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ค าน า 
 

ด้วยพระราชบัจจัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน  
2561 โดยมาตรา 79 บัจจัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ
บริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และ
กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2562 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น
หน่วยงานของรัฐตาม หลักเกณฑ์นี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเบจจขรี  จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2565  เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผล  เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยง อันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ  การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหอยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างม ีประสิทธิภาพ 
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บทที ่ ๑  บทน า 
1.หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัจจัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัจจัติให้หน่วยงาน 
ของ รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้น 
เพ่ือให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มรการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ที ่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้  

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะ 
ช่วย ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการด าเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความ
เสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องมี
การ บริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมาย
ของ หน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัจของความเสี่ยง 
ก าหนด แนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดความสูจเสียและโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 
                    ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเบจจขร จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น 
ส าหรับ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลด
มูลเหตุที่จะท า ให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้ 
 

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
๑. เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเบจจขร  
๒. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง  
๓. เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเบจจขร อย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ๔. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเบจจขร 
 ๕. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบลเบจจขร 

๓. เป้าหมาย  
๑. ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือนน าไปใช้ ในการ 

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ไว้  
๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ  เสี่ยง

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 ๓. สามารถน าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  
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 ๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การ บริหาร
ส่วนต าบลเบจจขร 
๔. นิยามความเสี่ยง  

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความ  
เสียหาย ท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ 
การเงิน การด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุม 
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ
ความ เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการกับความ 
เสี่ยง ที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่  
เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ  

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่นงาน 
ส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการท างานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน 
                   2. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัด  
ให้มีระบบการควบคมุต่างๆเพ่ือป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา 
                   3. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหา 
ผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การท าประกันต่างๆ  
                   4. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องท าสิ่งใดเพ่ิมเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาส 
ที่ จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 
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บทที่  ๒ 
๑. สภาพทั่วไป 
   ๑.๑ ที่ตั้ง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเบจจขร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ถนนสายวัฒนา - คลองหาด 
ต าบลเบจจขร อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอคลองหาด ๑๐ กิโลเมตร ห่างจาก จังหวัด
สระแก้ว ๖๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒๗,๕๔๐ ไร่ หรือประมาณ ๔๔.๐๖ ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
    ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลไทรทอง และต าบลไทรเดี่ยว อ าเภอคลองหาด 
    ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลทับพริก อ าเภออรัจประเทศ 
    ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลซับมะกรูด อ าเภอคลองหาด 
    ทิศใต้ ติดต่อ ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด 
๑.๒ ภูมิประเทศ 
    ต าบลเบจจขร มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ลอนคลื่นสูงๆต่ าๆ ลักษณะเป็นสูงเนินเขา น้ า
ท่วมเป็นบางแห่ง ซึ่งเดิมพ้ืนที่ต าบลเบจจขรเป็นป่าดงดิบ โดยสรุปสภาพพ้ืนที่ต าบลเบจจขร แบ่งลักษณะพ้ืนที่ได้ 
๒ ลักษณะ ดังนี้ 
    ๑. ลักษณะพ้ืนที่ดอน จะใช้ปลูกพืชไร่และไม้ยืนต้น อยู่ทางทิศตะวันออกและ
ทิศใต้ของต าบล ลักษณะพ้ืนที่เป็นภูเขาต่ าและที่ดอน 
    ๒. ลักษณะพ้ืนที่ราบต่ า จะใช้ปลูกข้าว ไม้ผล อยู่ทางทิศตะวันออกของต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเบจจขรมีจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ภายในต าบลจ านวน ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้ 

   หมู่ที่ ๑ บ้านน้ าค า   หมู่ที่ ๖ บ้านซับพลู 
   หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยไคร้เหนือ  หมู่ที่ ๗ บ้านเขาดินแดง 
   หมู่ที่ ๓ บ้านเขาจานแก่น   หมู่ที่ ๘ บ้านซับพลูเหนือ 
   หมู่ที่ ๔ บ้านเบจจขร   หมู่ที่ ๙ บ้านวังไหม 
   หมู่ที่ ๕ บ้านชุมทอง   หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้อยเจริจสุข 
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ตารางแสดงรายชื่อผู้ปกครองหมู่บ้านและผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ก านันผผู้ใหจ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ต าแหน่งในสภา 

๑ น้ าค า นางสาววราศิณี ดอกไม้ นายดอกรัก หวังเครื่องกลาง สมาชิกสภา อบต. 

๒ ห้วยไคร้เหนือ นายบุจเชิด สีลาใส นางสาวนริศรา วงศ์จอม สมาชิกสภา อบต. 

๓ เขาจานแก่น นายสมาน ปริโยทัย นางสุภาภรณ์ ภักตะไชย สมาชิกสภา อบต. 

๔ เบจจขร นายบุจเหลือ แต้มทอง นางสาวสุนัดดา บุจเจียม สมาชิกสภา อบต. 

๕ ชุมทอง นายสัจจา อินทรประสพ นางขวัจเรือน พันหนองแสง สมาชิกสภา อบต 

๖ ซับพลู นายค าพันธ์ การเกณฑ์ นายประสาท  เปลี่ยนอ่วม สมาชิกสภา อบต. 

๗ เขาดินแดง นายสมพงศ์ เฉลิมศรี นางพรทิพย์ ตรีมงคล รองประธานสภาฯ 

๘ ซับพลูเหนือ นายช านาจ นิลใหจ่ นางส ารวย เกตุชาติ ประธานสภาฯ 

๙ วังไหม นายสังวาล ศรีประสาน นายอนงค์ กองขันธ์ สมาชิกสภา อบต. 

๑๐ บ้านน้อยเจริจสุข นายอภิสิทธิ์ สงเหลา นางบุจเหลือ เชียงทอง สมาชิกสภา อบต. 

 
ล าดับที่ นายก อบต. คณะผู้บริหาร ต าแหน่ง 
๑ นางสาวทัศนีย์  สิงหะ นายจันทร์ ปุริปุจโน 

นางสาวสุภาพร เฉลิมศรี 
นายสะอาด  ขันนอก 

รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายกฯ 
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๑.๕ ประชากร 
    ประชากรรวมทั้งสิ้น ๔,๓77 คน แยกเป็นชาย ๒,205 คน หจิง ๒,๑72 คน 
จ านวน ๑,๓๒๘ ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหจ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

 
ประชากร จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
๑ น้ าค า 488 476 964 309 
๒ ห้วยไคร้เหนือ 185 ๑๘5 370 127 
๓ เขาจานแก่น 114 134 248 66 
๔ เบจจขร 285 294 579 205 
๕ ชุมทอง 387 ๓95 782 199 
๖ ซับพลู ๒๓1 ๒14 ๔45 150 
๗ เขาดินแดง ๑48 ๑42 ๒90 94 
๘ ซับพลูเหนือ ๑๒1 ๑10 ๒๓6 91 
๙ วังไหม ๒๐1 188 389 122 

๑๐ บ้านน้อยเจริจสุข 87 71 158 48 
รวม ๒,๒47 ๒,209 ๔,456 ๑,411 

 
๒. สภาพทางเศรษฐกิจ 
   ประชากรส่วนใหจ่ในต าบลเบจจขร ประกอบเกษตรกรรมมากที่สุด โดยเฉพาะการปลูก
อ้อย ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกมากที่สุดในต าบล รองลงมาคือ มันส าปะหลัง มะละกอ ข้าวโพด และนอกเหนือจากอาชีพ
เกษตรคือ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ แต่ในปัจจุบันได้มีการเริ่มขยายตัวทางอุตสาหกรรมบ้าง โดยมี
แหล่งรับซื้อพืชทางการเกษตร ๑ แห่ง และมีตลาดลานค้าชุมชน ๒ แห่ง (ตลาดนัดชุมชนบ้านน้ าค า ตลาดค้าชุมชน
ชุมทอง) ท าให้ประชากรได้มีโอกาสประกอบอาชีพตามความต้องการของแต่ละบุคคล เช่นเกษตรกรรม การ
พาณิชย์และอ่ืนๆ 
   ๒.๑ หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
    ปั๊มน้ ามัน      จ านวน   ๙       แห่ง 
    ลานมันส าปะหลัง     จ านวน   ๒       แห่ง 
    ร้านขายของช าผอุปกรณ์การเกษตร   จ านวน   ๑๘     แห่ง 
    ร้านซ่อมรถ      จ านวน   ๘       แห่ง 
    โรงสี (ขนาดเล็ก)     จ านวน   ๔       แห่ง 
  ๓. สภาพสังคม 
   ๓.๑ การศึกษา 
    โรงเรียนระดับประถมศึกษา    จ านวน   ๓       แห่ง 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน   ๒       แห่ง 
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   ๓.๒ สถาบันและองค์กรศาสนา 
    วัด       จ านวน   ๕       แห่ง 
    ส านักสงฆ์      จ านวน   ๓       แห่ง 
   ๓.๓ สาธารณสุข 
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ    จ านวน   ๒       แห่ง 
    อัตราการใช้ส้วมราดน้ า     ร้อยละ   ๑๐๐ 
   ๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    จุดพักสายตรวจต าบลเบจจขร    จ านวน   ๑       แห่ง 
 ๔. การบริการขั้นพื้นฐาน 
  ๔.๑ การคมนาคมและการจราจร 
   ต าบลเบจจขร มีการคมนาคมค่อนข้างสะดวก มีทางหลวงแผ่นดิน (ลาดยาง) ตัดผ่าน
ต าบล ๒ สาย มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและต าบล ซึ่งเป็นถนนลูกรังและลาดยาง แต่จะมีปัจหาบ้างโดยเฉพาะ
ช่วงฤดูฝน ดังตารางที่ ๔.๑ นี้ 

ตารางท่ี ๔.๑ สภาพถนนในต าบลเบญจขร 
ถนน สภาพถนน 

ถนนลาดยาง จ านวน ๔ สาย 
๑.สายวัฒนานคร - คลองหาด(เส้นใน)ยาว ๕ กม. ผ่านหมู่ ๓,๕,๙,๘,๖ 
๒.สายวัฒนานคร - คลองหาด(เส้นนอก)ยาว ๓ กม. ผ่านหมู่ ๒,๑ 
๓.สายเบจจขร - คลองยาง ยาว ๔ กม. ผ่านหมู่ ๑๐,๔ 
๔.สายบ้านซับพลู - คลองกลาง ยาว ๔ กม. ผ่านหมู่ ๖,๘ 

 
ใช้งานได้ดี 
ใช้งานได้ดีแต่แคบ 
ไม่ดีเป็นหลุมเป็นบ่อ(รถบรรทุกมาก) 
ช่วงระยะกลางของถนนไม่ดี 

ถนนลูกรัง จ านวน ๖ สาย 
๑.สายบ้านวังไหม - บ้านเขาดินแดง - บ้านน้ าค า ยาว ๔.๕ กม. 
ผ่านหมู่ ๙,๗,๑ 
 
๒.สายบ้านชุมทอง - บ้านหนองคาย(ต าบลไทรเดี่ยว) ยาว ๖ กม. 
ผ่านหมู่ ๕ 
๓.สายบ้านชุมทอง - บ้านน้อยเจริจสุข ยาว ๔ กม. ผ่านหมู่ ๕,๔,๑๐ 
๔.สายบ้านน้ าค า - บ้านซับพลู - บ้านซับพลูเหนือ  
ยาวประมาณ ๑๐ กม. ผ่านหมู่ ๑,๖,๗,๘ 

 
ถนนลูกรังทุกสาย ในช่วงหน้าฝน
เป็นหลุมเป็นบ่อและในช่วงหน้าแล้ง
ฝุ่นมาก 

 
ถนน สภาพถนน 

๕.สายบ้านซับพล-ูบ้านห้วยไคร้เหนือ ยาวประมาณ ๓-๔ กม. 
ผ่านหมู่ ๖,๒ 
๖.สายบ้านชุมทอง-บ้านเขาจานแก่น ยาว ๖ กม. ผ่านหมู่ ๕,๓ 

 

ถนนดิน มีจ านวนมาก ในช่วงฤดูฝนใช้รถแทรกเตอร์ดูแลกันเองตามสภาพ การคมนาคมสัจจรไม่สะดวก 
   

๔.๒ การใช้ไฟฟ้า 
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   ต าบลเบจจขร มีไฟฟ้าเข้าครบทุกหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของครัวเรือนทั้งหมด ใน
ส่วนของครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง เนื่องจากอยู่ไกลจากเสาไฟฟ้าหลักการแก้ปัจหาจึงต้องใช้ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และตะเกียง บางครัวเรือนใช้วิธีการลากสายไฟพ่วงจากเพ่ือนบ้าน ส่วนครัวเรือนที่ไฟฟ้าใช้พบปัจหาคือ
ในช่วงฝนตกจะเกิดไฟฟ้าดับและไฟฟ้าไม่พอเกิดจากไฟฟ้าตก 
  ๔.๓ หารโทรคมนาคม 
   - ประชากรส่วนใหจ่มีโทรทัศน์เคลื่อนที่จากผู้ให้บริการเอกชนและสัจจาณครอบคลุม
ครบถ้วนท าให้ระบบสื่อสารสามารถเข้าถึงทุกพ้ืนที่ภายในต าบลเบจจขร 
  ๔.๔ ระบบประปา 
   ประปาผบ่อบาดาลสาธารณะต าบลเบจจขร มีระบบประปาให้บริการประชาชนเกือบทุก
หมู่บ้าน ยกเว้น ๒ หมู่บ้านที่ไม่มีประปาหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๗,๘ 
  ๔.๕ แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   แหล่งน้ าธรรมชาติในต าบลเบจจขร มีคลองสายหลัก ๔ คลอง คือ คลองไผ่ คลองวังจิก 
คลองไคร้เล็กและคลองน้ าค า ซึ่งเป็นคลองที่ใช้ในการเกษตรของต าบล รวมทั้งยังมีคลองย่อยๆ อีก แต่ในปัจจุบัน
คลองส่วนใหจ่มีน้ าใช้ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง ดังตารางที่ ๔.๕ 

ตารางท่ี ๔.๕ แหล่งน้ าธรรมชาติในต าบล 
ชื่อล าน้ า/แหล่งน้ า ไหลผ่านหมู่บ้าน สภาพแหล่งน้ า 

๑.คลองไผ่ หมู่ ๓ ๕ ๔ และ ๙ ความยาว ๑๐ กม. หน้าแล้งไม่มีน้ า ใช้น้ าด้าน
การเกษตร 

๒.คลองวังจิก(คลองห้วยไคร้) หมู่ ๘ ๖ ๒ และ ๑ ความยาว ๑๕ กม. หน้าแล้งไม่มีน้ า เพราะใช้
งานน้ ามากในด้านการเกษตร 

๓.คลองไคร้เล็ก หมู่ ๒ ความยาว ๒ กม. น้ าไหลซึมตลอดหากมีฝายก็
สามารถเก็บน้ าได้ 

๔.คลองน้ าค า หมู่ ๗ และ ๑ ความยาว ๑๐ กม. มีน้ าเป็นบางช่วง 
๕.คลองเบจจขร หมู่ ๔ หน้าแล้งไม่มีน้ า 
๖.ปลายคลองไผ่ หมู่ ๙ หน้าแล้งไม่มีน้ า 
๗.คลองตาบุจ หมู่ ๑ หน้าแล้งไม่มีน้ า 
๘.คลองตาลอ หมู่ ๒ และ ๖ ความยาว ๒ กม. มีน้ าไม่ขาดแต่น้อยเพราะไม่

มีฝายกั้น 
  
  ๔.๖ แห่งน้ าสาธารณะ 
   แหล่งน้ าสาธารณะ ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ า ๑ แห่ง ฝาย ๙ แห่ง และสระน้ าสาธารณะ 
๔ แห่ง เนื่องจากต าบลเบจจขรมีพ้ืนที่มากแต่แหล่งน้ าสาธารณะมีน้อย รวมทั้งเป็นแหล่งน้ าขนาดเล็กจึงไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน ดังตารางที่ ๔.๖ 
 
 

ตารางท่ี ๔.๖ แหล่งน้ าสาธารณะในต าบล 
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อ่างเก็บน้ า ขนาด (ไร่) สภาพแหล่งน้ า 
๑.บ้านเขาดินแดง หมู่ ๗ ๑๕ ไร่ (๔ เมตร) มีน้ าตลอดปี 

ฝาย ความสูงและความกว้าง (เมตร) สภาพแหล่งน้ า 
๑.ฝายน้ าล้น หมู่ที่ ๑ 
๒.ฝาย มข.๒๗ หมูที่ ๑ 
๓.ฝาย มข.๒๗ หมูที่ ๒ 
๔.ฝาย มข.๒๗ หมูที่ ๒ 
๕.ฝาย มข.๒๗ หมูที่ ๓ 
๖.ฝายน้ าล้นของชลประทาน 
หมู่ที่ ๕ 
๗.ฝาย รพช. หมู่ที่ ๕ 
๘.ฝาย มข.๒๗ หมู่ที่ ๖ 
๙.ฝายน้ าล้น หมู่ที่ ๗ 
๑๐.ฝายน้ าล้น หมู่ที่ ๙ 
๑๑.ฝายน้ าล้น หมู่ที่ ๒ 

สูง ๓.๕ กว้าง ๒๒ 
สูง ๑.๕ กว้าง ๑๐ 
สูง ๑.๕ กว้าง ๑๐ 
สูง ๑.๕ กว้าง ๑๐ 
สูง ๑.๕ กว้าง ๑๐ 

กว้าง ๑๕ 
กว้าง ๑๕ 
กว้าง ๑๐ 
กว้าง ๑๕ 

สูง ๓.๕ กว้าง ๒๒ 
สูง ๓ กว้าง ๑๐ 

ใช้งานได้ดี 
พังแล้ว 
ใช้งานได้ดีถ้ามีน้ า 
พังแล้ว 
ใช้งานได้ดีถ้ามีน้ า 
ใช้งานได้ดีถ้ามีน้ า 
ใช้งานได้ดีถ้ามีน้ า 
ใช้งานได้ดีถ้ามีน้ า 
ใช้งานได้ดีถ้ามีน้ า 
รั่ว 
ใช้งานได้ดี 

สระน้ าสาธารณะ ขนาดและความลึก (ไร่) สภาพแหล่งน้ า 
๑.หมู่ที่ ๑ 
๒.หมู่ที่ ๒ 
๓.หมู่ที่ ๓ 
 
๔.หมู่ที่ ๔ 

๘ ไร่ 
๑๐ ไร่ 
๑๐ ไร่ 

 
๘ ไร่ (๓ เมตร) 

หน้าแล้งน้ าแล้ง 
ไม่มีน้ า เก็บน้ าไม่อยู่ 
มีน้ าตลอดปี (ใช้ในประปาไม่พอใช้
การเกษตร) 
ไม่มีน้ าหน้าแล้งหน้าฝนน้ าไม่เต็ม (บน
เขา) 

  
                 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเบจจขร แบ่งส่วนราชการบริหาร 
เป็นฝ่ายนิติบัจจัติและฝ่ายบริหารประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ๒ คน เป็นผู้ช่วยในการบริหารส่วนต าบลและแต่งตั้งเลขานุการอีก ๑ คน โดยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและฝ่ายนิติบัจจัติ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและในการด าเนินงานหรือปฏิบัติงานจะมี
ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร มีส่วนราชการ ๔ ส่วน ดังนี้  
 ๑. ส านักงานปลัด มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและ
คดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งาน
สังคมสงเคราะห์ และงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 ๒. กองคลัง มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัจชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้และงาน
ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 ๓. กองช่าง มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานออกแบบ ควบคุมอาหารและผังเมือง งาน
ประสานสาธารณูปโภค 
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 ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษาและกิจการ
โรงเรียนและงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ด้านการเมือง การบริหาร 
 ก. ศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (๑) จ านวนบุคลากร    จ านวน ๒7 คน 
   - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      ๑  คน 
   - รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     ๑  คน 
   - ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   9  คน 
   - ต าแหน่งในกองคลัง      5  คน 
   - ต าแหน่งในกองช่าง       2  คน 
   - ต าแหน่งในกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    9  คน 
 
  (๒) ระดับการศึกษาของบุคลากร (พนักงานส่วนต าบล) 
   - ปริจจาโท        6  คน 
   - ปริจจาตรี        5  คน 
   - มัธยมศึกษาผอาชีวศึกษา      1  คน 
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บทที ่๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
แนวทางการดาเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเบจจขร แบ่งออกเป็น 2  

ระยะ ดังนี้  
ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย  
๑) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเบจจขร  
๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง  
๓) วิเคราะห์และจัดลาดับความส าคัจของปัจจัยเสี่ยง  
๔) จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัย 

เสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง  
5) สื่อสารทาความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลเบจจขรทราบ และสามารถนาไปปฏิบัติได้  
6) รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
๗) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน  
๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา  
๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสาหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท  
๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  
๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนต าบลในการดาเนินการบริหารความเสี่ยง 

 

๒. คณะทางานบริหารความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนต าบลเบจจขร แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี 

องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าเบจจขร ประธานกรรมการ  
2) หัวหน้าสานักปลัด กรรมการ  
3) ผู้อานวยการกองคลัง กรรมการ  
4) ผู้อานวยการกองช่าง กรรมการ  
5) ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ  
6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ  
7) นิติกร ผู้ช่วยเลขานุการ  

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงาน 
ของรัฐ ดังนี้  

๑) จัดทาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  
๓) จัดทารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลาดับ 
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ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานขององค์กร  รวมทั้งการจัดทาแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลเบจจขร มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้  

  1.การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งท่ีมีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถ ุ
ประสงค ์โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร  
                     2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ทาให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม  
                      ๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความ
เสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า
ในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับ
ด้วย  
                      4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ได้ดาเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ  
                       5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจาปี เพ่ือให้
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือ
กลไกความเสี่ยงที่ดาเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้อง
จัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  

             6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความ 
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
 

                                                                    1.ระบุความ 
                                                                                    เสี่ยง 
 

                                                        6.ทบทวน                                                2. ประเมิน 
                                                   การบรหิาร                                                ความเสีย่ง 
                                                   ความเสีย่ง      
 
 
 
                                                       5. ประเมินผล                                                3.จัดการ 
                                                        การบรหิาร                                                   ความเสี่ยง 
                                                         ความเสีย่ง 
                                                                                        4.รายงาน 
                                                                                         และตดิตาม 
                                                                                               ผล 
 

1. การระบุความเสี่ยง  
เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค านึง 
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ถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก  ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้อง
พิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จาเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจใน
ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดาเนินการระบุความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสม 

1.1 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่ 
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน  

1.2 ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทาไม ทั้งนี้ สาเหตุของ
ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่าง
ถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้  2 ด้าน คือ 

                      1)ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล  
กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ  
                    ๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบ
สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 

         1.3 ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
         ๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์  

เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์  

         ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ 
ประเด็นปัจหาการปฏิบัติงานประจาวัน หรือการดาเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิจ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

          3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารและ 
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดาเนิน
งาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บ
รายได ้ข้อบังคับเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนาไปสู่  
การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด 
กรมบัจชีกลาง  
                   4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความ 

เสี่ยง 
1. การใช้ดุลพินิจของผู้มี 
อ านาจในการอนุจาต อนุมัติ  
ต่างๆ  

 

หากผู้มีอ านาจไม่ยึดหลักความ
ถูกต้อง ย่อมเกดิความไม่เป็นธรรม
ต่อพนักงานส่วนต าบล  
 

ปัจจัยภายใน  
-การนาระบบอุปถัมภ์มาใช้ใน
การปฏิบัติราชการ  
-การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนต าบล  
-ความไม่ยุติธรรมของผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจ สั่งการ  

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O)  
 

2. ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้
ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายที่นาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

 

ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย อันนาไปสู่
ปัญหากับหน่วยตรวจสอบ  

 

ปัจจัยภายนอก  
-กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา
ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  
-หน่วยงานที่ออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้
ก่อนการบังคับใช้  
ปัจจัยภายใน  
-พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจ
อ่านระเบียบ กฎหมาย  
-ไม่มีการจัดทาหรือรวบรวม
องค์ความรู้ในหน่วยงาน  

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบยีบ ข้อบังคับ 
(C)  

 

3. การทุจริตในการเบิกจ่าย
ต่างๆ  

 

ราชการได้รับความเสียหายจากเงิน
ที่ถูกทุจริต  
 

ปัจจัยภายใน  
-ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด  
-ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต  

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F)  
 

4. วางแผนการพัฒนาไม่
ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้อง
กับปัจหาและความต้องการ
ของประชาชน  
 

ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับการ
แก้ไข มีการประท้วง ร้องเรียน  
 

ปัจจัยภายใน  
-ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดย
ยึดจากความต้องการของ
ตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง
และผลประโยชน์ที่ตนเองจะ
ได้รับ  

ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร์ (S)  
 

 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความ 
เสี่ยง 

5. การจัดซื้อจัดจ้างและการ -จัดซื้อผิดระเบียบ  ปัจจัยภายนอก  ความเสี่ยงด้านการ
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บริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่
ถูกต้อง  

 

-ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ      
ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน  
-มีการทุจริต งบประมาณของทาง
ราชการเสียหาย  

-ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่
ออกมาบังคับใช้จานวนมาก  
-มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ 
กฎหมายตลอดเวลา  
ปัจจัยภายใน  
-การขาดความรู้ความเข้าใจ
ของผู้ปฏิบัติ  
-พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัด
จ้างทุจริต รับผลประโยชน์
จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง  

ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
(C)  
 

6. การนาทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว  
 

เกิดการทุจริต เกิดความสิ้นเปลือง
โดยที่ราชการไม่ได้รับประโยชน์  

 

ปัจจัยภายใน  
-ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัด  
-ผู้ปฏิบัติทุจริต  

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F)  

 

7. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่  

 

-ราชการได้รับความเสียหายจาก
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ  
-ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
เสียหาย  

ปัจจัยภายใน  
-ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด  
-ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต  
-ผู้ปฏิบัติขาดจิตสานึกในการ
เป็นข้าราชการทีดี่  

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O)  
 

8. โครงการก่อสร้างพ้ืนฐาน
ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้
ประโยชน์  
 
 

สิ้นเปลืองและสูจเสียงบประมาณ
ในการก่อสร้าง การซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา  
 

ปัจจัยภายใน  
-ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ  
-ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ใน
งานที่ท า 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O)  
 

9. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย  
 

งบประมาณท่ีต้องจ่ายไปให้กับผู้ที่
ไม่มีสิทธิ์ได้รับ  
 

ปัจจัยภายใน  
-ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย  

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F)  
 

10. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ 
 

บ้านเรือนประชาชนได้รับความ
เสียหาย เกิดการสูจเสียทรัพย์สิน
และชีวิตของประชาชน  
 

ปัจจัยภายนอก  
-สภาพดิน ฟ้า อากาศ  
ปัจจัยภายใน  
-อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า  

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O)  
 

๒. การประเมินความเสี่ยง  
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด 
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ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทางานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหอย ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้  
                   2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทางาน
บริหารความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
 

ประเด็นที่พิจารณา ระดับคะแนน 
1 = น้อยท่ีสุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการเกิด
เหตุการณ์หรือ
ข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน(ครั้ง)  
 

5 ปี/ครั้ง  
 

2-3 ปี/ครั้ง  
 

1 ปี/ครั้ง  
 

1-6 เดือน/ครั้ง  
ไม่เกิน 5 ครั้ง/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 าคาจ  

บาดเจ็บ  
เล็กน้อย  

บาดเจ็บ  
ต้องรักษา  

บาดเจ็บสาหัส  
 

เสียชีวิต  
 

ผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กร  
 

น้อยที่สุด  
 

น้อย  
 

ปานกลาง  
 

สูง  
 

สูงมาก  
 

 

                ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูง
มาก สูง ปานกลาง และต่ า 
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                           1                   2               3                4                  5 
 

                                                   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 
                     2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถ
ก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้
งบประมาณ กาลังคน หรือเวลาที่มีจากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินการ 

ดังน ี้ 
                      ๑) พิจารณาโอกาส/ความถีใ่นการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
                    ๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง 
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
                      2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ
ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด  
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ 
สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
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                        1) ระดับความเสี่ยงต่ า คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงใน
ระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัจต่อการดาเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดาเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม  
                        2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-10 คะแนน เป็นความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการ
จัดการเพ่ิมเติม  
                       3) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
                       4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง
และประเมินซา้ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

 

ความเสี่ยง 
 

ผลกระทบ/ความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้น 

 

ปัจจัย/สาเหตุ 
 

ประเภทความเสี่ยง 
 

โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

1.การใช้ดุลพินิจของผู้
มีอ านาจในการ
อนุจาต อนุมัติ ต่างๆ  

 

หากผู้มีอ านาจไม่ยึดหลัก
ความถูกต้อง ย่อมเกดิความ
ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานสว่น
ต าบล  

 

ปัจจัยภายใน  
-การนาระบบอุปถัมภ์มาใช้ใน
การปฏิบัติราชการ  
-การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนต าบล  
-ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอ านาจ
ในการตัดสินใจ สั่งการ  

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O)  
 

     

2. ความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 
เนื่องจากขาดรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายที่นาไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน  

 

ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่
เป็นไปตามระเบยีบ 
กฎหมาย อันนาไปสูป่ัญหา
กับหน่วยตรวจสอบ  

 

ปัจจัยภายนอก  
-กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่
มีความชัดเจนในการปฏิบตั ิ 
-หน่วยงานที่ออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อน
การบังคับใช ้ 
ปัจจัยภายใน  
-พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจ
อ่านระเบียบ กฎหมาย  
-ไม่มีการจัดทาหรือรวบรวมองค์
ความรู้ในหน่วยงาน  

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C)  
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ความเสี่ยง 
 

ผลกระทบ/ความเสียหาย
ที่จะเกิดขึน้ 

 

ปัจจัย/สาเหตุ 
 

ประเภทความเสี่ยง 
 

โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

3. การทุจริตในการ
เบิกจ่ายต่างๆ  

 

ราชการได้รบัความเสียหาย
จากเงินที่ถูกทุจริต  

 

ปัจจัยภายใน  
-ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด  
-ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต  

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(F)  
 

     

4. วางแผนการพฒันา
ไม่ถูกต้อง เหมาะสม 
สอดคล้องกับปัจหา
และความต้องการของ
ประชาชน  

 

-จัดซื้อผิดระเบียบ  
-ได้วัสดุครุภัณฑ์ทีไ่ม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน  
-มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย  

ปัจจัยภายนอก  
-ระเบียบกฎหมายฉบบัใหม่
ออกมาบังคับใช้จานวนมาก  
-มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ 
กฎหมายตลอดเวลา  
ปัจจัยภายใน  
-การขาดความรู้ความเข้าใจของ
ผู้ปฏิบัต ิ 
-พนักงานผู้มีหนา้ที่จัดซื้อจัดจา้ง
ทุจริต รับผลประโยชน์จาก
ผู้ขาย ผู้รับจ้าง  

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C)  

 

     

6. การนาทรัพย์สนิ
ของทางราชการไปใช้
ประโยชน์สว่นตัว  
 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไมไ่ด้
รับประโยชน ์ 
 

ปัจจัยภายใน  
-ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัด  
-ผู้ปฏิบัตทิุจริต  

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(F)  
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ความเสี่ยง 
 

ผลกระทบ/ความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้น 

 

ปัจจัย/สาเหตุ 
 

ประเภทความเสี่ยง 
 

โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

7. การปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบหรือละเว้น
การปฏิบัติหนา้ที ่ 
 

-ราชการได้รบัความเสียหาย
จากการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัต ิ 
-ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน เสียหาย  

ปัจจัยภายใน  
-ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด  
-ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต  
-ผู้ปฏิบัติขาดจิตสานึกในการ
เป็นข้าราชการที่ด ี 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O)  
 

     

8. โครงการก่อสร้าง
พื้นฐานไม่มีคุณภาพ 
ไม่ได้ใชป้ระโยชน์  
 

สิ้นเปลืองและสูจเสีย
งบประมาณในการก่อสร้าง 
การซ่อมแซมบ ารุงรักษา  
 

ปัจจัยภายใน  
-ผู้ปฏิบัตงิานไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ  
-ผู้ปฏิบัตงิานมีผลประโยชน์ใน
งานทีท่า  

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O)  
 

     

9. การจ่ายเบี้ยยังชพี
ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย  
 

บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสียหาย เกิดการ
สูจเสียทรัพย์สนิและชีวิต
ของประชาชน  
 

ปัจจัยภายนอก  
-สภาพดิน ฟ้า อากาศ  
ปัจจัยภายใน  
-อุปกรณ ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ 
กระแสไฟฟ้า  

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O)  
 

     

10. เกิดสาธารณภัย
ในพื้นที ่ 
 

บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสียหาย เกิดการ
สูจเสียทรัพย์สนิและชีวิต
ของประชาชน  
 

ปัจจัยภายนอก  
-สภาพดิน ฟ้า อากาศ  
ปัจจัยภายใน  
-อุปกรณ ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ 
กระแสไฟฟ้า  

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O)  
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๓. การจัดการความเสี่ยง  
เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 

กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิด
จากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ  
                     ๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ทีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดา
เนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดาเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความ
เสี่ยงไว้และไม่ดาเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น  
                      2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการ
จัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นาไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทา
งาน และการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น  
                       3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความ
เสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดาเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการ
ดาเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น  
                    4) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทาประกันภัย  
ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น 
งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
4. การรายงานและติดตามผล  
                      หลังจากจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดาเนินงานตามแผนแล้ว จะตอ้งมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดาเนินงานไปอยา่งถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการ
ติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการ
ความเสี่ยงทีไ่ด้มีการดาเนนิการไปแล้ววา่บรรลุวตัถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดู
ว่า วิธีการบริหารจัดการความเสีย่งใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดาเนนิการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงควร
ปรับเปลี่ยน และนาผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไวข้้างต้น ทั้งนี ้กระบวนการ
สอบทานอาจก าหนดข้อมูลทีต่้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ  
                      1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน ทุก 6 
เดือน ทุก 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น  
                     2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดาเนินงานต่างๆ ตามปกติ
ของหน่วยงาน 
5. การประเมินผลการบรหิารความเสี่ยง  
                     คณะทางานบริหารความเสี่ยงจะต้องทาสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจาปีต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบจจขร เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเบจจขร มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไป
อย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดาเนินการสามารถลดและ
ควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม  เพื่อให้
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจน
เป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง  
                     การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงใน
ทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง
เป็นประจาทุกปี 
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บทที ่๕ แผนบริหารความเสี่ยง 

 

ในปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลเบจจขร ได้ดาเนินการวิเคราะห์และจัดท า 
แผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  โดยพิจารณาจากภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ ตามพระราชบัจจัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัจจัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา นามาคัดเลือกความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม
ความเสี่ยง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเบจจขร 
โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจาปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบจจขรมีองค์ประกอบที่ส าคัจ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยง  
2. ระดับความเสี่ยง  
3. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง  
4. วัตถุประสงค์  
5. ระยะเวลาดาเนินการ  
6. ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
7. งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ  
9. ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565 
                                       องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด   จังหวัดสระแก้ว 

ความเสี่ยง 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมผ
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง  
ภายหลังดาเนินการจัดการ 
 ความเสี่ยง  
โอกาสผ
ความถี่ 

ผลกระทบผ
ความ
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  
1. การใช้ดุลพินิจ
ของผู้มีอ านาจใน
การอนุจาต 
อนุมัติ ต่างๆ  

10 การพิจารณาอนุจาต 
อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย 
ระเบียบ อย่างเคร่งครัด  

 

เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรม และ
ความถูกต้อง  

 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565  

 

การพิจารณา
อนุจาต อนุมัติ มี
ความรวดเร็ว 
ถูกต้อง  

- ทุกกอง 1 5 5 

๒. การปฏิบัติ
หน้าที่โดยมชิอบ
หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหนา้ที ่ 

10 ก ากับดูแล ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย  
 

-เพื่อให้องค์กร
ปลอดการทุจริต  
-เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการที่ด ี 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565  
 

การปฏิบัติงาน
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้ 

 

- ทุกกอง 1 5 5 

3. โครงการ
ก่อสร้างพื้นฐาน
ไม่มีคุณภาพ 
ไม่ได้ใชป้ระโยชน์  
 

10 ตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง  
 

เพือ่ให้โครงการ
ก่อสร้างทุก
โครงการใช้
ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า  
 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565  
 

โครงการก่อสร้าง
ทุกโครงการได้ใช้
ประโยชน ์และ
แก้ไขปัจหาของ
ประชาชนได ้
 

- กองช่าง 1 5 5 
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ความเสี่ยง 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมผ
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง  
ภายหลังดาเนินการจัดการ 
 ความเสี่ยง  
โอกาสผ
ความถี่ 

ผลกระทบผ
ความ
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  
4. เกิดสาธารณะ
ภัยในพื้นที ่ 
 

10 -จัดทาแผนป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย  
-จัดตั้งศูนยช์่วยเหลือ
ประชาชน  

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทนัท ี 
 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565  
 

ประชาชนที่
ประสบเหตุได้รบั
ความช่วยเหลือ  
 

478,900 ส านักปลัด 2 4 8 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)  
5. ความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 
เนื่องจากขาด
ความรู้ความ
เข้าใจใน
ระเบียบ 
กฎหมายที่นาไป
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

15 ส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรม  
 

เพ่ือให้ปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง  
 

ตุลาคม
2564-
กันยายน
2565  
 

ไม่เกิดความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน  
 

50,000 ส านักปลัด 1 5 5 
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ความเสี่ยง 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมผ
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง  
ภายหลังดาเนินการจัดการ 
 ความเสี่ยง  
โอกาสผ
ความถี่ 

ผลกระทบผ
ความ
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
6. การจัดซื้อจัด
จ้างและการ
บริหารพัสดุ 
เป็นไปอย่างไม่
ถูกต้อง  

15 ส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรม  
 

เพ่ือให้ปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง  
 

ตุลาคม
2564-
กันยายน
2565  
 

ไม่เกิดความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน  
 

50,000 ส านักปลัด 1 5 5 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  
7. การทุจริตใน
การเบิกจ่าย
ต่างๆ  

15 มีการตรวจสอบโดย
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน  
 

เพ่ือไม่ให้เกิดการ
ทุจริต  
 

ตุลาคม
2564-
กันยายน
2565  

ไม่มีการทุจริตใน
หน่วยงาน  
 

- กองคลัง 1 5 5 

8. การนา
ทรัพย์สินของ
ทางราชการไป
ใช้ประโยชน์
ส่วนตัว  

15 มีการตรวจสอบโดย
งานพัสดุ  
 

เพ่ือไม่ให้ราชการ
เสียประโยชน์  
 

ตุลาคม
2564-
กันยายน
2565 
 

ไม่มีการนา
ทรัพย์สินราชการ
ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว  
 

- กองคลัง 1 5 5 
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ความเสี่ยง 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมผ
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง  
ภายหลังดาเนินการจัดการ 
 ความเสี่ยง  
โอกาสผ
ความถี่ 

ผลกระทบผ
ความ
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  
9. การจ่ายเบี้ย
ยังชีพไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 
กฎหมาย  

16 ตรวจสอบข้อมูลกับ
ฐานข้อมูล
กรมบัจชีกลาง  
 

เพ่ือไม่ให้ราชการ
เสียหาย  
 

ตุลาคม
2564-
กันยายน
2565  

การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง  
 

- ส านักปลัด 1 5 5 

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)  

10. วาง
แผนการพัฒนา
ไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม 
สอดคล้องกับ
ปัจหาและ
ความต้องการ
ของประชาชน  
 

15 มีการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นทุกปี  
 

-เพ่ือให้
แผนพัฒนาเป็น
กรอบในการทา
งบประมาณ
รายจ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
-เพ่ือให้ระดับ
ความส าเร็จของ
แผนสูงกว่าร้อย
ละ 60  

ตุลาคม
2564-
กันยายน
2565 

-แผนพัฒนา
สามารถใช้เป็น
กรอบในการทา
งบประมาณ
รายจ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
-ระดับ
ความส าเร็จของ
แผนสูงกว่าร้อย
ละ 60  

- ส านักปลัด 1 5 5 
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ภาคผนวก 
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 แบบประเมินความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

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

ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความเสี่ย 
(1)x(2) = (3) 

1. การใช้ดุลพินิจของ
ผู้มีอ านาจในการ
อนุจาต อนุมัติ ต่างๆ  
 

ปัจจัยภายใน  
-การนาระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ  
-การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนต าบล  
-ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอ านาจใน
การตัดสินใจ สั่งการ  

   

2. ความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 
เนื่องจากขาดรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายที่นาไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน  
 

ปัจจัยภายนอก  
-กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มี
ความชัดเจนในการปฏิบตั ิ 
-หน่วยงานที่ออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อน
การบังคับใช ้ 
ปัจจัยภายใน  
-พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจอ่าน
ระเบียบ กฎหมาย  
-ไม่มีการจัดทาหรือรวบรวมองค์
ความรู้ในหน่วยงาน  

   

3. การทุจริตในการ
เบิกจ่ายต่างๆ  
 

ปัจจัยภายใน  
-ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด  
-ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะ
ปิดช่องวา่งการทุจริต  

   

4. วางแผนการ
พัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้อง
กับปัจหาและความ
ต้องการของ
ประชาชน  
 

ปัจจัยภายใน  
-ผู้บริหารวางแผนพฒันาโดยยดึ
จากความต้องการของตนเอง 
พรรคพวก ฐานเสียง และ
ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รบั  
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ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความเสี่ย 
(1)x(2) = (3) 

5. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสด ุ
เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง  
 

ปัจจัยภายนอก  
-ระเบียบกฎหมายฉบบัใหม่ออกมา
บังคับใช้จานวนมาก  
-มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ 
กฎหมายตลอดเวลา  
ปัจจัยภายใน  
-การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้
ปฏิบัต ิ 
-พนักงานผู้มีหนา้ที่จัดซื้อจัดจา้ง
ทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย 
ผู้รับจ้าง  

   

6. การนาทรัพย์สนิ
ของทางราชการไปใช้
ประโยชน์สว่นตัว  
 

ปัจจัยภายใน  
-ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เคร่งครัด  
-ผู้ปฏิบัตทิุจริต  

   

7. การปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบหรือละเว้น
การปฏิบัติหนา้ที ่ 
 

ปัจจัยภายใน  
-ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด  
-ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะ
ปิดช่องวา่งการทุจริต  
-ผู้ปฏิบัติขาดจิตสานึกในการเป็น
ข้าราชการที่ด ี 

   

8. โครงการก่อสร้าง
พื้นฐานไม่มีคุณภาพ 
ไม่ได้ใชป้ระโยชน ์ 
 

ปัจจัยภายใน  
-ผู้ปฏิบัตงิานไม่ค านึงถึงประโยชน์
ของทางราชการ  
-ผู้ปฏิบัตงิานมีผลประโยชน์ในงาน
ที่ทา  

   

9. การจ่ายเบี้ยยังชพี
ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย  
 

ปัจจัยภายใน  
-ผู้ปฏิบัตงิานบกพร่อง ไม่
ตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้ขอรับ
เบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย  

   

10. เกิดสาธารณภัย
ในพื้นที ่ 
 

ปัจจัยภายนอก  
-สภาพดิน ฟ้า อากาศ  
ปัจจัยภายใน  
-อุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้ 
กระแสไฟฟ้า  

   

 


