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ค าน า   
 

   ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และกระทรวงการคลัง 
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2562 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตาม 
หลักเกณฑ์นี้  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผล 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ 
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

                                             

                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
                                  ตุลาคม 2563  
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หลักการและเหตุผล    
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของ 

รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้น   เพ่ือให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์         
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้  

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วย 
ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการด าเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยง             
ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องมีการ 
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของ 
หน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความสำคัญของความเสี่ยง ก านด 
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดความสูญเสียและโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน    

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์   จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น  สำหรับ 
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุที่จะท า
ให้เกิดความเสียหาย เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ 
ควบคุมและตรวจสอบได้  

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
    ๑.  เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  
    ๒.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง  
    ๓. เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
    ๔.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  
    ๕.  เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  
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๓.  เป้าหมาย  
    ๑.  ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ 
ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
ไว้  
    ๒.  ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ 
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
    ๓.  สามารถน าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  
    4. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การ 
บริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  
 

 ๔.  นิยามความเสี่ยง  
                      ความเสี่ยง  หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ท าให้ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน  
การด านินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
    การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความ 
เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  
    การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการกับความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง  ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น                 
โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่ 
เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ  

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น                  
งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการท างานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน  

2. การลดความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัด 
ให้มีระบบการควบคุมต่างๆ เพ่ือป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา  

3. การแบ่งความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วนโดยการ
หา 

ผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การท าประกันต่างๆ  
4. การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ต้องท าสิ่งใดเพ่ิมเติม เนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยง 

มีโอกาสทีจ่ะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย  
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๑.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
๑. ด้านกายภาพ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  
2540 ตั้งอยู่เลขท่ี  115   หมู่ที่   2   บ้านน้ าเลา   ต าบลบอ่โพธิ์    อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  
อยู่ห่างจากอ าเภอนครไทย    22    กิโลเมตร  
  * โทรศัพท์/โทรสาร 055-009809 

 *  มือถือ    089-9388842 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  มีเนื้อท่ีโดยประมาณ 103,125 ไร่ หรือประมาณ 165  
ตารางกิโลเมตร โดยมีเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ    ต าบลนามาลา  อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ    ต าบลเนินเพิ่ม  อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ    ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ  
ภูมิประเทศของต าบลบ่อโพธิ์  มีสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับเชิงเขา ตั้งอยู่ทาง 

ภาคเหนือตอนล่าง มีสภาพป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 

ที่ราบ   ประมาณ   8,750 ไร่ 
   พ้ืนที่ภูเขาป่าไม้  ประมาณ 42,789 ไร่ 
   พ้ืนที่การเกษตร  ประมาณ 37,282 ไร่ 
   พ้ืนที่ประมง  ประมาณ     133  ไร่ 

แหล่งน้ า   ประมาณ  1,269  ไร่ 
ที่อยู่อาศัย  ประมาณ 12,902 ไร่ 
 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ  
มี ๓ ฤดู  ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว  

๑.๔ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย  

  
 

 
 
 

       บทท่ี 2 
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๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า  

มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าเฟ้ีย แม่น้ าออมสิงห์  

1.6 ด้านการเมืองการปกครอง  เขตการปกครอง  
ต าบลบ่อโพธิ์  ประกอบด้วย หมู่บ้าน จ านวน 13 หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ 1 บ้านบ่อโพธิ์  หมู่ที่ 2 บ้านน้ าเลา 
หมู่ที่ 3 บ้านป่ารวก  หมู่ที่ 4 บ้านแก่งทุ่ง 
หมู่ที่ 5 บ้านนาตาดี  หมู่ที่ 6 บ้านเนินสวรรค์ 
หมู่ที่ 7 บ้านโคกคล้าย  หมู่ที่ 8 บ้านป่าบง 
หมู่ที่ 9 บ้านวังชมพู  หมู่ที่ 10 บ้านป่าปอบิด 
หมู่ที่ 11 บ้านโคกเนินทอง หมู่ที่ 12 บ้านใหม่อนามัย 
หมู่ที่ 13 บ้านใหม่ไทยเจริญ 

1.7 ลักกษณะของป่าไม้ 
 

พ้ืนที่ป่าไม้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภูเขา และได้มีการกันไว้เป็นเขตป่าชุมชน ซึ่งในต าบลบ่อโพธิ์ 
มีป่าชุมชนทั้งหมด จ านวน 11 แห่ง  เนื้อท่ีประมาณ  41,061 ไร่ 

ลักษณะของไม้/ป่าไม้  
- บริเวณภูเขา เป็นป่าเบญจพรรณหรือป่าผสม ป่าผลัดใบ พันธุ์ไม้ ส่วนใหญ่เป็นไม้กระบก  

ไม้กระบาก ไม้ยาง ไม้ก่อ 
- ที่ราบ เป็นป่าเต็งรัง  พันธุ์ไม้ ส่วนใหญ่เป็นไม้เต็ง ไม้รัง ไม้รกฟ้า ไม้เหียง  

1.8 ข้อมูลประชากร  

   ต าบลบ่อโพธิ์   มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด  จ านวน 2,296 ครัวเรือน   มีประชากรทั้งสิ้น    
จ านวน  6,977 คน  แยกเป็น 

- ชาย  จ านวน  3,463  คน 

- หญิง จ านวน  3,514  คน 

รวม  จ านวน   6,977  คน 

  (ข้อมูล  ณ  วันที่   30  กันยายน  2563  ห้องทะเบียนราษฎร์) 
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๒.  วิสัยทัศน์     ““ต าบลบ่อโพธิ์  ใส่ใจบริการ  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ร่วมสืบสานประเพณี  

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  ใช้ชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

3. ยุทธศาสตร์ 
1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการสาธารณูปโภค 

   2.  เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.  ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
4.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  ส่งเสริมด้านการศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพและทั่วถึง  
6.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
7.  ส่งเสริมการศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

   8.  บริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  
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อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้  
ส่วน

ราชกา
ร  

อำนาจหน้าที่ 

สำนกัง
านปลัด  

- งานบริหารงานทั่วไป มีหนา้ที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานสารบรรณกลางและงานธุรการ  งานดา้นการเงิน  งบประมาณ 
งานดา้นพสัดุ งานด้านอาคารสถานที่ในความรับผิบชอบและควบคุมการใช้ยานพาหนะส่วนกลางในการติดต่อประะสานงาน
วางแผนควบคุมตรวจสอบ การจัดงานตา่งๆ การเก็บรักษาเอกสารและเอกสารส าคัญของสว่นราชการ การด าเนินงานซ่อม
บ ารุงยานพาหนะการก าหนดนโยบายและจัดท าแผนงานของส่วนราชการการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ค าปรึกษา
แนะน าตอบปญัหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหนา้ที่และแก้ไขปัญหาในการฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏบิัติงานอื่นที่
เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
-  งานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาศึกษาวิเคราะห์สรุปรายงานเกี่ยวกับงาน บริหารงานบุคคลของส่วนราชการ เช่น 
การจัดท าแผนอัตราก าลังของต าบล การขอก าหนดต า แหน่งและอัตราเงินเดือน  การจัดระบบงาน  การสรรหา  การจัดสอบ  
และ การบรรจุแต่งตั้ง  การโอน  การย้าย  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การเลื่อนต าแหน่ง  การ พัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพ
ข้าราชการ  การด าเนินการขอรับบ าเหน็จบ านาญและเงินทดแทน  การจัดท าทะเบียนประวัติ  แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ประวัติการรับราชการ 
-   งานเลขานุการสภา  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุม ต่างๆ  การติดต่อ  ประสานงาน  ดูแลความ
เรียบร้อยการจัดการประชุม  การรวบรวม ข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายงานการประชุม 
-   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยที่
เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป  ลดอันตรายและ ความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ ป้องกันและบรรเทาอันตรายจาก
อุทกภัย วาตภัย                               
การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
- งานพัฒนาชุมชน งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและ
ร่วมมือกับหน่วยงานตา่งๆ เพื่อพัฒนาการบริการข้ัน พืน้ฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านตา่งๆ
ให้แก่ชุมชน งานด าเนนิการพฒันาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  งานสงเคราะห์ประชาชน ผูทุ้กข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง 
งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัตติ่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คน พิการและทพุพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการด าเนิน ชีวิตในครอบครัว งานสง่เสริมและสนับสนุนองค์การสงัคมสงเคราะห์ภาคประชาชน งาน ส ารวจ 
วิจัยสภาพปัญหาสงัคมต่างๆ งานส่งเสริมสวสัดิการสตรีและสงเคราะห์สตรี งานส่งเสริมสวสัดิภาพเด็กและเยาวชน  
งานให้ค าปรึกษา แนะน าแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมปีัญหาในดา้นตา่งๆ    
งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน งานเก่ียวกับการสง่เสริมพัฒนาสตรี   
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ส่วนราชการ  อำนาจหน้าที่  

กองคลัง  - งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท การจัดท าเช็ค และเอกสาร
การเบิกจ่ายเงิน  ตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย จัดท าบัญชี จัดท ารายงานประจ าวัน 
ประจ าเดือน ประจ าปี จัดท าสถิติรายรับ-รายจ่าย จัดท าบัญชีรายจ่ายเงินสะสม จัดท าบัญชี 
รายจ่ายเงินอุดหนุนรายงานสถิติการคลัง และให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง   
- งานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง  การซ่อมบ ารุงและรักษา จัดท าทะเบียนพัสดุ 
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ จ าหน่ายพัสดุ   
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการ 
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อ่ืนๆ วางแผนการจัดเก็บรายได้ 
พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและก าหนดค่ารายปีของภาษีอากร ประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร จัดท าหนังสือแจ้งการช าระภาษี ตรวจสอบและจัดท าบัญชี 
รายชื่อผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน รายชื่อผู้ไม่ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆภายใน 
ก าหนด จัดท าหนังสือแจ้งเตือนการช าระภาษี กรณีไม่มาช าระภาษี คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ 
ภายในก าหนด ประสานกับงานนิติการเพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น 
งานเกี่ยวกับการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้  การคัดลอก
ข้อมูลที่ดิน ปรับปรุงข้อมูลภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ส ารวจ ตรวจสอบข้อมูล ภาคสนาม 
ปรับปรุงจัดเก็บ ดูแลรักษาข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน จัดท าแผนที่ภาษ ี
และทะเบียนทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษีต่างๆ  

กองช่าง   - งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เก่ียวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน ทางเท้า และสิ่ง
ติดตั้งอ่ืน ๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน 
ทางเท้า งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษาแนะน าหรือ 
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุด้านโยธา งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการ 
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
- งานอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เก่ียวกับ งานควบคุมดูแลอาคาร สถานที่ 
งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานวางแผนการ ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้าแรงต ่ำ งานติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม
เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เก่ียวกับไฟฟ้างานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษา 
เครื่องมือเครื่องใช้    และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน   
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      ส่วนราชการ 
 
กองช่าง(ต่อ)  

                                      อ านาจหน้าที่ 
 
-  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการ 
เรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานสาร
บรรณและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานรวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนของ
กอง ช่าง รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับ
เอกสาร ส าคัญของทางราชการ งานจัดท าค าสั่งและประกาศของกองช่าง งานรับเรื่อง
ร้องทุกข์ และร้องเรียน งานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง งานการเงินและบัญชีของ
กองช่าง  

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  

- งานบริหารวิชาการศึกษางานจัดการศึกษางานทดสอบและประเมินตรวจ วัดผล งาน
บริการและบ ารุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งาน
กีฬาและสันทนาการ ด าเนินการเกี่ยวกับการ จัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดี งามของประชาชน การสนับสนุน
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ  
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพ่ือการศึกษา ส่งเสริมท านุบ ารุงรักษา ไว้ซึ่ง 
ศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การด าเนิน 
ชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
- งานบริหารการศึกษา งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป งานบริหารการศึกษา  
งานวางแผนและสถิติ งานการเงินและบัญชี  
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งานส่งเสริม 
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดการศึกษา งานบริการและบ ารุง
สถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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๑. แนวทางการบริหาร ความเสี่ยง  แนว

ทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้  

    ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย  
๑)  ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  
๒)  ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง  
๓)  วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง  
๔)  จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง  
     ที่อยู่ในระดับปานกลาง  
5) สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ทราบ 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้  
6) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
7) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง    

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความย่ังยืน  
๑)  ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา  
๒)  พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท  
๓)  ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  
๔)  พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนต าบลในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง  
 ๒.  คณะท างานบริหารความเสี่ยง  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้   
          ๑)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์      ประธานกรรมการ  

2)  หัวหน้าส านักปลัด             กรรมการ  
3)  ผู้อ านวยการกองคลัง            กรรมการ  
4)  ผู้อ านวยการกองช่าง            กรรมการ  
5)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     กรรมการ  
6)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน          กรรมการและเลขานุการ  
7)  เจ้าพนักงานธุรการ                                               ผู้ช่วยเลขานุการ  
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง  

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

  บทที่ ๓  แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 



 

 
  

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ 
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อโพธิ์ มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้  

1. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร  

2. ประเมินความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง  โดยพิจารณาจากการประเมิน 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์ มาตรฐานที่ได้
ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม  

3. จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง 
และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านใช้จ่าย
และต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย  

4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ที่ได้ด าเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ  

5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้มั่นใจ  
ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไก 
ความเสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา 
มาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และให้ 
องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  

6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์  

    
 

1 .  ระบุความ 
เสย่ีง 

  
2 .  ประเมนิ 
ความเสย่ีง 

  

3 .  จดกัาร 
ความเสย่ีง 

  
4 .  รายงาน 
และตดิตาม 

ผล 
  

5 .  ประเมนิผล 
การบรหิาร 
ความเสย่ีง 

  

6 .  ทบทวน 
การบรหิาร 
ความเสย่ีง 

  

     บทที่ 4  กำรบริหำรควำม
เสี่ยง             
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1.1   การระบุความเสี่ยง   เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดย 
ต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายขององค์กรหรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยง 
จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย 
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจ
ในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะด า เนินการระบุความเสี่ยงได้ 
อย่างเหมาะสม  

1.1.1 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน  

1.2.1 ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้ สาเหตุของ 
ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่าง 
ถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน คือ  
   ๑)  ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ 
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ  
  ๒)  ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ ภายใน
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูลระบบสารสนเทศ 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์   
1.2  ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย  
พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์  
   ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็น
ปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอ านาจ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น  
   3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ ควบคุมทาง
การเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่ถูกต้อง  เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน  จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการด าเนินงานการ
ในการเบิกจ่าย  และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณการจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับ 
เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันน าไปสู่การตรวจสอบทักท้วง 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง    
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4)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยง 

ที่เก่ียวข้องกับประเด็นข้อกฎหมายระเบียบ เช่น ความเสี่ยงทีเ่กิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ 
กฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น  
 การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2564) องค์การบริหารส่วนต าบ่อโพธิ์  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

  

ความเสี่ยง  ผลกระทบ/ความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึ้น  

ปัจจัย/สาเหตุ  ประเภทความ 
เสี่ยง  

1. การใช้ดุลพินิจของผู้มี 
อ านาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ต่างๆ  

หากผู้มีอ านาจไม่ยึดหลัก 
ความถูกต้อง ย่อมเกิด 
ความไม่เป็นธรรมต่อ 
พนักงานส่วนต าบล  

ปัจจัยภายใน  
- การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้ 
ในการปฏิบัติราชการ  
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ 
พนักงานส่วนต าบล  
- ความไม่ยุติธรรมของผู้มี 
อ านาจในการตัดสินใจ สั่ง
การ  

ความเสี่ยงด้าน 
การปฏิบัติงาน  
(O)  

2.  ความผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาด
ความรู้  ความเข้าใจ 
ในระเบียบ กฎหมายที่ 
น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

ปฏิบัติงานผิดพลาด  
ไม่ เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย อันน าไปสู่ปัญหา 
กับหน่วยตรวจสอบ  

ปัจจัยภายนอก  
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา 
ไม่มีความชัดเจน 
ในการปฏิบัติ  
- หน่วยงานที่ออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ 
ก่อนการบังคับใช้  
ปัจจัยภายใน  
- พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจ 
อ่านระเบียบ กฎหมาย  
- ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวม 
องค์ความรู้ในหน่วยงาน  

ความเสี่ยงด้าน 
การปฏิบัติตาม 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ (C)  

3. การทุจริตในการ 
เบิกจ่าย ต่างๆ  

ราชการได้รับความ 
เสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต  

ปัจจัยภายใน  
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ 
อย่างเข้มงวด  
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม 
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 
  

ความเสี่ยงด้าน 
การเงิน (F)  
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ความเสี่ยง  ผลกระทบ/ความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึ้น  

ปัจจัย/สาเหตุ  ประเภทความ 
เสี่ยง  

4. วางแผนการพัฒนา 
ไม่ ถู กต้ อ ง   เ หมาะสม 
สอดคล้อง กับปญัหา 
และความต้องการของ
ประชาชน  

ปัญหาความเดือดร้อน 
ไม่ได้รับการแก้ไข มีการ  
ร้องเรียน  

ปัจจัยภายใน  
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนา 
โดยยึดจากความต้องการ 
ของตนเอง พรรคพวก ฐาน
เสียงและผลประโยชน์ ที่
ตนเองจะได้รับ  

ความเสี่ยงเชิง 
ยุทธศาสตร์ (S)  

5. การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุ เป็นไป
อย่างไม่ถูกต้อง  
  

- ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มี 
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ 
ต้องการใช้งาน  
- มีการทุจริต งบประมาณ 
ของทางราชการเสียหาย  

ปัจจัยภายนอก  
- ระเบียบกฎหมายฉบับ 
ใหม่ออกมาบังคับใช้ 
จ านวนมาก  
- มีการปรับเปลี่ยน 
ระเบียบ กฎหมาย 
ตลอดเวลา  
ปัจจัยภายใน  
- การขาดความรู้ความ 
เข้าใจของผู้ปฏิบัติ  
- พนักงานผู้มีหน้าที่ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง เลือกซ้ือ
สินค้าจากผู้ขายที่เอ้ือ
ผลประโยชน์ให้ตน  

ความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ (C)  

6.  การน าทรัพย์สินของทาง 
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  

เกิดการทุจริต เกิดความ 
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการ 
ไม่ได้รับประโยชน์  

ปัจจัยภายใน  
- ขาดการควบคุม 
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด  
  

ความเสี่ยงด้าน 
การเงิน (F)  

๗. การปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ หรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่  

- ราชการได้รับความ 
เสียหายจากการปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติ  
- ประชาชนได้รับ 
ความเดือดร้อน 
เสียหาย  

ปัจจัยภายใน  
- ขาดการควบคุม 
ตรวจสอบอย่างเข้มงวด  
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม 
พอที่จะปิดช่องว่างการ 
ทุจริต  
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกใน 
การเป็นข้าราชการที่ดี  

ความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติงาน (O)  

 
-๑๔- 



 

 
ความเสี่ยง  ผลกระทบ/ความเสียหาย 

ที่จะเกิดขึ้น  
ปัจจัย/สาเหตุ  ประเภทความ 

เสี่ยง  
๘. โครงการก่อสร้างพ้ืนฐาน 

ไม่มีคุณภาพ  

สิ้นเปลืองและสูญเสีย 
งบประมาณในการ 
ก่อสร้าง การซ่อมแซม 
บ าารุงรักษา  

ปัจจัยภายใน  
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึง 
ประโยชน์ของทางราชการ 
- ผู้มีอ านาจเลือกผู้รับจ้างที่
ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
มากกว่าค านึงถึงคุณภาพของ
งาน 
 

ความเสี่ยงด้าน
การ ปฏิบัติงาน 
(O) 

๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย  

งบประมาณท่ีต้องจ่ายไป 
ให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับ  

ปัจจัยภายใน  
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ 
ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไป ตาม
ระเบียบ กฎหมาย  
- ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย ปิดบังข้อมูลที่
แท้จริง 
 

ความเสี่ยงด้าน 
การเงิน (F)  

๑๐. เกิดสาธารณภัยในพื้นท่ี  บ้านเรือนประชาชนได้รับ 
ความเสียหาย เกิดการ 
สูญเสียทรัพย์สินและชีวิต 
ของประชาชน  

ปัจจัยภายนอก  
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน  
- อุบกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน  
 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 
(O)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
-๑๕- 

 
๒.  การประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด 
ระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บ่อโพธิ์ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้  
    2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  ระดับความรุนแรงของผลกระทบและระดับของความเสี่ยง  โดยคณะท างาน 
บริหารความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบ ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้  
 

  
ประเด็นที่พิจารณา  

  ระดับคะแนน    

1 = น้อยที่สุด  2 = น้อย  3 = ปาน 
กลาง  

4 = สูง  5 = สูงมาก  

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง      

ความถี่ในการเกิด 
เหตุการณ์หรือ 
ข้อผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน(ครั้ง)  

5 ปี/ครั้ง  2-3 ปี/ครั้ง  1 ปี/ครั้ง  1-6 เดือน/ 
คร้ัง ไม่เกิน 
5 คร้ัง/ปี  

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า  

โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์  น้อยที่สุด  น้อย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก  

ความรุนแรงและผลกระทบ      

มูลค่าความเสียหาย  น้อยกว่า  
10,000 บาท  

10,000 -
50,000 บาท  

50,000 – 
100,000 บาท  

100,000 – 
500,000 บาท  

มากกว่า 
500,000 บาท 
  

อันตรายต่อชีวิต  เดือดร้อน 
ร าคาญ  

บาดเจ็บ 
เล็กน้อย  

บาดเจ็บ ต้อง
รักษา  

บาดเจ็บสาหัส  เสียชีวิต  

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ขององค์กร  

น้อยที่สุด  น้อย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก  

     
 
 
 
 
 
 



 

 
-๑๖- 
 

   ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ 
ผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูง 
มาก สูง ปานกลาง และต่ า 

 

5  

4  

3  

2  

1  

   1  2  3  4  5    
   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

        

สูงมาก  
  
  

        

  
  

        
สูง  

  
  

        
ปานกลาง  

  
  

        
ต่ า  



 

 
 
 
2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง   แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มา
ประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ ผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจาก
ความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วย
ให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง  ภายใต้ งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้  
   ๑)  พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อย 
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
    ๒)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง 
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
   2.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ 
ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด 
ความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
    ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง 
จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้  
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   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    

 
 
 
 

  
5  
  

10  15  20  25  

สูงมาก        

4  
  

8  12  16  20   

  
3  
  

6  9  12  15  สูง  

  
2  
  

4  6  8  10  ปานกลาง  
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ระดับความเสี่ยงต่ า คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้  

ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม 
ทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติม  

1) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-10 คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม  

2) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ 
ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

3) ระดับความสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง 
และประเมินซา้ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง   



  

     -๑๘-  
การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
 ความเสี่ยง  ผลกระทบ/ความเสียหาย  

ที่จะเกิดขึ้น  
ปัจจัย/สาเหตุ  ประเภทความเสี่ยง  โอกาส/ 

ความถี่  
ผลกระทบ  
ความรุนแรง  

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง  

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง  

ผู้  
รับผิดชอบ  

1. การใช้ดุลพินิจของ 
ผู้มีอ านาจในการ 
อนุญาต อนุมัติตา่ง ๆ  

หากผู้มีอ านาจไม่ยึดหลัก 
ความถูกต้อง ย่อมเกิด 
ความไม่เปน็ธรรมต่อ 
พนักงานส่วนต าบล  

ปัจจัยภายใน  
- การน าระบบอุปถัมภ ์
มาใช้ในการปฏบิัติราชการ  
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ 
พนักงานส่วนต าบล  
- ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอ านาจ 
ในการตัดสินใจสั่งการ  
 

ความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติงาน (O)  

          

2. ความผิดพลาด 
ในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากขาดรู้ความ 
เข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายที่น าไปใช ้
ในการปฏิบัติงาน  

ปฏิบัติงานผิดพลาด          
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย อันน าไปสูป่ัญหา 
กับหน่วยตรวจสอบ  

 ปัจจัยภายนอก  
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มี
ความชัดเจนในการปฏิบตัิ  
- หน่วยงานที่ออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อน 
การบังคับใช้  
ปัจจัยภายใน  
- พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจ 
อ่านระเบียบ กฎหมาย  
- ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวม  
องค์ความรู้ในหน่วยงาน  
 

ความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ (C)  

          

 
 

 



  

-๑๙- 
  

ความเสี่ยง  ผลกระทบ/ความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึ้น  

 
ปัจจัย/สาเหตุ  

ประเภทความเสี่ยง  โอกาส/ 
ความถี่  

ผลกระทบ 
ความ 

รุนแรง  

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง  

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง  

ผู้  
รับผิดชอบ  

3. การทุจริตในการ 
เบิกจ่ายต่างๆ  

ราชการได้รบัความ 
เสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต  

ปัจจัยภายใน  
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ 
อย่างเข้มงวด  
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม 
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 
 

ความเสี่ยงด้าน 
การเงิน (F)  

          

4. การวางแผนพัฒนา ไม่
ถูกต้อง เหมาะสม
สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 
 

ปัญหาความเดือดร้อน 
ไม่ได้รับการแก้ไข มีการ 
ประท้วง ร้องเรียน  

ปัจจัยภายใน  
- ผู้บริหารวางแผนพฒันา  
โดยยึดจากความต้องการของ
ตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง 
และผลประโยชนท์ี่ตนเองจะ
ได้รับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงเชิง 
ยุทธศาสตร์ (S)  

     

     
 



  

 
 

-๒๐- 
 

 
ความเสี่ยง  

ผลกระทบ/ความ 
เสียหายที่จะเกิดขึ้น  

 
ปัจจัย/สาเหตุ  

ประเภทความ 
เสี่ยง  

โอกาส/ 
ความถี่  

ผลกระทบ 
ความ 

รุนแรง  

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง  

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง  

ผู้  
รับผิดชอบ  

5.  การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุ เปน็ไป 
อย่างไม่ถูกต้อง  

- จัดซื้อผิดระเบียบ  
- ได้วัสดุครุภัณฑ์ ที่ไม่ม ี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ 
ต้องการใช้งาน  
- มีการทุจริต งบประมาณ 
ของทางราชการเสียหาย  

ปัจจัยภายนอก  
- ระเบียบกฎหมายฉบับ
ใหม่ 
ออกมาบังคับใช้จำนวน
มาก  
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ 
กฎหมายตลอดเวลา  
ปัจจัยภายใน  
- การขาดความรู้ความ 
เข้าใจของผู้ปฏิบัติ  
- พนักงานผู้มีหนา้ที่จัดซื้อ/
จัดจ้าง เลือกซื้อสินค้าจาก
ผู้ขายที่เอื้อผลประโยชน ์
 

ความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ  
(C)  

         

6.  การนำทรัพย์ส ินของ 
ทางราชการไปใช้ 
ประโยชน์ส ่วนตัว  

เกิดการทุจริต เกิดความ 
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการ 
ไม่ได้รับประโยชน์  

ปัจจัยภายใน  
- ขาดการควบคุม 
ตรวจสอบอย่าง
เคร่งครัด  
 

ความเสี่ยงด้าน 
การเงิน (F)  

     

 



  

 
 

-๒๑- 
 

 
ความเสี่ยง  

ผลกระทบ/ความ 
เสียหายที่จะเกิดขึ้น  

 
ปัจจัย/สาเหตุ  

ประเภทความ 
เสี่ยง  

โอกาส/ 
ความถี่  

ผลกระทบ 
ความ 

รุนแรง  

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง  

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง  

ผู้  
รับผิดชอบ  

๗. การปฏิบัติหน้าที่  
โดยมิชอบหรือละเว้นการ 
ปฏิบัติหนา้ที่  

- ราชการได้รบัความ 
เสียหายจากการปฏบิัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติ 
- ประชาชนได้รับ
ความ เดือดร้อน 
เสียหาย  

ปัจจัยภายใน  
- ขาดการควบคุม 
ตรวจสอบอย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม 
พอที่จะปิดช่องว่างการ 
ทุจริต  
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกใน 
การเป็นข้าราชการที่ดี  

ความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติงาน (O)  

          

๘.   โครงการก่อสร้าง 
พื้นฐาน  ไม่มีคุณภาพ  
 

สิ้นเปลืองและสูญเสีย 
งบประมาณในการ 
ก่อสร้าง การซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา  

ปัจจัยภายใน  
- ผู้ปฏิบัตงิานไม่ค านึงถึง 
ประโยชน์ของทางราชการ  
- ผู้มีอ านาจเลือกผู้รับจ้างที่
ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
มากกว่าค านงึถึงคุณภาพ
ของงาน 

ความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติงาน (O)  

          

 
 
 
 
 
 



  

 
-๒๒- 

 
 

ความเสี่ยง  
ผลกระทบ/ความ 

เสียหายที่จะเกิดขึ้น  
 

ปัจจัย/สาเหตุ  
ประเภทความ 

เสี่ยง  
โอกาส/ 
ความถี่  

ผลกระทบ 
ความ 

รุนแรง  

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง  

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง  

ผู้  
รับผิดชอบ  

๙. การจ่ายเบี้ยยังชพี 
ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย  

งบประมาณที่ต้องจา่ยไป 
ให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิไ์ด้รับ  

ปัจจัยภายนอก 
- ผู้มีสิทธิ์รับเบีย้ ปิดบัง
ข้อมูลที่แท้จริง 
ปัจจัยภายใน  
- ผู้ปฏิบัตงิานบกพร่อง  
ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ 
ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไป 
ตามระเบียบ กฎหมาย  
 

ความเสี่ยงด้าน 
การเงิน (F)  

         

๑๐.  เกิดสาธารณภัยใน 
พื้นที่  

บ้านเรือนประชาชนได้รับ 
ความเสียหาย เกิดการ 
สูญเสียทรัพย์ส ิน และชีวติ 
ของประชาชน  

ปัจจัยภายนอก  
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน  
- อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
 

ความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติงาน (O)  

     



 

-๒๓- 

๓.  การจัดการความเสี่ยง  
เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 

กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่ 
เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ  
   ๑)  การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ทีอยู่ ซึ่งไม่ต้อง
ด าเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติ หลักการ
รับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น  

2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการ
จัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่ 
น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะ ในการท างาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหมายถึงความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยง 
นั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการ
ด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น  

4) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท าประกันภัย  
ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงาน 
บางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ  
 
 ๔. การรายงานและติดตามผล   

หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว  จะต้องมีการรายงานและ  
ติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการ 
ติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ 
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงาน 
ต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงดึควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ 
ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถ 
ติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ   

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

2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามท่ีรวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆ  
ตามปกติของหน่วยงาน  
 
 



 

-๒๔- 

5.  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
คณะท างานบริหารความเสี่ยงจะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  

ประจ าปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์   เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนบ่อโพธิ์มีการบริหารความ
เสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ 
ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหามาตรการหรือ 
ตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการ 
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน  
  
6.  การทบทวนการบริหารความเสี่ยง  
    การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ 
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
การ ปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี      



 

-2๕- 

  

 
ในปีงบประมาณ 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผน 

บริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อ านาจ หน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ ระเบียบ กฎหมาย
ต่าง ๆ ที่ก าหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
น ามาคัดเลือกความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยง เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ โดยแผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้  

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

      

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

        บทท่ี 5  แผนบริหำรควำมเสี่ยง 



  

 

-๒๖-  

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  

 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง  

 
กิจกรรมการ 
ควบคุม/ จัดการ
ความเสี่ยง  

 
วัตถุประสงค์  

 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ  

 
ผลส าเร็จที่ 
คาดหวัง  

 
งบประมาณ  
(บาท)  

 
ผู้รับผิดชอบ  

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลัง 
ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  

โอกาส/ 
ความถี่  

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง  

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)   

1. การใช้ดุลพินิจของผู้มี 
อ านาจในการอนุญาต  
อนุมัติ ต่างๆ  

10  การพิจารณาอนุญาต  
อนุมัติ ยึดหลัก 
กฎหมาย ระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด  

เพื่อให้เกิดความ 
เป็นธรรม และ 
ความถูกต้อง  

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564  

การพิจารณา 
อนุญาต อนุมัติ  
มีความรวดเร็ว 
ถูกต้อง  

-  ทุกกอง  1  5  5  

๒.  การปฏิบัติหน้าที ่
โดยมิชอบหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหนา้ที่  

10  ก ากับดูแล ควบคุม 
การปฏิบัติงานให้ 
ถูกต้องตามกฎหมาย  

- เพื่อให้องค์กร 
ปลอดการทุจริต   
- เพื่อให้ 
ประชาชนได้รับ 
บริการที่ดี  

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564  

การปฏิบัติงาน 
โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

-  ทุกกอง  1  5  5  

3. โครงการก่อสร้าง 
พื้นฐานไม่มีคุณภาพ  

10  ตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจรับงานจ้าง  

เพื่อให้โครงการ 
ก่อสร้างทุก 
โครงการใช้ 
ประโยชน์อย่าง 
คุ้มค่า  

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564  

โครงการทุก 
โครงการได้ใช้ 
ประโยชน์ และ 
แก้ไขปัญหา 
ของประชาชน 
ได้จริง 

-  กองช่าง  1  5  5  

 



  

  
-๒๗- 

 
  
 

ความเสี่ยง  

 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง  

 
กิจกรรมการ ควบคุม/  

จัดการความ 
เสี่ยง  

 
 
วัตถุประสงค์  

 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ  

 
 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง  

 
 
งบประมาณ  

(บาท)  

 
 
ผู้รับผิดชอบ  

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการ

ความเสี่ยง  

โอกาส/ 
ความถี่  

ผลกระทบ/ 
ความ 

รุนแรง  

คะแนน  
รวม  

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)   

4.  เกิด 
สาธารณภัยใน
พื้นที่  

10  - จัดท าแผนป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย  
-  จัดตั้งศูนยช์่วยเหลือ 
ประชาชน  

เพื่อช่วยเหลือ 
ประชาชนได ้
ทันที  

ตุลาคม 
2563- 
กันยายน 
2564  

ประชาชนที่ประสบ
เหตุ  
ได้รับความ
ช่วยเหลือ  

120,000  สป.  2  4  8  

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)     

5.  ความ
ผิดพลาดใน
การฏิบัติงาน  
เนื่องจากขาด
ความรู้ ความ
เข้าใจใน ระเบียบ 
กฎหมาย 
 

15  ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม  เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ 
ถูกต้อง  

ตุลาคม 
2563- 
กันยายน 

2564  

ไม่เกิดความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน  

100,000  สป.  1  5  5  

  
     

 
 



  

-๒๘- 
 

 
 

ความเสี่ยง  

 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง  

 
กิจกรรมการ 

ควบคุม/  
จัดการความเสี่ยง  

 
 
วัตถุประสงค์  

 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ  

 
 

ผลส าเร็จที่ 
คาดหวัง  

 
 
งบประมาณ  

(บาท)  

 
 
ผู้รับผิดชอบ  

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการ

ความเสี่ยง  

โอกาส/ 
ความถี่  

ผลกระทบ/ 
ความ 

รุนแรง  

คะแนน  
รวม  

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)     

6. การจัดซื้อ 
จัดจ้างและการ
บริหาร พัสดุ
เป็นไปอย่างไม่
ถูกต้อง  

15  ส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรม  

เพื่อให้ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง  

ตุลาคม 
2563- 
กันยายน 

2564  
 

ไม่เกิดความ 
ผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน  

5,000  สป.  1  5  5  

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)        

7.  การทุจริตในการ
เบิกจ่ายต่างๆ  

15  มีการตรวจสอบ โดย
หน่วยงาน ตรวจสอบ
ภายใน  

เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต  ตุลาคม 2563- 
กันยายน 
2564  

ไม่มีการทุจริต  
ในหน่วยงาน  

-  กองคลัง  1  5  5  

8.  การน าทรัพย์สนิ
ของทางราชการไปใช้ 
ประโยชน์สว่นตัว  

15  มีการตรวจสอบ โดยงาน
พัสดุ  

เพื่อไม่ให้ 
ราชการเสีย ประโยชน์  

ตุลาคม 2563- 
กันยายน 
2564  

ไม่มีการน า 
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ 
ส่วนตัว  

-  กองคลัง  1  5  5  

     
 

-๒๙- 
 



  

 
 

ความเสี่ยง  

 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง  

 
กิจกรรมการ ควบคุม/  

จัดการความ 
เสี่ยง  

 
 

วัตถุประสงค์  

 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ  

 
ผลส าเร็จที่ 
คาดหวัง  

 
งบประมาณ  

(บาท)  

 
ผู้รับผิดชอบ  

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการ

ความเสี่ยง  

โอกาส/ 
ความถี่  

ผลกระทบ/ 
ความ 

รุนแรง  

คะแนน  
รวม  

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)        

9.  การจ่ายเบี้ย
ยังชีพไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 
กฎหมาย  
 

16  ตรวจสอบข้อมูล  
กับฐานข้อมูล 
กรมบัญชีกลาง  

เพื่อไม่ให้ 
ราชการ เสียหาย  

ตุลาคม 2563- 
กันยายน 
2564  

การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพเป็นไปอย่าง 
ถูกต้อง  

-  สป.  1  5  5  

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)        

10.  วางแผนการ 
พัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม 
สอดคล้องกับ 
ปัญหาและความ 
ต้องการของ 
ประชาชน  

15  มีการติดตาม ประเมนิผล 
แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นทุกปี  

- เพื่อให้ 
แผนพัฒนาเปน็กรอบ
ในการท า งบประมาณ 
รายจ่ายได้ อย่างม ี
ประสิทธิภาพ  
- เพื่อให้ระดับ 
ความส าเร็จ ของแผน
สูงกว่า ร้อยละ 60  

  ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

 

- แผนพัฒนา 
สามารถใช้เปน็ 
กรอบในการท า 
งบประมาณ 
รายจ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
- ระดับ
ความส าเร็จของ
แผนสูงกวา่ร้อย 
ละ 60  

-  สป.  1  5  5  

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

ภาคผนวก  
     



  

-๓๐- 

แบบประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
 *******************************  

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

 
ความเสี่ยง  

 
ปัจจัย/สาเหตุ  

การประเมินความเสี่ยง  
โอกาส  

(1)  
ผลกระทบ  

(2)  
ระดับความ 

เสี่ยง  
(1)x(2) =(3)  

1. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจ 
ในการอนุญาต อนุมัติตา่งๆ  

ปัจจัยภายใน  
- การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ  
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ 
พนักงานส่วนต าบล  
- ความไม่ยุติธรรมของผู้ม ี
อ านาจในการตัดสนิใจ สั่งการ  
 

      

2.  ความผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความ 
เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่
น าไปใช้ในการปฏิบัตงิาน  

ปัจจัยภายนอก  
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มี
ความชัดเจนในการปฏิบตั ิ
- หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ 
ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคบัใช้ 
 

 ปัจจัยภายใน  
- พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจอ่าน 
ระเบียบ กฎหมาย  
- ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวมองค์ 
ความรู้ในหน่วยงาน  
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

-๓๑- 

                                             
 

ความเสี่ยง  

 
 

ปัจจัย/สาเหตุ  

การประเมินความเสี่ยง  
โอกาส  
(1)  

ผลกระทบ  
(2)  

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(1)x(2) 
=(3) 

3.  การทุจริตในการเบิกจ่าย ต่างๆ  ปัจจัยภายใน  
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่าง 
เข้มงวด  
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต  
 

      

4. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม 
สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของ
ประชาชน  

ปัจจัยภายใน  
- ผู้บริหารวางแผนพฒันาโดย
ยึดจากความต้องการของ
ตนเอง พรรค พวก ฐานเสียง 
และผลประโยชนท์ี่ ตนเองจะ
ได้รับ  
 

      

5. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ 
เป็นไปอย่างไม่ ถูกต้อง  

ปัจจัยภายนอก  
- ระเบียบกฎหมายฉบบัใหม่
ออกมาบังคับ ใช้จ านวนมาก  
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ 
กฎหมายตลอดเวลา  
ปัจจัย
ภายใน  
- การขาดความรู้ความเข้าใจ
ของผู้ปฏิบัต ิ
- พนักงานผู้มีหนา้ที่จัดซื้อจัด
จ้างเลือกซื้อสินค้าจากผู้ขายที่
เอ้ือผลประโยชน์ส่วนตัว  
 

      



  

6.  การน าทรัพย์สนิของทาง ราชการไปใช้
ประโยชน์สว่นตัว  

ปัจจัยภายใน  
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัด  
 
 

      

 
-๓๒- 

 
                                             
 

ความเสี่ยง  

 
 

ปัจจัย/สาเหตุ  

การประเมินความเสี่ยง  
โอกาส  

(1)  
ผลกระทบ  

(2)  
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(1)x(2) =(3) 

7.  การปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมิชอบ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหนา้ที่  

ปัจจัยภายใน  
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่ง 
เข้มงวด  
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอทีจ่ะ
ปิดช่องวา่งการทจุริต  
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกในการเป็น 
ข้าราชการที่ดี  

     

8. โครงการก่อสร้างพื้นฐาน 
ไม่มีคุณภาพ  

ปัจจัยภายใน  
- ผู้ปฏิบัตงิานไม่ค านึงถึงประโยชน์
ของทางราชการ  
- ผู้มีอ านาจเลือกผู้รับจ้างที่ให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนมากกวา่ค านึงถึง
คุณภาพของงาน 

     

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพ ไม่ถูกต้อง 
ตามระเบียบ กฎหมาย  

ปัจจัยภายนอก 
- ผู้มีสิทธิ์รับเบีย้ ปิดบังข้อมูลที่
แท้จริง 
ปัจจัยภายใน  
- ผู้ปฏิบัตงิานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้
เป็นไป ตามระเบยีบ กฎหมาย  

     

10.  เกิดสาธารณภัยในพืน้ที่  ปัจจัยภายนอก    
- สภาพดินฟ้า
อากาศ  
ปัจจัยภายใน  

     



  

- อุบกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  
ในการปฏิบัติงาน 
 

 


