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คํานํา 

  ด�วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  มีผลบังคับใช�เม่ือวันที่  20 เมษายน 
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ได�กําหนดหลักเกณฑ7กระทรวงการคลังว,าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ7ปฏิบัติการบริหารสําหรับหน,วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562  มีผลบังคับใช�ต้ังแต,วันที่  ๑  ตุลาคม 2562  โดยองค7กรปกครองส,วนท�องถ่ินถือเป<นหน,วยงานของรัฐ
ตามหลักเกณฑ7น้ี 

  องค7การบริหารส,วนตําบลเมืองโพธ์ิ  จึงได�จัดทําแผนการบริหารจัดการความเส่ียงประจําป@
งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อใช�เป<นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผล
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การบริหารงานขององค7การบริหารส,วนตําบลเมืองโพธ์ิ  สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค7ที่ กําหนดไว�อย,างมี
ประสิทธิภาพ 
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๑.  หลักการและเหตุผล 
  ด�วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให�หน,วยงานของ
รัฐจัดให�มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง โดยให�ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ7ที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได�กําหนดหลักเกณฑ7กระทรวงการคลังว,าด�วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ7ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงสําหรับหน,วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ข้ึน เพื่อให�
หน,วยงานของรัฐจัดให�มรการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อให�การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค7ตามยุทธศาสตร7ที่
หน,วยงานของรัฐกําหนดไว� 
  การบริหารความเส่ียงเป<นเครื่องมือทางกลยุทธ7ที่สําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช,วย
ให�การบริหารงานและการตัดสินใจด�านต,างๆ เพราะภายใต�สภาวะการดําเนินงานทุกหน,วยงาน ล�วนมีความเส่ียง ซ่ึง
เป<นความไม,แน,นอนที่อาจจะส,งผลกระทบต,อการดําเนินงานหรือเปFาหมายของหน,วยงาน จึงจําเป<นต�องมีการบริหาร
จัดการความเส่ียง โดยการระบุความเส่ียงว,ามีปOจจัยใดบ�างที่กระทบต,อการดําเนินงานหรือเปFาหมายของหน,วยงาน 
วิเคราะห7ความเส่ียงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดข้ึน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง กําหนดแนวทางในการ
จัดการความเส่ียง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทําให�เกิดความเสียหายแก,หน,วยงาน 
  ดังน้ัน องค7การบริหารส,วนตําบลเมืองโพธ์ิ  จึงได�จัดทําแผนการบริหารจัดการความเส่ียงข้ึน 
สําหรับใช�เป<นแนวทางในการบริหารปOจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต,างๆ เพื่อลดมูลเหตุ
ที่จะทําให�เกิดความเสียหาย ให�ระดับของความเส่ียงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู,ในระดับที่สามารถ
ยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได� 
  

๒.  วัตถุประสงค$ของแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
  ๑.  เพื่อให�ผู�บริหารและพนักงานส,วนตําบล เข�าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเส่ียงของ
องค7การบริหารส,วนตําบลเมืองโพธ์ิ 
  ๒.  เพื่อให�ผู�ปฏิบัติงานได�รับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการบริหารความเส่ียง 
  ๓.  เพื่อให�มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงขององค7การบริหารส,วนตําบลเมืองโพธ์ิ 
อย,างเป<นระบบและต,อเน่ือง 
  ๔.  เพื่อใช�เป<นเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงขององค7การบริหารส,วนตําบลเมืองโพธ์ิ 
  ๕.  เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนกับองค7การบริหารส,วนตําบลเมืองโพธ์ิ 
 

๓.  เป;าหมาย 
  ๑.  ผู�บริหารและพนักงานส,วนตําบล  มีความรู�ความเข�าใจเรื่องการบริหารความเส่ียงเพื่อนําไปใช�
ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร7และแผนการดําเนินงานประจําป@  ให�บรรลุตามวัตถุประสงค7และเปFาหมายที่
กําหนดไว� 
  ๒.  ผู�ปฏิบัติงานสามารถระบุความเส่ียง วิเคราะห7ความเส่ียง ประเมินความเส่ียง และจัดการความ
เส่ียงให�อยู,ในระดับที่ยอมรับได� 
  ๓.  สามารถนําแผนการบริหารจัดการความเส่ียงไปใช�ในการปฏิบัติงานได� 
  ๔.  การบริหารจัดการความเส่ียงถูกกําหนดข้ึนอย,างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค7การ
บริหารส,วนตําบลเมืองโพธ์ิ 

บทท่ี ๑  บทนํา 
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๔.  นิยามความเส่ียง 
  ความเส่ียง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม,พึงประสงค7อาจทําให�อนาคตส,งผลกระทบให�เกิดความ
เสียหาย ทําให�วัตถุประสงค7และเปFาหมายที่องค7กรกําหนดไว�เบี่ยงเบนไปหรือไม,ประสบผลสําเร็จ ทั้งในด�านกลยุทธ7 
การเงิน การดําเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข�อง  
  การบริหารความเส่ียง หมายถึง กระบวนการที่ใช�ในการบริหารจัดการปOจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต,างๆ เพื่อให�โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ7ความเส่ียงลดลง หรือผลกระทบของความ
เสียหายจากเหตุการณ7ความเส่ียงลดลงอยู,ในระดับที่องค7กรยอมรับได� 
  การตอบสนองความเส่ียง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทําเพื่อจัดการกับความเส่ียง
ที่อาจจะเกิด ข้ึนตามผลการประเมินความเส่ียง ซึ่งต�องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดข้ึน โดย
เปรียบเทียบระดับความเส่ียงที่เกิดกับระดับความเส่ียงที่ยอมรับได� และความคุ�มค,าในการบริหารความเส่ียงที่
เหลืออยู, วิธีการที่ใช�ในปOจจุบัน คือ 

1. การหลีกเล่ียงความเส่ียง คือการหลีกเล่ียงหรือหยุดการกระทําที่ก,อให�เกิดความเส่ียง เช,น งาน
ส,วนใดที่องค7กรไม,ถนัด อาจหลีกเล่ียงหรือหยุดการทํางานในส,วนน้ัน และอาจใช�การจ�างงานภายนอกแทน 

2. การลดความเส่ียง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส,วน โดยการจัด
ให�มีระบบการควบคุมต,างๆเพื่อปFองกัน หรือค�นพบความเส่ียงอย,างเหมาะสมทันเวลา 

3. การแบ,งความเส่ียง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส,วน โดยการหา
ผู�ร,วมรับผิดชอบความเส่ียง เช,น การทําประกันต,างๆ 

4. การยอมรับความเส่ียง คือการไม,ต�องทําส่ิงใดเพิ่มเติมเน่ืองจากมีความเห็นว,าความเส่ียงมีโอกาส
ที่ จะเกิดข้ึนน�อย และผลกระทบจากการเกิดก็น�อยด�วย 
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สภาพทั่วไปและข-อมูลพื้นฐาน 

 ๑.๑  ที่ต้ังของหมู%บ-านหรือชุมชนหรือตําบล 

                       องค7การบริหารส,วนตําบลเมืองโพธ์ิ  ต้ังอยู,ในเขตพื้นที่ของตําบลเมืองโพธ์ิ   อําเภอห�วยราช  
จังหวัดบุรีรัมย7  จุดที่ตั้งห,างจากที่ว,าการอําเภอห�วยราช ประมาณ  ๑๔  กิโลเมตร อยู,ห,างจากศาลากลางจังหวัด
บุรีรัมย7 ประมาณ  ๒๕  กิโลเมตร  มีพื้นที่จํานวน ๑๓,๓๐๗ ไร,   หรือประมาณ  ๒๒.๗  ตารางกิโลเมตร  มีอาณา
เขตและพื้นที่ติดต,อดังน้ี 

ตําบลเมืองโพธ์ิ  อําเภอห�วยราช   จังหวัดบุรีรัมย7   มีเน้ือที่ประมาณ    13,307   ไร,   แบ,งออกเป<น 

• พื้นที่เพื่ออยู,อาศัย       2,034   ไร, 
• พื้นที่ทําการเกษตร  (ทํานา  ทําสวน  ทําไร,)   10,657      ไร, 
• พื้นที่สาธารณะ      266     ไร, 
• แหล,งนํ้าต,างๆ       350     ไร, 

                       ด-านทิศเหนือ    จดเขตพื้นที่ตําบลตาเสา    อําเภอห�วยราช   จงัหวัดบุรีรัมย7 
                       ด-านทิศใต-        จดเขตพื้นที่ตําบลโคกเหล็ก   อําเภอห�วยราช   จังหวัดบุรีรัมย7 
                       ด-านทิศตะวันออก   จดเขตพื้นที่ตําบลห�วยสําราญ   อําเภอกระสัง   จังหวัดบุรีรัมย7 
                       ด-านทิศตะวันตก   จดเขตพื้นที่ตําบลปราสาท   อําเภอบ�านด,าน  จังหวัดบุรีรัมย7 

 แบ%งเขตปกครองออกเป>น  ๙   หมู%บ-าน  ประกอบด-วย    

                        หมู,ที่   ๑   บ�านเมืองโพธ์ิ                                  
                        หมู,ที่   ๒   บ�านปะคํา                                      
                        หมู,ที่   ๓   บ�านพูนสุข                                     
                        หมู,ที่   ๔   บ�านประดู,                                      
                        หมู,ที่   ๕   บ�านเมืองเหนือ 
     หมู,ที่   ๖   บ�านเมืองโพธ์ิ 

   หมู,ที่   ๗   บ�านศรีเจริญ 
   หมู,ที่   ๘   บ�านไผ,น�อย 
   หมู,ที่   ๙    บ�านจาน 

บทท่ี ๒   



 

แผนที่องค7การบริหารส,วนตําบลเมืองโพธ์ิ  อําเภอห�วยราช  จังหวัดบุรีรัมย7 
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๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

  ภูมิประเภทขององค7การบริหารส,วนตําบลเมืองโพธ์ิ มีลักษณะเป<นที่ราบสูงแห�งแล�ง และเป<นที่ราบ
บางส,วน ตั้งอยู,ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล,าง เป<นพื้นที่สําหรับที่อยู,อาศัยประมาณ 30%  เป<นพื้นที่สําหรับ
การเกษตร 65 %  และมีพื้นที่ส,วนอ่ืน ๕%  มี ๓ ดูกาล  (ฤดูร�อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 

  องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธ์ิ  ได�รับการยกฐานะจากสภาตําบลเมืองโพธ์ิ ต้ังเป%นองค�การ
บริหารส�วนตําบล  เมื่อวันท่ี  23  กุมภาพันธ� 2540  ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธ์ิ  ต้ังอยู�ที่บ�านหนอง
ตาไก� หมู�ท่ี 3  ต้ังอยู�ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอห�วยราช  ระยะทางประมาณ  14  กิโลเมตร  มีเน้ือท่ี
ประมาณ  31.7  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 19,812 ไร�  โดยมีอาณาเขตติดต�อกับองค�การบริหารส�วนตําบล
อ่ืนๆ  ดังน้ี 

 1.๓ ประชากร 

 ข�อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร(ตามทะเบียนราษฎร ณ  สิงหาคม  2564) 

   ตารางข-อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

 
          

หมูที ่   บ-าน 
จํานวน

(ครัวเรือน) 

จํานวนประชากร 

 

    ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

๑ หมู,ที่ ๑ บ�านเมืองโพธ์ิ 154 341 356 697 

๒ หมู,ที่ ๒ บ�านปะคํา 124 261 229 490 

๓ หมู,ที่ ๓ บ�านพูนสุข 181 336 341 677 

๔ หมู,ที่ ๔ บ�านประดู, 40 73 62 135 

๕ หมู,ที่ ๕ บ�านเมืองเหนือ 116 222 221 443 

๖ หมู,ที่ ๖ บ�านเมืองโพธ์ิ 67 128 174 302 

๗ หมู,ที่ ๗ บ�านศรีเจริญ 107 256 223 479 

๘ หมู,ที่ ๘ บ�านไผ,น�อย 69 153 164 317 

๙ หมู,ที่ ๙ บ�านจาน 90 190 179 369 

รวม 948 ๑,960     ๑,949  ๓,909      
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1.4 ยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส%วนท-องถ่ิน 

วิสัยทัศน$ (Vison) 
                     “สร�างความมั่นคงปลอดภัย  ใส,ใจการศึกษา  รักษาประเพณีและวัฒนธรรมท�องถ่ิน  มุ,งสู,สังคม
คุณภาพชีวิตที่ดี  มีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ” 

พันธกิจการพัฒนาท-องถ่ิน (Mission)   
1.พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ได�มาตรฐาน และเพียงพอต,อความต�องการของประชาชน 
๒.เสริมสร�างคุณภาพชีวิตในสังคม จัดการศึกษาในท�องถ่ิน  พัฒนาระบบงานสาธารณสุข 

ชุมชน สร�างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สินแก,ประชาชน  ขจัดปOญหายาเสพติด  ส,งเสริมให�ประชาชนมี
คุณธรรมและจริยธรรม ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีของชาติและท�องถ่ินให�มีความโดดเด,นใน
ชุมชน นําทุนทางสังคมและภูมิปOญญาท�องถ่ินร,วมพัฒนาชุมชน 

3.พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนให�มีความเข�มแข็งเป<นพื้นฐานของปรัชญา 
เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริ นําวิทยาการสมัยใหม,ผสมผสานกับแนวคิดภูมิปOญญาท�องถ่ินมาปรับใช�
ในพัฒนาด�านเกษตรกรรมแก,ประชาชน  

4.พัฒนาสภาพแวดล�อมในชุมชน  ให�มีความน,าอยู,ให�เกิดข้ึนในชุมชน      
5.การบริหารจัดการองค7กร เน�นหลักธรรมาภิบาล  ส,งเสริมการมีส,วนร,วมของประชาชน   
เพื่อให�เกิดประโยชน7สูงสุดแก,ประชาชน  

ยุทธศาสตร$และแนวทางการพัฒนา 
                     ๑. ยุทธศาสตร$การพัฒนาโครงสร-างพื้นฐาน  ๒  แนวทางการพัฒนา ได�แก,   

(๑) ก,อสร�าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทาง/ท,อระบายนํ้า  สะพาน อ่ืนๆ  
(๒) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการข้ันพื้นฐาน  

๒. ยุทธศาสตร$การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ๒  แนวทางการพัฒนา ได�แก,  
(๑) ส,งเสริมเศรษฐกิจชุมชน     
(๒) ส,งเสริมอาชีพให�แก,ประชาชน  

                    ๓. ยุทธศาสตร$การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ๘  แนวทางการพัฒนา  ได�แก,  
(๑) ส,งเสริมการจัดการศึกษาเด็กเล็กก,อนเกณฑ7ในท�องถ่ิน  
(๒) ส,งเสริมการศึกษาในท�องถ่ิน  
(๓) ส,งเสริมการอนุรักษ7จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปOญญาชาวบ�าน  
(๔) ส,งเสริมสาธารณสุขของท�องถ่ิน  
(๕) ส,งเสริมการจัดสวัสดิการ และการสังคมสงเคราะห7   
(๖) ส,งเสริมการกีฬา และนันทนาการ  
(๗) ส,งเสริมการปFองกัน และแก�ไขปOญหายาเสพติด 
(๘) ส,งเสริมการปFองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท�องถ่ิน   

๔. ยุทธศาสตร$การพัฒนาส่ิงแวดล-อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ๒  แนวทางการพัฒนา   
ได�แก, 

(๑) เสริมสร�างจิตสํานึกต,อปOญหาด�านส่ิงแวดล�อม 



(๒) ปรับปรุงภูมิทัศน7แวดล�อมท�องถ่ิน   
7 

          ๕. ยุทธศาสตร$การบริหารกิจการบ-านเมืองที่ดี   ๒  แนวทางการพัฒนา  ได�แก,   
(๑) ส,งเสริมการมีส,วนร,วมของภาคประชาชน   
(๒) ส,งเสริมศักยภาพองค7กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาท�องถ่ิน 
  

 

1.๕  โครงสร-างส%วนราชการภายใน 
 

โครงสร-างส%วนราชการองค$การบริหารส%วนตําบลเมืองโพธ์ิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปลัดองค7การบริหารส,วนตําบล 
 

ฝVายบริหารการศึกษา 
- งานแผนและ
โครงการ 
- งานการศึกษา
ปฐมวัย 
-งานส,งเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 

   

ฝVายแบบแผนและ
ก%อสร-าง 
- งานวิศวกรรม 
- งานสถาปOตยกรรม 
ฝVายการโยธา 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานจัดสถานที ่
   และการไฟฟFา
สาธารณะ 

ฝVายบริหารงานคลัง 
- งานการเงินบัญช ี
- งานพัสดุและ
ทรัพย7สิน 
ฝVายพัฒนารายได- 
- งานจัดเก็บรายได�  
- งานแผนที่ภาษี 

 

ฝVายอํานวยการ 
- งานธุรการ 
- งานการเจ�าหน�าที ่
- งานปFองกันฯ 

ฝVายแผนงานและ
งบประมาณ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานงบประมาณ 
- งานนิติการ 

สํานักปลัด  

ฝVายบริหารงานสาธารณสุข 
- งานอนามัยสิ่งแวดล�อม 
-  งานรักษาความสะอาด 
ฝVายบริการสาธารณสุข 
- งานส,งเสริมสุขภาพ 
- งานปFองกันและ 
    ควบคุมโรคติดต,อ 
 

กองคลัง กองช%าง กองการศึกษา   สํานักปลัด 

รององค7การบริหารส,วนตําบล 

สํานักปลัด 

ฝVายส%งเสริม
สวัสดิการสังคม 
- งานสังคมสงเคราะห7 
- งานพัฒนาชุมชน 
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อํานาจหน-าที่ของส%วนราชการต%างๆ มีดังนี้ 

ส%วนราชการ 
 

อํานาจหน-าที่ 

สํานักงานปลัด -  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานสารบรรณกลางและ
งานธุรการ  งานด�านการเงิน  งบประมาณ  งานด�านพัสดุ  งานด�านอาคารสถานท่ีใน
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ ค ว บ คุ ม ก า ร ใช� ย า น พ า ห น ะ ส, ว น ก ล า ง   ติ ด ต, อ
ประสานงาน  วางแผน   ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต,างๆ  เก็บรักษาเอกสารและ
เอกสารสําคัญของส,วนราชการ  การดําเนินงานซ,อมบํารุงยานพาหนะ กําหนดนโยบาย
และจัดทําแผนงานของส,วนราชการ  จัดทํางบประมาณรายจ,ายประจําป@   ให�
คําปรึกษาแนะนําตอบปOญหาและช้ีแจงเรื่องต,างๆ  เก่ียวกับงานในหน�าท่ีและแก�ไข
ปOญหาในการปฏิบัติงานในหน,วยงานและปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือตามท่ีได�รับ
มอบหมาย  
-  งานการเจ-าหน-าที่  มีหน�าท่ีรับผิดชอบพิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห7  สรุปรายงาน
เก่ียวกับงานบริหารงานบุคคลของส,วนราชการ  เช,น  การจัดทําแผนอัตรากําลังของ
เทศบาล  การขอกําหนดตําแหน,งและอัตราเงินเดือน  การจัดระบบงาน  การสรร
หา  การจัดสอบ  และการบรรจุแต, งตั้ ง  การโอน  การย� าย   การเล่ือน ข้ัน
เงินเดือน  การเล่ือนตําแหน,ง  การพัฒนาและส,งเสริมสมรรถภาพข�าราชการ  การ
ดําเนินการขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน  การจัดทําทะเบียนประวัติ  แก�ไข
เปล่ียนแปลงทะเบียนประวัติการรับราชการ   
-  งานเลขานุการสภา  มีหน�าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานเลขานุการการประชุม
ต,างๆ  การติดต,อ  ประสานงาน  ดูแลความเรียบร�อยการจัดการประชุม  การรวบรวม
ข�อมูลและจัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายงานการประชุม   
-  งานป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน�าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการปFองกัน
บรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยท่ีเกิดข้ึนโดยรวดเร็วมิให�ลุกลามออกไป  ลด
อันตรายและความเสียหายท่ีเกิดเพลิงไหม�  ปFองกันและบรรเทาอันตรายจาก
อุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผู�ประสบภัยและทรัพย7สิน  ช,วยเหลือสงเคราะห7
ผู�ประสบภัย  
-  งานนิติการ  งานทางกฎหมายเก่ียวกับการพิจารณาวินิจฉัยปOญหาข�อกฎหมาย  ร,าง
และพิจารณาตรวจร,างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข�อบังคับและคําส่ังท่ีเก่ียวข�อง งาน
จัดทํานิติกรรม  รวบรวมข�อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 
งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับวินัยพนักงานเทศบาล  ลูกจ�างและ
การร�องทุกข7หรืออุทธรณ7 งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทําท่ีละเมิดเทศ
บัญญัติ งานนิติกรรมสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ,ง  อาญา  งานคดี
ปกครอง และงานคดีอ่ืน ๆ งานรับเรื่องร�องทุกข7  และร�องเรียน        
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ส%วนราชการ 
 

อํานาจหน-าที่ 

กองคลัง  -  งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ,ายเงินทุกประเภท จัดทําเช็คและเอกสารการ
เบิกจ,ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู,จ,าย จัดทําบัญชี จัดทํารายงานประจําวัน 
ประจําเดือน ประจําป@ จัดทําสถิติรายรับ-รายจ,าย จัดทําบัญชีรายจ,ายเงินสะสม จัดทําบัญชี
รายจ,ายเงินอุดหนุน จัดทําบัญชีรายรับ-รายจ,ายเก่ียวกับงบเฉพาะการ รายงานสถิติการคลัง
และให�บริการข�อมูลทางด�านสถิติการคลัง  
-  งานพัสดุและทรัพย$สิน การจัดซื้อจัดจ�าง  การซ,อมบํารุงและรักษา จัดทําทะเบียนพัสดุ 
ตรวจสอบการรับจ,ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ จําหน,ายพัสดุ  
-  งานจัดเก็บและพัฒนารายได- ศึกษา วิเคราะห7 วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บ
ภาษีอากร ค,าธรรมเนียม และการจัดหารายได�อ่ืนๆ วางแผนการจัดเก็บรายได� พิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑ7การประเมินและกําหนดค,ารายป@ของภาษีอากร ประชาสัมพันธ7เก่ียวกับ
การชําระภาษีอากร จัดทําหนังสือแจ�งการชําระภาษี ตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายช่ือผู�ไม,ย่ืน
แบบแสดงรายการทรัพย7สิน รายช่ือผู�ไม,ชําระภาษี ค,าธรรมเนียมอ่ืนๆภายในกําหนด จัดทํา
หนังสือแจ�งเตือนการชําระภาษี กรณีไม,มาชําระภาษี ค,าธรรมเนียมอ่ืนๆ ภายในกําหนด 
ประสานกับงานนิติการเพ่ือดําเนินคดีแก,ผู�ไม,ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท�องถ่ิน งานเก่ียวกับการ
ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย7สิน เร,งรัดการจัดเก็บรายได�  
-  งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย$สิน คัดลอกข�อมูลท่ีดิน ปรับปรุงข�อมูลแผนท่ีภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงท�องท่ี สํารวจตรวจสอบข�อมูลภาคสนาม ปรับปรุงจัดเก็บ ดูแล
รักษาข�อมูลทะเบียนทรัพย7สิน จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย7สินในระบบคอมพิวเตอร7 
ประชาสัมพันธ7งานจัดเก็บภาษีต,างๆ 

กองช%าง -  งานสาธารณูปโภค มีหน-าที่เกีย่วกับ งานด�านการก,อสร�างอาคาร ถนน ทางเท�า และส่ิง
ติดตั้งอ่ืน ๆ งานวางโครงการและควบคุมการก,อสร�าง งานซ,อมแซมบํารุงรักษาอาคาร ถนน 
ทางเท�า งานปรับปรุงแก�ไขและปFองกันส่ิงแวดล�อมเป<นพิษ งานให�คําปรึกษาแนะนําหรือ
ตรวจสอบเก่ียวกับงานก,อสร�าง งานควบคุมพัสดุด�านโยธา งานซ,อมบํารุงรักษาสาธารณูปการ 
งานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือตามท่ีได�รับมอบหมาย 
- งานวิศวกรรม มีหน-าที่เก่ียวกับ ออกแบบ คํานวณด�านวิศวกรรมถนน อาคาร และ
ส่ิงก,อสร�างอ่ืน ๆ งานวางโครงการและการก,อสร�างด�านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร และ
ส่ิงก,อสร�างอ่ืน ๆ งานให�คําปรึกษาแนะนําและบริการเก่ียวกับงานทางด�านวิศวกรรม งานถนน 
อาคาร และส่ิงก,อสร�างอ่ืน ๆ งานออกแบบรายละเอียดทางด�านวิศวกรรม งานถนน อาคาร
และส่ิงก,อสร�างอ่ืน ๆ งานบริการแบบแปลนก,อสร�างอาคารให�แก,ประชาชน งานสํารวจข�อมูล
รายละเอียด เพื่อคํานวณออกแบบ กําหนดรายละเอียดทางด�านวิศวกรรม งานถนน อาคาร 
และส่ิงก,อสร�างอ่ืนๆ งานศึกษาวิเคราะห7 วิจัยทางด�านวิศวกรรม งานถนน อาคารและ
ส่ิงก,อสร�างอ่ืน ๆ งานประมาณราคาค,าก,อสร�างทางด�านวิศวกรรม งานถนน อาคารและ
ส่ิงก,อสร�างอ่ืน ๆ งานควบคุมการก,อสร�างในสาขาวิศวกรรม งานถนน อาคารและส่ิงก,อสร�าง
อ่ืน ๆ  
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กองช%าง(ต%อ) -  งานอาคาร สถานท่ีและไฟฟ;าสาธารณะ มีหน-าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแลอาคาร

สถานท่ี งานซ,อมแซมบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีและไฟฟFาสาธารณะ งานวางแผนการขยาย
เขตไฟฟFาสาธารณะและไฟฟFาแรงต่ํา งานในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง 
บํารุงรักษา ซ,อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช�ท่ีเก่ียวกับไฟฟFา งานเบิกจ,ายจัดเก็บ
รักษาเครื่องมือเครื่องใช� และวัสดุอุปกรณ7ที่ใช�ในการปฏิบัติงาน  
-  งานธุรการ มีหน-าท่ีเก่ียวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให�บริการ
เรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ7 การติดต,อและอํานวยความสะดวกในด�านต,าง ๆ งานสารณกุศล 
และหน,วยงานต,าง ๆ ท่ีขอความร,วมมือ งานรวบรวมข�อมูลและจัดทําแผนของกองช,าง 
รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญ
ของทางราชการ งานจัดทําคําส่ังและประกาศของกองช,าง งานรับเรื่องร�องทุกข7 และ
ร�องเรียน งานพัสดุและทรัพย7สินของกองช,าง งานการเงินและบัญชีของกองช,าง 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบ
และประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบํารุงสถานศึกษา งานศูนย7พัฒนาเด็กเล็ก งาน
กิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
การส,งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของ
ประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ7 และทรัพย7สินต,างๆ เพื่อประโยชน7ทาง
การศึกษา จัดสถานท่ีเพื่อการศกึษา ส,งเสริมทํานุบํารุงรักษา ไว�ซึ่งศิลปะประเพณ ี
ขนบธรรมเนียม จารตีประเพณที�องถ่ิน วัฒนธรรมด�านภาษา การดําเนินชีวิตส,งเสริม
สนับสนุนการเล,นกีฬา การส,งเสรมิและพัฒนาแหล,งท,องเท่ียว 
-  งานบริหารการศึกษา งานบริหารงานบุคคล งานบรหิารท่ัวไป งานบริหารการศึกษา  
งานวางแผนและสถิติ งานการเงินและบัญชี 
-  งานส%งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งานส,งเสริมประเพณ ี
ศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและนันทนาการ 
-  งานกิจการโรงเรียน มีหน-าที่ความรับผิดชอบ งานจัดการศึกษา งานพลศึกษา งาน
ทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน งานบริการและบํารุงสถานศึกษา งานศูนย7
พัฒนาเด็กเล็ก 
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สํานักปลัด -  งานอนามัยและส่ิงแวดล-อม งานสุขาภิบาลท่ัวไป งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ งานอาชีวอนามัย งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดล�อม งานส,งเสริม 
เผยแพร,กิจกรรมด�านการควบคุมมลพิษและคุณภาพส่ิงแวดล�อม  งานควบคุมมลพิษ  
งานศึกษาและวิเคราะห7ผลกระทบส่ิงแวดล�อม งานติดตามตรวจสอบเก่ียวกับส่ิงแวดล�อม 
งานธุรการประจําส,วนสาธารณสุข  
-  งานส%งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุข
ศึกษา  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา งานรักษาแลพยาบาล 
- งานรักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดินและท่ี
สาธารณะ  งานควบคุมส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  งานขนถ,ายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  งานกําจัด
มูลฝอยและน้ําเสีย 
-  งานควบคุมโรค งานเฝFาระวังโรคระบาด งานระบาดวิทยา  งานปFองกันและระงับ
โรคติดต,อ  งานเก่ียวกับการปFองกันรักษาโรคเอดส7  งานจัดทําส่ือประชาสัมพันธ7เผยแพร,
ด�านการปFองกันและระงับโรคติดต,อ  

สํานักปลัด งานสังคมสงเคราะห$ งานสงเคราะห7ประชาชน ผู�ทุกข7ยาก ขาดแคลน ไร�ท่ีพึ่ง งาน
สงเคราะห7ผู�ประสบภัยพิบัติต,างๆ งานสงเคราะห7คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งาน
สงเคราะห7ครอบครัวและเผยแพร,ความรู�เก่ียวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว งานส,งเสริม
และสนับสนุนองค7การสังคมสงเคราะห7ภาคประชาชน งานสํารวจวิจัยสภาพปOญหาสังคม
ต,างๆ งานส,งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห7สตรีบางประเภท งานประสานและร,วมมือ
กับหน,วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือการสังคมสงเคราะห7 งานให�คําปรึกษา แนะนําในด�านสังคม
สงเคราะห7แก,ผู�มาขอรับ 
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานสงเคราะห7เด็กและเยาวชนท่ีครอบครัวประสบ
ปOญหาความเดือดร�อนต,างๆ งานสงเคราะห7เด็กกําพร�า อนาถา ไร�ท่ีพึ่ง เร,ร,อน ถูกทอดท้ิง  
งานสงเคราะห7เด็กและเยาวชนท่ีพิการทางร,างกาย สมองและปOญญา  งานส,งเสริมสวัสดิ
ภาพเด็กและเยาวชน งานให�คําปรึกษา แนะนําแก,เด็กและเยาวชนซึ่งมีปOญหาในด�านต,างๆ   
-  งานพฒันาชุมชน งานสํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรับผิดชอบในการ
ปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝdกอบรมและเผยแพร,ความรู�เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน งาน
จัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร,วมมือกับหน,วยงานต,างๆ เพื่อนําบริการข้ัน
พื้นฐานไปบริการแก,ชุมชน งานจดัทําโครงการช,วยเหลือในด�านต,างๆให�แก,ชุมชน งาน
ดําเนินการพัฒนาชุมชนทางด�านเศรษฐกิจ สังคม 
- งานส%งเสริมอาชีพและพฒันาสตรี งานส,งเสริมอาชีพและรายได�ให�แก,ประชาชน งาน
เก่ียวกับการส,งเสริมพฒันาสตร ี 
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๑.  แนวทางการบริหารความเส่ียง  

    แนวทางการดําเนินการบริหารความเส่ียงขององค7การบริหารส,วนตําบลเมืองโพธ์ิ  แบ,งออกเป<น 2 
ระยะ ดังน้ี 
  ระยะที่ 1 การเร่ิมต�นและพัฒนา ประกอบด�วย 
  ๑)  กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียงขององค7การบริหารส,วนตําบลเมืองโพธ์ิ 
  ๒)  ระบุปOจจัยเส่ียง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปOจจัยเส่ียง 
   ๓)  วิเคราะห7และจัดลําดับความสําคัญของปOจจัยเส่ียง 
  ๔)  จัดทําแผนการบริหารความเส่ียงของปOจจัยเส่ียงที่อยู,ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปOจจัยเส่ียง
ที่อยู,ในระดับปานกลาง 
  5)  ส่ือสารทําความเข�าใจเก่ียวกับแผนบริหารความเส่ียงให�ผู�ปฏิบัติงานขององค7การบริหารส,วน
ตําบลเมืองโพธ์ิ ทราบ และสามารถนําไปปฏิบัติได� 
  6)  รายงานความก�าวหน�าของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
  ๗)  รายงานสรุปการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 
  ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู,ความย่ังยืน 

๑)  ทบทวนแผนการบริหารความเส่ียงป@ที่ผ,านมา 
  ๒)  พัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงสําหรับความเส่ียงแต,ละประเภท 
  ๓)  ผลักดันให�มีการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค7กร 
  ๔)  พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส,วนตําบลในการดําเนินการบริหารความเส่ียง 
๒.  คณะทํางานบริหารความเส่ียง 
  องค7การบริหารส,วนตําบลเมืองโพธ์ิ  แต,งตั้งคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีองค7ประกอบและ
อํานาจหน�าที่ ดังน้ี  

๑)  ปลัดองค7การบริหารส,วนตําบล     ประธานกรรมการ 
  ๒)  รองปลัดองค7การบริหารส,วนตําบล    กรรมการ 
  3)  หัวหน�าสํานักปลัด      กรรมการ 
  ๔)  ผู�อํานวยการกองคลัง      กรรมการ 
  ๕)  ผู�อํานวยการกองช,าง      กรรมการ 
  6)  ผู�อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ 
  7)  นักวิเคราะห7นโยบายและแผน     กรรมการ/เลขานุการ 
    
 
 
 
 

บทที่ ๓  แนวทางการบริหารความเส่ียง 
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  ให�ผู�ที่ได�รับแต,งต้ังมีหน�าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ7ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียง
สําหรับหน,วยงานของรัฐ  ดังน้ี 

๑)  จัดทําแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
๒)  ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง อย,างน�อยป@ละ ๒ ครั้ง 
๓)  จัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
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กระบวนการบริหารความเส่ียง เป<นกระบวนการที่ใช�ในการระบุ วิเคราะห7 ประเมิน และจัดลําดับ
ความเส่ียงที่มีผลกระทบต,อการบรรลุวัตถุประสงค7ในการดําเนินงานขององค7กร รวมทั้งการจัดทําแผนบริหารจัดการ
ความเส่ียง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปFองกันหรือลดความเส่ียงให�อยู,ในระดับที่ยอมรับได� ซึ่งองค7การ
บริหารส,วนตําบลเมืองโพธ์ิ มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเส่ียง 6 ข้ันตอนหลัก ดังน้ี 

1.  การระบุความเส่ียง เป<นการระบุเหตุการณ7 ใด ๆ ทั้ งที่ มีผลดีและผลเสียต,อการบรรลุ
วัตถุประสงค7 โดยต�องระบุได�ด�วยว,าเหตุการณ7น้ันจะเกิดข้ึนที่ไหน เมื่อใด และเกิดข้ึนได�อย,างไร 
  2.  ประเมินความเส่ียง เป<นการวิเคราะห7ความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ7ความเส่ียง โดยอาศัยเกณฑ7
มาตรฐานที่ได�กําหนดไว� ทําให�การตัดสินใจจัดการกับความเส่ียงเป<นไปอย,างเหมาะสม 
  ๓.  จัดการความเส่ียง เป<นการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความ
เส่ียงที่สูง และสูงมาก ให�ลดลงอยู,ในระดับที่ยอมรับได� สามารถปฏิบัติได�จริง และควรต�องพิจารณาถึงความคุ�มค,าใน
ด�านค,าใช�จ,ายและต�นทุนที่ต�องใช�ลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการน้ัน กับประโยชน7ที่จะได�รับด�วย 
  4.  รายงานและติดตามผล เป<นการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เส่ียงที่ได�ดําเนินการทั้งหมดให�ฝCายบริหารรับทราบ 
  5.  ประเมินผลการบริหารความเส่ียง เป<นการประเมินการบริหารความเส่ียงประจําป@ เพื่อให�มั่นใจ
ว,าองค7กรมีการบริหารความเส่ียงเป<นไปอย,างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต�อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไก
ความเส่ียงที่ดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเส่ียงที่เกิดข้ึนจริงและอยู,ในระดับที่ยอมรับได� หรือต�องจัดหา
มาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อให�ความเส่ียงที่ยังเหลืออยู,มีการจัดการให�อยู,ในระดับที่ยอมรับได� และให�
องค7กรมีการบริหารความเส่ียงอย,างต,อเน่ือง 
  6.  ทบทวนการบริหารความเส่ียง เป<นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเส่ียง
ในทุกข้ันตอน เพื่อพัฒนาระบบให�ดีย่ิงข้ึน 
 

กระบวนการบริหารความเส่ียงขององค$การบริหารส%วนตําบลเมืองโพธ์ิ 
 

 

1. ระบุความ
เสี�ยง

2. ประเมิน
ความเสี�ยง

3. จดัการ
ความเสี�ยง

4. รายงาน
และติดตาม

ผล

5. ประเมินผล
การบริหาร
ความเสี�ยง

6. ทบทวน
การบริหาร
ความเสี�ยง

บทที่ ๔  การบริหารจัดการความเส่ียง 
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1.  การระบุความเส่ียง 
  เป<นกระบวนการที่ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงานร,วมกันระบุความเส่ียงและปOจจัยเส่ียง โดยต�องคํานึงถึง
ความเส่ียงที่มีสาเหตุมาจากปOจจัยทั้งภายในและภายนอก ปOจจัยเหล,าน้ีมีผลกระทบต,อวัตถุประสงค7และเปFาหมาย
ขององค7กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค7กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปOจจัยเส่ียงจะต�องพิจารณาว,ามี
เหตุการณ7ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม,บรรลุ
วัตถุประสงค7ที่ กําหนด รวมทั้งมีทรัพย7สินใดที่จําเป<นต�องได�รับการดูแลปFองกันรักษา ดังน้ัน จึงต�องเข�าใจใน
ความหมายของ “ความเส่ียง” “ปOจจัยเส่ียง” และ “ประเภทความเส่ียง” ก,อนที่จะดําเนินการระบุความเส่ียงได�
อย,างเหมาะสม 
  1.1  ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณ7หรือการกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต�สถานการณ7ที่ไม,
แน,นอนและจะส,งผลกระทบหรือสร�างความเสียหายทั้งที่เป<นตัวเงินและไม,เป<นตัวเงิน หรือก,อให�เกิดความล�มเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปFาหมายตามภารกิจขององค7กร และเปFาหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
  1.2  ป\จจัยเส่ียง หมายถึง ต�นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเส่ียง ที่จะทําให�ไม,บรรลุวัตถุประสงค7
ที่กําหนดไว� โดยต�องระบุได�ด�วยว,าเหตุการณ7น้ันจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดข้ึนได�อย,างไร และทําไม ทั้งน้ี สาเหตุของ
ความเส่ียงที่ระบุควรเป<นสาเหตุที่แท�จริง เพื่อจะได�วิเคราะห7และกําหนดมาตรการลดความเส่ียงภายหลังได�อย,าง
ถูกต�อง โดยปOจจัยเส่ียงแบ,งได� 2 ด�าน คือ 
  ๑)  ปOจจัยเส่ียงภายนอก คือ ความเส่ียงที่ไม,สามารถควบคุมได�โดยองค7กร เช,น นโยบายรัฐบาล กฎ 
ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลย ีภัยธรรมชาติ 
  ๒)  ปOจจัยเส่ียงภายใน คือ ความเส่ียงที่สามารถควบคุมได�โดยองค7กร เช,น กฎระเบียบข�อบังคับ
ภายในองค7กร วัฒนธรรมองค7กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข�อมูล ระบบ
สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ7  
  1.3  ประเภทความเส่ียง  แบ,งออกเป<น 4 ประเภท ได�แก, 
  ๑)  ความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร$ (Strategic Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่ เก่ียวข�องกับกลยุทธ7 
เปFาหมาย พันธกิจ ขององค7กร ที่อาจก,อให�เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการไม,บรรลุผลตามเปFาหมายในแต,ละประเด็น
ยุทธศาสตร7 
  ๒)  ความเส่ียงด-านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่เก่ียวข�องกับ
ประเด็นปOญหาการปฏิบัติงานประจําวัน หรือการดําเนินงานปกติที่องค7กรต�องเผชิญ เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค7เชิงกล
ยุทธ7 เช,น การปฏิบัติงานไม,เป<นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม,มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม,มีการมอบหมายอํานาจ
หน�าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป<นต�น 
  3)  ความเส่ียงด-านการเงิน (Financial Risk) เป<นความเส่ียงที่เก่ียวข�องกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค7กรให�เป<นไปอย,างมีประสิทธิผล ทั้งจากปOจจัยภายใน เช,น การ
เบิกจ,ายงบประมาณไม,ถูกต�อง เบิกจ,ายไม,เป<นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม,เหมาะสมสอดคล�องกับการ
ดําเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ,าย และจากผลกระทบของปOจจัยภายนอก เช,น การโอนจัดสรรงบประมาณ การ
จัดเก็บรายได� ข�อบังคับเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม,ชัดเจน อันนําไปสู, 
การตรวจสอบทักท�วงจากหน,วยงานที่เก่ียวข�อง เช,น สํานักงานตรวจเงินแผ,นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง 
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  4)  ความเส่ียงด-านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับ (Compliance Risk) เป<น
ความเส่ียงที่ เก่ียวข�องกับประเด็นข�อกฎหมาย ระเบียบ เช,น ความเส่ียงที่ เกิดจากการไม,สามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือส่ังการที่เก่ียวข�องได� หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู, ไม,เหมาะสม หรือเป<นอุปสรรค
ต,อการปฏิบัติงาน เป<นต�น 

การระบุความเส่ียง (ป�งบประมาณ 2565) 
องค$การบริหารส%วนตําบลเมืองโพธ์ิ  อําเภอห-วยราช  จังหวัดบุรีรัมย$ 

ความเส่ียง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดข้ึน 

ป\จจัย/สาเหตุ ประเภทความเส่ียง 

1. การใช�ดุลพินิจของผู�มีอํานาจใน
การอนุญาต อนุมตัิ ต,างๆ 

หากผู�มีอํานาจไม,ยึดหลัก
ความถูกต�อง ย,อมเกิดความ
ไม,เป<นธรรมต,อพนักงานส,วน
ตําบล 

ปOจจัยภายใน 
- การนําระบบอุปถัมภ7มาใช�
ในการปฏิบัติราชการ 
- การแบ,งพรรคแบ,งพวกของ
พนักงานส,วนตําบล 
-  ความไม,ยุติธรรมของผู�มี
อํานาจในการตัดสินใจ ส่ังการ 

ความเส่ียงด�านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

2.  ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากขาดรู�ความเข�าใจใน
ระเบียบ กฎหมายท่ีนําไปใช�ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม,เป<นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย อัน
นําไปสู,ปOญหากับหน,วย
ตรวจสอบ 

ปOจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมา
ไม,มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
- หน,วยงานท่ีออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม,มีการให�ความรู�
ก,อนการบังคับใช� 
ปOจจัยภายใน 
- พนักงานส,วนตําบลไม,สนใจ
อ,านระเบียบ กฎหมาย 
- ไม,มีการจัดทําหรือรวบรวม
องค7ความรู�ในหน,วยงาน 

ความเส่ียงด�านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข�อบังคับ (C) 

3.  การทุจรติในการเบิกจ,ายต,างๆ ราชการได�รับความเสียหาย
จากเงินท่ีถูกทุจริต 

ปOจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย,างเข�มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม,รดักุม
พอท่ีจะปgดช,องว,างการทุจริต 

ความเส่ียงด�าน
การเงิน (F) 

4.  วางแผนการพัฒนาไม,ถูกต�อง 
เหมาะสม สอดคล�องกับปOญหาและ
ความต�องการของประชาชน 

ปOญหาความเดือดร�อนไม,ได�รับ
การแก�ไข มีการประท�วง 
ร�องเรียน 

ปOจจัยภายใน 
- ผู�บริหารวางแผนพัฒนาโดย
ยึดจากความต�องการของ
ตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง 
และผลประโยชน7ที่ตนเองจะ
ได�รับ 

ความเส่ียงเชิง
ยุทธศาสตร7 (S) 
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ความเส่ียง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดข้ึน 

ป\จจัย/สาเหตุ ประเภทความเส่ียง 

5.  การจัดซื้อจัดจ�างและการบริหาร
พัสดุ เป<นไปอย,างไม,ถูกต�อง 

- จัดซ้ือผิดระเบยีบ 
- ได�วัสดุครุภัณฑ7ท่ีไม,มี
คุณภาพ ไม,ตรงตามความ
ต�องการใช�งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย 

ปOจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม,
ออกมาบังคับใช�จํานวนมาก 
- มีการปรับเปล่ียนระเบยีบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปOจจัยภายใน 
- การขาดความรู�ความเข�าใจ
ของผู�ปฏิบัติ 
- พนักงานผู�มีหน�าท่ีจัดซ้ือจัด
จ�างทุจริต รับผลประโยชน7
จากผู�ขาย ผู�รับจ�าง 

ความเส่ียงด�านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข�อบังคับ (C) 

6.  การนําทรัพย7สินของทางราชการ
ไปใช�ประโยชน7ส,วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
ส้ินเปลืองโดยท่ีราชการไม,ได�
รับประโยชน7 

ปOจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย,างเคร,งครัด 
- ผู�ปฏิบัติทุจริต 

ความเส่ียงด�าน
การเงิน (F) 

7.  การปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบหรอื
ละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ี 

- ราชการได�รับความเสียหาย
จากการปฏิบัติหรือละเว�นการ
ปฏิบัติ 
- ประชาชนได�รับความ
เดือดร�อน เสียหาย 

ปOจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย,างเข�มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม,รดักุม
พอท่ีจะปgดช,องว,างการทุจริต 
- ผู�ปฏิบัติขาดจิตสํานึกในการ
เป<นข�าราชการท่ีด ี

ความเส่ียงด�านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

8.  โครงการก,อสร�างพื้นฐานไม,มี
คุณภาพ ไม,ได�ใช�ประโยชน7 

ส้ินเปลืองและสูญเสีย
งบประมาณในการก,อสร�าง 
การซ,อมแซมบํารุงรักษา 

ปOจจัยภายใน 
- ผู�ปฏิบัติงานไม,คํานึงถึง
ประโยชน7ของทางราชการ 
- ผู�ปฏิบัติงานมีผลประโยชน7
ในงานท่ีทํา 

ความเส่ียงด�านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

9.  การจ,ายเบี้ยยังชีพไม,ถูกต�องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

งบประมาณท่ีต�องจ,ายไป
ให�กับผู�ที่ไม,มีสิทธ์ิได�รับ 

ปOจจัยภายใน 
- ผู�ปฏิบัติงานบกพร,อง ไม,
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู�
ขอรับเบ้ียยังชีพให�เป<นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ความเส่ียงด�าน
การเงิน (F) 

10.  เกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี บ�านเรือนประชาชนได�รับ
ความเสียหาย เกิดการสูญเสีย
ทรัพย7สินและชีวิตของ
ประชาชน 

ปOจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟFา อากาศ 
ปOจจัยภายใน 
- อุบกรณ7 เครื่องมือเครื่องใช� 
กระแสไฟฟFา 

ความเส่ียงด�านการ
ปฏิบัติงาน (O) 
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๒.  การประเมินความเส่ียง 
  การประเมินความเส่ียงเป<นกระบวนการที่ประกอบด�วย การวิเคราะห7 การประเมิน และการจัด
ระดับความเส่ียง ที่มีผลกระทบต,อการบรรลุวัตถุประสงค7ของกระบวนการทํางานขององค7การบริหารส,วนตําบลเมือง
โพธ์ิ  ซ่ึงประกอบด�วย ๔ ข้ันตอน ดังน้ี 
  2.1  การกําหนดเกณฑ$การประเมิน เป<นการกําหนดเกณฑ7ที่จะใช�ในการประเมินความเส่ียง 
ได�แก, ระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเส่ียง โดยคณะทํางาน
บริหารความเส่ียงได�กําหนดเกณฑ7การให�คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ ไว� 5 ระดับ คือ น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังน้ี 
 
ประเด็นท่ีพิจารณา ระดับคะแนน 

1 = น�อยท่ีสุด 2 = น�อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ7
ห รื อข� อ ผิ ดพ ลาดใน การ
ปฏิบัติงาน(ครั้ง) 

5 ป@/ครั้ง 2-3 ป@/ครั้ง 1 ป@/ครั้ง 1-6 เดือน/ครั้ง 
ไม,เกิน 5 ครั้ง/ป@ 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว,า 

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ7 น�อยท่ีสุด น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงและผลกระทบ 
มูลค,าความเสียหาย น�อยกว,า 

10,000 บาท 
10,000-

50,000 บาท 
50,000 – 

100,000 บาท 
100,000 – 

500,000 บาท 
มากกว,า 

500,000 บาท 
อันตรายต,อชีวิต เดือดร�อน 

รําคาญ 
บาดเจ็บ 
เล็กน�อย 

บาดเจ็บ 
ต�องรักษา 

บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต 

ผลกระทบต,อภาพลักษณ7
ขององค7กร 

น�อยท่ีสุด น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ส,วนระดับของความเส่ียง จะพิจารณาจากความสัมพันธ7ระหว,างโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงและ
ผลกระทบต,อความเส่ียงขององค7กร ว,าจะก,อให�เกิดความเส่ียงในระดับใด โดยกําหนดเกณฑ7ไว� 4 ระดับ ได�แก,  
สูงมาก สูง ปานกลาง และตํ่า 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  
 

    

สูงมาก 
4  

 
    

3  
 

    
สูง 

2  
 

    
ปานกลาง 

1  
 

    
ตํ่า 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง  

 
  2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง   เป<นการนําความเส่ียงและปOจจัยเส่ียง
แต,ละปOจจัยที่ระบุไว�มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ7ความเส่ียงต,าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบหรือมูลค,าความเสียหายจากความเส่ียง เพื่อให�เห็นระดับความเส่ียงที่แตกต,างกันทําให�สามารถกําหนดการ
ควบคุมความเส่ียงได�อย,างเหมาะสม ซึ่งจะช,วยให�วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได�อย,างถูกต�องภายใต�งบประมาณ 
กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑ7มาตรฐานที่กําหนดไว�ข�างต�น ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑)  พิจารณาโอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ7ต,าง ๆ ว,ามีโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดข้ึนมากน�อย
เพียงใด ตามเกณฑ7มาตรฐานที่กําหนด 
  ๒)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเส่ียง ที่มีผลต,อหน,วยงานว,ามีระดับความรุนแรง 
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ7มาตรฐานที่กําหนด 
  2.3  การวิเคราะห$ความเส่ียง  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ7ความเส่ียง และ
ความรุนแรงของผลกระทบของแต,ละปOจจัยเส่ียงแล�ว ให�นําผลที่ได�มาพิจารณาความสัมพันธ7ระหว,างโอกาสที่จะเกิด
ความเส่ียง และผลกระทบความเส่ียง ว,าก,อให�เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใด 
  ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ7ต,าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ7ต,าง ๆ ซ่ึง
จัดแบ,งเป<น 4 ระดับ สามารถแสดงเป<นแผนภูมิความเส่ียง แบ,งพื้นที่เป<น 4 ส,วน ซึ่งใช�เกณฑ7ในการจัดแบ,ง ดังน้ี 
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คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  

5 
 

10 15 20 25 
สูงมาก 

4  

4 
 

8 12 16 20 

3  

3 
 

6 9 12 15 สูง 

2  

2 
 

4 6 8 10 ปานกลาง 

1  

1 
 

2 3 4 5 ตํ่า 

 1 2 3 4 5  
  

โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง 
 

 
1) ระดับความเส่ียงตํ่า คือ คะแนนระดับความเส่ียง 1-5 คะแนน โดยทั่วไปความเส่ียงในระดับน้ี

ให�ถือว,าเป<นความเส่ียงที่ไม,มีนัยสําคัญต,อการดําเนินงาน ความเส่ียงที่เกิดข้ึนน้ันสามารถยอมรับได�ภายใต�การควบคุม
ที่มีอยู,ในปOจจุบัน ซ่ึงไม,ต�องดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 

2)  ระดับความเส่ียงปานกลาง คะแนนระดับความเส่ียง 6-10 คะแนน เป<นความเส่ียงที่ยอมรับได� 
แต,ต�องมีแผนควบคุมความเส่ียง ความเส่ียงในระดับน้ีให�ถือว,าเป<นความเส่ียงที่ยอมรับได� แต,ต�องมีการจัดการเพิ่มเติม 

3)  ระดับความเส่ียงสูง คะแนนระดับความเส่ียง 11-16 คะแนน ต�องมีแผนลดความเส่ียง เพื่อให�
ความเส่ียงน้ันลดลงให�อยู,ในระดับที่ยอมรับได� 

4)  ระดับความเส่ียงสูงมาก คะแนนระดับความเส่ียง 17-25 คะแนน ต�องมีแผนลดความเส่ียง
และประเมินซ้ํา หรืออาจต�องถ,ายโอนความเส่ียง 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



การประเมินความเสี่ยง (ป�งบประมาณ 2565) 
องค$การบริหารส%วนตําบลเมืองโพธิ์  อําเภอห-วยราช  จังหวัดบุรีรัมย$ 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น 

ปOจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู� 
รับผิดชอบ 

1. การใช�ดุลพินิจของผู�มี
อํานาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ต,างๆ 

หากผู�มีอํานาจไม,ยึดหลัก
ความถูกต�อง ย,อมเกิด
ความไม,เป<นธรรมต,อ
พนักงานส,วนตําบล 

ปOจจัยภายใน 
- การนําระบบอุปถัมภ7มาใช�ใน
การปฏิบัติราชการ 
- การแบ,งพรรคแบ,งพวกของ
พนักงานส,วนตําบล 
-  ความไม,ยตุิธรรมของผู�มี
อํานาจในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสี่ยงด�านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

2.  ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู�
ความเข�าใจในระเบียบ 
กฎหมายที่นําไปใช�ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม,
เป<นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย อันนําไปสู,ปOญหา
กับหน,วยตรวจสอบ 

ปOจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา
ไม,มีความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หน,วยงานที่ออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม,มีการให�ความรู�ก,อน
การบังคับใช� 
ปOจจัยภายใน 
- พนักงานส,วนตําบลไม,สนใจ
อ,านระเบียบ กฎหมาย 
- ไม,มีการจัดทําหรือรวบรวม
องค7ความรู�ในหน,วยงาน 

ความเสี่ยงด�านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข�อบังคับ 
(C) 

     

3.  การทุจรติในการ
เบิกจ,ายต,างๆ 

ราชการได�รับความเสียหาย
จากเงินที่ถูกทุจริต 

ปOจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย,างเข�มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม,รดักุม
พอที่จะปgดช,องว,างการทุจริต 

ความเสี่ยงด�าน
การเงิน (F) 

     

 
 



ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น 

ป\จจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู� 
รับผิดชอบ 

4.  วางแผนการพัฒนาไม,
ถูกต�อง เหมาะสม 
สอดคล�องกับปOญหาและ
ความต�องการของประชาชน 

ปOญหาความเดือดร�อนไม,ได�
รับการแก�ไข มีการประท�วง 
ร�องเรียน 

ปOจจัยภายใน 
- ผู�บริหารวางแผนพัฒนาโดย
ยึดจากความต�องการของ
ตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง 
และผลประโยชน7ที่ตนเองจะ
ได�รบั 

ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร7 (S) 

     

5.  การจัดซื้อจัดจ�างและ
การบริหารพัสดุ เป<นไป
อย,างไม,ถูกต�อง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 
- ได�วัสดุครุภัณฑ7ที่ไม,มี
คุณภาพ ไม,ตรงตามความ
ต�องการใช�งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย 

ปOจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม,
ออกมาบังคับใช�จํานวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปOจจัยภายใน 
- การขาดความรู�ความเข�าใจ
ของผู�ปฏิบัติ 
- พนักงานผู�มีหน�าที่จัดซื้อจัด
จ�างทุจริต รับผลประโยชน7
จากผู�ขาย ผู�รับจ�าง 

ความเสี่ยงด�านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข�อบังคับ (C) 

     

6.  การนําทรัพย7สินของทาง
ราชการไปใช�ประโยชน7
ส,วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม,ได�
รับประโยชน7 

ปOจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย,างเคร,งครัด 
- ผู�ปฏิบัติทุจริต 

ความเสี่ยงด�าน
การเงิน (F) 

     

 
 

 

 



ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น 

ป\จจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู� 
รับผิดชอบ 

7.  การปฏิบัติหน�าที่โดยมิ
ชอบหรือละเว�นการปฏิบัติ
หน�าที่ 

- ราชการได�รับความ
เสียหายจากการปฏิบัติหรือ
ละเว�นการปฏิบัต ิ
- ประชาชนได�รับความ
เดือดร�อน เสียหาย 

ปOจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย,างเข�มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม,รดักุม
พอที่จะปgดช,องว,างการทุจริต 
- ผู�ปฏิบัติขาดจิตสํานึกในการ
เป<นข�าราชการที่ดี 

ความเสี่ยงด�านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

8.  โครงการก,อสร�าง
พื้นฐานไม,มีคุณภาพ ไม,ได�ใช�
ประโยชน7 

สิ้นเปลืองและสูญเสีย
งบประมาณในการก,อสร�าง 
การซ,อมแซมบํารุงรักษา 

ปOจจัยภายใน 
- ผู�ปฏิบัติงานไม,คํานึงถึง
ประโยชน7ของทางราชการ 
- ผู�ปฏิบัติงานมีผลประโยชน7
ในงานที่ทํา 

ความเสี่ยงด�านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

9.  การจ,ายเบี้ยยังชีพไม,
ถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

งบประมาณที่ต�องจ,ายไป
ให�กับผู�ที่ไม,มีสิทธิ์ได�รับ 

ปOจจัยภายใน 
- ผู�ปฏิบัติงานบกพร,อง ไม,
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู�
ขอรับเบี้ยยังชีพให�เป<นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ความเสี่ยงด�าน
การเงิน (F) 

     

10.  เกิดสาธารณภัยใน
พื้นที่ 

บ�านเรือนประชาชนได�รับ
ความเสียหาย เกิดการ
สูญเสียทรัพย7สินและชีวิต
ของประชาชน 

ปOจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟFา อากาศ 
ปOจจัยภายใน 
- อุปกรณ7 เครื่องมือเครื่องใช� 
กระแสไฟฟFา 

ความเสี่ยงด�านการ
ปฏิบัติงาน (O) 
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๓.  การจัดการความเส่ียง 
  เป<นการกําหนดแนวทางตอบสนองความเส่ียง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปล่ียนให�เหมาะสม
กับสถานการณ7 ข้ึนอยู,กับดุลพินิจของผู�รับผิดชอบ แต,วิธีการจัดการความเส่ียงต�องคุ�มค,ากับการลดระดับผลกระทบที่
เกิดจากความเส่ียงน้ัน โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเส่ียงประกอบด�วย 4 แนวทางหลัก คือ 
  ๑)  การยอมรับ หมายถึง การที่ความเส่ียงน้ันสามารถยอมรับได�ภายใต�การควบคุมที่ทีอยู, ซึ่งไม,
ต�องดําเนินการใด ๆ เช,น กรณีที่มีความเส่ียงในระดับไม,รุนแรงและไม,คุ�มค,าที่จะดําเนินการใด ๆ ให�ขออนุมัติ
หลักการรับความเส่ียงไว�และไม,ดําเนินการใด ๆ แต,ควรมีมาตรการติดตามอย,างใกล�ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดข้ึน 
  2)  การลดหรือควบคุมความเส่ียง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดข้ึน หรือลดความเสียหาย โดย
การจัดระบบการควบคุม หรือเปล่ียนแปลงข้ันตอนบางส,วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นําไปสู,เหตุการณ7ที่เป<นความ
เส่ียง เพ่ือให�มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช,น การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะ
ในการทํางาน และการจัดทําคู,มือการปฏิบัติงาน เป<นต�น 
  3)  การหยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง หมายถึง ความเส่ียงที่ไม,สามารถยอมรับและต�องจัดการให�
ความเส่ียงน้ันไปอยู,นอกเหนือจากเง่ือนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเส่ียงในกลุ,มน้ี เช,น การหยุดหรือ
ยกเลิกการดําเนินงานหรือกิจกรรมที่ก,อให�เกิดความเส่ียงน้ัน 
  4)  การถ,ายโอนความเส่ียง หมายถึง ความเส่ียงที่สามารถโอนไปให�ผู�อ่ืนได� เช,น การทําประกันภัย 
ประกันทรัพย7สิน กับบริษัทประกัน การจ�างบุคคลภายนอกหรือการจ�างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย,าง
แทน เช,น งานออกแบบถนน อาคาร ส่ิงปลูกสร�างต,างๆ 
 
4.  การรายงานและติดตามผล 
  หลังจากจัดทําแผนบริหารความเส่ียงและมีการดําเนินงานตามแผนแล�ว จะต�องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป<นระยะ เพ่ือให�เกิดความมั่นใจว,าได�มีการดําเนินงานไปอย,างถูกต�องและเหมาะสม โดยมีเปFาหมายในการ
ติดตามผล คือ เป<นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเส่ียง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเส่ียงที่ได�มีการดําเนินการไปแล�วว,าบรรลุวัตถุประสงค7ของการบริหารความเส่ียงหรือไม, โดยหน,วยงาน
ต�องสอบทานดูว,า วิธีการบริหารจัดการความเส่ียงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให�ดําเนินการต,อไป หรือวิธีการบริหารจัดการ
ความเส่ียงใดควรปรับเปล่ียน และนําผลการติดตามไปรายงานให�ฝCายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได�กล,าวไว�
ข�างต�น ทั้งน้ี กระบวนการสอบทานอาจกําหนดข�อมูลที่ต�องติดตาม พร�อมทั้งความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถ
ติดตามผลได�ใน 2 ลักษณะ คือ  
  1)  การติดตามผลเป<นรายครั้ง เป<นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กําหนด เช,น ทุก 3 เดือน ทุก 
6 เดือน ทุก 9 เดือน หรือทุกส้ินป@ เป<นต�น 
  2)  การติดตามผลในระหว,างการปฏิบัติงาน เป<นการติดตามที่รวมอยู,ในการดําเนินงานต,างๆ 
ตามปกติของหน,วยงาน 
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5.  การประเมินผลการบริหารความเส่ียง 
  คณะทํางานบริหารความเส่ียงจะต�องทําสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเส่ียง
ประจําป@ต,อนายกองค7การบริหารส,วนตําบลเมืองโพธ์ิ  เพื่อให�ม่ันใจว,านายกองค7การบริหารส,วนตําบลเมืองโพธ์ิ  มี
การบริหารความเส่ียงเป<นไปอย,างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต�อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุม
ความเส่ียงที่ดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเส่ียงที่เกิดข้ึนได�จริงและอยู,ในระดับที่ยอมรับได� หรือต�องจัดหา
มาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพื่อให�ความเส่ียงที่ยังเหลืออยู,หลังมีการจัดการ อยู,ในระดับที่ยอมรับได� และให�
องค7กรมีการบริหารความเส่ียงอย,างต,อเน่ืองจนเป<นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
6.  การทบทวนการบริหารความเส่ียง 
  การทบทวนแผนการบริหารความเส่ียง เป<นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เส่ียงในทุกข้ันตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเส่ียงให�ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป<นประจําทุกป@ 
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  ในป@งบประมาณ 2564 นายกองค7การบริหารส,วนตําบลเมืองโพธ์ิ  ได�ดําเนินการวิเคราะห7และ
จัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากภารกิจ 
อํานาจหน�าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และที่แก�ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก,องค7กรปกครองส,วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบ กฎหมายต,าง ๆ ที่กําหนดให�
เป<นภารกิจขององค7กรปกครองส,วนท�องถ่ิน ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ,านมา นํามาคัดเลือก
ความเส่ียงเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเส่ียง เพ่ือปFองกันไม,ให�เกิดผล
กระทบต,อเปFาหมายการปฏิบัติราชการของนายกองค7การบริหารส,วนตําบลเมืองโพธ์ิ  โดยแผนบริหารความเส่ียง
ประจําป@ 2565 ของนายกองค7การบริหารส,วนตําบลเมืองโพธ์ิ  มีองค7ประกอบที่สําคัญ ดังน้ี 

1.  ความเส่ียง 
2.  ระดับความเส่ียง 
3.  กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเส่ียง 
4.  วัตถุประสงค7 
5.  ระยะเวลาดําเนินการ 
6.  ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
7.  งบประมาณ 
8.  ผู�รับผิดชอบ  
9.  ระดับความเส่ียงที่คาดหวัง 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๕  แผนบริหารความเส่ียง 
 



แผนการบริหารความเสี่ยง ป�งบประมาณ 2565 
องค$การบริหารส%วนตําบลเมืองโพธิ์  อําเภอห-วยราช  จังหวัดบุรีรัมย$ 

ความเสี่ยง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค7 ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู�รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังดําเนินการจัดการความ

เสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
1. การใช�ดุลพินิจของผู�
มีอํานาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ต,างๆ 

10 การพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติ ยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบ 
อย,างเคร,งครัด 

เพื่อให�เกิดความเป<น
ธรรม และความถูก
ต�อง 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

การพิจารณา
อนุญาต อนุมัติ มี
ความรวดเร็ว 
ถูกต�อง 

- ทุกกอง 1 5 5 

๒.  การปฏิบัติหน�าที่
โดยมิชอบหรือละเว�น
การปฏิบัติหน�าที่ 

10 กํากับดูแล ควบคุม
การปฏิบัติงาน ให�
ถูกต�องตามกฎหมาย 

- เพื่อให�องค7กรปลอด
การทุจริต  
- เพื่อให�ประชาชน
ได�รบับริการที่ด ี

ม.ค.-ก.ย.
2565 

การปฏิบัติงาน
โปร,งใส ตรวจสอบ
ได� 

- ทุกกอง 1 5 5 

3.  โครงการก,อสร�าง
พื้นฐานไม,มีคณุภาพ 
ไม,ได�ใช�ประโยชน7 

10 ตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ�าง 

เพื่อให�โครงการ
ก,อสร�างทุกโครงการ
ใช�ประโยชน7อย,าง
คุ�มค,า 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

โครงการก,อสร�าง
ทุกโครงการได�ใช�
ประโยชน7 และ
แก�ไขปOญหาของ
ประชาชนได� 

- กองช,าง 1 5 5 

4.  เกิดสาธารณภัยใน
พื้นที่ 

10 - จัดทําแผนปFองกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
- จัดตั้งศูนย7
ช,วยเหลือประชาชน 

เพื่อช,วยเหลือ
ประชาชนได�ทันที 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

ประชาชนที่
ประสบเหตไุด�รับ
ความช,วยเหลือ 

200,000 สํานักปลัด 2 4 8 

 
 
 



ความเสี่ยง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค7 ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู�รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังดําเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ (Compliance Risk) 
5.  ความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจาก
ขาดรู�ความเข�าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่
นําไปใช�ในการ
ปฏิบัติงาน 

15 ส,งพนักงานเข�ารับ
การอบรม 

เพื่อให�
ปฏิบัติงานได�
ถูกต�อง 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

ไม,เกิดความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 ทุกกอง 1 5 5 

6.  การจัดซื้อจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุ 
เป<นไปอย,างไม,ถูกต�อง 

15 ส,งพนักงานเข�ารับ
การอบรม 

เพื่อให�
ปฏิบัติงานได�
ถูกต�อง 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

ไม,เกิดความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 กองคลัง 1 5 5 

 
 
 
 
 

  



ความเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค7 ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู�รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังดําเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงด�านการเงิน (Financial Risk) 
7.  การทุจรติในการ
เบิกจ,ายต,างๆ 

15 มีการตรวจสอบโดย
หน,วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

เพื่อไม,ให�เกิด
การทุจริต 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

ไม,มีการทุจรติใน
หน,วยงาน 

- กองคลัง 1 5 5 

8.  การนําทรัพย7สินของ
ทางราชการไปใช�
ประโยชน7ส,วนตัว 

15 มีการตรวจสอบโดย
งานพัสดุ 

เพื่อไม,ให�
ราชการเสีย
ประโยชน7 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

ไม,มีการนํา
ทรัพย7สินราชการ
ไปใช�ประโยชน7
ส,วนตัว 

- กองคลัง 1 5 5 

9.  การจ,ายเบี้ยยังชีพไม,
ถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

16 ตรวจสอบข�อมูลกับ
ฐานข�อมูล
กรมบัญชีกลาง 

เพื่อไม,ให�
ราชการเสียหาย 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

การจ,ายเบี้ยยังชีพ
เป<นไปอย,างถูกต�อง 

- สํานักปลัด 1 5 5 

 
  



ความเสี่ยง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค7 ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู�รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังดําเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร7 (Strategic Risk) 
10.  วางแผนการ
พัฒนาไม,ถูกต�อง 
เหมาะสม สอดคล�องกับ
ปOญหาและความ
ต�องการของประชาชน 

15 มีการตดิตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนาท�องถิ่น
ทุกป@ 

- เพื่อให�
แผนพัฒนาเป<น
กรอบในการทํา
งบประมาณ
รายจ,ายได�อย,างมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อให�ระดับ
ความสําเร็จของ
แผนสูงกว,าร�อย
ละ 60 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

- แผนพัฒนา
สามารถใช�เป<น
กรอบในการทํา
งบประมาณ
รายจ,ายได�อย,างมี
ประสิทธิภาพ 
- ระดับ
ความสําเร็จของ
แผนสูงกว,าร�อยละ 
60 

- สํานักปลัด 1 5 5 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



 

แบบประเมินความเส่ียง ประจําป�งบประมาณ 2565 
องค$การบริหารส%วนตําบลเมืองโพธ์ิ  อําเภอห-วยราช  จังหวัดบุรีรัมย$ 

******************************* 
คําช้ีแจง : จงให�คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (1) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (2) ตามระดับ 
ดังน้ี 1 = น�อยที่สุด  2 = น�อย  3 = ปานกลาง  1 = สูง  1 = สูงที่สุด   

ความเส่ียง ป\จจัย/สาเหตุ การประเมินความเส่ียง 
โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความ
เส่ียง 

(1)x(2) =(3) 
1. การใช�ดุลพินิจของผู�มีอํานาจใน
การอนุญาต อนุมตัิ ต,างๆ 

ปOจจัยภายใน 
- การนําระบบอุปถัมภ7มาใช�ในการ
ปฏิบัติราชการ 
- การแบ,งพรรคแบ,งพวกของพนักงาน
ส,วนตําบล 
-  ความไม,ยุติธรรมของผู�มีอํานาจใน
การตัดสินใจ ส่ังการ 

   

2.  ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากขาดรู�ความเข�าใจใน
ระเบียบ กฎหมายท่ีนําไปใช�ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปOจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมาไม,มี
ความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หน,วยงานท่ีออกกฎหมาย ระเบยีบ 
ไม,มีการให�ความรู�ก,อนการบังคับใช� 
ปOจจัยภายใน 
- พนักงานส,วนตําบลไม,สนใจอ,าน
ระเบียบ กฎหมาย 
- ไม,มีการจัดทําหรือรวบรวมองค7
ความรู�ในหน,วยงาน 

   

3.  การทุจรติในการเบิกจ,ายต,างๆ ปOจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย,าง
เข�มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม,รดักุมพอท่ีจะปgด
ช,องว,างการทุจริต 

   

4.  วางแผนการพัฒนาไม,ถูกต�อง 
เหมาะสม สอดคล�องกับปOญหาและ
ความต�องการของประชาชน 

ปOจจัยภายใน 
- ผู�บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจาก
ความต�องการของตนเอง พรรคพวก 
ฐานเสียง และผลประโยชน7ท่ีตนเองจะ
ได�รับ 

   

 
 
 



 

ความเส่ียง ป\จจัย/สาเหตุ การประเมินความเส่ียง 
โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความเส่ียง 
(1)x(2) =(3) 

5.  การจัดซื้อจัดจ�างและการบริหาร
พัสดุ เป<นไปอย,างไม,ถูกต�อง 

ปOจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม,ออกมา
บังคับใช�จํานวนมาก 
- มีการปรับเปล่ียนระเบยีบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปOจจัยภายใน 
- การขาดความรู�ความเข�าใจของผู�
ปฏิบัติ 
- พนักงานผู�มีหน�าท่ีจัดซื้อจัดจ�าง
ทุจริต รับผลประโยชน7จากผู�ขาย 
ผู�รับจ�าง 

   

6.  การนําทรัพย7สินของทางราชการ
ไปใช�ประโยชน7ส,วนตัว 

ปOจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย,าง
เคร,งครดั 
- ผู�ปฏิบัติทุจริต 

   

7.  การปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบหรอื
ละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ี 

ปOจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย,าง
เข�มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม,รดักุมพอท่ีจะ
ปgดช,องว,างการทุจริต 
- ผู�ปฏิบัติขาดจิตสํานึกในการเป<น
ข�าราชการท่ีด ี

   

8.  โครงการก,อสร�างพ้ืนฐานไม,มี
คุณภาพ ไม,ได�ใช�ประโยชน7 

ปOจจัยภายใน 
- ผู�ปฏิบัติงานไม,คํานึงถึงประโยชน7
ของทางราชการ 
- ผู�ปฏิบัติงานมีผลประโยชน7ในงานท่ี
ทํา 

   

9.  การจ,ายเบี้ยยังชีพไม,ถูกต�องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ปOจจัยภายใน 
- ผู�ปฏิบัติงานบกพร,อง ไม,ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู�ขอรับเบ้ียยังชีพให�
เป<นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

   

10.  เกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ปOจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟFา อากาศ 
ปOจจัยภายใน 
- อุปกรณ7 เครื่องมือเครื่องใช� 
กระแสไฟฟFา 

   

 


