
 
 
 
 

แผนการบรหิารจัดการความเสี่ยง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 

ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมครี ี  
จังหวัดนครศรรีธรรมราช 

 

 

 

 

 



ค าน า 
 

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ .ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และกระทรวงการคลังได้
ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารส าหรับหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2562 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตาม หลักเกณฑ์นี้ 

 

   องค์การบริหารส่วนต าบ้านเกาะ จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่๑ บทน า 
 

๑. หลกัการและเหตผุล 
 

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานรัฐจัด
ให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดไว้ 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการ ท าให้การ
บริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการด าเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความ
ไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความ
เสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนดแนวทางในการ จัดการความเสี่ยง 
เพ่ือลดความสูญเสียและโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 
 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นส าหรับใช้ 
เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด า เนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุที่จะท าให้ 
เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและ
ตรวจสอบได ้
 

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
     1. เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

๒. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง  
     ๓. เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
   ๔. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

๕. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 

๓. เป้าหมาย 
      1. ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ใน 
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยงเคราะห์ความเสี่ยงวิ ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ เสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

๓. สามารถน าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การ 

บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
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๔. นยิามความเสีย่ง 

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความ 
เสียหาย ท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้ง การเงิน การ
ด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความ
เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการกับความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้น โดย
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่
วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ 

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น ส่วนใดท่ี
องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการท างานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน 

2. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดท้ังสองส่วน โดยการจัดให้มี
ระบบการควบคุมต่างๆ เพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา 

3. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดท้ังสองส่วน โดยการหาผู้
ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การท าประกันต่างๆ 

4. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องท าสิ่งใดเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยง ท่ีจะเกิดขึ้น
น้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 
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บทที ่๒ ขอ้มลูพืน้ฐานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเกาะ 
 

 

สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐาน 

1. ดา้นกายภาพ 

1.1 หมูบ่้านหรือชมุชนหรือต าบล 
ที่ตัง้ของหมูบ่้านขององค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านเกาะ ประกอบดว้ย  5  หมูบ่า้น 

       จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ   เต็มทั้งหมู่บ้าน  3  หมู่  ได้แก่ 
                     หมู่ที่ 5 บ้านท่าข้าม  มีพื้นที่ประมาณ  7,194  ไร่ 
                            หมู่ที่ 6 บ้านนาตก  มีพ้ืนที่ประมาณ  5,232  ไร่ 
                            หมู่ที่ 7 บ้านนาออก  มีพ้ืนที่ประมาณ  8,502  ไร่ 

จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  บางส่วน  2  หมู่  ได้แก่ 
            หมู่ที่ 3 บ้านเขาขุนพนม  มีพ้ืนที่ประมาณ  654.75  ไร่ 

หมู่ที่ 4  บ้านนาเสน  มีพ้ืนที่  5,886  ไร่ 
 (ปจัจบุนัเปน็องค์การบรหิารสว่นต าบล ณ  วนัที ่ 23  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.๒๕40)  

              ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

1.2 ภมูปิระเทศ 

              องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบและที่ราบลุ่มบางส่วนมีคลอง
นอกท่าไหลผ่าน ท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เหมาะแก่การเพาะปลูกและท าสวนผลไม้นานาชนิด ตาม
สภาพพ้ืนที่ ดังนี้ หมู่ที่ 3, 4, 5 ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ขององค์การบริหารส่วนต าบล เกษตรกรจะประกอบอาชีพท า
สวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่ เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน เป็นต้นส่วนหมู่ที่ 6,7 เกษตรกรจะประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ ท านา 
และปลูกผักหลังฤดูเก็บเกี่ยว และท าไร่นาสวนผสม เลี้ยงสัตว์น้ าในร่องสวน และประชาชนบางส่วนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป 
ฯลฯ เป็นต้น 
 

1.3 ลกัษณะภมูิอากาศ 

 เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับเส้นศูนย์สูตรและคาบสมุทร ซึ่งมีเทือก เขาหลวง
นครศรีธรรมราช อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ภูมิอากาศในเขตต าบลบ้านเกาะมี 2  ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน   

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงปลายเดือนมิถุนายน  อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่
บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ปริมาณฝนน้อย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประชาชนทุกป ี

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ธันวาคม บางปีอาจเกิดขึ้น
รุนแรงและมีฝนมากนานนับเดือน ส่งผลให้เกิดปัญหาอุกภัยในพื้นท่ี 
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1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะโดยทั่วไปเป็นดินรวนปนทรายหรือดินร่วนสีน้ าตาล น้ าตาลปนเทา ดินชั้นล่างเป็นดินร่วน

เหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมี เหล็กและแมงกานีสในชั้นดินด้านล่าง 
ความเหมาะสมของกลุ่มดินส าหรับการปลูกพืช โดยเหมาะส าหรับการท านามากกว่าการปลูกพืชไร่ ไม้ผลและพวกพืชผัก 
แต่สามารถปลูกพืชไร่หรือพืชผักที่มีอายุสั้นได้ในช่วงฤดูแล้ง 

 

2. ดา้นการเมอืง/การปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีก านัน 

และผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ จ านวนหมู่บ้าน เต็มทั้งหมู่บ้าน 3 หมู่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าข้าม มีพ้ืนที่
ประมาณ 7,194 ไร่ หมู่ที่ 6 บ้านนาตก มีพ้ืนที่ประมาณ 5,232 ไร่ หมู่ที่ 7 บ้านนาออก มีพ้ืนที่ประมาณ 8,502 ไร่ 
จ านวนหมู่บ้าน บางส่วน 2 หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 3 บ้านเขาขุนพนม มีพ้ืนที่ประมาณ 654.75 ไร่และหมู่ที่ 4 บ้านนาเสน มี
พ้ืนที่ 5,886 ไร่ 

 

2.1 เขตการปกครอง 
ต าบลบ้านเกาะตามประวัติเดิมนั้น หมายถึง บริเวณวัดป่ากิ่วในปัจจุบัน ซึ่งมีพ้ืนที่ในบริเวณนั้นเป็นที่นา  

มีต้นไม้และต้นหญ้าขึ้นเป็นหย่อม ๆ ซึ่งเป็นที่มาของบ้านเกาะ ต าบลบ้านเกาะยกฐานะจากสภาต าบล บ้านเกาะเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  

ที่ตัง้  อาณาเขต   
            องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเกาะ  ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  ห่างจาก
ที่ว่าการอ าเภอพรหมคีรี ประมาณ 7 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้ 
  ทิศเหนือ       อาณาเขตติดต่อกับ   ต าบลทอนหงส์และเทศบาลต าบลพรหมโลก  
  ทิศใต้        อาณาเขตติดต่อกับ    ต าบลพรหมโลกและต าบลนาเรียง 
  ทิศตะวันออก  อาณาเขตติดต่อกับ   ต าบลนาเรียงและต าบลอินคีรี 
  ทิศตะวันตก  อาณาเขตติดต่อกับ       เทศบาลต าบลพรหมโลก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีพ้ืนที่ในเขตปกครองประมาณ 43.95 ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ  27,468.75 ไร่ ที่ตั้ง    เลขที่  1  หมู่ที่ 6  ต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช     มี
ทั้งหมด 5 หมู่บ้าน  ดังนี้         

หมูท่ี ่ ชื่อหมูบ่้าน 
จ านวน

ครวัเรอืน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
3 บ้านเขาขุนพนม 40 68 61 129 
4 บ้านนาเสน 209 323 351 674 
5 บ้านท่าข้าม 230 381 391 772 
6 บ้านนาตก 164 233 241 474 
7 บ้านนาออก 204 298 307 605 

รวม 847 1,303 1,351 2,654 
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๒.๒ การเลอืกตั้ง 
   

จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  
   (ข้อมูลเมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2564) 

ต าแหนง่ เขต 
ผูม้สีิทธเิลอืกตั้งชาย 

(เสยีง) 
ผูม้สีิทธเิลอืกตั้งชาย 

(เสยีง) 
ผูม้สีิทธเิลอืกตั้งรวม 

(เสยีง) 
ผู้บริหารท้องถิ่น  990 1,040 2,030 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 1 63 52 115 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 2 246 281 527 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 3 271 272 543 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 4 183 198 381 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 5 224 237 461 

 

  จ านวนผู้มาใชส้ิทธิเ์ลอืกตั้งทัง้หมด 
 

ต าแหนง่ เขต 
ผูม้าใชส้ทิธิเ์ลือกตัง้

ชาย (เสยีง) 
ผูม้าใชส้ทิธิเ์ลือกตัง้

หญิง (เสยีง) 
ผูม้าใชส้ทิธิเ์ลือกตัง้

รวม(เสยีง) 
คิดเปน็ร้อยละ 

ผู้บริหารท้องถิ่น  838 893 1,731 85.27 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 1 53 50 103 89.56 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 2 208 223 431 81.78 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 3 230 241 471 86.74 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 4 162 172 334 87.66 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 5 184 207 391 84.81 
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3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 

สถิติจ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เดือนพฤศจิกายน 2564 มีจ านวน
รวมทั้งสิ้น 2,635 คน เป็นชาย 1,298 คน และหญิง 1,337 คน จ านวนครัวเรือน 821 ครัวเรือน 

หมู่
ที ่

หมูบ่า้
น 

จ านวนประชากรขององค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านเกาะ 
(เปรยีบเทยีบย้อนหลัง 5 ป)ี 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

3 เ ข า ขุ น
พนม 

75 59 73 59 73 58 73 59 73 58 68 61 

4 นาเสน 312 351 317 354 317 358 317 354 317 358 323 351 

5 ท่าข้าม 375 388 379 379 376 384 379 379 376 384 381 391 

6 นาตก 232 251 235 246 238 248 235 246 238 248 233 241 

7 นาออก 290 307 294 299 291 302 294 299 291 302 298 307 

รวม 1,284 1,356 1,298 1,337 1,295 1,350 1,298 1,337 1,337 1,350 1,303 1,351 

รวมทัง้สิน้ 2,640 2,635 2,645 2,635 2,645 2,654 
ที่มา : ส านักงานทะเบียนราษฎรอ าเภอพรหมคีรี พฤษภาคม 2564 

 
3.1 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 

ประชากร 
ขององค์การบริหารสว่นต าบลบา้นเกาะ (ป ี2564) 

ประชากร ชาย (คน) หญิง (คน) ชว่งอาย ุ
จ านวนประชากรเยาวชน 263 239 อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร 805 816 อายุ 19 - 59 ป ี
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 235 296 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 1,303 1,351  
รวมทัง้สิน้ 2,654 คน  
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๒. วสิัยทศัน ์ 
“คมนาคมสะดวกปลอดภัย ก้าวไกลด้านการศึกษา คงรักษาประเพณีวัฒนธรรม  ประชาชนสู่วิถี

เศรษฐกิจแบบพอเพียง” 
 

๓. ภารกิจ  
1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๒. ระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นและสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน  
2. ๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีมลพิษ ไม่ถูกท าลาย ได้รับการดูแลรักษา 

 
๔. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี ชีวิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๕. มีระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐานและการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ  

                           และหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
 

๕. ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี 
 

6. โครงสรา้งสว่นราชการภายใน 
 

โครงสรา้งสว่นราชการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเกาะ   
ปลัด อบต. 

 
 
 
 

 
         

กองชา่ง 
 

 

 ส านักงานปลดั    กองคลงั     
 

       
 

           
 

         

- งานวิศวกรรม 
 

 - งานธุรการ   - งานการเงินบัญชี   
 

     

- งานสถาปัตยกรรม 
 

 - งานการเจ้าหน้าที่   - งานพัสดุและ   
 

     

- งานสาธารณูปโภค 
 

 - งานป้องกันฯ   ทรัพย์สิน   
 

 - งานนโยบายและแผน   - งานจัดเก็บรายได้   - งานจัดสถานที่ 
 

 - งานงบประมาณ   - งานแผนที่ภาษี   และการไฟฟ้า 
 

 

- งานพัฒนาชุมชน 
    

สาธารณะ 
 

   ฯลฯ   
 

 

ฯลฯ 
    

ฯลฯ 
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อ านาจหนา้ที่ของสว่นราชการต่างๆ มดีงันี้ 
สว่นราชการ อ านาจหนา้ที ่

ส านกังานปลดั งานบรหิารงานทัว่ไป มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ 

ความรับผิดชอบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ ประสานงาน วางแผน ควบคุม    
ตรวจสอบการจัดงานต่างๆ เก็บรักษาเอกสาร และเอกสาระส าคญัของส่วนราชการ 

จัดพิมพ์ฎีกาของส านกัปลัด ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกีย่วกับงานในหน้าท่ีและ
แก้ไขปัญหา ปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่รับ
มอบหมาย 
- งานการเจา้หนา้ท ี่ มีหน้าที่รับผดิชอบพิจารณาศึกษาวิเคราะห์สรุปรายงานเกี่ยวกับ 
งานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ เช่น การการจดัท าแผนอัตราก าลงั การขอ
ก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การจัดสอบ และการ
บรรจุแต่งตั้งการโอน การย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนต าแหน่งการพัฒนาและ
ส่งเสริมสมรรถภาพข้าราช การด าเนินการขอรบับ าเหน็จบ านาญและเงินทดแทนการ
จัดท าทะเบียนประวตัิแกไ้ขเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติการรับราชการ 
-  งานบรหิารวชิาการศกึษา และเทคโนโลยีทางการศึกษางานจัดการศึกษางาน 
ทดสอบและประเมินตรวจวัดผลงาน บริการและบ ารุงสถานศึกษางานศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชนงานกีฬา และสันทนาการ ด าเนินการเกี่ยวกับการ 
ศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 
ของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และทรัพยส์ินต่างๆ เพือ่ประโยชน ์
ทางการศึกษาจัดสถานท่ีเพื่อการศกึษาส่งเสริมท านุบ ารุงรักษาไว้ซึ่งศลิปวัฒนาธรรม 
ประเพณี ขนบธรรมเนียมจารตีประเพณีท้องถิ่น การส่งเสรมิสนับสนนุการเล่นกีฬา 
- งานเลขานกุารสภา มีหนา้ที่รับผดิชอบเกี่ยวกับงานช่วยเหลือเลขานุการสภาต่างๆ การ
ติดต่อประสานงาน ดูแลความเรยีบร้อยการจดัการประชุม การรวบรวมข้อมูลและ
จัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายงานการประชุมสภา 
- งานปอ้งกนัและบรรเทา มีหน้าที่รับผิดชอบเกีย่วกับบรรเทาสาธารณภัย การระงับ
อัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็ว มิให้ลกุลามลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ 
ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอทุกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพยส์ิน
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
- งานสง่เสรมิสขุภาพและสาธารณสขุ งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมลูฐาน 
งานสุขศึกษา งานควบคุมมาตรฐานอาหาร 
- งานควบคมุโรค งานเฝ้าระวังโรคระบาด งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่การป้องกนัโรค 
งานสงัคมสงเคราะห ์งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งาน 
งานสงเคราะห์คนชราคนพิการ และทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัว และเผยแพร ่
ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต งานแก้ปัญหาสังคมต่างๆ งานส่งเสรมิสวัสดิการสตรีและ
สงเคราะห์สตรี ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ 
- งานพัฒนาชมุชน งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรบัผิดชอบในการ 
ปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
งานจัดระเบียบชุมชนงานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อน ามาบริการ 
ขั้นพื้นฐานแก่ชุมชน งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชนและสังคม 
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สว่นราชการ  อ านาจหนา้ที ่
   

กองคลงั -  งานการเงนิและบญัชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดท าเอกสารการ 

 เบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคูจ่่าย จัดท าบัญชีประจ าวัน ประจ าเดือน 

 ประจ าปี จดัท าสถิติ รายรับ – รายจ่าย จัดท าบญัชีรายจ่ายเงินสะสม รายจ่ายเงิน 

 อุดหนนุ จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ รายงานสถิติการคลัง 

 และให้บริการข้อมลูทางด้านสถิตกิารคลัง 

 -  งานพสัดแุละทรพัยส์นิ การจัดซื้อจัดจ้างการซ่อมบ ารุงและรักษา จดัท าพัสด ุ

 ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และเกบ็รักษาพัสดุ จ าหน่ายพัสด ุ

 -  งานจดัเกบ็และพฒันารายได ้ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ 

 จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ วางแผนการจัดท าแผน 

 พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และประชาสมัพันธ์เกี่ยวกบัการช าระภาษ ี

 อากร จัดท าหนังสือแจ้งการช าระภาษี และจดัท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ไมย่ื่นแบบแสดง 

 
รายการทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมอืน่ๆ ภายในก าหนด จดัท าหนังสือแจ้งเตือนการช าระ 

ภาษี เร่งรัดการจดัเก็บรายได ้

 

 งานแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิคัดลอกข้อมูลที่ดิน ปรบัปรุงข้อมูลภาษโีรงเรือน
และสิ่งปลูกสร้าง ส ารวจข้อมูลจดัเก็บ ดูแลรักษาข้อมลูทะเบยีนทรัพย์สิน ประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษีต่างๆ 

  

   

  

กองชา่ง -  งานสาธารณปูโภคมหีนา้ทีเ่กีย่วกบั งานด้านการก่อสร้างอาคารถนน ทางเท้า 

 และสิ่งติดตั้งอื่นๆ การวางโครงการและควบคุมการก่อสร้างซ่อมแซมบ ารุง รักษา 

 อาคาร ถนน ทางเท้างานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้ 
 ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพสัดุด้านโยธา 

 ซ่อมบ ารุงรักษาสาธารณูปการ งานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบ 

 - งานวศิวกรรมมหีนา้ทีเ่กีย่วกบัออกแบบ ค านวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และ 

 สิ่งก่อสร้างอื่นๆงานวางโครงการและการก่อสร้างดา้นวิศวกรรมงานถนน งานอาคาร 

 และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานให้ค าปรกึษาแนะน า และบริการเกี่ยวกับงานวิศวกรรม 

 งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอืน่ๆ งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 

 งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอืน่ๆ งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคาร ให้แก ่

 ประชาชน งานส ารวจข้อมลูรายละเอียดเพื่อค านวณออกแบบ ก าหนด 

 รายละเอียดทางด้านวิศวกรรมงานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆงานศึกษา 

 วิเคราะห์วจิัยทางด้านวิศวกรรมงานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆงานประมาณ 

 ราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมงานถนน อาคารและสิ่งก่อสรา้งอื่นๆงานควบคุม 

 การก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมงานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 
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บทที ่๓  แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 
 
 

๑. แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 
 

แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ แบ่งออกเป็น 2 

ระยะ ดังนี้ 
ระยะที ่1 การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย 

๑) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  
๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง  
๓) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 

  ๔) จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้ง ที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

5. สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเกาะทราบ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

6) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
๗) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

ระยะที ่๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา 

๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนต าบลในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
 

๒. คณะท างานบรหิารความเสีย่ง 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
4. หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการและเลขานุการ 
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเกาะ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ จัดการความ
เสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ดังนี้ 
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1. จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. จัดท ารายงานผลกตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5. รายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วรายงานให้ทราบทุก 6 

เดือน 

6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย 
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บทที ่๔ การบรหิารจัดการความเสีย่ง 
 
 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ 
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานขององค์กรรวมทั้งการจัดท าแผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับไดองค์การ บริหาร
ส่วนต าบลบ้านเกาะ มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1. การระบุความเสี่ยงเป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 

2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ 
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์ 
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความ เสี่ยง
ที่สูง และสูงมากให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความ ด้านค่าใช้จ่าย
และต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 

4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ 
เสี่ยง ที่ได้ด าเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 

5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกล 
เสี่ยงที่ด าเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือมาตรการหรือตัว
ควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 

1. ระบุความ 
เสี่ยง 

 
6. ทบทวน 

2. ประเมิน  

การบริหาร  

ความเสี่ยง  

ความเสี่ยง  

 
 

 
 

 
 

5. ประเมินผล 
3. จัดการ  

การบรหิาร  

ความเสีย่ง  

ความเสีย่ง  

 
 

 4. รายงาน 
 

 และตดิตาม 
 

 

ผล 
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1. การระบคุวามเสี่ยง 
 

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค านึงถึง
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือผล
การปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรมการระบุปัจจัยเสี่ยง จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรม
ใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมี
ทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดัง ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภท
ความเสี่ยง” ก่อนที่จะด าเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่าง เหมาะสม 

1.1 ความเสีย่ง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน 
และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิด หรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 

1.2 ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่
ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และท าความเสี่ยงที่ระบุควรเป็น
สาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์ก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่าง ถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 
ด้าน คือ 

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล 
ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบัง ภายใน
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบุ  สารสนเทศ 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 

1.3 ประเภทความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

๑) ความเสีย่งเชงิยทุธศาสตร์ (Strategic( Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ เป้าหมาย 
พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละ ยุทธศาสตร์ 

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็น
ปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพ่ือให้บรรลุวัต ยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการ หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 

 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ ควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น เบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการด าเนินงาน การทุจริตในการ
เบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันน าไปสู่การตรวจสอบทักท้วงจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง 
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4) ความเสี่ยงด้านการปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบียบ (Complianceข้อบังคับ Risk) เป็นความ เสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ่ หรือ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็น ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 

การระบคุวามเสีย่ง (ปีงบประมาณ 2564)  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเกาะ อ าเภอพรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช 

ความเสีย่ง ผลกระทบ/ความเสยีหายที่
จะเกดิขึ้น 

ปจัจยั/สาเหต ุ ประเภทความ
เสีย่ง 

1. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจ
อนุญาต อนุมัติ ต่างๆ 

หากผู้มีอ านาจไม่ยึดหลัก
ความถูกต้องย่อมเกิดความ
ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน 

ปจัจยัภายใน 
-การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้ใน
การปฏิบัติราชการ 
-การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนต าบล 
-ความไม่ยุติธรรมของผู้มี
อ านาจในการตัดสินในสั่งการ 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 

2. ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายที่น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาดไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย อันน าไปสู่ปัญหา
กับหน่วยตรวจสอบ 

ปจัจยัภายนอก 
-กฎหมาย ระเบียบที่ออกมา
ไม่มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน 
-หน่วยงานที่ออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้
ก่อนการบังคับใช้ 
ปจัจยัภายใน 
-พนักงานไม่อ่าน ระเบียบ
กฎหมาย ในการปฏิบัติงาน 
-ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวม
องค์ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 

3. ทุจริตในการเบิกจ่าย ราชการได้รับความ
เสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต 

ปจัจยัภายใน 
-ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข็มงวด 
-ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน 

4. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชน 
 

ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้
รับการแก้ไข มีการ
ประท้วงร้องเรียน 

ปจัจยัภายนอก 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนายึด
จากความต้องการของตนเอง 
พรรคพวก ฐานเสียง และ
ผลประโยชน์ที่ตนเองได้รับ 
 

ความเสี่ยงเชิง  
ยุทธศาสตร์  
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ความเสีย่ง ผลกระทบ/ความเสยีหาย
ที่จะเกดิขึน้ 

ปจัจยั/สาเหต ุ ประเภทความ
เสีย่ง 

5. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่
ถูกต้อง 
 

จัดซื้อผิดระเบียบ 
- ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มี 

คุณภาพไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ 
ของทางราชการเสียหาย 

ปจัจยัภายใน 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม ่
ออกมาบังคับใช้จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ
กฎหมายตลอดเวลา 
ปจัจยัภายนอก 
- การขาดความรู้ความเข้าใจ
ของผู้ปฏิบัติ 
- พนักงานผู้มีหน้าที่จัดจ้าง
ทุจริตรับผลประโยชน์จาก
ผู้ขาย ผู้รับจ้าง 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม
กฎหมาย
ระเบียบ ข้อง
บังคับ 

6. การน าทรัพย์สินของทาง
ราช 
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ 
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการ
ไม่ได้รับประโยชน์ 

ปจัจยัภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ 
อย่างเคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 

7. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ราชการเสียหาย ละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

- ราชการได้รับความ
เสียหายจากการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติ 
- ประชาชนได้รับความ 
เดือดร้อน เสียหาย 

ปจัจยัภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ 
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม 
พอที่จะปิดช่องว่างการท 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกการ
เป็นเป็นข้าราชการที่ดี 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน

(O) 

8. โครงการก่อสร้างพ้ืนฐานไม่
มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

สิ้นเปลืองและสูญเสีย 
งบประมาณในการ
ก่อสร้าง 
การซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

ปจัจยัภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่คาน 
ประโยชน์ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ 
ในงานทีท่ า 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน

(O) 
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๒. การประเมนิความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมินและการจัดระดับ 

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการประเมินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ       
ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 

 

2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่  
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง  โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
ได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  และระดับความรุนแรงของผลกระ 5 ระดับ คือ  
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
 
 

 

 ประเด็นที่พิจารณา   ระดับคะแนน    

    1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง  5 = สูงมาก 

 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง      
ความถี่ในการเกิดเหตกุารณ ์ 5 ปี/ครั้ง 2-3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1-6 เดือน/ครั้ง  1 เดือน/ครั้ง 

หรือข้อผิดพลาดในการ    ไม่เกิน 5 ครั้ง  หรือมากกว่า 

ปฏิบัติงาน (ครั้ง)       
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง  สูงมาก 

 ความรุนแรงและผลกระทบ       
มูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า 10,000- 50,000 – 100,000 –  มากกว่า 

    10,000 บาท 50,000 บาท 100,000 บาท 500,000 บาท  500,000 บาท 

อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน บาดเจ็บ บาดเจ็บ บาดเจ็บสาหสั  เสียชีวิต 

    ร าคาญ เล็กน้อย ต้องรักษา    
ผลกระทบต่อภาพลักษณ ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง  สูงมาก 

ขององค์กร       
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ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ย ผลกระทบ 

ต่อความเสี่ยงขององค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ มาก สูง ปานกลาง  
และต่ าสุด 
 

 5           
 

ควา
มรุน

แรง
ของ

ผลก
ระท

บ 

4 

         สูงมาก  

         
 

          
 

1           
 

 3          สูง  

 

2 

         
 

          

ปานกลาง 

 

          
 

           
 

           

ต่ าสุด 

 

           
 

           
 

            
 

 1 2 3 4 5  
 

     โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง 
 

 

2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ 
ปัจจัยระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงผลกระทบหรือมูลค่า 
ความเสียหายจากความเสี่ยงเพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้ 
อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด  
โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดขึ้น เพียงใด  
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุน หรือมี 
ความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความ 
รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส ความเสี่ยง  
และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง x ความรุนแรงของเหตุการณต์่างๆ  ซึ่งจัดแบ่ง 
เป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดล าดับ 
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     โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
  

 
 

1) ระดับความเสี่ยงต่ า คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1 - 5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้  
ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ ตามความเสี่ยงที่มี 
อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับ 
ได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

3) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อ 
ให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง 
และประเมินความเสี่ยง หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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                       การประเมนิความเสีย่งการทจุรติของ องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นเกาะ ประจ าป ี2565 
ที ่ โครงการ/ 

กจิกรรม 
ประเดน็/ขัน้ 
ตอนการ 
ด าเนินการ 

เหตกุารณค์วาม
เสีย่งทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ 

ปจัจยัเสีย่งทีอ่าจมี
ผลกระทบ/กระตุน้
ให้เกดิการทจุรติ 

การควบคมุ/
ระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง 

ประเมนิระดบัความเสีย่ง มาตรการปอ้งกนั
เพือ่ไมเ่กดิทจุรติ 

ตัวชีว้ดั
ผลส าเร็จ ไม่

ม ี
ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สดุ 

1 กิจกรรม
คุม
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

การน า
ทรัพย์สินของ
ทางราชการไป
ใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

มีเจ้าหน้าที่บางราย
น าวัสดุ อปุกรณ์
ของส านักงานไปใช้
ส่วนตัวที่บ้าน และ
ใช้รถยนต์
ส่วนกลางใน
กิจกรรมส่วนตัว 

1.ห้องเก็บพัสดุมีที่
ส าหรับเก็บพัสดุไม่
เพียงพอ 
2.บุคลากรส่วน
ใหญ่ไม่ทราบหรือ
รับรู้ถึงวิธีการใน
การขอยืมใช้
ทรพัย์สินของ 
อบต. 

ระเบียบ
กระทรวงการ
คลังว่าด้วย
การจัดซ้ือจัด
จ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560 

       1.จัดท าทะเบียน
คุมทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
2.สร้างจิตส านึก
ในการแยกแยะ
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ส่วนรวม 
3.จัดท าคู่มือการ
ใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

จ านวน
เร่ือง
ร้อง  
เรียน 

2 การตรวจ 
สอบการ
จัดเก็บ
รายได้ 

การยักยอก
เงินค่า
น้ าประปา ค่า
ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

มีเจ้าหน้าที่จัดเกบ็
ค่าน้ าประปา ค่า
ภาษี ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง น้อย
มาก โดยให้
รับผิดชอบตั้งแต่
เร่ิมวางแผน การ
จัดเก็บนอกสถานที่ 
รวมรวมใบเสร็จ
และน าส่งเงินล่าช้า 
ท าให้
ใบเสร็จรับเงินอาจ
สูญหาย และไม่
ออกใบเสร็จรับเงิน 

1.ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
อย่างใกล้ชิด
ไว้วางใจ 
2.ขาดการแบ่งแยก
หน้าที่ระหว่างการ
รับเงินและรวบรวม
เงิน 
3.เจ้าหน้าที่มี
ปัญหาทางการเงิน 

ผู้บังคับบัญชา
ต้องควบคุม
และติดตาม
การท างาน
อย่างใกล้ชิด
และก าชับ
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตาม
ระเบียบอยา่ง
เคร่งครัด  

       1.แจ้งผู้เสียค่า
น้ าประปา ค่า
ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างให้มา
ช าระที่ อบต. 
2.ผู้บังคับบัญชา
มีการควบคุม
และติดตามการ
ท างานอยา่ง
ใกล้ชิดและก าชับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

จ านวน
เร่ือง
ร้อง 
เรียน
การ
ยักยอก
เงินค่า
น้ าประ
ปาและ
ค่าภาษ ี

3 ประกาศ
นโยบาย
ไม่รับ
ของขวัญ 
(No Gift 
Policy) 

การเรียกรับ
เงินหรือ
ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ใบ
การขออนุมัติ
หรือขอ
อนุญาตต่างๆ 

เจ้าหน้าที่บางราย
เรียกรับ
ผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ในการขอ
อนุมัติ หรือขอ
อนุญาตต่างๆ 
นอกเหนือจากที่
กฎหมายก าหนด 

1.ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
อย่างใกล้ชิด
ไว้วางใจ 
2. แผนผังขั้นตอน
การปฏิบัติงานไม่
ละเอียดชัดเจนและ
ขาดการ
ประชาสัมพันธ ์

        1.จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานผัง
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้
ชัดเจน และ
เผยแพร่ให้ถือ
ปฏิบัต ิ
2.ผู้บังคับบัญชา
มีการควบคุม
และติดตามการ
ท างานอยา่ง
ใกล้ชิดและก าชับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 
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๓. การจดัการความเสีย่ง 
 

เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับ 
สถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดโอกาสที่จะเกิด 
จากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ 

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ทีอยู่ ซึ่งไม่ต้อง 
ด าเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง และไม่คุ้มค่าท่ีจะด าเนินการใด หลักการรับความเสี่ยงไว้และ 
ไม่ด าเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดข้ึน หรือลดความเสียหายโดย 
การจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ท่ีจะเกิดความ 
เสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมท่ีเพียงพอ และเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน การจัดอบรมในการ 
ท างาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ และต้องจัดท าความ 
เสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น ยกเลิกการด าเนินงาน 
หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 

4) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท าประกัน 
ทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งาน 
ออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
 
4. การรายงานและตดิตามผล 

 

หลังจากจัดท าแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 และมีการด าเนินงาน 
ตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงาน และติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม โดยมีเป้า ติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวม 
ทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้ว ว่าบรรลวุัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่  
ต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการวิธีการบริหารจัดการาเนินการต่อไป 
หรอื ความเสี่ยงดีควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวข้างต้น 
ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล ติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ  
คือ 

1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน ทุก 6  
เดือน ทุก 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 

2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของ
หน่วยงาน 
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5. การประเมนิผลการบรหิารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจ าปี เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีการ 
บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุม 
ความเสี่ยงทีด่ าเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดข้ึนได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดตัว 
ควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการให้องค์กรมีการอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ การบริหาร 
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

6. การทบทวนการบรหิารความเสี่ยง 
 

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ เสี่ยงใน
ทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานจริง
เป็นประจ าทุกปี 
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บทที ่๕  แผนบรหิารความเสีย่ง 

 

 
ในปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผน  

บริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อ านาจตาม 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดให้เป็นภารกิจของ องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา น ามาคัดเลือกความเหมาะสม ก าหนด 
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมคามเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ เป้าหมายการ 
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2565 ของ องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านเกาะองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
1. ความเสี่ยง 
2. ระดับความเสี่ยง 
3. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง 
4. วัตถุประสงค์ 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
6. ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
7. งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
9. ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
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  แผนการบรหิารความเสีย่ง ปีงบประมาณ 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเกาะ อ าเภอพรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช 

ความเสีย่ง ระดับ กิจกรรมการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา  ผลส าเร็จที ่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 

 ความ ควบคุม/  ด าเนินการ  คาดหวัง (บาท)  ภายหลังด าเนินการจัดการความ 

 เสี่ยง จัดการความเสีย่        เสี่ยง  
         โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน 

         ความถี ่ ความรุนแรง รวม 

ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)          
1.  การใช้ดุลพินิจของ 10 การพิจารณาอนุญาต เพื่อให้เกิดความเป็น ม.ค.-ก.ย. การพิจารณา - ทุกกอง 1 5 5 

มีอ านาจในการอนุญาต  อนุมัติ ยึดหลัก ธรรม และความถูก 2563  อนุญาต อนุมัต ิ      
อนุมัติ ต่างๆ  กฎหมาย ระเบียบ ต้อง   ความรวดเร็ว      

  อย่างเคร่งครัด    
ถูกต้อง 

      
๒. การปฏิบัติหน้าที ่ 10 ก ากับดูแล ควบค ุ - เพื่อให้องค์กรปลอด ม.ค.-ก.ย. การปฏิบัติงาน - ทุกกอง 1 5 5 

โดยมิชอบหรือละเว้น  การปฏิบัติงานให ้ การทุจริต 2563  โปร่งใส ตรวจสอบ      
การปฏิบัตหิน้าท่ี  ถูกต้องตามกฎหมาย - เพื่อให้ประชาชน   ได ้      

   ได้รับบริการทีด่ ี         
3. โครงการก่อสรา้ง 10 ตั้งคณะกรรมการ เพื่อให้โครงการ ม.ค.-ก.ย. โครงการก่อสร้าง - กองช่าง 1 5 5 

พื้นฐานไม่มีคณุภาพ  ตรวจรับงานจา้ง ก่อสร้างทุกโครงกา 2563  ทุกโครงการได้ใช      
ไม่ได้ใช้ประโยชน์   ใช้ประโยชน์อย่าง   ประโยชน์ และ      

   คุ้มค่า   แก้ไขปัญหาของ      
      ประชาชนได ้      
4. เกิดสาธารณภยัใน 10 - จัดท าแผนป้องกัน เพื่อช่วยเหลือ ม.ค.-ก.ย. ประชาชนท่ี 200,000 ส านักปลัด 2 4 8 

พื้นที ่  บรรเทาสาธารณภยั ประชาชนได้ทันท ี 2563  ประสบเหตไุดร้ับ      
  - จัดตั้งศูนย ์    ความช่วยเหลือ      
  ช่วยเหลือประชาชน          
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ความเสีย่ง  ระดับ   กิจกรรมการควบคุม วัตถุประสงค์ ระยะเวลา  ผลส าเร็จที ่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง  
  ความ   จัดการความเสีย่   ด าเนินการ  คาดหวัง (บาท)  ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง  

  เสี่ยง           โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน  
             ความถี ่ ความรุนแรง รวม  
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)           
5. ความผิดพลาดใน 15   ส่งพนักงานเข้ารับ เพื่อให ้ ม.ค.-ก.ย. ไม่เกดิความ 100,000 ทุกกอง 1 5 5  
การปฏิบัติงาน เนื่องจาก     การอบรม ปฏิบัติงานได 2563  ผิดพลาดในการ       
ขาดรู้ความเข้าใจใน      ถูกต้อง    ปฏิบัติงาน       
ระเบียบ กฎหมายที่                 
น าไปใช้ในการ                 
ปฏิบัติงาน 

                 
6. การจัดซื้อจัดจดัจ้าง 15   ส่งพนักงานเข้ารับ เพื่อให ้ ม.ค.-ก.ย. ไม่เกดิความ 100,000 กองคลัง 1 5 5  
และการบริหารพัสด ุ     การอบรม ปฏิบัติงานได 2563  ผิดพลาดในการ       
เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง      ถูกต้อง    ปฏิบัติงาน       
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ความเสีย่ง ระดับ  กิจกรรมการควบคุม วัตถุประสงค์N ระยะเวลา  ผลส าเร็จที ่  งบประมาณ ผู้รับผิด ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง   
 ความเสีย่  จัดการความเสีย่  ด าเนินการ  คาดหวัง  (บาท)  ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง   
            โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน   
            ความถี ่ ความรุนแรง รวม   
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk )              
7. การทุจริตในการ 15   มีการตรวจสอบโดย เพื่อไม่ให้เก ม.ค.-ก.ย. ไม่มีการทุจรติใน - กองคลัง 1 5 5   
เบิกจ่ายต่างๆ    หน่วยงานตรวจสอบ การทุจริต 2563  หน่วยงาน         

    ภายใน             
8. การน าทรัพย์สิน 15   มีการตรวจสอบโดย เพื่อไม่ให ้ ม.ค.-ก.ย. ไม่มีการน า - กองคลัง 1 5 5   
ทางราชการไปใช้    งานพัสด ุ ราชการเสีย 2563  ทรัพย์สินราชกา         
ประโยชนส์่วนตัว     ประโยชน ์   ไปใช้ประโยชน ์         

        ส่วนตัว         
9. การจ่ายเบี้ยยังชีพ 16   ตรวจสอบข้อมลูกับ เพื่อไม่ให ้ ม.ค.-ก.ย. การจ่ายเบีย้ยัง - กอง 1 5 5   
ถูกต้องตามระเบียบ    ฐานข้อมูล ราชการเสียหาย 2563  เป็นไปอย่างถูกต้อง   สวัสดิการ      
กฎหมาย    กรมบัญชีกลาง             
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ความเสีย่ง  ระดับ   กิจกรรมการควบคุม วัตถุประสงค์ ระยะเวลา  ผลส าเร็จที ่  งบประมาณ ผู้รับผิด ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง   
  ความ   จัดการความเสีย่  ด าเนินการ  คาดหวัง  (บาท)  ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง   
  เสี่ยง           โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน   
             ความถี ่ ความรุนแรง รวม   
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk )             
10. วางแผนการ 15   มีการตดิตาม - เพื่อให ้ ม.ค.-ก.ย. - แผนพัฒนา - ส านักปลัด 1 5 5   
พัฒนาไม่ถูกต้อง     ประเมินผล แผนพัฒนาเป็น 2563  สามารถใช้เป็น         
เหมาะสม สอดคล้องกับ     แผนพัฒนาท้องถิ่น กรอบในการท า   กรอบในการท า         
ปัญหาและความ     ทุกป ี งบประมาณ   งบประมาณ         
ต้องการของประชาชน      รายจ่ายได้อยา่   รายจ่ายได้อยา่ง         

      ประสิทธิภาพ   ประสิทธิภาพ         
      - เพื่อให้ระดับ   - ระดับ         
      ความส าเร็จของ   ความส าเร็จของ         
      แผนสูงกว่าร้อย   แผนสูงกว่าร้อยละ         
      ละ 60   60         
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินความเสีย่ง ประจ าปงีบประมาณ 2565  
             องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเกาะ อ าเภอพรหมครี ีจงัหวัดนครศรธีรรมราช 

******************************* 
 

ค าชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (1) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (2) ตามระดับ ดังนี้ 
1 = น้อยที่สุด  2 = น้อย  3 = ปานกลาง 1 = สูง 1= สูงที่สุด  

 ความเสีย่ง  ปจัจยั/สาเหต ุ  การประเมนิความเสีย่ง 

      โอกาส  ผลกระทบ ระดบัความ 

      (1)  (2) เสีย่ง 

         (1)x(2) =(3) 
1. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจ  ปัจจัยภายใน              

การอนุญาต อนุมตัิ ต่างๆ  - การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้ในกา     
   ปฏิบัติราชการ     
   - การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงา     
   ส่วนต าบล     
   - ความไม่ยตุิธรรมของผู้มีอ านาจ     
   การตัดสินใจ สั่งการ     
2. ความผิดพลาดในการปฏิบตั ิ  ปัจจัยภายนอก     

        

เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจใน  - กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมาไม่ม ี     
ระเบียบ กฎหมายที่น าไปใช้ใน  ความชัดเจนในการปฏิบัต ิ     
ปฏิบัติงาน  - หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย ระเบยีบ     

   ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบัง     
   ปัจจัยภายใน     
         

   - พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจอ่าน     
   ระเบียบ กฎหมาย     
   - ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวมองค์กร     
   ความรู้ในหน่วยงาน     

3. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ  ปัจจัยภายใน              

   - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่ง     
   เข้มงวด     
   - ระบบตรวจสอบไม่รดักุมพอท่ีจะมี     
   ช่องว่างการทุจริต     

4. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อ  ปัจจัยภายใน     
        

เหมาะสม สอดคล้องกับปญัหาและ  - ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึด     
ความต้องการของประชาชน  ความต้องการของตนเอง พรรคพวก     

   ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเอ     
   ได้รับ     

28
99 



 

ความเสีย่ง  ปจัจยั/สาเหต ุ  การประเมนิความเสีย่ง 

       โอกาส  ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง 

       (1)  (2) (1)x(2) =(3) 
5. การจัดซื้อจัดจา้งและการบริหาร  ปัจจัยภายนอก      

พัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง  - ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกม     
  บังคับใช้จ านวนมาก     
  - มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบ     
  กฎหมายตลอดเวลา     
  ปัจจัยภายใน     
          

  - การขาดความรูค้วามเข้าใจของผู ้     
  ปฏิบัติงาน     
  - พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง     
  ทุจริต รับผลประโยชน์จากผู ้     
  ผู้รับจ้าง     
6. การน าทรัพย์สินของทางราช  ปัจจัยภายใน     

          

ไปใช้ประโยชนส์่วนตัว  - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่ง     
  เคร่งครดั     
  - ผู้ปฏิบัติทจุริต     
7. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  ปัจจัยภายใน     

          

ละเว้นการปฏิบตัิหน้าที ่  - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่ง     
  เข้มงวด     
  - ระบบตรวจสอบไม่รดักุมพอท่ี     
  ปิดช่องว่างการทุจริต     
  - ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกในการเป็น     
  ข้าราชการที่ด ี     
8. โครงการก่อสรา้งพื้นฐานไม ่  ปัจจัยภายใน      

คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์  - ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถงึประโยชน์     
  ของทางราชการ     

  
- ผู้ปฏิบัติงานมผีลประโยชน์ท า
ส่วนตัว     

       
9. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูก  ปัจจัยภายใน     

         

ระเบียบ กฎหมาย  - ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไมต่รวจสอบ     
  คุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้     
  เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย     
10. เกิดสาธารณภัยในพื้นที ่  ปัจจัยภายนอก     

        

  - สภาพดิน ฟ้า อากาศ     
  ปัจจัยภายใน     
        

  - อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ     
  กระแสไฟฟ้า     
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