประเมินควำมเส่ียง 

โอกำส 
(๑) 

ผลกระทบ 
(๒) 

ระดับควำม
เส่ียง 

(๑)x(๒) = (๓) 
๑. การใชดุ้ลพนิิจของผู ้
มีอ  านาจในการอนุญาต 
อนุมตัิ ต่าง ๆ 
 

ปัจจยัภายใน 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนกังานส่วนต าบล 
 
- ความไม่ยติุธรรมของผูมี้อ  านาจใน
การตดัสินใจ สัง่การ 

๓ ๕ ๑๕ 

๒. พสัดุยงัขาดความรู้
ความสามารถในการ
ท างาน 
 

ปัจจยัภายใน 
๑. ก าชบัให้พสัดุมีการทบทวนฎีกา
ก่อนส่งมอบ 
 
๒. มีหวัหนา้พสัดุก ากบัดูแลการ
ปฏิบติังานอยา่งใกลชิ้ด 
อ่านระเบียบ กฎหมาย 

๓ ๕ ๑๕ 

๓. มีการเปล่ียนแปลง
ระบบการบญัชีแบบ
ใหม่ในระบบ E-LAAS 
ท าใหก้ารบนัทึกใน
ระบบไม่ถูกตอ้ง 
 
เจา้หนา้ที่ละเลยไม่
จดัท าบญัชีและรายงาน
ตามระบบที่ก  าหนด 

ปัจจยัภายใน 
๑. ใหเ้จา้หนา้ที่ผูรั้บผดิชอบศึกษา
การปฏิบตัิงานในระบบ E-LAAS 
และลงมือปฏิบตั ิ
 
๒. จดัส่งเจา้หนา้ที่เขา้รับการอบรม
ทุกต าแหน่งที่ตอ้งปฏิบติังานผา่น
ระบบ E-LAAS 

๒ ๕ ๑๐ 



๓๓ 

ควำมเส่ียง ปัจจัย/สำเหตุ 

กำรประเมินควำมเส่ียง 

โอกำส 
(๑) 

ผลกระทบ 
(๒) 

ระดับควำม
เส่ียง 

(๑)x(๒) = (๓) 
๔. เจา้หนา้ที่ผูรั้บผดิชอบ
ในการออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างไม่มี
ในหน่วยงานออกแบบ
หรือรับรองแบบแปลน
งานก่อสร้าง (เพราะไม่มี
วศิวกรรมและสถาปนิก) 

ปัจจยัภายใน 
๑. ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
อ่ืน ๆ เช่น กรมโยธาธิการและผงั
เมือง และส่วนราชการที่มี
หน่วยงาน 
ออกแบบก่อสร้างและควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

๑ ๕ ๕ 

๕. เกิดสาธารณภยัใน
พื้นที ่
 

ปัจจยัภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจยัภายใน 
- อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
กระแสไฟฟ้า 

๒ ๓ ๖ 

๖. ประชาชนไม่ค่อย ให้
ความสนใจในการ
ประชุมประชาคม
หมู่บา้นเพือ่จดัท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ินไม่
เสนอแนะโครงการ/
กิจกรรม ที่ตอ้งการแกไ้ข
ปรับปรุงในชุมชน 

ปัจจยัภายนอก 
๑. ใหค้  าปรึกษาและเผยแพร่
ประชาสมัพนัธร์ะเบียบ กฎหมาย
และ ขอ้บงัคบัต่าง ๆใหป้ระชาชน
ทราบอยา่งทัว่ถึง 
 

๑ ๕ ๕ 

๗. การแพร่ระบายของ
เช้ือไวรัสโควดิ-๑๙ จึงมี
ค  าสัง่ใหแ้ต่ละ อปท.ท า
ศูนยพ์กัคอย 

ปัจจยัภายใน 
๑. อุปกรณ์ขาดแคลน บุคลากร
ไม่ไดรั้บการอบรมจากสาธารณะ
สุข 
ปัจจยัภายนอก 
๑.ประชาชนไม่ค่อยใหค้วาม
ร่วมมือในการเวน้ระยะห่างกบัการ
ใส่แมส 

๔ ๔ ๑๖ 

 


