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1.  หลกัการและเหตุผล 
  ดว้ยพระราชบญัญตัวินิัยการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บญัญตัใิหห้น่วยงาน
ของรฐัจดัให้มกีารตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบรหิารจดัการความเสี่ยง โดยให้ถอืปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบิตักิารบรหิารจดัการความเสีย่งส าหรบัหน่วยงานของรฐั 
พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรฐัจดัให้มีการบรหิารจดัการความเสี่ยง เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามยทุธศาสตรท์ีห่น่วยงานของรฐัก าหนดไว้ 
  การบรหิารความเสี่ยงเป็นเครื่องมอืทางกลยุทธท์ีส่ าคญัตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี ที่
จะช่วยใหก้ารบรหิารงานและการตดัสนิใจดา้นต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการด าเนินงานทุกหน่วยงาน ลว้นมี
ความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรอืเป้าหมายของหน่วยงาน จงึ
จ าเป็นตอ้งมกีารบรหิารจดัการความเสีย่ง โดยการระบุความเสีย่งว่ามปีจัจยัใดบา้งทีก่ระทบต่อการด าเนินงาน
หรอืเป้าหมายของหน่วยงาน วเิคราะหค์วามเสีย่งจากโอกาสและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ จดัล าดบัความส าคญัของ
ความเสี่ยง ก าหนดแนวทางในการจดัการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสยีและโอกาสที่จะท าให้เกิดความ
เสยีหายแก่หน่วยงาน 
  ดงันัน้ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนาจงึได้จดัท าแผนการบรหิารจดัการความเสี่ยง
ขึน้ ส าหรบัใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารปจัจยัและควบคุมกจิกรรม รวมทัง้กระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อ
ลดมลูเหตุทีจ่ะท าใหเ้กดิความเสยีหาย ใหร้ะดบัของความเสีย่งและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตอยูใ่นระดบั
ทีส่ามารถยอมรบั ควบคุม และตรวจสอบได ้
  

2.  วตัถปุระสงคข์องแผนการบริหารจดัการความเส่ียง 
  1.  เพื่อให้ผู้บรหิารและพนักงานองค์การบรหิารส่วนต าบล เขา้ใจหลกัการและกระบวนการ
บรหิารความเสีย่งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
  2.  เพื่อใหผู้ป้ฏบิตังิานไดร้บัทราบขัน้ตอน และกระบวนการในการบรหิารความเสีย่ง 
  3.  เพื่อใหม้กีารปฏบิตัติามกระบวนการบรหิารความเสีย่งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนอง
กลางนา อยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  4.  เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
  5.  เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้กบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนอง
กลางนา 
 
3.  เป้าหมาย 
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  1.  ผู้บรหิารและพนักงานองค์การบรหิารส่วนต าบล มคีวามรู้ความเข้าใจเรื่องการบรหิาร
ความเสี่ยง เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานประจ าปี ให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
  2.  ผูป้ฏบิตังิาน สามารถระบุความเสีย่ง วเิคราะหค์วามเสีย่ง ประเมนิความเสีย่ง และจดัการ
ความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้
 
  3.  สามารถน าแผนการบรหิารจดัการความเสีย่งไปใชใ้นการปฏบิตังิานได้ 
  4.  การบรหิารจดัการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมใน
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 

 

4.  นิยามความเส่ียง 
  ความเสี่ยง  หมายถึง โอกาสหรอืเหตุไม่พงึประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิด
ความเสยีหาย ท าใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีอ่งคก์รก าหนดไวเ้บีย่งเบนไปหรอืไม่ประสบผลส าเรจ็ ทัง้ใน
ดา้นกลยทุธ ์การเงนิ การด าเนินงาน และกฎระเบยีบหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
  การบรหิารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบรหิารจดัการปจัจยั และควบคุม
กจิกรรมรวมทัง้กระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อใหโ้อกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ความเสีย่งลดลง หรอืผลกระทบ
ของความเสยีหายจากเหตุการณ์ความเสีย่งลดลงอยูใ่นระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได้ 
  การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพจิารณาเลอืกวธิกีารที่ควรกระท าเพื่อจดัการกับ
ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิ ขึน้ตามผลการประเมนิความเสีย่ง ซึง่ต้องพจิารณาโอกาสทีจ่ะเกดิและผลกระทบทีจ่ะ
เกดิขึน้ โดยเปรยีบเทยีบระดบัความเสีย่งทีเ่กดิกบัระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้และความคุม้ค่าในการบรหิาร
ความเสีย่งทีเ่หลอือยู่ วธิกีารทีใ่ชใ้นปจัจบุนั คอื 

1. การหลกีเลีย่งความเสีย่ง คอืการหลกีเลีย่งหรอืหยดุการกระท าทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่ง เช่น 
งานส่วนใดทีอ่งคก์รไมถ่นดั อาจหลกีเลีย่งหรอืหยดุการท างานในส่วนนัน้ และอาจใชก้ารจา้งงานภายนอกแทน 

2. การลดความเสีย่ง คอืการลดโอกาสทีจ่ะเกดิหรอืลดผลกระทบ หรอืลดทัง้สองส่วน โดยการ
จดัใหม้รีะบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกนั หรอืคน้พบความเสีย่งอย่างเหมาะสมทนัเวลา 

3. การแบ่งความเสีย่ง คอืการลดโอกาสทีจ่ะเกดิหรอืลดผลกระทบ หรอืลดทัง้สองส่วน โดย
การหาผูร้ว่มรบัผดิชอบความเสีย่ง เช่น การท าประกนัต่างๆ 

4. การยอมรบัความเสีย่ง คอืการไมต่อ้งท าสิง่ใดเพิม่เตมิเนื่องจากมคีวามเหน็ว่าความเสีย่งมี
โอกาสที ่จะเกดิขึน้น้อย และผลกระทบจากการเกดิกน้็อยดว้ย 
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สภาพทัว่ไปและข้อมลูพืน้ฐาน 

1.   ด้านกายภาพ 

  1.1 ท่ีตัง้ของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนาตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ห่างจากอ าเภอ
เมืองราชบุรี ประมาณ 7 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลต่างๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ        ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
                   ทิศใต ้           ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลหลุมดิน อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับแม่น้ าแม่กลอง 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแร้ง  และองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพลับพลา อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

             แผนที่ต าบลหนองกลางนา อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

  

ต าบลหนองกลางนา มเีนื้อทีป่ระมาณ 16 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 6,644 ไร่ 

2.  ลกัษณะภมิูประเทศ 

บทท่ี 2   
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   ลกัษณะภูมปิระเทศขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา  มสีภาพพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบลุ่ม     
ตดิแมน่ ้าแมก่ลองและยงัมลี าคลองสายเลก็ๆ จ านวนมาก ไดแ้ก่ คลองบางสองรอ้ย คลองหว้ยจระเข ้คลองบาง
กระ  และมคีลองชลประทานขุดผ่านพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบล  เพื่ออ านวยประโยชน์ดา้นการเกษตรท า
ใหม้นี ้าตลอดปี พืน้ทีจ่งึเหมาะกบัการเพาะปลกูหรอืประกอบอาชพีทางเกษตรกรรมและปศุสตัว ์  
  1.3  ลกัษณะภมิูอากาศ 

   ต าบลหนองกลางนา ตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัราชบุร ีซึง่อยูใ่นเขตทีไ่ดร้บัอทิธพิลจาก
ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ซึง่สามารถแบ่งออกตามฤดกูาลได ้3 ฤด ูดงันี้ 

1.ฤดรูอ้น เริม่ตัง้แต่ปลายเดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึ ตน้เดอืนพฤษภาคม 
2.ฤดฝูน  เริม่ตัง้แต่ปลายเดอืนพฤษภาคม ถงึ ตน้เดอืนพฤศจกิายน 
3.ฤดหูนาว เริม่ตัง้แต่ปลายเดอืนพฤศจกิายน ถงึ ตน้เดอืนกุมภาพนัธ์ 

  1.4  ลกัษณะของดิน 

   ต าบลหนองกลางนา มลีกัษณะเป็นทีร่าบลุ่ม พืน้ทีด่า้นหนึ่งตดิขนานกบัแม่น ้าแมก่ลอง มี
ระบบชลประทานคลองส่งน ้าสายใหญ่ 2 ฝ ัง่ขวา ผ่านต าบลหนองกลางนา หมู ่5 ,6 และ หมู ่3 สภาพดนิเป็น
ดนิรว่นและดนิรว่นปนดนิเหนียว เหมาะแก่การปลกูขา้วและพชืผกั  

  1.5  ลกัษณะของแหล่งน ้า 

- แมน่ ้า  1  สาย (แมน่ ้าแมก่ลอง) 
           - คลอง  3  สาย  
           - คลองส่งน ้าชลประทาน  2  แห่ง  (คลองส่งน ้าชลประทาน คลอง 2 ขวา (ฝ ัง่ขวา)  
เชื่อมต าบลบางโตนด อ าเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุร ีและคลองส่งน ้าชลประทานบางสองรอ้ย (ฝ ัง่ขวา) เชื่อม
ต าบลหลุมดนิ อ าเภอเมอืง  จงัหวดัราชบุร)ี 
2.   ด้านการเมือง/การปกครอง 

  2.1 เขตการปกครอง 

การจดัรูปองค์การบรหิารส่วนต าบลเป็นการปกครองส่วนท้องถิน่รูปหน่ึงที่ใช้อยู่ในปจัจุบนัน้ี  ตาม
พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิจนถงึฉบบัที ่5 พ.ศ.
25646 มฐีานะเป็นนิตบิุคคลและเป็นราชการบรหิารส่วนท้องถิน่ จึงนับเป็นมติใิหม่ที่รฐับาลไดม้กีารกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางใหก้บัทอ้งถิน่อย่างแท้จรงิเพื่อให้ประชาชนในทอ้งถิน่เป็นผู้รบัผดิชอบและมสี่วนร่วมใน
การบรหิารทอ้งถิน่ตนเอง เพื่อใหส้นองตอบต่อความต้องการและสามารถแก้ไขปญัหาของประชาชนได้อย่าง
แท้จรงิ  และยงัเป็นการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
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ภูมภิาค  ตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ.2542  ตลอดจนกฎหมายอื่นทีก่ าหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

  2.2 การเลือกตัง้ 

  การเลอืกตัง้ในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา ปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้
สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ. 2545  

  การเลอืกตัง้สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ใหถ้อืเขตหมูบ่า้นเป็นเขตเลอืกตัง้ 

3.ประชากร 

  3.1  ข้อมลูเก่ียวกบัจ านวนประชากร 

   จ านวนครวัเรือน 

ช่ือหมู่บ้าน บ้านปกติ 
 หมู่ที ่1 บา้นแม่น ้า 104 

 หมู่ที ่2 บา้นคลองละหุ่ง 68 

 หมู่ที ่3 บา้นท่าฝาง 222 

 หมู่ที ่4 บา้นท่าเสา 104 

 หมู่ที ่5 บา้นหนองกลางนา 120 

 หมู่ที ่6 บา้นคลองมะม่วง 174 

 หมู่ที ่7 บา้นคลองเขมร 123 

รวมทัง้ต าบล 915 

        ทีม่า : ส านกัทะเบยีนอ าเภอเมอืงราชบุร ีขอ้มลู ณ เดอืน มนีาคม  2564  

 

 

 
   จ านวนประชากรแยกชายหญิง 

 
 
 

ช่ือหมู่บ้าน เพศชาย เพศหญิง ประชากร (จ านวน) 
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 หมู่ที ่1 บา้นแม่น ้า 161 196 357 

 หมู่ที ่2 บา้นคลองละหุ่ง 158 144 302 

 หมู่ที ่3 บา้นท่าฝาง 458 468 926 

 หมู่ที ่4 บา้นท่าเสา 248 264 459 

 หมู่ที ่5 บา้นหนองกลางนา 231 252 483 

 หมู่ที ่6 บา้นคลองมะม่วง 339 357 696 

 หมู่ที ่7 บา้นคลองเขมร 217 242 512 

รวมทัง้ต าบล 1,812 1,923 3,735 

           ทีม่า : ส านกัทะเบยีนอ าเภอเมอืงราชบุร ีขอ้มลู ณ เดอืน กรกฏาคม  2564  
4.   สภาพทางสงัคม 

4.1 การศึกษา 

- ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา มเีดก็เลก็ จ านวน 20 คน 
- โรงเรยีนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่   
      โรงเรยีนวดับางกระ หมู ่1  
          ระดบัอนุบาลปีที ่2–3 ถงึระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 - 3  จ านวน 197 คน  
      โรงเรยีนวดัประเสรฐิราษฎรร์งัสรรค ์หมู ่6   

                    ระดบัอนุบาลปีที ่1–3  ถงึระดบัประถมศกึษาปีที ่1-6  จ านวน 60 คน  
  (ขอ้มลู ณ เดอืน พฤศจกิายน 2564) 

- ศูนยบ์รกิารการการศกึษานอกโรงเรยีน 1 แห่ง      
- ทีอ่่านหนงัสอืพมิพป์ระจ าหมูบ่า้น หมู ่1     จ านวน  1 แห่ง  
- อนิเตอรเ์น็ตต าบล อบต.หนองกลางนา หมู ่3    จ านวน  1 แห่ง  
- ศูนยข์อ้มลูขา่วสาร อบต.หนองกลางนา หมู ่3    จ านวน  1 แห่ง 
 

  4.2 สาธารณสขุ 

- โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลหนองกลางนา หมู ่3                 จ านวน  1 แห่ง 
วิสยัทศัน์ 
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  ประชาชนอยูด่มีสีุข เกษตรกรรมมัน่คง องคก์รชุมชนเขม้แขง็ เกษตรกรรมยัง่ยนืตามแบบ
เศรษฐกจิพอเพยีง สิง่แวดลอ้มสมดุล  แหล่งเรยีนรูอ้าชพีมัน่คง 
 

ภารกิจ 
  1.  พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม 
  2.  พฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และความมัน่คงของชุมชน 
  3.  ส่งเสรมิการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
  4.  ส่งเสรมิสาธารณสุข กฬีาและนันทนาการ 
  5.  พฒันาการเมอืง การบรหิาร และการบรกิารประชาชน 
 

5.  ยทุธศาสตร ์
  ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม 
  ยทุธศาสตรท์ี ่2  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และความมัน่คงของชุมชน 
  ยทุธศาสตรท์ี ่3  ยทุธศาสตรก์ารส่งเสรมิการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม และการเตรยีมความ
พรอ้มเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 
  ยทุธศาสตรท์ี ่4  ยทุธศาสตรก์ารส่งเสรมิสาธารณสุข กฬีาและนันทนาการ 
  ยทุธศาสตรท์ี ่5  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการเมอืง การบรหิาร และการบรกิารประชาชน  
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6.  โครงสรา้งส่วนราชการภายใน 

โครงสรา้งส่วนราชการองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 

ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 

 

ฝ่ายบริหาร

การศึกษา 
- งานธุรการและสาร 
  บรรณ 
- งานอ านวยการและ
ขอ้มลูขา่วสาร 
- งานพสัดุ 
- งานแผนงานและ
วชิาการ 
- งานส่งเสรมิคุณภาพ  
  และมาตรฐาน  
  การศกึษา 
ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรม 

- งานศกึษาปฐมวยั 
- งานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
- งานศกึษานอกระบบ 
- งานประเพณี ศาสนา  
  ศลิปะ วฒันธรรม 
ฝ่ายกิจกรรมเดก็

และเยาวชน กีฬา
และนันทนาการ 
- งานกจิกรรมเดก็และ  
  เยาวชน 
- งานกฬีาและ 
 นนัทนาการ 
 

ฝ่ายบริหารงานช่าง 
- งานธุรการและงานสารบรรณ 
- งานอ านวยการและขอ้มลู 
  ขา่วสาร 
  ฝ่ายก่อสร้าง 
- งานกอ่สรา้งและ  
  บูรณะถนน การวาง  
  โครสรา้งการกอ่สรา้ง 
- งานกอ่สรา้งและบูรณะ 
  สะพานเขือ่นทดน ้า 
- งานระบบขอ้มลูและแผนทีเ่สน้ทาง 
  คมนาคม 
- งานบ ารงุรกัษาเครือ่งจกัรยานพาหนะ 
ฝ่ายออกแบบและ 

ควบคมุอาคาร   
- งานวศิวกรรม 
- งานสถาปตัยกรรม 
ฝ่ายการโยธา 
- งานประเมนิราคา 
- งานควบคมุการกอ่สรา้ง 
- การออกแบบและบรกิารขอ้มลู 
- งานออกใบอนุญาตควบคุมอาคาร/ขดุดนิ 
ถมดนิ 
- งานดา้นพลงังานและเชือ้เพลงิ 
ฝ่ายผงัเมอืง 
- งานก าหนดรปูแบบและการจดัวางระบบ
ผงัเมอืง 
- งานบรหิารจดัการผงัเมอืง 
- งานควบคมุและตรวจสอบอาคาร 
ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค 

- งานสาธารณูปโภคและงานกจิการ 
  ประปา 
- งานขนสง่และวศิวกรรมจราจร 
- งานระบายน ้า 
- งานจดัตกแต่งสถานที ่
ฝา่ยซอ่มแซมและบ ารงุรกัษา 
- งานซอ่มบ ารงุรกัษาถนน สะพาน 
- งานซอ่มแซมและบ ารงุรกัษา 
  ครภุณัฑ ์สิง่กอ่สรา้ง 
- งานซอ่มแซมไฟฟ้าและแสงสวา่ง
สาธารณะ 
- งานซอ่มแซมและบ ารงุรกัษาเสยีงตาม
สาย 
 
 

ฝ่ายบริหารงานคลงั 
- งานธุรการและงาน 
  สารบรรณ 
- งานอ านวยการและ 
  ขอ้มลูขา่วสาร 
ฝ่ายการเงินและบญัชี 
- งานรบัเงนิ เบกิเงนิ 
   และจ่ายเงนิ 
- งานจดัท าฎกีาเบกิ 
  จ่ายเงนิ 
- งานเกบ็รกัษาเงนิ 
- งานทะเบยีนคมุการ 
  เบกิจ่ายเงนิ 
- งานแสดงฐานะทาง 
  การเงนิ 
ฝ่ายพฒันาและจดัเกบ็

รายได้ 
- งานภาษอีากร   
  คา่ธรรมเนยีมและคา่  
  เชา่ 
- งานพฒันารายได้ 
- งานควบคมุกจิการคา้ 
   และคา่ปรบั 
- งานทะเบยีนควบคมุ 
  และเรง่รดัรายได ้
- งานแผนทีภ่าษ ี
- งานทะเบยีนพาณชิย์ 
ฝ่ายทะเบียนทรพัยสิ์น
และพสัด ุ
- งานทะเบยีน  
  ทรพัย์สนิ 
- งานทะเบยีนเบกิจ่าย 
  วสัดุครภุณัฑแ์ละ 
  ยานพาหนะ 
- งานพสัดุ 
- งานจดัซือ้จดัจา้ง 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
- งานธุรการและงานสารบรรณ 
- งานบรหิารงานบุคคล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานขอ้มลูและประชาสมัพนัธ์ 
-งานอ านวยการและขอ้มลูขา่วสาร 
ฝ่ายนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวชิาการ การฝึกอบรม การดู  
  งานอืน่ ๆ 
- งานงบประมาณ 
- งานขอ้มลูและประชาสมัพนัธ์ 
- งานสารสนเทศและระบบ  
  คอมพวิตอร ์
ฝ่ายกฎหมายและคดี 
- งานกฎมายและนติกิรรม 
- งานรอ้งเรยีนรอ้งทุกขแ์ละอุทธรณ์ 
- งานขอ้บญัญตัแิละระเบยีบ 
- งานด าเนนิการทางกฎหมาย คด ี
ฝ่ายงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 
- งานอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝา่ยพล
เรอืน 
- งานรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและ  
  ความมัน่คง 
- งานป้องกนั ชว่ยเหลอืและฟ้ืนฟู
บรรเทาความเดอืดรอ้นของผูป้ระสบภยั 
ฯ 
ฝ่ายกิจการสภา 
- งานธุรการ 
- งานเลอืกตัง้และทะเบยีนขอ้มลู 
- งานระเบยีบขอ้บงัคบัประชมุ 
- งานการประชมุ 
- งานอ านวยการ 
ฝ่ายสวสัดิการและพฒันาชุมชน 
- งานสวสัดกิารเดก็และเยาวชน 
- งานสงัคมสงเคราะห์ 
- งานสง่เสรมิและพฒันาชุมชน 
- งานสง่เสรมิอาชพีและพฒันาสตร ี
- งานส ารวจขอ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐาน 
- งานเบี้ยยงัชพีต่าง ๆ  
ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร 
- งานสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร 
- งานสง่เสรมิและพฒันาปศสุตัว์ 
- บรหิารจดัการและบ ารงุรกัษาแหล่งน ้า 
 
 

ส านักปลดั  

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานอ านวยการและขอ้มลู 
  ขา่วสาร 
- งานออกตรวจและ ใบอนุญาต 
-  งานรกัษาความสะอาด 
ฝ่ายอนามยัและส่ิงแวดล้อม 
- งานสขุาภบิาลทัว่ไป 
- งานสขุาภบิาลโรงงาน 
-งานอาชวีอนามยั 
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและ

สาธารณสุข 
- งานอนามยัชมุชน 
- งานสาธารณสขุมลูฐาน 
- งานสขุศกึษา 
- งานควบคมุมาตรฐาน 
   อาหารและน ้า 
- งานป้องกนั ฟ้ืนฟูผูต้ดิยา   
  เสพตดิ ผูพ้กิารและทพุพลภาพ 
ฝ่ายป้องกนัและควบคมุโรค 
- งานการเฝ้าระวงัโรงระบาด 
- งานป้องกนัและระงบัโรค 
  ระบาด 
- งานจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์
เผยแพรด่า้นการป้องกนัและระงบั
โรคตดิต่อ 
ฝ่ายป้องกนัและควบคมุโรค 
- งานการเฝ้าระวงัโรคระบาด 
- งานป้องกนัและระงบัโรค 
  ระบาด 
- งานจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 
  เผยแพรด่า้นการป้องกนั 
  และระงบัโรคตดิต่อ 
ฝ่ายงานบริการสาธารณสุข

เบือ้งต้น 
- งานหลกัประกนัสขุภาพถว้น
หน้า  
- งานควบคมุโรคไมต่ดิต่อทัว่ไป 
- งานรกัษาพยาบาล 
- งานสขุภาพจติ 

 
   
 
 

กองคลงั กองช่าง กองการศึกษา   กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
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อ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการต่างๆ มีดงัน้ี 

ส่วนราชการ 
 

อ านาจหน้าท่ี 

ส านักปลดั -  งานบริหารงานทัว่ไป  มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบังานสารบรรณกลาง
และงานธุรการ  งานด้านการเงนิ  งบประมาณ  งานด้านพสัดุ  งานด้านอาคาร
สถานที่ในความรับผิดชอบและควบคุมการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง   ติดต่อ
ประสานงาน  วางแผน   ควบคุมตรวจสอบการจดังานต่างๆ  เกบ็รกัษาเอกสาร
และเอกสารส าคัญของส่วนราชการ  การด าเนินงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
ก าหนดนโยบายและจดัท าแผนงานของส่วนราชการ  จดัท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ให้ค าปรกึษาแนะน าตอบปญัหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกบังานใน
หน้าที่และแก้ไขปญัหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่
เกีย่วขอ้งหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
-  งานการเจ้าหน้าท่ี  มีหน้าที่ร ับผิดชอบพิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  สรุป
รายงานเกี่ยวกบังานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ   เช่น  การจดัท าแผน
อตัราก าลงัของเทศบาล  การขอก าหนดต าแหน่งและอตัราเงินเดือน  การจดั
ระบบงาน  การสรรหา  การจัดสอบ  และการบรรจุแต่งตัง้   การโอน  การ
ย้าย  การเลื่อนขัน้เงินเดือน   การเลื่อนต าแหน่ง  การพัฒนาและส่งเสริม
สมรรถภาพข้าราชการ   การด าเนินการขอรับบ าเหน็จบ านาญและเงิน
ทดแทน  การจดัท าทะเบยีนประวตัิ  แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบยีนประวตัิการรบั
ราชการ   
-  งานเลขานุการสภา  มหีน้าที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบังานเลขานุการการประชุม
ต่างๆ  การติดต่อ  ประสานงาน  ดูแลความเรียบร้อยการจดัการประชุม  การ
รวบรวมขอ้มลูและจดัเตรยีมเอกสาร บนัทกึรายงานการประชุม   
-  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการป้องกนั
บรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยที่ เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลาม
ออกไป  ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้  ป้องกันและบรรเทา
อนัตรายจากอุทกภยั  วาตภยั  การอพยพผูป้ระสบภยัและทรพัยส์นิ  ช่วยเหลอื
สงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั  
-  งานนิติการ  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปญัหาข้อ
กฎหมาย  ร่างและพจิารณาตรวจร่างเทศบญัญตัิ  กฎ  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบัและ
ค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้ง งานจดัท านิตกิรรม  รวบรวมขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานเพื่อ
ด าเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน  ตรวจพจิารณาด าเนินการเกี่ยวกบัวนิัย
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและ
เปรยีบเทยีบการกระท าที่ละเมดิเทศบญัญตัิ งานนิติกรรมสญัญา   งานเกี่ยวกบั
ความรบัผดิทางแพ่ง  อาญา  งานคดปีกครอง และงานคดอีื่น ๆ งานรบัเรื่องรอ้ง
ทุกข ์ และรอ้งเรยีน        
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ส่วนราชการ อ านาจหน้าท่ี 
ส านักปลดั (ต่อ) - งานสวสัดิการสงัคม งานสงเคราะหป์ระชาชน ผูทุ้กขย์าก ขาดแคลน ไรท้ีพ่ึง่ 

งานสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัพบิตัต่ิางๆ งานสงเคราะหค์นชรา คนพกิารและทุพพล
ภาพ งานสงเคราะห์ครอบครวัและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการด าเนินชีวิตใน
ครอบครวั งานส่งเสรมิและสนบัสนุนองคก์ารสงัคมสงเคราะหภ์าคประชาชน งาน
ส ารวจวจิยัสภาพปญัหาสงัคมต่างๆ งานสง่เสรมิสวสัดกิารสตรแีละสงเคราะหส์ตรี
บางประเภท งานประสานและร่วมมือกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสงัคม
สงเคราะห ์งานใหค้ าปรกึษา แนะน าในดา้นสงัคมสงเคราะหแ์ก่ผูม้าขอรบั 
/งานสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชนทีค่รอบครวัประสบปญัหาความเดอืดรอ้นต่างๆ 
งานสงเคราะหเ์ดก็ก าพรา้ อนาถา ไรท้ีพ่ึง่ เร่ร่อน ถูกทอดทิง้  งานสงเคราะหเ์ดก็
และเยาวชนที่พกิารทางร่างกาย สมองและปญัญา  งานส่งเสรมิสวสัดภิาพเด็ก
และเยาวชน งานใหค้ าปรกึษา แนะน าแก่เดก็และเยาวชนซึง่มปีญัหาในดา้นต่างๆ   
/ งานส ารวจและจดัตัง้คณะกรรมการชุมชน เพื่อรบัผดิชอบในการปรบัปรุงชมุชน
ของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาชุมชน งานจดั
ระเบยีบชมุชน งานประสานงานและร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ เพื่อน าบรกิารขัน้
พืน้ฐานไปบรกิารแก่ชมุชน งานจดัท าโครงการชว่ยเหลอืในดา้นต่างๆใหแ้กชุ่มชน 
งานด าเนินการพฒันาชมุชนทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
/งานสง่เสรมิอาชพีและพฒันาสตร ีงานสง่เสรมิอาชพีและรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน 
งานเกีย่วกบัการสง่เสรมิพฒันาสตร ี 

กองคลงั  -  งานการเงินและบญัชี ตรวจสอบการเบกิจ่ายเงนิทุกประเภท จดัท าเชค็และ
เอกสารการเบิกจ่ายเงนิ ตรวจสอบหลกัฐานใบส าคญัคู่จ่าย จดัท าบญัช ีจดัท า
รายงานประจ าวนั ประจ าเดอืน ประจ าปี จดัท าสถติริายรบั-รายจ่าย จดัท าบญัชี
รายจ่ายเงินสะสม จดัท าบญัชรีายจ่ายเงนิอุดหนุน จดัท าบญัชรีายรบั -รายจ่าย
เกีย่วกบังบเฉพาะการ รายงานสถติกิารคลงัและใหบ้รกิารขอ้มลูทางดา้นสถติกิาร
คลงั  
-  งานพสัดุและทรพัยสิ์น การจดัซื้อจดัจ้าง  การซ่อมบ ารุงและรักษา จดัท า
ทะเบยีนพสัดุ ตรวจสอบการรบัจ่ายพสัดุและเกบ็รกัษาพสัดุ จ าหน่ายพสัดุ  
-  งานจดัเก็บและพฒันารายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงการจดัเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจดัหารายได้อื่นๆ วาง
แผนการจดัเกบ็รายได้ พจิารณาปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารประเมนิและก าหนดค่า
รายปีของภาษีอากร ประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบัการช าระภาษีอากร จดัท าหนังสอื
แจ้งการช าระภาษี ตรวจสอบและจดัท าบญัชรีายชื่อผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ
ทรพัยส์นิ รายชื่อผูไ้ม่ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆภายในก าหนด จดัท าหนังสอื
แจง้เตอืนการช าระภาษี กรณีไม่มาช าระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายในก าหนด 
ประสานกบังานนิติการเพื่อด าเนินคดแีก่ผู้ไม่ปฏบิตัิตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น 
งานเกีย่วกบัการยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรพัยส์นิ เร่งรดัการจดัเกบ็รายได ้ 
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-  งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรพัยสิ์น คดัลอกข้อมูลที่ดิน ปรบัปรุงข้อมูล
แผนทีภ่าษีโรงเรอืนและทีด่นิ ภาษีบ ารุงทอ้งที ่ส ารวจตรวจสอบขอ้มลูภาคสนาม 
ปรบัปรุง 
จัดเก็บ ดูแลรักษาข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรพัยส์นิในระบบคอมพวิเตอร ์ประชาสมัพนัธง์านจดัเกบ็ภาษต่ีางๆ 

กองช่าง  -  งานสาธารณูปโภค มีหน้าท่ีเก่ียวกบั งานดา้นการก่อสรา้งอาคาร ถนน ทาง
เทา้ และสิง่ตดิตัง้อื่น ๆ งานวางโครงการและควบคมุการก่อสรา้ง งานซ่อมแซม
บ ารุงรกัษาอาคาร ถนน ทางเทา้ งานปรบัปรุงแกไ้ขและป้องกนัสิง่แวดลอ้มเป็น
พษิ งานใหค้ าปรกึษาแนะน าหรอืตรวจสอบเกีย่วกบังานก่อสรา้ง งานควบคมุพสัดุ
ดา้นโยธา งานซ่อมบ ารงุรกัษาสาธารณูปการ งานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตามทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 
- งานวิศวกรรม มีหน้าท่ีเก่ียวกบั ออกแบบ ค านวณดา้นวศิวกรรมถนน อาคาร 
และสิง่ก่อสร้างอื่น ๆ งานวางโครงการและการก่อสรา้งด้านวศิวกรรม งานถนน 
งานอาคาร และสิง่ก่อสรา้งอื่น ๆ งานใหค้ าปรกึษาแนะน าและบรกิารเกีย่วกบังาน
ทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานออกแบบ
รายละเอยีดทางดา้นวศิวกรรม งานถนน อาคารและสิง่ก่อสรา้งอื่น ๆ งานบรกิาร
แบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน งานส ารวจข้อมูลรายละเอียด เพื่อ
ค านวณออกแบบ ก าหนดรายละเอยีดทางดา้นวศิวกรรม งานถนน อาคาร และ
สิง่ก่อสรา้งอื่นๆ งานศกึษาวเิคราะห ์วจิยัทางดา้นวศิวกรรม งานถนน อาคารและ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน 
อาคารและสิง่ก่อสรา้งอื่น ๆ งานควบคุมการก่อสรา้งในสาขาวศิวกรรม งานถนน 
อาคารและสิง่ก่อสรา้งอื่น ๆ  
-  งานอาคาร สถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าท่ีเก่ียวกบั งานควบคุมดแูล
อาคารสถานที่ งานซ่อมแซมบ ารุงรกัษาอาคารสถานทีแ่ละไฟฟ้าสาธารณะ งาน
วางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต ่ า งานในการติดตัง้ 
ประกอบ ดดัแปลง ปรบัปรุง บ ารุงรกัษา ซ่อมแซมเครื่องจกัร เครื่องมอื เครื่องใช้
ทีเ่กีย่วกบัไฟฟ้า งานเบกิจ่ายจดัเกบ็รกัษาเครื่องมอืเครื่องใช้ และวสัดุอุปกรณ์ที่
ใชใ้นการปฏบิตังิาน  
-  งานธุรการ มีหน้าท่ีเก่ียวกบั งานสารบรรณ งานดูแลรกัษา จดัเตรียมและ
ใหบ้รกิารเรื่องสถานที ่วสัดุอุปกรณ์ การตดิต่อและอ านวยความสะดวกในดา้นต่าง 
ๆ งานสารณกุศล และหน่วยงานต่าง ๆ ทีข่อความร่วมมอื งานรวบรวมขอ้มลูและ
จัดท าแผนของกองช่าง รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบ 
แสดงรายการเกีย่วกบัเอกสารส าคญัของทางราชการ งานจดัท าค าสัง่และประกาศ
ของกองช่าง งานรบัเรื่องรอ้งทุกข์ และรอ้งเรยีน งานพสัดุและทรพัยส์นิของกอง
ช่าง งานการเงนิและบญัชขีองกองช่าง 
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กองการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

-  งานบริหารการศึกษา งานบรหิารงานบุคคล งานบรหิารทัว่ไป งานบรหิาร
การศกึษา  งานวางแผนและสถติ ิงานการเงนิและบญัช ี
-  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม งานกจิการศาสนา งานสง่เสรมิ
ประเพณ ีศลิปะและวฒันธรรม งานกจิการเดก็และเยาวชน  งานกฬีาและนนัทนาการ 
-  งานกิจกรรมเดก็และเยาวชน กีฬาและนันทนาการ งานพลศกึษา งานทดสอบ
ประเมนิผลและตรวจวดัผลโรงเรยีน งานบรกิารและบ ารงุสถานศกึษา งานศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็ 

กองสาธารณสขุและ
ส่ิงแวดล้อม 

-    งานบริหารงานสาธารณสุข งานธุรการและงานสารบรรณ งานตรวจสอบ
ใบอนุญาต งานบรหิารงานบุคคล 
-  งานอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม งานสขุาภบิาลทัว่ไป งานสขุาภบิาลอาหารและสถาน
ประกอบการ งานอาชวีอนามยั งานควบคุมและจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม งาน
สง่เสรมิ เผยแพร่กจิกรรมดา้นการควบคุมมลพษิและคุณภาพสิง่แวดลอ้ม งานควบคุม
มลพษิ   งานศกึษาและวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม งานตดิตามตรวจสอบเกีย่วกบั
สิง่แวดลอ้ม 
งานธุรการประจ าสว่นสาธารณสขุ  
-  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานอนามยัชุมชน งานสาธารณสขุมลูฐาน 
งานสขุศกึษา  งานควบคมุมาตรฐานอาหารและน ้า งานรกัษาแลพยาบาล 
- งานควบคมุโรค งานเฝ้าระวงัโรคระบาด งานระบาดวทิยา  งานป้องกนัและระงบั
โรคตดิต่อ  งานเกีย่วกบัการป้องกนัรกัษาโรคเอดส ์  งานจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์
เผยแพร่ดา้นการป้องกนัและระงบัโรคตดิต่อ  
-   งานบริการสาธารณสุขเบือ้งต้น งานหลกัประกนัสขุภาพถว้นหน้า งานควบคมุ
โรคไมต่ดิต่อทัว่ไป งานรกัษาพยาบาล งานสขุภาพจติ  
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1.  แนวทางการบริหารความเส่ียง  
    แนวทางการด าเนินการบรหิารความเสีย่งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา แบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะท่ี 1 การเริม่ตน้และพฒันา ประกอบดว้ย 
  1)  ก าหนดนโยบายหรอืแนวทางในการบรหิารความเสีย่งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล
หนอง 
                          กลางนา 
  2)  ระบุปจัจยัเสีย่ง ประเมนิโอกาสและผลกระทบจากปจัจยัเสีย่ง 
   3)  วเิคราะหแ์ละจดัล าดบัความส าคญัของปจัจยัเสีย่ง 
  4)  จดัท าแผนการบรหิารความเสีย่งของปจัจยัเสีย่งทีอ่ยู่ในระดบัสงู และสงูมาก รวมทัง้ปจัจยั
เสีย่งทีอ่ยูใ่นระดบัปานกลาง 
  5)  สื่อสารท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัแผนบรหิารความเสีย่งใหผู้ป้ฏบิตังิานขององคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลหนองกลางนาทราบ และสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้
  6)  รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่ง 
  7)  รายงานสรปุการประเมนิผลความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนบรหิารความเสีย่ง 
  ระยะท่ี 2 การพฒันาสู่ความยัง่ยนื 

1)  ทบทวนแผนการบรหิารความเสีย่งปีทีผ่่านมา 
  2)  พฒันากระบวนการบรหิารความเสีย่งส าหรบัความเสีย่งแต่ละประเภท 
  3)  ผลกัดนัใหม้กีารบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร 
  4)  พฒันาขดีความสามารถพนกังานส่วนต าบลในการด าเนินการบรหิารความเสีย่ง 
2.  คณะท างานบริหารความเส่ียง 
  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา แต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่ง โดยมี
องคป์ระกอบและอ านาจหน้าที ่ดงันี้  

1)  ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา   ประธานกรรมการ 
  2)  หวัหน้าส านกัปลดั      กรรมการ 
  3)  ผูอ้ านวยการกองคลงั      กรรมการ 
  4)  ผูอ้ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
  5)  ผูอ้ านวยการกองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  กรรมการ 
  6)  นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
   

บทท่ี 3  แนวทางการบริหารความเส่ียง 
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  ให้ผู้ที่ได้รบัแต่งตัง้มหีน้าที่ความรบัผดิชอบตามหลกัเกณฑ์ปฏบิตัิการบรหิารจดัการความ
เสีย่งส าหรบัหน่วยงานของรฐั  ดงันี้ 

1) จดัท าแผนการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
2) ตดิตามประเมนิผลการบรหิารจดัการความเสีย่ง อยา่งน้อยปีละ ๒ ครัง้ 
3) จดัท ารายงานผลตามแผนการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
4) พจิารณาทบทวนแผนการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
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กระบวนการบรหิารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมนิ และ
จดัล าดบัความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานขององคก์ร รวมทัง้การจดัท าแผน
บรหิารจดัการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรอืลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรบัได ้ซึง่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา มขี ัน้ตอนหรอืกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 6 ขัน้ตอน
หลกั ดงันี้ 

1.  การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทัง้ที่มผีลดีและผลเสียต่อการบรรลุ
วตัถุประสงค ์โดยตอ้งระบุไดด้ว้ยว่าเหตุการณ์นัน้จะเกดิขึน้ทีไ่หน เมือ่ใด และเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร 
  2.  ประเมนิความเสีย่ง เป็นการวเิคราะหค์วามเสีย่งและจดัล าดบัความเสีย่ง โดยพจิารณาจาก
การประเมนิโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศยั
เกณฑม์าตรฐานทีไ่ดก้ าหนดไว ้ท าใหก้ารตดัสนิใจจดัการกบัความเสีย่งเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
  3.  จดัการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการหรอืแผนปฏบิตัใินการจดัการและควบคุม
ความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้สามารถปฏบิตัไิด้จรงิ และควรต้องพจิารณาถงึ
ความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรอืแผนปฏบิตัิการนัน้ กบั
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัดว้ย 
  4.  รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนบรหิาร
ความเสีย่งทีไ่ดด้ าเนินการทัง้หมดใหฝ้า่ยบรหิารรบัทราบ 
  5.  ประเมนิผลการบรหิารความเสีย่ง เป็นการประเมนิการบรหิารความเสีย่งประจ าปี เพื่อให้
มัน่ใจว่าองค์กรมกีารบรหิารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพยีงพอ ถูกต้อง และมปีระสทิธผิล มาตรการ
หรอืกลไกความเสี่ยงทีด่ าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จรงิและอยู่ในระดับที่ยอมรบัได้ 
หรอืตอ้งจดัหามาตรการหรอืตวัควบคุมอื่นเพิม่เตมิ เพื่อใหค้วามเสีย่งทีย่งัเหลอือยูม่กีารจดัการใหอ้ยูใ่นระดบัที่
ยอมรบัได ้และใหอ้งคก์รมกีารบรหิารความเสีย่งอยา่งต่อเนื่อง 
  6.  ทบทวนการบรหิารความเสีย่ง เป็นการทบทวนประสทิธภิาพของแนวทางการบรหิาร
ความเสีย่งในทุกขัน้ตอน เพื่อพฒันาระบบใหด้ยีิง่ขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 4  การบริหารจดัการความเส่ียง 
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กระบวนการบริหารความเส่ียงขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา 
 

 
 

1.  การระบคุวามเส่ียง 
  เป็นกระบวนการที่ผู้บรหิารและผู้ปฏบิตังิานร่วมกนัระบุความเสี่ยงและปจัจยัเสี่ยง โดยต้อง
ค านึงถงึความเสี่ยงที่มสีาเหตุมาจากปจัจยัทัง้ภายในและภายนอก ปจัจยัเหล่าน้ีมผีลกระทบต่อวตัถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร หรอืผลการปฏบิตังิานทัง้ในระดบัองคก์รและระดบักจิกรรม ในการระบุปจัจยัเสี่ยง
จะต้องพจิารณาว่ามเีหตุการณ์ใดหรอืกจิกรรมใดของกระบวนการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิความผดิพลาด ความ
เสยีหาย และไม่บรรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทัง้มทีรพัยส์นิใดที่จ าเป็นต้องได้รบัการดูแลป้องกนัรกัษา 
ดงันัน้ จงึต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปจัจยัเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะ
ด าเนินการระบุความเสีย่งไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  1.1  ความเส่ียง หมายถงึ เหตุการณ์หรอืการกระท าใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ภายใต้สถานการณ์ที่
ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรอืสรา้งความเสยีหายทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ หรอืก่อใหเ้กดิความ
ลม้เหลว หรอืลดโอกาสทีจ่ะบรรลุเป้าหมายตามภารกจิขององคก์ร และเป้าหมายตามแผนการปฏบิตังิาน 
  1.2  ปัจจยัเส่ียง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นัน้จะเกดิที่ไหน เมื่ อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และ
ท าไม ทัง้นี้ สาเหตุของความเสีย่งที่ระบุควรเป็นสาเหตุทีแ่ท้จรงิ เพื่อจะไดว้เิคราะห์และก าหนดมาตรการลด
ความเสีย่งภายหลงัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยปจัจยัเสีย่งแบ่งได ้2 ดา้น คอื 
  1)  ปจัจยัเสี่ยงภายนอก คอื ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบาย
รฐับาล กฎ ระเบยีบ เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม เทคโนโลย ีภยัธรรมชาต ิ
  2)  ปจัจยัเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัภายในองคก์ร วฒันธรรมองคก์ร นโยบายการบรหิารจดัการ บุคลากร กระบวนการปฏบิตังิาน ขอ้มลู 
ระบบสารสนเทศ เครือ่งมอื วสัดุอุปกรณ์  
 

1. ระบุความ
เสี่ยง

2. ประเมิน
ความเสี่ยง

3. จดัการ
ความเสี่ยง

4. รายงาน
และติดตาม

ผล

5. ประเมินผล
การบริหาร
ความเสี่ยง

6. ทบทวน
การบริหาร
ความเสี่ยง
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  1.3  ประเภทความเส่ียง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
  1)  ความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร ์(Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกล
ยุทธ ์เป้าหมาย พนัธกจิ ขององคก์ร ทีอ่าจก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงหรอืการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่
ละประเดน็ยทุธศาสตร ์
  2)  ความเส่ียงด้านการปฏิบติังาน (Operational Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ประเดน็ปญัหาการปฏบิตังิานประจ าวนั หรอืการด าเนินงานปกตทิีอ่งคก์รตอ้งเผชญิ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
เชงิกลยุทธ์ เช่น การปฏบิตังิานไม่เป็นไปตามแผนปฏบิตังิาน โดยไม่มผีงัการปฏบิตังิานที่ชดัเจน ไม่มกีาร
มอบหมายอ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ บุคลากรขาดแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 
  3)  ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารและ
ควบคุมทางการเงนิและการงบประมาณขององคก์รใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธผิล ทัง้จากปจัจยัภายใน เช่น การ
เบกิจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบกิจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จดัสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการ
ด าเนินงาน การทุจรติในการเบกิจ่าย และจากผลกระทบของปจัจยัภายนอก เช่น การโอนจดัสรรงบประมาณ 
การจดัเกบ็รายได ้ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการรายงานทางการเงนิ และอุปสรรคของระเบยีบ กฎหมาย ทีไ่ม่ชดัเจน 
อนัน าไปสู่ 
การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจงัหวัด 
กรมบญัชกีลาง 
 
  4)  ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั (Compliance Risk) เป็น
ความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเดน็ขอ้กฎหมาย ระเบยีบ เช่น ความเสีย่งที่เกดิจากการไม่สามารถปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบ หรอืกฎหมาย หนังสอืสัง่การที่เกี่ยวขอ้งได ้หรอืกฎหมาย ระเบยีบที่มอียู่ ไม่เหมาะสม หรอืเป็น
อุปสรรคต่อการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 

การระบคุวามเส่ียง (ปีงบประมาณ 2564) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัราชบรุี 

ความเส่ียง ผลกระทบ/ความเสียหาย
ท่ีจะเกิดขึน้ 

ปัจจยั/สาเหต ุ ประเภทความเส่ียง 

1. การใชดุ้ลพนิิจของผูม้อี านาจใน
การอนุญาต อนุมตั ิต่างๆ 

หากผูม้อี านาจไม่ยดึหลกั
ความถูกตอ้ง ย่อมเกดิความ
ไม่เป็นธรรมต่อพนกังาน
สว่นต าบล 

ปจัจยัภายใน 
- การน าระบบอุปถมัภม์าใช้
ในการปฏบิตัริาชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวก
ของพนกังานสว่นต าบล 
-  ความไม่ยุตธิรรมของผูม้ี
อ านาจในการตดัสนิใจ สัง่
การ 

ความเสีย่งดา้นการ
ปฏบิตังิาน (O) 
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2.  ความผดิพลาดในการ
ปฏบิตังิาน เน่ืองจากขาดรูค้วาม
เขา้ใจในระเบยีบ กฎหมายที่
น าไปใชใ้นการปฏบิตังิาน 

ปฏบิตังิานผดิพลาด ไม่
เป็นไปตามระเบยีบ 
กฎหมาย อนัน าไปสูป่ญัหา
กบัหน่วยตรวจสอบ 

ปจัจยัภายนอก 
- กฎหมาย ระเบยีบ ที่
ออกมาไมม่คีวามชดัเจนใน
การปฏบิตั ิ
- หน่วยงานทีอ่อกกฎหมาย 
ระเบยีบ ไม่มกีารใหค้วามรู้
ก่อนการบงัคบัใช ้
ปจัจยัภายใน 
- พนกังานสว่นต าบลไม่
สนใจอ่านระเบยีบ กฎหมาย 
- ไม่มกีารจดัท าหรอื
รวบรวมองคค์วามรูใ้น
หน่วยงาน 

ความเสีย่งดา้นการ
ปฏบิตัติามกฎหมาย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
(C) 

3.  การทจุรติในการเบกิจ่ายต่างๆ ราชการไดร้บัความเสยีหาย
จากเงนิทีถู่กทุจรติ 

ปจัจยัภายใน 
- ขาดการควบคมุ 
ตรวจสอบอย่างเขม้งวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุม
พอทีจ่ะปิดช่องว่างการ
ทุจรติ 

ความเสีย่งดา้น
การเงนิ (F) 

4.  วางแผนการพฒันาไมถู่กตอ้ง 
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัปญัหา
และความตอ้งการของประชาชน 

ปญัหาความเดอืดรอ้นไมไ่ด้
รบัการแกไ้ข มกีารประทว้ง 
รอ้งเรยีน 

ปจัจยัภายใน 
- ผูบ้รหิารวางแผนพฒันา
โดยยดึจากความตอ้งการ
ของตนเอง พรรคพวก ฐาน
เสยีง และผลประโยชน์ที่
ตนเองจะไดร้บั 

ความเสีย่งเชงิ
ยุทธศาสตร ์(S) 

5.  การจดัซือ้จดัจา้งและการ
บรหิารพสัดุ เป็นไปอย่างไม่
ถูกตอ้ง 

- จดัซือ้ผดิระเบยีบ 
- ไดว้สัดุครุภณัฑท์ีไ่มม่ี
คุณภาพ ไมต่รงตามความ
ตอ้งการใชง้าน 
- มกีารทุจรติ งบประมาณ
ของทางราชการเสยีหาย 

ปจัจยัภายนอก 
- ระเบยีบกฎหมายฉบบัใหม่
ออกมาบงัคบัใชจ้ านวนมาก 
- มกีารปรบัเปลีย่นระเบยีบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปจัจยัภายใน 
- การขาดความรูค้วาม
เขา้ใจของผูป้ฏบิตั ิ
- พนกังานผูม้หีน้าทีจ่ดัซือ้
จดัจา้งทุจรติ รบั
ผลประโยชน์จากผูข้าย ผูร้บั
จา้ง 

ความเสีย่งดา้นการ
ปฏบิตัติามกฎหมาย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
(C) 
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6.  การน าทรพัยส์นิของทาง
ราชการไปใชป้ระโยชน์สว่นตวั 

เกดิการทุจรติ เกดิความ
สิน้เปลอืงโดยทีร่าชการ
ไม่ไดร้บัประโยชน์ 

ปจัจยัภายใน 
- ขาดการควบคมุ 
ตรวจสอบอย่างเคร่งครดั 
- ผูป้ฏบิตัทิจุรติ 

ความเสีย่งดา้น
การเงนิ (F) 

7.  การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ
หรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่

- ราชการไดร้บัความ
เสยีหายจากการปฏบิตัหิรอื
ละเวน้การปฏบิตั ิ
- ประชาชนไดร้บัความ
เดอืดรอ้น เสยีหาย 

ปจัจยัภายใน 
- ขาดการควบคมุ 
ตรวจสอบอย่างเขม้งวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุม
พอทีจ่ะปิดช่องว่างการ
ทุจรติ 
- ผูป้ฏบิตัขิาดจติส านึกใน
การเป็นขา้ราชการทีด่ ี

ความเสีย่งดา้นการ
ปฏบิตังิาน (O) 

8.  โครงการก่อสรา้งพืน้ฐานไมม่ี
คุณภาพ ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 

สิน้เปลอืงและสญูเสยี
งบประมาณในการก่อสรา้ง 
การซ่อมแซมบ ารุงรกัษา 

ปจัจยัภายใน 
- ผูป้ฏบิตังิานไม่ค านึงถงึ
ประโยชน์ของทางราชการ 
- ผูป้ฏบิตังิานมผีลประโยชน์
ในงานทีท่ า 

ความเสีย่งดา้นการ
ปฏบิตังิาน (O) 

9.  การจ่ายเบีย้ยงัชพีไมถู่กตอ้ง
ตามระเบยีบ กฎหมาย 

งบประมาณทีต่อ้งจ่ายไป
ใหก้บัผูท้ีไ่ม่มสีทิธิไ์ดร้บั 

ปจัจยัภายใน 
- ผูป้ฏบิตังิานบกพร่อง ไม่
ตรวจสอบคุณสมบตัขิองผู้
ขอรบัเบีย้ยงัชพีใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบ กฎหมาย 

ความเสีย่งดา้น
การเงนิ (F) 

10.  เกดิสาธารณภยัในพืน้ที ่ บา้นเรอืนประชาชนไดร้บั
ความเสยีหาย เกดิการ
สญูเสยีทรพัยส์นิและชวีติ
ของประชาชน 

ปจัจยัภายนอก 
- สภาพดนิ ฟ้า อากาศ 
ปจัจยัภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมอื
เครื่องใช ้กระแสไฟฟ้า 

ความเสีย่งดา้นการ
ปฏบิตังิาน (O) 

 
2.  การประเมินความเส่ียง 
  การประเมนิความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวเิคราะห์ การประเมนิ และการ
จดัระดบัความเสี่ยง ทีม่ผีลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องกระบวนการท างานขององคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลหนองกลางนา ซึง่ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 
  2.1  การก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมนิความ
เสีย่ง ไดแ้ก่ ระดบัโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ และระดบัของความเสีย่ง โดย
คณะท างานบรหิารความเสีย่งไดก้ าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ระดบัโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง และระดบัความ
รนุแรงของผลกระทบ ไว ้5 ระดบั คอื น้อยมาก น้อย ปานกลาง สงู และสงูมาก ดงันี้ 
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ประเดน็ทีพ่จิารณา ระดบัคะแนน 
1 = น้อยทีส่ดุ 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สงู 5 = สงูมาก 

โอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง 
ความถีใ่นการเกดิ
เหตุการณ์หรอืขอ้ผดิพลาด
ในการปฏบิตังิาน(ครัง้) 

5 ปี/ครัง้ 2-3 ปี/ครัง้ 1 ปี/ครัง้ 1-6 เดอืน/ครัง้ 
ไม่เกนิ 5 ครัง้/

ปี 

1 เดอืน/ครัง้ 
หรอืมากกว่า 

โอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ น้อยทีส่ดุ น้อย ปานกลาง สงู สงูมาก 
ความรุนแรงและผลกระทบ 
มลูค่าความเสยีหาย น้อยกว่า 

10,000 บาท 
10,000-50,000 

บาท 
50,000 – 

100,000 บาท 
100,000 – 

500,000 บาท 
มากกว่า 

500,000 บาท 
อนัตรายต่อชวีติ เดอืดรอ้น 

ร าคาญ 
บาดเจบ็ 
เลก็น้อย 

บาดเจบ็ 
ตอ้งรกัษา 

บาดเจบ็สาหสั เสยีชวีติ 

ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์
ขององคก์ร 

น้อยทีส่ดุ น้อย ปานกลาง สงู สงูมาก 

 
 

ส่วนระดบัของความเสีย่ง จะพจิารณาจากความสมัพนัธร์ะหว่างโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่งและ
ผลกระทบต่อความเสีย่งขององคก์ร ว่าจะก่อใหเ้กดิความเสีย่งในระดบัใด โดยก าหนดเกณฑไ์ว ้4 ระดบั ไดแ้ก่ 
สงูมาก สงู ปานกลาง และต ่า 

คว
าม

รนุ
แร
งข
อง
ผล

กร
ะท

บ 

5  
 

    

สงูมาก 
4  

 
    

3  
 

    
สงู 

2  
 

    
ปานกลาง 

1  
 

    
ต ่า 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง  

 
  2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง  เป็นการน าความเสี่ยงและปจัจยั
เสีย่งแต่ละปจัจยัทีร่ะบุไวม้าประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ความเสีย่งต่าง ๆ และประเมนิระดบัความรุนแรง
ของผลกระทบหรอืมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดบัความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้
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สามารถก าหนดการควบคุมความเสีย่งไดอ้ย่างเหมาะสม ซึง่จะช่วยใหว้างแผนและจดัสรรทรพัยากรได้อย่าง
ถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลงัคน หรอืเวลาที่มจี ากดั โดยอาศยัเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว้ขา้งต้น ซึ่งมี
ข ัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี้ 
  1)  พจิารณาโอกาส/ความถี่ในการเกดิเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามโีอกาส/ความถี่ที่จะเกดิขึ้นมาก
น้อยเพยีงใด ตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด 
  2)  พจิารณาความรนุแรงของผลกระทบความเสีย่ง ทีม่ผีลต่อหน่วยงานว่ามรีะดบัความรุนแรง 
หรอืมคีวามเสยีหายเพยีงใด ตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด 
  2.3  การวิเคราะห์ความเส่ียง เมื่อพจิารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปจัจยัเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่าง
โอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง และผลกระทบความเสีย่ง ว่าก่อใหเ้กดิระดบัของความเสีย่งในระดบัใด 
  ระดบัความเสี่ยง = โอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ซึง่จดัแบ่งเป็น 4 ระดบั สามารถแสดงเป็นแผนภูมคิวามเสีย่ง แบ่งพืน้ทีเ่ป็น 4 ส่วน ซึง่ใชเ้กณฑใ์นการจดัแบ่ง 
ดงันี้ 

 

คว
าม

รนุ
แร
งข
อง
ผล

กร
ะท

บ 

5  

5 
 

10 15 20 25 
สงูมาก 

4  

4 
 

8 12 16 20 

3  

3 
 

6 9 12 15 สงู 

2  

2 
 

4 6 8 10 ปานกลาง 

1  

1 
 

2 3 4 5 ต ่า 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง  

 
1) ระดบัความเสีย่งต ่า คอื คะแนนระดบัความเสีย่ง 1 - 5 คะแนน โดยทัว่ไปความเสีย่งใน

ระดบันี้ใหถ้อืว่าเป็นความเสีย่งทีไ่ม่มนียัส าคญัต่อการด าเนินงาน ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้นัน้สามารถยอมรบัได้
ภายใตก้ารควบคุมทีม่อียูใ่นปจัจบุนั ซึง่ไมต่อ้งด าเนินการใด ๆ เพิม่เตมิ 

2)  ระดบัความเสีย่งปานกลาง คะแนนระดบัความเสีย่ง 6 - 10 คะแนน เป็นความเสีย่งที่
ยอมรบัได ้แต่ตอ้งมแีผนควบคุมความเสีย่ง ความเสีย่งในระดบัน้ีใหถ้อืว่าเป็นความเสีย่งทีย่อมรบัได ้แต่ตอ้งมี
การจดัการเพิม่เตมิ 



22 
 

3)  ระดบัความเสีย่งสงู คะแนนระดบัความเสีย่ง 11 - 16 คะแนน ตอ้งมแีผนลดความเสีย่ง 
เพื่อใหค้วามเสีย่งนัน้ลดลงใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้

4)  ระดบัความเสีย่งสงูมาก คะแนนระดบัความเสีย่ง 17 - 25 คะแนน ตอ้งมแีผนลดความ
เสีย่งและประเมนิซ ้า หรอือาจตอ้งถ่ายโอนความเสีย่ง 
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การประเมินความเส่ียง (ปีงบประมาณ 2565) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัราชบรุี 

ความเส่ียง ผลกระทบ/ความ
เสียหายท่ีจะเกิดขึน้ 

ปัจจยั/สาเหต ุ ประเภทความ
เส่ียง 

โอกาส/ 
ความถ่ี 

ผลกระทบ 
ความรนุแรง 

คะแนน 
ความ
เส่ียง 

ระดบั
ความ
เส่ียง 

ผู ้
รบัผิดชอบ 

1. การใชดุ้ลพนิิจของผูม้ี
อ านาจในการอนุญาต 
อนุมตั ิต่างๆ 

หากผูม้อี านาจไม่ยดึหลกั
ความถูกตอ้ง ย่อมเกดิ
ความไม่เป็นธรรมต่อ
พนกังานสว่นต าบล 

ปจัจยัภายใน 
- การน าระบบอุปถมัภม์าใช้
ในการปฏบิตัริาชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนกังานสว่นต าบล 
-  ความไม่ยุตธิรรมของผูม้ี
อ านาจในการตดัสนิใจ สัง่
การ 

ความเสีย่งดา้นการ
ปฏบิตังิาน (O) 

     

2.  ความผดิพลาดในการ
ปฏบิตังิาน เน่ืองจากขาดรู้
ความเขา้ใจในระเบยีบ 
กฎหมายทีน่ าไปใชใ้นการ
ปฏบิตังิาน 

ปฏบิตังิานผดิพลาด ไม่
เป็นไปตามระเบยีบ 
กฎหมาย อนัน าไปสู่
ปญัหากบัหน่วย
ตรวจสอบ 

ปจัจยัภายนอก 
- กฎหมาย ระเบยีบ ที่
ออกมาไมม่คีวามชดัเจนใน
การปฏบิตั ิ
- หน่วยงานทีอ่อกกฎหมาย 
ระเบยีบ ไม่มกีารใหค้วามรู้
ก่อนการบงัคบัใช ้
ปจัจยัภายใน 
- พนกังานสว่นต าบลไม่สนใจ
อ่านระเบยีบ กฎหมาย 
- ไม่มกีารจดัท าหรอืรวบรวม
องคค์วามรูใ้นหน่วยงาน 
 

ความเสีย่งดา้นการ
ปฏบิตัติาม
กฎหมาย ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั (C) 
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ความเส่ียง ผลกระทบ/ความ

เสียหายท่ีจะเกิดขึน้ 
ปัจจยั/สาเหต ุ ประเภทความเส่ียง โอกาส/ 

ความถ่ี 
ผลกระทบ 
ความ
รนุแรง 

คะแนน 
ความ
เส่ียง 

ระดบั
ความ
เส่ียง 

ผู ้
รบัผิดชอบ 

3.  การทจุรติในการ
เบกิจ่ายต่างๆ 

ราชการไดร้บัความ
เสยีหายจากเงนิทีถู่ก
ทุจรติ 

ปจัจยัภายใน 
- ขาดการควบคมุ 
ตรวจสอบอย่างเขม้งวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุม
พอทีจ่ะปิดช่องว่างการ
ทุจรติ 

ความเสีย่งดา้น
การเงนิ (F) 

     

4.  วางแผนการพฒันาไม่
ถูกตอ้ง เหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัปญัหาและ
ความตอ้งการของ
ประชาชน 

ปญัหาความเดอืดรอ้น
ไม่ไดร้บัการแกไ้ข มกีาร
ประทว้ง รอ้งเรยีน 

ปจัจยัภายใน 
- ผูบ้รหิารวางแผนพฒันา
โดยยดึจากความตอ้งการ
ของตนเอง พรรคพวก ฐาน
เสยีง และผลประโยชน์ที่
ตนเองจะไดร้บั 

ความเสีย่งเชงิ
ยุทธศาสตร ์(S) 

     

5.  การจดัซือ้จดัจา้งและ
การบรหิารพสัดุ เป็นไป
อย่างไมถู่กตอ้ง 

- จดัซือ้ผดิระเบยีบ 
- ไดว้สัดุครุภณัฑท์ีไ่มม่ี
คุณภาพ ไมต่รงตามความ
ตอ้งการใชง้าน 
- มกีารทุจรติ งบประมาณ
ของทางราชการเสยีหาย 

ปจัจยัภายนอก 
- ระเบยีบกฎหมายฉบบั
ใหม่ออกมาบงัคบัใชจ้ านวน
มาก 
- มกีารปรบัเปลีย่นระเบยีบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปจัจยัภายใน 
- การขาดความรูค้วาม
เขา้ใจของผูป้ฏบิตั ิ
 

ความเสีย่งดา้นการ
ปฏบิตัติามกฎหมาย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
(C) 

     



25 
 

ความเส่ียง ผลกระทบ/ความ
เสียหายท่ีจะเกิดขึน้ 

ปัจจยั/สาเหต ุ ประเภทความเส่ียง โอกาส/ 
ความถ่ี 

ผลกระทบ 
ความ
รนุแรง 

คะแนน 
ความ
เส่ียง 

ระดบั
ความ
เส่ียง 

ผู ้
รบัผิดชอบ 

  - พนกังานผูม้หีน้าทีจ่ดัซือ้
จดัจา้งทุจรติ รบั
ผลประโยชน์จากผูข้าย 
ผูร้บัจา้ง 

      

6.  การน าทรพัยส์นิของ
ทางราชการไปใช้
ประโยชน์สว่นตวั 

เกดิการทุจรติ เกดิความ
สิน้เปลอืงโดยทีร่าชการ
ไม่ไดร้บัประโยชน์ 

ปจัจยัภายใน 
- ขาดการควบคมุ 
ตรวจสอบอย่างเคร่งครดั 
- ผูป้ฏบิตัทิจุรติ 

ความเสีย่งดา้น
การเงนิ (F) 

     

7.  การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมิ
ชอบหรอืละเวน้การปฏบิตัิ
หน้าที ่

- ราชการไดร้บัความ
เสยีหายจากการปฏบิตัิ
หรอืละเวน้การปฏบิตั ิ
- ประชาชนไดร้บัความ
เดอืดรอ้น เสยีหาย 

ปจัจยัภายใน 
- ขาดการควบคมุ 
ตรวจสอบอย่างเขม้งวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุม
พอทีจ่ะปิดช่องว่างการ
ทุจรติ 
- ผูป้ฏบิตัขิาดจติส านึกใน
การเป็นขา้ราชการทีด่ ี

ความเสีย่งดา้นการ
ปฏบิตังิาน (O) 

     

8.  โครงการก่อสรา้ง
พืน้ฐานไม่มคีุณภาพ 
ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 

สิน้เปลอืงและสญูเสยี
งบประมาณในการ
ก่อสรา้ง การซ่อมแซม
บ ารุงรกัษา 

ปจัจยัภายใน 
- ผูป้ฏบิตังิานไม่ค านึงถงึ
ประโยชน์ของทางราชการ 
- ผูป้ฏบิตังิานมี
ผลประโยชน์ในงานทีท่ า 

ความเสีย่งดา้นการ
ปฏบิตังิาน (O) 
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ความเส่ียง ผลกระทบ/ความ
เสียหายท่ีจะเกิดขึน้ 

ปัจจยั/สาเหต ุ ประเภทความเส่ียง โอกาส/ 
ความถ่ี 

ผลกระทบ 
ความ
รนุแรง 

คะแนน 
ความ
เส่ียง 

ระดบั
ความ
เส่ียง 

ผู ้
รบัผิดชอบ 

9.  การจ่ายเบีย้ยงัชพีไม่
ถูกตอ้งตามระเบยีบ 
กฎหมาย 

งบประมาณทีต่อ้งจ่ายไป
ใหก้บัผูท้ีไ่ม่มสีทิธิไ์ดร้บั 

ปจัจยัภายใน 
- ผูป้ฏบิตังิานบกพร่อง ไม่
ตรวจสอบคุณสมบตัขิองผู้
ขอรบัเบีย้ยงัชพีใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบ กฎหมาย 

ความเสีย่งดา้น
การเงนิ (F) 

     

10.  เกดิสาธารณภยัใน
พืน้ที ่

บา้นเรอืนประชาชนไดร้บั
ความเสยีหาย เกดิการ
สญูเสยีทรพัยส์นิและชวีติ
ของประชาชน 

ปจัจยัภายนอก 
- สภาพดนิ ฟ้า อากาศ 
ปจัจยัภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมอื
เครื่องใช ้กระแสไฟฟ้า 

ความเสีย่งดา้นการ
ปฏบิตังิาน (O) 
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3.  การจดัการความเส่ียง 
  เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมหีลายวิธีและสามารถปรบัเปลี่ยนให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของผูร้บัผดิชอบ แต่วธิกีารจดัการความเสีย่งต้องคุม้ค่ากบัการลด
ระดบัผลกระทบทีเ่กดิจากความเสีย่งนัน้ โดยทางเลอืกหรอืวธิกีารจดัการความเสีย่งประกอบดว้ย 4 แนวทาง
หลกั คอื 
  1)  การยอมรบั หมายถงึ การทีค่วามเสีย่งนัน้สามารถยอมรบัไดภ้ายใตก้ารควบคุมทีท่อียู ่ซึง่
ไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มคีวามเสี่ยงในระดบัไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใด ๆ ให้ขอ
อนุมตัหิลกัการรบัความเสีย่งไวแ้ละไม่ด าเนินการใด ๆ แต่ควรมมีาตรการตดิตามอย่างใกลช้ดิเพื่อรองรบัผลที่
จะเกดิขึน้ 
  2)  การลดหรอืควบคุมความเสีย่ง หมายถงึ การลดโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ หรอืลดความเสยีหาย 
โดยการจดัระบบการควบคุม หรอืเปลีย่นแปลงขัน้ตอนบางส่วนของกจิกรรมหรอืโครงการทีน่ าไปสู่เหตุการณ์
ทีเ่ป็นความเสีย่ง เพื่อใหม้กีารควบคุมทีเ่พยีงพอและเหมาะสม เช่น การปรบัปรงุกระบวนการด าเนินงาน การ
จดัอบรมเพิม่ทกัษะในการท างาน และการจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 
  3)  การหยดุหรอืหลกีเลีย่งความเสีย่ง หมายถงึ ความเสีย่งทีไ่มส่ามารถยอมรบัและตอ้ง
จดัการใหค้วามเสีย่งนัน้ไปอยูน่อกเหนือจากเงือ่นไขการด าเนินงาน โดยมวีธิกีารจดัการความเสีย่งในกลุ่มนี้ 
เช่น การหยดุหรอืยกเลกิการด าเนินงานหรอืกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งนัน้ 
  4)  การถ่ายโอนความเสีย่ง หมายถงึ ความเสีย่งทีส่ามารถโอนไปใหผู้อ้ื่นได ้เช่น การท า
ประกนัภยั ประกนัทรพัยส์นิ กบับรษิทัประกนั การจา้งบุคคลภายนอกหรอืการจา้งบรษิทัภายนอกมาจดัการใน
งานบางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิง่ปลกูสรา้งต่างๆ 
 

4.  การรายงานและติดตามผล 
  หลงัจากจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งและมกีารด าเนินงานตามแผนแลว้ จะต้องมกีารรายงาน
และติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าได้มกีารด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผล คอื เป็นการประเมนิคุณภาพและความเหมาะสมของวธิกีารจดัการความเสี่ยง 
รวมทัง้ตดิตามผลการจดัการความเสีย่งทีไ่ดม้กีารด าเนินการไปแลว้ว่าบรรลุวตัถุประสงคข์องการบรหิารความ
เสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจดัการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้
ด าเนินการต่อไป หรอืวธิกีารบรหิารจดัการความเสี่ยงที่ควรปรบัเปลี่ยน และน าผลการตดิตามไปรายงานให้
ฝ่ายบรหิารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ขา้งต้น ทัง้น้ี กระบวนการสอบทานอาจก าหนดขอ้มูลที่ต้อง
ตดิตาม พรอ้มทัง้ความถีใ่นการตดิตามผล โดยสามารถตดิตามผลไดใ้น 2 ลกัษณะ คอื  
  1)  การตดิตามผลเป็นรายครัง้ เป็นการตดิตามตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด เช่น ทุก 3 เดอืน 
ทุก 6 เดอืน ทุก 9 เดอืน หรอืทุกสิน้ปี เป็นต้น 
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  2)  การตดิตามผลในระหว่างการปฏบิตังิาน เป็นการตดิตามทีร่วมอยูใ่นการด าเนินงานต่างๆ 
ตามปกตขิองหน่วยงาน 
5.  การประเมินผลการบริหารความเส่ียง 
  คณะท างานบรหิารความเสีย่ง จะตอ้งท าสรปุรายงานผลและประเมนิผลการบรหิารความเสี่ยง
ประจ าปีต่อนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา เพื่อให้มัน่ใจว่าองค์การบรหิารส่วนต าบลหนอง
กลางนามกีารบรหิารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพยีงพอ ถูกต้อง และมปีระสทิธผิล มาตรการหรอื
กลไกการควบคุมความเสีย่งทีด่ าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ได้จรงิและอยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได ้หรอืตอ้งจดัหามาตรการหรอืตวัควบคุมอื่นเพิม่เตมิ เพื่อใหค้วามเสีย่งทีย่งัเหลอือยูห่ลงัมกีารจดัการ 
อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้และใหอ้งคก์รมกีารบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนื่องจนเป็นวฒันธรรมในการปฏบิตังิาน 
 

6.  การทบทวนการบริหารความเส่ียง 
  การทบทวนแผนการบรหิารความเสีย่ง เป็นการทบทวนประสทิธภิาพของแนวการบรหิาร
ความเสีย่งในทุกขัน้ตอน เพื่อการปรบัปรงุและพฒันาแผนงานในการบรหิารความเสีย่งใหท้นัสมยัและ
เหมาะสมกบัการปฏบิตังิานจรงิเป็นประจ าทุกปี 
  



29 
 

  ในปีงบประมาณ 2564 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา ไดด้ าเนินการวเิคราะห์และ
จดัท าแผนบรหิารความเสี่ยงเพื่อเตรยีมการรองรบัสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพจิารณาจาก
ภารกจิ อ านาจหน้าที ่ตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ถงึแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่
7) พ.ศ.2562 พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. 2542 และระเบยีบ กฎหมายต่าง ๆ ทีก่ าหนดใหเ้ป็นภารกจิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประกอบกบั
พจิารณาจากผลการปฏบิตังิานทีผ่่านมา น ามาคดัเลอืกความเสีย่งเพื่อก าหนดมาตรการหรอืแผนปฏบิตักิารใน
การจดัการและควบคุมความเสีย่ง เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏบิตัริาชการขององคก์าร
บรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา โดยแผนบรหิารความเสี่ยงประจ าปี 2564 ขององค์การบรหิารส่วนต าบล
หนองกลางนามอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั ดงันี้ 

1.  ความเสีย่ง 
2.  ระดบัความเสีย่ง 
3.  กจิกรรมการควบคุม/จดัการความเสีย่ง 
4.  วตัถุประสงค ์
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
6.  ผลส าเรจ็ทีค่าดหวงั 
7.  งบประมาณ 
8.  ผูร้บัผดิชอบ  
9.  ระดบัความเสีย่งทีค่าดหวงั 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

บทท่ี 5  แผนบริหารความเส่ียง 
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แผนการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2565 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัราชบรุี 

ความเสีย่ง ระดบั 
ความ
เสีย่ง 

กจิกรรมการ
ควบคุม/ 

จดัการความเสีย่ง 

วตัถุประสงค ์ ระยะเวลา 
ด าเนินกา

ร 

ผลส าเรจ็ที่
คาดหวงั 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอ
บ 

ระดบัความเสีย่งทีค่าดหวงั 
ภายหลงัด าเนินการจดัการความ

เสีย่ง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน (Operational Risk) 
1. การใชดุ้ลพนิิจของผู้
มอี านาจในการ
อนุญาต อนุมตั ิต่างๆ 

10 การพจิารณา
อนุญาต อนุมตั ิยดึ
หลกักฎหมาย 
ระเบยีบ อย่าง
เคร่งครดั 

เพื่อใหเ้กดิความเป็น
ธรรม และความถูก
ตอ้ง 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

การพจิารณา
อนุญาต อนุมตั ิมี
ความรวดเรว็ 
ถูกตอ้ง 

- ทุกกอง 1 5 5 

๒.  การปฏบิตัหิน้าที่
โดยมชิอบหรอืละเวน้
การปฏบิตัหิน้าที ่

10 ก ากบัดแูล ควบคมุ
การปฏบิตังิาน ให้
ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย 

- เพื่อใหอ้งคก์ร
ปลอดการทุจรติ  
- เพื่อใหป้ระชาชน
ไดร้บับรกิารทีด่ ี

ม.ค.-ก.ย.
2553 

การปฏบิตังิาน
โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

- ทุกกอง 1 5 5 

3.  โครงการก่อสรา้ง
พืน้ฐานไม่มคีุณภาพ 
ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 

10 ตัง้คณะกรรมการ
ตรวจรบังานจา้ง 

เพื่อใหโ้ครงการ
ก่อสรา้งทุกโครงการ
ใชป้ระโยชน์อย่าง
คุม้ค่า 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

โครงการก่อสรา้ง
ทุกโครงการไดใ้ช้
ประโยชน์ และ
แกไ้ขปญัหาของ
ประชาชนได ้

- กองช่าง 1 5 5 

4.  เกดิสาธารณภยัใน
พืน้ที ่

10 - จดัท าแผนป้องกนั
บรรเทาสาธารณภยั 
- จดัตัง้ศนูย์
ช่วยเหลอืประชาชน 

เพื่อช่วยเหลอื
ประชาชนไดท้นัท ี

ม.ค.-ก.ย.
2565 

ประชาชนที่
ประสบเหตุไดร้บั
ความช่วยเหลอื 

- สป. 2 4 8 
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ความเสีย่ง ระดบั 

ความ
เสีย่ง 

กจิกรรมการ
ควบคุม/ 

จดัการความเสีย่ง 

วตัถุประสงค ์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเรจ็ที่
คาดหวงั 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ ระดบัความเสีย่งทีค่าดหวงั 
ภายหลงัด าเนินการจดัการความ

เสีย่ง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั (Compliance Risk) 
5.  ความผดิพลาดใน
การปฏบิตังิาน 
เน่ืองจากขาดรูค้วาม
เขา้ใจในระเบยีบ 
กฎหมายทีน่ าไปใชใ้น
การปฏบิตังิาน 

15 สง่พนกังานเขา้รบั
การอบรม 

เพื่อให้
ปฏบิตังิานได้
ถูกตอ้ง 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

ไม่เกดิความ
ผดิพลาดในการ
ปฏบิตังิาน 

- ทุกกอง 1 5 5 

6.  การจดัซือ้จดัจา้ง
และการบรหิารพสัดุ 
เป็นไปอย่างไม่ถูกตอ้ง 

15 สง่พนกังานเขา้รบั
การอบรม 

เพื่อให้
ปฏบิตังิานได้
ถูกตอ้ง 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

ไม่เกดิความ
ผดิพลาดในการ
ปฏบิตังิาน 

- กองคลงั 1 5 5 

 
  



32 
 

ความเสีย่ง ระดบั 
ความ
เสีย่ง 

กจิกรรมการ
ควบคุม/ 

จดัการความเสีย่ง 

วตัถุประสงค ์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเรจ็ที่
คาดหวงั 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ ระดบัความเสีย่งทีค่าดหวงั 
ภายหลงัด าเนินการจดัการความ

เสีย่ง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risk) 
7.  การทจุรติในการ
เบกิจ่ายต่างๆ 

15 มกีารตรวจสอบโดย
หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

เพื่อไม่ใหเ้กดิ
การทุจรติ 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

ไม่มกีารทุจรติใน
หน่วยงาน 

- กองคลงั 1 5 5 

8.  การน าทรพัยส์นิ
ของทางราชการไปใช้
ประโยชน์สว่นตวั 

15 มกีารตรวจสอบโดย
งานพสัด ุ

เพื่อไม่ให้
ราชการเสยี
ประโยชน์ 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

ไม่มกีารน า
ทรพัยส์นิราชการ
ไปใชป้ระโยชน์
สว่นตวั 

- กองคลงั 1 5 5 

9.  การจ่ายเบีย้ยงัชพี
ไม่ถูกตอ้งตามระเบยีบ 
กฎหมาย 

16 ตรวจสอบขอ้มลูกบั
ฐานขอ้มลู
กรมบญัชกีลาง 

เพื่อไม่ให้
ราชการ
เสยีหาย 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

การจ่ายเบีย้ยงั
ชพีเป็นไปอย่าง
ถูกตอ้ง 

- ส านกัปลดั 1 5 5 
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ความเสีย่ง ระดบั 
ความ
เสีย่ง 

กจิกรรมการ
ควบคุม/ 

จดัการความเสีย่ง 

วตัถุประสงค ์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเรจ็ที่
คาดหวงั 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ ระดบัความเสีย่งทีค่าดหวงั 
ภายหลงัด าเนินการจดัการความ

เสีย่ง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งเชงิยทุธศาสตร ์(Strategic Risk) 
10. วางแผนการ
พฒันาไม่ถูกตอ้ง 
เหมาะสม สอดคลอ้ง
กบัปญัหาและความ
ตอ้งการของประชาชน 

15 มกีารตดิตาม
ประเมนิผล
แผนพฒันาทอ้งถิน่
ทุกปี 

- เพื่อให้
แผนพฒันาเป็น
กรอบในการท า
งบประมาณ
รายจ่ายไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ 
- เพื่อใหร้ะดบั
ความส าเรจ็ของ
แผนสงูกว่ารอ้ย
ละ 60 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

- แผนพฒันา
สามารถใชเ้ป็น
กรอบในการท า
งบประมาณ
รายจ่ายไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 
- ระดบั
ความส าเรจ็ของ
แผนสงูกว่ารอ้ย
ละ 60 

- สป. 1 5 5 
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แผนการบริหารจดัการความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองกลางนา อ าเภอเมือง  จงัหวดัราชบรีุ     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แผนการบริหารจดัการความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองกลางนา อ าเภอเมือง  จงัหวดัราชบรีุ     
 

แบบประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัราชบรุี 

******************************* 
ค าชีแ้จง : จงใหค้ะแนนระดบัโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง (1) และระดบัความรนุแรงของผลกระทบ (2) ตาม
ระดบั ดงันี้ 1 = น้อยทีสุ่ด  2 = น้อย  3 = ปานกลาง  1 = สงู  1 = สงูทีสุ่ด   

ความเส่ียง ปัจจยั/สาเหต ุ การประเมินความเส่ียง 
โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดบัความ
เส่ียง 

(1)x(2) =(3) 
1. การใชดุ้ลพนิิจของผูม้อี านาจใน
การอนุญาต อนุมตั ิต่างๆ 

ปจัจยัภายใน 
- การน าระบบอุปถมัภม์าใชใ้นการ
ปฏบิตัริาชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนกังานสว่นต าบล 
-  ความไม่ยุตธิรรมของผูม้อี านาจใน
การตดัสนิใจ สัง่การ 

   

2.  ความผดิพลาดในการ
ปฏบิตังิาน เน่ืองจากขาดรูค้วาม
เขา้ใจในระเบยีบ กฎหมายที่
น าไปใชใ้นการปฏบิตังิาน 

ปจัจยัภายนอก 
- กฎหมาย ระเบยีบ ทีอ่อกมาไมม่ี
ความชดัเจนในการปฏบิตั ิ
- หน่วยงานทีอ่อกกฎหมาย ระเบยีบ 
ไม่มกีารใหค้วามรูก้่อนการบงัคบัใช ้
ปจัจยัภายใน 
- พนกังานสว่นต าบลไม่สนใจอ่าน
ระเบยีบ กฎหมาย 
- ไม่มกีารจดัท าหรอืรวบรวมองค์
ความรูใ้นหน่วยงาน 

   

3.  การทจุรติในการเบกิจ่ายต่างๆ ปจัจยัภายใน 
- ขาดการควบคมุ ตรวจสอบอยา่ง
เขม้งวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุมพอทีจ่ะ
ปิดช่องว่างการทุจรติ 

   

4.  วางแผนการพฒันาไมถู่กตอ้ง 
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัปญัหา
และความตอ้งการของประชาชน 

ปจัจยัภายใน 
- ผูบ้รหิารวางแผนพฒันาโดยยดึจากความ
ตอ้งการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสยีง 
และผลประโยชน์ทีต่นเองจะไดร้บั 
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แผนการบริหารจดัการความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองกลางนา อ าเภอเมือง  จงัหวดัราชบรีุ     
 

ความเส่ียง ปัจจยั/สาเหต ุ การประเมินความเส่ียง 
โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดบัความ
เส่ียง 

(1)x(2) =(3) 
5.  การจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิาร
พสัดุ เป็นไปอย่างไมถู่กตอ้ง 

ปจัจยัภายนอก 
- ระเบยีบกฎหมายฉบบัใหมอ่อกมา
บงัคบัใชจ้ านวนมาก 
- มกีารปรบัเปลีย่นระเบยีบ กฎหมาย
ตลอดเวลา 
ปจัจยัภายใน 
- การขาดความรูค้วามเขา้ใจของผู้
ปฏบิตั ิ
- พนกังานผูม้หีน้าทีจ่ดัซื้อจดัจา้งทุจรติ 
รบัผลประโยชน์จากผูข้าย ผูร้บัจา้ง 

   

6.  การน าทรพัยส์นิของทางราชการไป
ใชป้ระโยชน์สว่นตวั 

ปจัจยัภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เคร่งครดั 
- ผูป้ฏบิตัทิุจรติ 

   

7.  การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบหรอืละ
เวน้การปฏบิตัหิน้าที ่

ปจัจยัภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เขม้งวด 
- ระบบตรวจสอบไมร่ดักุมพอทีจ่ะปิด
ช่องว่างการทุจรติ 
- ผูป้ฏบิตัขิาดจติส านึกในการเป็น
ขา้ราชการทีด่ ี

   

8.  โครงการก่อสรา้งพืน้ฐานไมม่ี
คุณภาพ ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ 

ปจัจยัภายใน 
- ผูป้ฏบิตังิานไมค่ านึงถงึประโยชน์ของ
ทางราชการ 
- ผูป้ฏบิตังิานมผีลประโยชน์ในงานทีท่ า 

   

9.  การจ่ายเบีย้ยงัชพีไมถู่กตอ้งตาม
ระเบยีบ กฎหมาย 

ปจัจยัภายใน 
- ผูป้ฏบิตังิานบกพร่อง ไมต่รวจสอบ
คุณสมบตัขิองผูข้อรบัเบีย้ยงัชพีให้
เป็นไปตามระเบยีบ กฎหมาย 

   

10.  เกดิสาธารณภยัในพืน้ที ่ ปจัจยัภายนอก 
- สภาพดนิ ฟ้า อากาศ 
ปจัจยัภายใน 
- อุปกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใช ้
กระแสไฟฟ้า 

   

 


