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ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2561 
โดยมาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัด การ
ความเสี่ยง ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกโดยกำหนด และกระทรวง การคลัง ได
กำหนดหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารสำหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม 2562 โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนหนวยงานของรัฐตาม 
หลักเกณฑนี้ 

 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวาจึงไดจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี ่ยงประจำป 
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๑. หลักการและเหตุผล  

ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงาน
ของ รัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตาม
มาตรฐาน และหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกำหนด ซ่ึงกระทรวงการคลังไดกำหนดหลักเกณฑกระทรวงการคลัง
วาดวย มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ข้ึน 
เพื่อให หนวยงานของรัฐจัดใหมรการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตาม
ยุทธศาสตรท่ี หนวยงานของรฐักำหนดไว  

การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธท่ีสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะ
ชวย ใหการบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ เพราะภายใตสภาวะการดำเนินงานทุกหนวยงาน ลวนมีความ
เสี่ยง ซ่ึงเปนความไมแนนอนท่ีอาจจะสงผลกระทบตอการดำเนินงานหรือเปาหมายของหนวยงาน จึงจำเปนตองมี
การ บริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงวามีปจจัยใดบางที่กระทบตอการดำเนินงานหรือเปาหมาย
ของ หนวยงาน วิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
กำหนด แนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดความสูญเสียและโอกาสท่ีจะทำใหเกิดความเสียหายแกหนวยงาน  

ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลหัวหวาจึงไดจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับ 
ใชเปนแนวทางในการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะ
ทำ ใหเกิดความเสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับ 
ควบคุม และตรวจสอบได  
๒. วัตถุประสงคของแผนการบริหารจัดการความเส่ียง  
๑. เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานสวนตำบล เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ องคการบริหาร
สวนตำบลหัวหวา  
๒. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง  
๓. เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อยางเปนระบบ
และตอเนื่อง  
๔. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  
๕. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  
๓. เปาหมาย  
๑. ผูบริหารและพนักงานสวนตำบล มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือนำไปใช ในการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตรและแผนการดำเนินงานประจำป ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกำหนด ไว  
๒. ผูปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ เสี่ยงใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได  
๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใชในการปฏิบัติงานได  
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดข้ึนอยางเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองคการ บริหารสวนตำบล
หัวหวา 
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๔. นิยามความเส่ียง  
 ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไมพึงประสงคอาจทำใหอนาคตสงผลกระทบใหเกิดความ 
เสียหาย ทำใหวัตถุประสงคและเปาหมายที่องคกรกำหนดไวเบี่ยงเบนไปหรือไมประสบผลสำเร็จ ทั้งในดานกลยุทธ 
การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
 การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการปจจัย และควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานตางๆ เพื่อใหโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ
ความ เสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได  
 การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการท่ีควรกระทำเพ่ือจัดการกับความ
เสี่ยง ท่ีอาจจะเกิด ข้ึนตามผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงตองพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน โดย
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และความคุมคาในการบริหารความเสี่ยงท่ี 
เหลืออยู วิธีการท่ีใชในปจจุบัน คือ  
 1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่กอใหเกิดความเสี่ยง เชน 
งานสวนใดท่ีองคกรไมถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในสวนนั้น และอาจใชการจางงานภายนอกแทน  
 2. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดท้ังสองสวน โดยการ
จัด ใหมีระบบการควบคุมตางๆเพ่ือปองกัน หรือคนพบความเสี่ยงอยางเหมาะสมทันเวลา  
 3. การแบงความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองสวน โดย
การหา ผูรวมรับผิดชอบความเสี่ยง เชน การทำประกันตางๆ  
 4. การยอมรับความเสี่ยง คือการไมตองทำสิ่งใดเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นวาความเสี่ยง ท่ี 
จะเกิดข้ึนนอย และผลกระทบจากการเกิดก็นอยดวย 
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๑. สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 

1.๑.ดานกายภาพ 
 - ท่ีตั้งของหมูบานหรือตำบล ตำบลหัวหวา ตั้งอยูในเขตการปกครองทองถ่ิน7บนเกาะแดงหมูท่ี ตำบล 
หัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี หางจากที่วาการอำเภอศรีมหาโพธิ ประมาณ 9 กิโลเมตร หางจาก
จังหวัดปราจีนบุร ีประมาณ 25 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับอ าเภอใกลเคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดตอกับ ตำบลดงกระทงยาม  
ทิศใต ติดตอกับ อำเภอพนมสารคาม  
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตำบลหนองโพรง  
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อำเภอศรีมโหสถ 
 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ  

ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุม เหมาะแกการเพาะปลูก การ เลี้ยงสัตว แตเนื่องจากปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานความเจริญจากสังคมชนบทสูสังคมเมือง (Modernization) เพราะเปนที่ตั้งของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
ปราจีนบุรี ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีของหมูท่ี 11, 12 และ 13 ของตำบลหัวหวา 
 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
มี๓ ฤดูไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
มีลักษณะของดินเปนดนิเหนียวปนทราย 
 
๑.๕ ลักษณะของแหลงน้ำ 
เนื่องจากดินเปนดินเหนียวปนทรายทำใหแหลงน้ำตามธรรมชาติ เชน หวย หนอง คลอง บึง ไมสามารถอุมน้ำได จึง
เกิดปญหาในชวงฤดูแลง ประชาชนประสบกับปญหาการ ขาดแคลนน้ำเพ่ือการบริโภค-อุปโภค และเพ่ือการเกษตร 
๑.๖ ลักษณะของไมและปาไม 
ในพ้ืนท่ีอยูในเขตปไมเสื่อมโทรมบางสวน 
 

1.7 ดานการเมืองการปกครอง 
เขตการปกครอง ตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี แบงเขตการปกครอง ออกเปน 17 หมูบาน 
ดังนี้  
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ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหนง ขนาดพ้ืนท่ี (ไร) หมายเหตุ 
1 นายเสนห พลไทร   กำนันตำบลหัวหวา 4,184  
2 นายประเทือง กีบาง   ผูใหญบานหมูท่ี 1 บานหัวหวา  3,472  
3 นายรุง วงษอุดม   ผูใหญบานหมูท่ี 2 บานเกาะสมอ  1,842  
4 นายอิทธิ์ณณัฏฐ แกวแสน   ผูใหญบานหมูท่ี 4 บานหายโศก  3,213  
5 นายมานพ งามวงษ   ผูใหญบานหมูท่ี 5 บานหัวซา  4,696  
6 นางกรรณิการ ชาภูคำ   ผูใหญบานหมูท่ี 6 บานหัวซา  6,998  
7 นายอำนาจ ศรเพชร   ผูใหญบานหมูท่ี 7 บานหนองกาน้ำ  3,715  
8 นายขวัญชัย ชำนิ   ผูใหญบานหมูท่ี 8 บานหนองหูชาง  1,416  
9 นางสาวนันทิดา นอยเสน   ผูใหญบานหมูท่ี 9 บานหนอปรือนอย  9,192  

10   นายคารม รนิทา   ผูใหญบานหมูท่ี 10 บานหนองนก  2,366  
11   นายประยูร สอนเพ็ชร  ผูใหญบานหมูท่ี 11 บานหนองระเนตร  2,445  
12   นายจิรวัฒน จิตวิรุฬฉัตร   ผูใหญบานหมูท่ี 12 บานโคกอุดมดี  9,761  
13   นายสมพร เธอจะโปะ  ผูใหญบานหมูท่ี 13 บานคลองสมบรูณ  3,707  
14   นายไพบูลย จุระกรรณ  ผูใหญบานหมูท่ี 14 บานดอนสับฟาก  1,824  
15   นายอรรถพล บุญมา   ผูใหญบานหมูท่ี 15 บานเกาะสมอ  446  
16   นางศศิวิมล สุขทิศ  ผูใหญบานหมูท่ี 16 บานสีเสียดไทรงาม  3,779  
17   นายทองดี แปนวงศ   ผูใหญบานหมูท่ี 17 บานหนองไฮ  1,695  

 

 
แผนท่ีตำบลหัวหวา 
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1.8 ขอมูลประชากร 
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวามีประชากรจำนวนรวมท้ังสิ้น คน 10,410 แยกเปนชาย 5,114 คน หญิง 

5,296 คน (ท่ีมา สำนักทะเบียนราษฎร จังหวัดปราจีนบุรีเม่ือ วันท่ี 11 กุมภาพันธ ๒๕๖4) 
 
๒. วิสัยทัศน 

“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ภายใตวิถีชีวิตแบบพอเพียง” 
 

3. ภารกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
- เพ่ือพัฒนาตำบลใหมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน และปลอดภัย  
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ  
- เพ่ือพัฒนาดานเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการ  
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
- เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานการศึกษา การอนุรักษวัฒนธรรมและบำรงุ ศาสนา  
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม  
- เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนคุณภาพชีวิตที่ดีและ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม  
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานสาธารณสุข  
- สงเสริมพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห  
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจัดการ  
- เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีในองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมี

สวนรวมของประชาชน  
 

4. ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ  
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม  
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานสาธารณสุข  
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจัดการ  
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๕. โครงสรางสวนราชการภายใน 
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อำนาจหนาท่ีของสวนราชการตางๆ มีดังนี้ 
สวนราชการ อำนาจหนาท่ี 
สำนักปลัด ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป - ปฏิบัติงานงานบริหารงานทั่วไป เชน ติดตอนัด หมาย จัดงานรับรอง

ตาง ๆ เตรียมเรื่องและ เตรียมการสำหรับการประชุมทำรายงานการ ประชุมและรายงานอื่น ๆ 
ทำเรื่องติดตอกับ หนวยงานและบุคคลตาง ๆ ทั้งในประเทศและ ตางประเทศ ติดตามผลการ
ปฏิบัติตามมติที่ ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหนา สวนราชการ - พิจารณา ศึกษา 
วิเคราะหทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ และดำเนินการเกี่ยวกับ งานบริหารทั่วไป หรือ
งานเลขานุการ โดย ควบคุมตรวจสอบ การจัดการงานตาง ๆ เชน งานธุรการ งานบุคคล งานนิติ
การ งานประชาสัมพันธงานทะเบียน งานนโยบาย และแผน งานควบคุม และสงเสริมการ 
ทองเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบรอย งาน จัดระบบงาน งานบริหารงานบุคคล งานสงเสริม
การทองเที่ยว งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสงเสริมการทองเที่ยว งานสงเสริม
การเกษตร งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานสวัสดิการและสังคม งานการเงินและบัญชีงาน
พัฒนาและจัดเก็บรายได งานทะเบียนทรัพยสนิและพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งาน
ระเบียบและ สัญญา งานรวบรวมขอมูลสถิติงานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการ
สำหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ 
งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ งานติดตามผลงาน - ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหนงนัก บริหารงานทั่วไป - งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและงานที่บังคับบัญชา มอบหมาย  
1.2 งานสารบรรณ - งานธุรการ - การลงทะเบียนรับ-สง หนังสือราชการและการ จัดเก็บรกัษา
หนังสือราชการ - งานหนังสือโตตอบ (พิมพงานหนังสือ ราชการ) - พิมพหนังสือคำสั่ง อบต.    - 
งานบั นทึกยอเร่ืองคัดสำเนาพิมพ ตรวจทานหนังสือ - งานการจัดทำใบสำคัญ ฎีกา - งานรัฐพิธี 
- งานประชุมพนักงานสวนตำบลและงานการ ประชุมอื่นในกิจการขององคการบริหารสวน
ตำบล- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเร่ือง สถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดตอและอำนวย
ความสะดวกในดานตางๆ และบริการในดาน ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ อบต. - งาน
ทะเบียนประวัติสมาชิก อบต. พนักงาน ตำบลและลูกจาง - งานจัดทำรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณและเพิ ่มเติม - งานเกี ่ยวกับการโอนและแกไขเปลี ่ยนแปลง
งบประมาณ - งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร สำคัญของทางราชการ - งานรับ
เรื่องรองทุกขและรองเรียน - งานแจงมติ แจงเวียน ห นังสื อต างๆ ให หนวยงานทราบ - งาน
ติดตอประสานงานกับบคุคลและหนวยงานทีเ่ก่ียวของ - งานการบริการสาธารณะและขอมูลดาน
การ พัฒนาเด็กและเยาวชน - งานการบริการสาธารณะและขอมูลดานการ สงเสริมกีฬา - 
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงเจาพนักงานธุรการ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและงานที่
ผูบังคับบัญชา มอบหมาย - งานระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน ( info )  
๑.3 งานบริหารงานบุคคล - งานการเจาหนาที ่- งานบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตำบล
และลูกจาง - งานบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย และเลื่อนระดับ - งานการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก  
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สวนราชการ อำนาจหนาท่ี 
สำนักปลัด และการคัดเลือก - งานทะเบียนประวัติและบัตรพนักงานสวน ตำบลและลูกจาง - งานขออนุมัติ

กำหนดตำแหนงปรับปรุง ตำแหนง และอัตรากำลังพนักงานสวนตำบลและลูกจาง - งานพัฒนา
บุคลากร เชน การฝกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาตอ การขอรับ ทุนการศึกษา 
- งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตำบลและลูกจาง - งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจำปของ พนักงานสวนตำบล- รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนพนักงานสวนตำบลและ
ลูกจาง - งานจัดทำคำสั่งและประกาศงานบุคคลของ อบต. - ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหนง บุคลากร - งานระบบทะเบียนบุคลากรองคกรปกครอง สวนทองถิ่น - งานอื่นๆที่
เก่ียวของและงานที่ผูบังคับบัญชา มอบหมาย  
1.4 งานเลือกตั้ง - งานดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. ผูบริหารและ
การเลือกตั้ง อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ - งานศูนยขอมูลเลือกตั้ง ( ele ) - งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและงานที่
ผูบังคับบัญชา มอบหมาย  
1.5 งานอำนวยการ - งานการชี้แจง บัญชาการ การตัดสินใจ การสั่ง การ การจูงใจ การสราง
ขวัญในการทำงาน การป ระสานงาน การสื่อสาร แนะนำใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในแตละ
วันใหเกิดผลดี - งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและงานที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
1.6 งานงบประมาณ - งานงบประมาณดานรายรับและรายจาย - งานเรียกใหหนวยงานตางๆ 
เสนอประมาณ รายรับ แ ล ะ รายจ ายตาม แบบแ ละหลักเกณฑ พรอมดวยรายละเอียดที่
กำหนด ตามระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่ง การกระทรวงมหาดไทย - งานวิเคราะห
งบประมาณและการจายเงินของ หนวยงาน - งานสั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล เจาหนาที ่จัดทำ
เอกสารงบประมาณ และรวบรวมเปน รางงบประมาณรายจายประจำป - ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2541 (และแกไขเพิ่มเติม จนถึงปจจุบัน) - งานระบบงบประมาณระบบบันทึกบัญชขีอง องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) - งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและงานที่ผูบังคับบัญชา มอบหมาย  
1.7 งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตำบล- งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตำบล- งาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของและงานที่ผูบังคับบัญชา มอบหมาย  
๑.8 งานนโยบายและแผน - งานวิเคราะหนโยบายและแผน - งานวิชาการ - การจัดทำ
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบาบล – การประสานการจัดทำแผนพัฒนาตำบล - งาน
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลและคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา จังหวัด - 
งานวางแผนพัฒนารายได – งานจัดระบบขอมูลขององคการบริหารสวนตำบล - งานรวบรวม
สถิติขอมูลและประชาสัมพันธ - งานตรวจติดตามการดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ - งาน
ประเมินผลแผนงาน/โครงการ - งานการบริการสาธารณะดานการจัดการสิ่งแวดลอม - งาน
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การวางแผนและประเมินผลของ อปท. ( e-plan ) - ปฏิบัติงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง    
1.9 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย -งานรักษาความสงบเรียบรอยขององคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา - งานจัดทำแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำองคการบริหารสวนตำบล- 
งานการบริการสาธารณะดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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- งานบริการสาธารณะดานไฟฟา - ดูแล รับผิดชอบ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงคทุกคัน - 
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย - ดูแลรถ
กระเชาไฟฟา หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๔๕๑๙ ปราจีนบุรี และ - งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและงานที่
ผูบังคับบัญชา มอบหมาย  
1.10 งานสงเสริมการทองเที่ยว - งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเทีย่ว - งานเผยแพร
การทองเที่ยวของทองถิ่น - งานการตอนรับอำนวยความสะดวก ให คำแนะนำความรูเผยแพร
แหลงทองเที่ยวหรือ กิจกรรมตาง ๆ ที ่เกี ่ยวกับการทองเที ่ยวใน ทองถิ ่นใหเปนที ่รู จักกัน
แพรหลายและปฏิบัต ิ- งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและงานที่ผูบังคับบัญชา มอบหมาย  
๑.11 งานสวัสดิการพัฒนาชุมชน - งานชวยเหลือและฟนฟู ผูสูงอายุ สตรี เด็ก คนพิการผูปวย
เอดส และผูดอยโอกาส - งานติดตอประสำนงาน กับหนวยงานที่ เกี่ยวของ - งานการบริการ
สาธารณะดานการสงเสริมผู สูงอายุ และผูดอยโอกาส - งานการบริการสาธารณะดานการ
สงเสริมการพัฒนาสตรีและการสงเสริมอาชีพ - งานการบริการสาธารณะดานการสงเสริม 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินและ การทองเที่ยว - งานสวัสดิการและสงัคมสงเคราะห 
- งานระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ ของ อปท. - งานเศรษฐกิจชุมชน - 
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและ
งานที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
1.12 งานสงเสริมการเกษตร - งานสงเสริมการเกษตร - งานสงเสริมปศุสัตว - งานอื่นๆ ที่
เก่ียวของและงานที่ผูบังคับบัญชา มอบหมาย 
1.13 งานทะเบียนพาณิชย - งานจดทะเบียนพาณิชย(จัดตั้งใหม) – งานจดทะเบียนพาณิชย
เปลี่ยนแปลงรายการ - งานจดทะเบียนประกอบพาณิชกิจ 

กองคลัง ๒.๑ งานการเงิน - งานวิชาการเงินและบัญชี - งานการตั้งฎีกาเบิกจาย - งานตรวจสอบบัญชีเงิน
สด บัญ ชีเงินฝาก ธนาคาร บัญชีแยกประเภท และบัญชีทั่วไป ของราชการ - งาน จัดห าและ
ดำเนินการตางๆ ใน ดานงบประมาณ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ - งานประมาณการ
รายไดรายจายประจำป - งานแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน - งานขอ
โอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการ - งานหักภาษีเงินไดทุกประเภทนำสงสรรพากร - งานทำ
รายงานแสดงฐานะทางการเงินและ บัญชี - งานตรวจสอบรายงานทางการเงิน - งานคำขอตั้ง
งบประมาณรายรับ–รายจาย ประจำป - งานศึกษา วิเคราะหประเมินผลและติดตามผล การใช
จายงบประมาณรายจาย - งานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน - งานศึกษาวิเคราะห
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดานการเงิน การงบประมาณและการบัญชี - งาน
การเงินระบบบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น (e-LAAS) - งานการเงินระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลของ อปท. ( e-plan ) - ปฏิบัติงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการงบประมาณขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น พ.ศ.2541 (และ
แกไขเพิ่มเติมจนถึง ปจจุบัน) - ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2547 (และแกไข เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน) - ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง 
หัวหนาฝายการเงิน - งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและงานที่ผูบังคับบัญชา มอบหมาย 
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2.2 งานบัญชี - งานวิชาการคลัง - งานควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานการคลัง - งานวิเคราะห
ปญหาการเงินและการคลังของ อบต. และวางหลักเกณฑ - งานปรับปรุงวิธีการคลังของอบต. ให
เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงนิ การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษา และฐานะการเงินของอบต. - งานควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ รายจาย ควบคุม
การรับการจาย การกูและการยืมเงินสะสม ของ อบต. - งานควบคุมและดำเนินการเก่ียวกับการ
ตัดเงินป การกันเงินไวจายเหลื่อมปและการฝากเงิน งบประมาณ - งาน ควบคุมและดำเนิน การ
ใชจายเงิน งบประมาณของหนวยงานในสังกัด อบต. - งานการนำสงเงินรายได - งานบัญชีระบบ
บันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ( e-LAAS ) - งานบัญชีระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลของ อปท. ( e-plan ) - งานระบบทะเบียนบุคลากรองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น (สปสช.) - ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาไทย วา ดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2547 (และ แกไขเพิ ่มเต ิมจนถึงปจจ ุบ ัน) - ปฏิบ ัต ิงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง 
นักวิชาการคลัง - งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและงานที่ผูบังคับบัญชา มอบหมาย  
๒.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได - งานจัดเก็บรายได - งานเรงรัดจัดเก็บรายได - งานวิเคราะห 
งานวางแผนปรับปรุงการจัดเก็บ รายไดและการแกไขปญหาอุปสรรคในการ จัดเก็บรายได - งาน
เก็บเอกสารหลักฐาน กำรเสียภาษี/ คาธรรมเนียมและรายไดอื่น - งานตรวจสอบจัดทำทะเบียน
ผูตองช าระภาษี/ คาธรรมเนียม - งานจัดทำร ะบบขอมูลผูชำระภาษี/ คาธรรมเนียม - งาน
ประสานกับหนวยงานที่เกี ่ยวของเพื่อเรงรัดรายได - งานพัฒนารายไดของ อบต. เชน วาง
แผนการจัดเก็บรายได พิจารณาปรับปรุง หลักเกณฑ การประเมินและการกำหนดคารายปของ
ภาษี ตางๆ ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชำระภาษี - งานจัดเก็บรายไดระบบบันทึกบัญชีของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) - ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ แล ะ หลักเกณฑที่
เกี่ยวของ - ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได - งานอื่นๆ ที่
เก่ียวของและงานที่ผูบังคับบัญชา มอบหมาย  
๒.๔ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ- งานพัสดุจัดหา จัดซื้อ วาจาง จัดหา ตรวจรับ เก็บรักษา 
จัดทำทะเบียน เบิกจาย - ทำรายงาน ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสาร
เกี่ยวกับพัสดุ - ดำเนินการจัดซื้อและวาจาง ซอมพัสดุครุภัณฑ - ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เกี่ยวกับงานพัสดุ - ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเกี่ยวกับ ระเบียบงานพัสดุ - ตรวจรางสญัญา
ซื้อ สัญญาจาง บันทึก และ หนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานพัสดุ - ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เก่ียวกับงาน พัสดุ - งานจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจาง - งานจำหนายพัสดุ 
ครุภัณฑ - งานตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับ งานในหนาที ่- งานติดตอประสานงาน
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ เกี่ยวของ - งานการจัดทำทะเบียนทรัพยสิน และรายงาน ทรัพยสินตาม
ระเบียบ - งานตรวจสอบและดูแลดำเนินการจัดทำเร่ือง การจัดซื้อ- จัดจางของฝายตาง ๆ  
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ตลอดจน การซอมแซมครุภัณฑทุกหนวยงานใหดำเนิน ไปโดยถูกตองทุกขั้นตอนตามระเบียบ - 
งานตรวจสอบการเบิกจายพัสดุ และเก็บ รวบรวมเอกสารตางๆ - งานการจำหนายทรัพยสินของ 
อบต. - งานรวบรวมรายงานขอมูลและสถิติที่เกี่ยวกับ งานพัสดุทุกประเภท - งานการลงบัญชี 
หรือทะเบียนคุมพัสดุที่ไดรับ มอบแลว - งานจัดทำเอกสารสอบราคา ประกวดราคา - งานจัดทำ
ทะเบียนคุมใบขออนุญาตจัดซื้อ-จัดจางของทุกหนวยงานที่ขออนุมัติ - งานพัสดุ ระบบบันทึก 
บัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) - งานพัสดุระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน 
และประเมินผลของ อปท. ( e-plan ) - งานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การพัสดุ
ของหนวยการบริหารราชการสวน ทองถิ่น พ.ศ.2535 (และแกไขเพิ่มเติมจนถึง ปจจุบัน) - 
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงเจาพนักงานพัสดุ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและงานที่
ผูบังคับบัญชา มอบหมาย  
2.5 งานธุรการ - การลงทะเบียนรับ-สง หนังสือราชการและการ จัดเก็บรักษาหนังสือราชการ - 
งานหนังสือโตตอบ (พิมพงานหนังสือราชการ) - พิมพหนังสือคำสั่ง อบต. - งานบันทึก ยอเรื่อง 
คัดสำเนา พิมพ ตรวจทาน หนังสือ - งานการจัดทำใบสำคัญ ฎีกา - งานประชุมพนักงานสวน
ตำบลและงานการประชุมอ่ืนในกิจการขององคการบริหารสวนตำบล - งานดูแลรักษา จัดเตรียม
และใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดตอและอำนวย ความสะดวกในดานตางๆ และ
บริการในดานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ อบต. - งานจัดทำรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณและเพิ ่มเติม - งานเกี ่ยวกับการโอนและแกไขเปลี ่ยนแปลง 
งบประมาณ - งานตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ - งานรับเร่ือง
รองทุกขและรองเรียน - ดูแล รับผิดชอบ รถยนตหมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๒๐ ปราจีนบุรี - 
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและงานที่ผูบังคับบัญชา มอบหมาย 

กองชาง ๓.๑ งานกอสราง - งานเกี ่ยวของกับการออกแบบและคำนวณ ดานวิศวกรรมโยธา - งาน
พิจารณาการตรวจสอบ คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัย หาขอมูลและสถิติตางๆ เพื่อ เปน 
หลักเกณฑ ประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา - ดูแล รับผิดชอบรถยนต
หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๑๙ ปราจีนบุรี- งานวางโครงการกอสราง - งานใหคำปรึกษ าแนะนำ
และควบคุมการตรวจสอบในงานวิศวกรรมโยธา - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและงานที่ผูบังคบับัญชา 
มอบหมาย  
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร - ควบคุมงานออกแบบและควบอาคาร - งานอื่นๆ ที่
เก่ียวของและงานที่ผูบังคับบัญชา มอบหมาย  
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค - งานการบริการสาธารณะดานถนน ทางเดิน และทางเทา - 
งานการบริการสาธารณะทางระบายน้ำ - งานการบริการสาธารณะดานแหลงน้ำเพื่อการ อุปโภค
บริโภค - ดูแล รับผิดชอบรถยนต หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๑๙ ปราจีนบุรี - งานอื่นๆ ที่
เก่ียวของและงานที่ผูบังคับบัญชา มอบหมาย  

 
 
 

 

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
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กองชาง 
 

3.4 งานผังเมือง - งานวิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรมโยธาและที่ เก่ียวกับการผังเมือง - งานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวของและงานที่ผูบังคับบัญชา มอบหมาย - งานแผนปฏิบัติงานประจำป - งานตรวจสอบ
การกอสราง - งานแผนการปฏิบัติการกอสราง การซอมแซม ถนน อาคาร สะพาน แหลงน้ำ - 
งานสำรวจออกแบบและจัดทำขอมูลดาน วิศวกรรม - งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ - 
งานออกแบบและเขียนแบบ - งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการตางๆ - งานควบคุมอาคาร
ตามกฎหมาย - งานสาธารณูปโภคและสิ ่งแวดลอม - งานควบคุมการบำรุงรักษาซอมแซม 
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ - งานแผนงานควบคุม การเก็บ รักษา การ เบิกจายวัสดุอุปกรณ 
อะไหล น้ำมันเชื้อเพลิง - งานจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ - ชวยงานการบริการสาธารณะ
ดานถนน ทางเดินและทางเทา - ชวยงานการบริการสาธารณะดานไฟฟา สาธารณะและทาง
ระบายน้ำ - ชวยงานการบริการสาธารณะดานแหลงน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค - งานอื่นๆ ที่
เก่ียวของและงานที่ผูบังคับบัญชา มอบหมาย  
3.5 งานไฟฟาและถนน - งานขอมูลการบริการสาธารณะดานไฟฟา สาธารณะ - งานปญหา
ไฟฟาสาธารณะ - รับแจงเรื่องการซอมแซมแกไขไฟฟาแสงสวางสาธารณะ - กำหนดขั้นตอนใน
การแจงผลการซอมแซม แกไขไฟฟา  
3.6 งานธุรการ - การลงทะเบียนรับ-สง หนังสือราชการและ การจัดเก็บรักษาหนังสือราชการ - 
งานห นังสือโตต อบ (พิ มพงานห นังสื อ ราชการ) - พิมพหนังสือคำสั่ง อบต. - งานบันทึกย อ 
เรื่องคัดสำเนาพิมพ ตรวจทานหนังสือ งานการจัดทำใบสำคัญ ฎีกา - งานประชุมพนักงานสวน
ตำบลและงานการ ประชุมอื ่นในกิจการขององคการบริหารสวน ตำบล - งานดูแลรักษา 
จัดเตรียมและใหบริการเรื่อง สถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดตอและอำนวยความสะดวกในดาน
ตางๆ และบริการในดาน ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ อบต. - งานจัดทำรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณและเพิ ่มเติม - งานเกี ่ยวกับการโอนและแกไข
เปลี ่ยนแปลง งบประมาณ - งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี ่ยวกับเอกสาร สำคัญของทาง
ราชการ – งานรับเรื่องรองทุกขและรองเรียน - ดูแลรับผิดชอบรถยนตหมายเลขทะเบียน กฉ 
๔๗๑๙ ปราจีนบุรี - งานขอมูลการบริการสาธารณะดานถนน ทางเดิน ทางเทา - ทางระบายน้ำ 
- งานขอมูลการบริการสาธารณะดานแหลงน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
และงานที่ผูบังคับบัญชา มอบหมาย 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอม 

๔.๑ งานรักษาความสะอาด - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ ่งปฏิกูลรวม - ดูแล รับผิดชอบ 
รถบรรทุกขยะ หมายเลข ทะเบียน 81-๙๗๙๑ ปราจีนบุรี - ง าน จัดสถานที่พักผอนหยอนใจ 
เชน สวนสาธารณะ สวนหยอม ฯลฯ - งานดูแล บำรุงรักษาตนไม พันธไมตางๆ - งานอื่นๆ ที่
เก่ียวของและงานที่ผูบังคับบัญชา มอบหมาย  
๔.๒ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตำบล (สปสช.) - งานการจัดทำแผนกองทุน
หลักประกันสุขภาพชุมชนตำบล - งานการจัดซื้อจัดจางกองทุนหลักประกัน สุขภาพชุมชนตำบล 
- งานการจัดทำฎีกำกองทุนหลักประกัน สุขภาพชุมชนตำบล - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและงานที่
ผูบังคับบัญชา มอบหมาย 
4.3 งานการบริการสาธารณะดานงานสาธารณสุข 
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กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5.๑ งานสงเสริมกิจการโรงเรียน - งานขอมูล - งานประสานกิจกรรม - งานสงเสริมการศึกษา - 
งานบริหารการศึกษา - งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและงานที่ผูบังคับบัญชา มอบหมาย  
5.๒ งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - งานขอมูลพัฒนาการเด็ก - งานวิชาการและสงเสริมพัฒนาการ
เด็ก- งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - งานติดตามและประเมินผล - การลงทะเบียนรับ-สง 
หนังสือราชการและ การจัดเก็บรักษาหนังสือราชการ - งานหนังสือโตตอบ (พิมพงานหนังสือ 
ราชการ) - พิมพหนังสือคำสั่ง อบต.งานบันทึก ยอเรื่อง คัดสำเนา พิมพ ตรวจทานหนังสือ งาน 
ประชุมพนักงานสวนตำบลและงานการ ประชุมอื่นในกิจการขององคการบริหารสวนตำบล - 
งานจัดซื้อ จัดจาง อาหารกลางวัน วัสดุ อุปกรณ และอ่ืนๆ - งานการศึกษาศูนยเด็กเล็กและงาน
อ่ืนๆ - งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาทองถ่ิน ( SIS ) - งานระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ทองถ่ิน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( CCIS ) - งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและงานที่ผูบังคับบัญชา มอบหมาย  
5.3 งานกีฬาและนันทนาการ - งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ - งานประสานกิจกรรม
โรงเรียน  
5.4 งานศาสนาและวัฒนธรรม - งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - งานการ
ศาสนา - งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม - งานสงเสริมกิจการเด็กและเยาวชน 

หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

- งานตรวจสอบภายใน - งานการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของหนวยงานตางๆ ภายในอบต. ที่
สังกัดในดานงบประมาณ บัญชีและพัสด ุ- งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญช ีการเงิน 
ยอดเงิน การทำสัญญา การจัดซื้อ พัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชีการจัดเก็บ รักษาพัสดุในคลัง
พัสดุ - งานตรวจสอบการใชและเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของ
ทางราชการ - งานตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ชื่อและระดับของตำแหนง - งาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของและงานที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
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๑. แนวทางการบริหารความเส่ียง 

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวาแบงออกเปน 2 
ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 การเริ่มตนและพัฒนาประกอบดวย 
๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  
๒) ระบุปจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง  
๓) วิเคราะหและจัดลำดับความสำคัญของปจจัยเสี่ยง 
๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูง และสูงมาก รวมท้ังปจจัยเสี่ยงท่ี

อยูในระดับปานกลาง 
5) สื่อสารทำความเขาใจเก่ียวกับแผนบริหารความเสี่ยงใหผูปฏิองคการบริหารสวนัติงานของตำบล

หัวหวาทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได 
6) รายงานความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ระยะท่ี ๒ การพัฒนาสูความยั่งยืน 
๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปท่ีผานมา 
๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแตละประเภท 
๓) ผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร 
๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานสวนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 

 
๒. คณะทำงานบริหารความเส่ียง 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมี 

องคประกอบและอำนาจหนาท่ี ดังนี ้  

๑) ปลัดองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ประธานกรรมการ 
2) รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ก ร ร ม ก า ร  
3) หัวหนาสำนักปลัด ก ร ร ม ก า ร  
4) ผูอำนวยการกองคลัง ก ร ร ม ก า ร  
5) ผูอำนวยการกองชาง ก ร ร ม ก า ร  
6) ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ก ร ร ม ก า ร  
6) ผูอำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก ร ร ม ก า ร  
7) นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
8) เจาพนักงานธุรการ ผูชวยเลขานุการ   
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บทท่ี ๓ แนวทางการบริหารความเส่ียง 
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ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐ ดังนี้ 

๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อยางนอยปละ๒ครั้ง  
๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดลำดับความเสี ่ยง 
ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในการดำเนินงานขององคกร รวมท้ังการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดย
กำหนดนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดองคการบริหารสวนตซึ่ง ตำบล 
หัวหวามีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 

1. การระบุความเสี่ยง เปนการระบุเหตุการณใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียตอกา วัตถุประสงค 
โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิเม่ือใดข้ึนท่ีไหนและเกิดข้ึนไดอยางไร 

2. ประเมินความเสี่ยง เปนการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก 
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ 
มาตรฐานท่ีไดกำหนดไว ทำใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม 

๓. จัดการความเสี่ยง เปนการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความ 
เสี่ยงที่สูง และสูงมาก ใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และควรตองพิจารณา ดานคาใชจาย
และตนทุนท่ีตองใชลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชนท่ีจะไดรับ 

4. รายงานและติดตามผล เปนการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ 
เสี่ยงท่ีไดดำเนินการท้ังหมดใหฝายบริหารรับทราบ 

5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำป เพื่อให
มั่นใจ วาองคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือ
กลไก ความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยูในระดับที่ยอมรับได มาตรการ
หรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติเพื่อใหความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูมีการจัดการใหอยูในระดับที่ยอม องคกรมีการบริหารความ
เสี่ยงอยางตอเนื่อง 

6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพ ขอแนวทางการบริหารความ
เสี่ยง ในทุกข้ันตอน เพ่ือพัฒนาระบบใหดียิ่งข้ึน 
 
 
 
 
แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

บทท่ี๔ การบริหารจัดการความเส่ียง 
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กระบวนการบริหารความเส่ียงของคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
 
 

1. ระบุความ 
เสี่ยง 

 
6. ทบทวน 

2. ประเมิน 
การบริหาร 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง   

 
 

 
5. ประเมินผล 

3. จดัการ 
การบริหาร 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง  

 4. ร า ย ง า น  
 และติดตาม 
 ผล  

 
 

การระบุความเส่ียง เปนกระบวนการท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง 
โดยความเสี่ยงท่ีมีสาเหตุมาจากปจจัยท้ังภายในและภายนอกเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมาย ของ
องคกร หรือผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ในการระบุปจจัยเสี่ยงจะตอง เหตุการณใดหรือ
กิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไมพบ วัตถุประสงคที่กำหนด 
รวมทั้งมีทรัพยสินใดท่ีจำเปนตองไดรับการดูแลปองกันรักษา ดังนั้น จึงตองเขาใจ ความหมายของ “ความเสี่ยง” 
“ปจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” กอนท่ีจะดำเนินการระบุความเสี่ยงได อยางเหมาะสม 

1.1 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทำใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไม
แนนแนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปหรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือลด
โอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายตามภารกิจขององคกร และเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 

1.2 ปจจัยเสี่ยง หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำใหไมบรรลุวัตถ ท่ี
กำหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นไดอยางไร และทำความเสี่ยงที่ระบุควร 
เปนสาเหตุ ที่แท จริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังไดอยาง ถูกตอง โดยปจจัย
เสี่ยงแบงได 2 ดาน คือ 

๑) ปจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน นโยบายรัฐบาล 
ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 

๒) ปจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบียบขอบังคับ 
ภายในองคกร วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ขอมูล ระบบ 
สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ 

 
  
 

 
แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
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1.3 ประเภทความเส่ียง แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
๑) ความเสี ่ยงเชิงยุทธศาสตร (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี ่ยวของกับกลยุทธ 

เปาหมาย พันธกิจ ขององคกรที ่อาจกอใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงหรือการไมบรรลุผลตามเปาหมายในแตละ 
ยุทธศาสตร 

๒) ความเสี ่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที ่เกี ่ยวของกับ 
ประเด็นปญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติท่ีองคกรตองเผชิญ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค เชน 
การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไมมีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไมมีการ หนาที่ความรับผิดชอบ 
บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เปนตน 

3) ความเสี ่ยงดานการเงิน Financial( Risk) เปนความเสี ่ยงที่เกี ่ยวของกับการบริหารและ 
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล ท้ังจากปจจัยภายใน เชน เบิกจาย
งบประมาณไมถูกตอง เบิกจายไมเปนไปตามแผนจัดสรรงบประมาณไมเหมาะสมสอดคลองกับการดำเนินงานการ
ทุจริตในการเบิกจาย และจากผลกระทบของปจจัยภายนอก เชน การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได
ขอบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไมชัดเจน การตรวจสอบทักทวง
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สำนักงานตรวจเงินแผนดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชี 

4) ความเสี่ยงดานการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ (Complianceขอบังคับ Risk) เปน ความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ เชน ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัตกฎระเบียบ หรือ
กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของได หรือกฎหมาย ระเบียบท่ีมีอยู ไมเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน เปนตน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 



 

 

18 
การระบุความเส่ียง (ปงบประมาณ 2565) 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ความเส่ียง ผลกระทบ/ความเสียหาย  ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความ 
 ท่ีจะเกิดข้ึน     เส่ียง 
1. วางแผนการพฒันาไมถูกตอง ปญหาความเดือดรอน ไมได  ปจจัยภายใน ความเสี่ยงเชิง        
เหมาะสมสอดคลองกับปญหา รับการแกไข มปีระทวง  - ผูบริหารวางแผนพฒั ยุทธศาสตร (S) 

และความตองการของประชาชน รองเรียน  โดยยึดจากความตองการ  

   ของตนเอง พรรคพวก  

   ฐ า น เส ีย ง แ ล ะ ผ ล ป ร ะ โย ช น   

   ที่ตนเองจะไดรับ  

2. การใชดุลพินิจของผูม ี หากผูมีอำนาจไมยึดหลัก  ปจจัยภายใน ความเสี่ยงดาน        
อำนาจในการอนุญาต อนุมตั ิ ความถูกตอง ยอมเกิดความ  - การนำระบบอุปถัมภมาใช การปฏิบัติงาน(O) 

ตางๆ ไมเปนธรรมตอพนักงาน  ในการปฏิบัติราชการ  

 สวนตำบล  - การแบงพรรคแบงพวกของ  

   พนักงานสวนตำบล  

   - ความไมยุติธรรมของผูม ี  

   อำนาจในการตัดสนิใจ สั่งการ  

3. การปฏิบัติหนาทีโ่ดยมชิอบ - ราชการไดรับความ  ปจจัยภายใน ความเสี่ยงดาน       
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที ่ เสียหายจากการปฏิบัต ิ  - ขาดการควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงาน(O) 

 หรือละเวนการปฏิบัต ิ  อยางเขมงวด  

 - ประชาชนไดรับความ  - ระบบตรวจสอบไมรัดกุมพอ  

 เดือดรอน เสียหาย  ที่จะปดชองวางการทุจริต  

   - ผูปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการ  

   เปนขาราชการที่ด  

4. โครงการกอสรางพื้นฐาน สิ้นเปลืองและสูญเสีย  ปจจัยภายใน ความเสี่ยงดาน       
ไมมีคุณภาพ ไมไดใชประโยชน งบประมาณในการกอสราง  - ผูปฏิบัตงิานไมคำนึงถึง การปฏิบัติงาน(O) 

 การซอมแซม บำรุงรักษา  ประโยชนของทางราชการ  

   
   - ผูปฏิบัตงิานมีผลประโยชน    
   ในงานที่ทำ  

5. เกิดสาธารณภัยในพื้นที ่ บานเรือนประชาชนไดรับ  ปจจัยภายนอก ความเสีย่งดาน       

 ความเสียหาย เกิดการสูญ  - สภาพดิน ฟา อากาศ การปฏิบัติงาน(O) 
 เสียทรัพยสินและชีวติของ  ปจจัยภายใน   
       

 ประชาชน  - อุบกรณ เครื่องมือ   

   เครื่องใช กระแสไฟฟา    
 
แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจำปงบประมาณ ๒๕๖5 พ.ศ.ขององคการบริหารสวนตำบลหวัหวา อำเภอศรีมหาโพธ ิจังหวัดปราจีนบุรี 
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ความเส่ียง ผลกระทบ/ความเสียหาย  ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความ 
 ท่ีจะเกิดข้ึน     เส่ียง 
6. การนำทรัพยสนิของทาง เกิดการทุจริต เกิดความ  ปจจัยภายใน ความเสี่ยงดาน       
ราชการไปใชประโยชนสวนตวั สิ้นเปลืองโดยที่ราชการ  - ขาดการควบคุมตรวจสอบ การเงิน (F) 

 ไมไดรับประโยชน  อยางเครงครัด  

   - ผูปฏิบัตทิุจริต  

7. การจายเบี้ยยังชพีไมถูกตอง งบประมาณที่ตองจายไป  ปจจัยภายใน ความเสี่ยงดาน        
ตามระเบียบ กฎหมาย ใหกับผูที่ไมมีสทิธิ ์  - ผูปฏิบัตงิานบกพรอง ไม การเงิน (F) 

   ตรวจสอบคุณสมบตัิของผู   

   ขอรับเบี้ยยังชีพใหเปนไป   

   ตามระเบียบ กฎหมาย   

8. การทุจริตในการเบิกจาย ราชการไดรับความเสียหาย  ปจจัยภายใน ความเสี่ยงดา       
ตางๆ จากการเบิกจายทีท่จุริต  - ขาดการควบคุม ตรวจสอบ การเงิน (F) 

   อยางเขมงวด  

   - ระบบตรวจสอบไมรัดกุมพอ  

   ที่จะปดชองวางการทุจริต  

9. ความผิดพลาดในการปฏิบัต ิ ปฏิบัติงานผิดพลาด ไมเปน  ปจจัยภายนอก ความเสี่ยงดาน       
เนื่องจากขาดความรู ความ ไปตามระเบียบ กฎหมาย  - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา การปฏิบัติตาม 

เขาใจในระเบียบ กฎหมาย อันนำไปสูปญหากับหนวย  ไมมีความชดัเจนในการปฏิบัต ิ กฎหมาย ระเบียบ 

ที่นำไปใชในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ  - หนวยงานที่ออกกฎหมาย ขอบังคับ(C) 

   ระเบียบ ไมมีการใหความรู  

   กอนการบังคับใช  
   ปจจัยภายใน        
   - พนักงานสวนตำบลไมสนใจ  

   อานระเบียบ กฎหมาย  

   - ไมมีการจัดทำหรือรวบรวม  

   องคความรูในหนวยงาน  

10. การจัดซื้อจัดจางและ - จัดซื้อผิดระเบียบ  ปจจัยภายนอก ความเสี่ยงดานก       
บริหารพัสดุ เปนไปอยางไม - ไดวัสดุครุภัณฑทีไ่มม ี  - ระเบียบกฎหมายฉบบั ปฏิบัติตาม 

ถูกตอง คุณภาพ ไมตรงตามความ  ใหมออกมาบังคับใชจำนวนมาก กฎหมาย ระเบียบ 

 ตองการใชงาน  - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ ขอบังคับ (C)  

 - มีการทุจริต งบประม  กฎหมาย ตลอดเวลา  

 ของทางราชการเสียหาย    

 
 
แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจำปงบประมาณ ๒๕๖5 พ.ศ.ขององคการบริหารสวนตำบลหวัหวา อำเภอศรีมหาโพธ ิจังหวัดปราจีนบุรี 
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ความเส่ียง ผลกระทบ/ความเสียหาย  ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความ 
 ท่ีจะเกิดข้ึน     เส่ียง 
   ปจจัยภายใน  
      

   - การขาดความรูความ  

   เขาใจของผูปฏิบัต ิ  

   - พนักงานผูมีหนาที่จัดซื้อ  

   จัดจางทุจริต รับผลประโยชน  

   จากผูขาย ผูรับจาง   

๒. การประเมินความเส่ียง 
การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ประกอบดวย การวิเคราะห การประเมิน และการจัด

ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทำงานขององคการบริหารสวนตำบล       
หัวหวา ซ่ึงประกอบดวย ๔ ข้ันตอน ดังนี้ 

2.1 การกำหนดเกณฑการประเมิน เปนการกำหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง 
ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงาน 
บริหารความเสี่ยงไดกำหนดเกณฑการใหคะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบ ไว 3 ระดับ คือ นอย ปานกลาง สูง ดังนี้ 

 

 ประเด็นที่พิจารณา     ระดับคะแนน  

    1 = นอย  2 = ปานกลาง       3 = สูง 

 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง   

ความถ่ีในการเกิดเหตุการณหรือ  3-5 ป/คร้ัง 1-2 ป/คร้ัง 1-6 เดือน/คร้ัง 

ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน(คร้ัง)     หรือมากกวา 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ  นอย ปานกลาง สูง 

 ความรุนแรงและผลกระทบ   

มูลคาความเสียหาย  10,000-50,000 บาท 50,000-100,000 100,000 –500,000 

   บาท บาท บาทหรือมากกวา  
อันตรายตอชีวิต เดือดรอนรำคาญ- บาดเจ็บตองรักษา บาดเจ็บสาหัส-เสียชีวิต 

 บาดเจ็บเล็กนอย   

ผลกระทบตอภาพลักษณขององคกร นอย ปานกลาง สูง 

สวนระดับของความเสี่ยงจะพิจารณาจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ 
ผลกระทบตอความเสี่ยงขององคกร วาจะกอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑไว 3 ระดับ สูง ปาน
กลาง และต่ำ 
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3 

      

สูง   

2 

      

ปานกลาง   

1 

      

ต่ำ   

  1 2 3    

  
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

   
 

2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เปนการนำความเสี่ยงและปจจัย
เสี่ยงแตละปจจัยที่ระบุไว มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และประเมิน
ระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือใหเห็นถึงระดับของเสี่ยงท่ีแตกตางกัน 
ทำใหสามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผนและ
จัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตอง ภายใตงบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่
กำหนดไวขางตน ซ่ึงมีข้ันตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณตางๆ วามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมาก
นอยเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ท่ีมีผลตอหนวยงานวามีระดับความรุนแรง
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด 

2.3 การวิเคราะหความเสี่ยง เมื่อหนวยงานพิจารณาโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ 
(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนำผลที่ไดมาพิจารณา
ความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงวากอใหเกิดความเสี่ยงในระดับ
ใด  

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ ซึ่ง
จัดแบงเปน 3 ระดับ สามารถแสดงเปนแผนภูมิความเสี่ยง แบงเปนพ้ืนท่ีเปน 3 สวน  ซ่ึงใชเกณฑในการจัดแบง 
ดังนี้ 
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2.4 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อไดคาระดับความเสี่ยงแลว จะนำมาจัดลำดับความรุนแรง

ของความเสี่ยง ที่มีผลตอองคกร หรือสำนัก/กอง เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของ
ความเสี่ยงที่สำคัญใหเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ที่ประเมินไดตามตารางการวิเคราะหความเสี่ยง ซึ่งจัดเรียง
ตามลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง นอย และเลือกความเสี่ยงท่ีมีระดับสูงมาก และหรือสูง 
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1) ระดับความเสี่ยงต่ำ = 3 คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1.00-1.60 คะแนน โดยทั่วไป
ความเสี่ยงในระดับนี้ ใหถือวาเปนความเสี่ยงที่ไมมีนัยสำคัญตอการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นยอมรับได
ภายใตการควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบัน ซ่ึงไมตองดำเนินการใดๆเพ่ิมเติม 

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 2 คะแนนระดับความเสี่ยง 1.61-2.19 คะแนน เปนความเสี่ยง
ที่ยอมรับไดแตตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับได แตตองมีการ
จัดการเพ่ิมเติม 

3) ระดับความเสี่ยงสูง = 1 คะแนนระดับความเสี่ยง 2.20-2.80 คะแนน ตองมีแผนลดความ
เสี่ยง เพ่ือใหความเสี่ยงนั้นลดลงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
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แผนการบริหารความเสีย่ง ปงบประมาณ 2565  
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้น 

ปจจัย/สาเหต ุ  ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอ
บ 

          

          
1. วางแผนการพฒันาไม
ถูกตองเหมาะสม 
สอดคลองกับปญหา และ
ความตองการของ
ประชาชน 

ปญหาความเดือดรอน ไมไดรับ
การแกไข มีประทวง รองเรียน 

ปจจัยภายใน 
- ผูบริหารวางแผนพฒันา โดย
ยึดจากจากความตองการของ
ตนเอง พรรคพวกฐ า น เส ีย ง แ ล ะ
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น  
ที่ตนเองจะไดรับ 

 ความเสี่ยง 
เชิงยุทธศาสตร (S) 

     
2. การใชดุลพินิจของผูมี
อำนาจในการอนุญาต 
อนุมัติตางๆ 

หากผูมีอำนาจไมยึดหลัก
ความถูกตอง ยอมเกิดความไม
เปนธรรมตอพนักงานสวน
ตำบล 

ปจจัยภายใน 
- การนำระบบอุปถัมภมาใช
ในการ ปฏิบัติราชการ 
- การแบงพรรคแบงพวกของ
พนักงาน สวนตำบล 
- ความไมยุติธรรมของผูมี
อำนาจในการ ตัดสนิใจ สั่ง
การ 

 ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน(O) 

     

3. การปฏิบัติหนาทีโ่ดยมิ
ชอบหรือละเวนการ ปฏิบตัิ
หนาที ่

- ราชการไดรับความ เสียหาย
จากการปฏิบัตหิรือละเวนการ
ปฏิบัติ- ประชาชนไดรับความ 
เดือดรอน เสียหาย 

ปจจัยภายนอก 
- การนำระบบอุปถัมภมาใช
ในการ ปฏิบัติราชการ 
- การแบงพรรคแบงพวกของ
พนักงาน สวนตำบล 
- ความไมยุติธรรมของผูมี
อำนาจในการ ตัดสนิใจ สั่ง
การ 

 ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน(O) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้น 

ปจจัย/สาเหต ุ  ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ 

  ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุมตรวจสอบ
อยางเขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรัดกุม
พอที่จะปด ชองวางการทุจริต 
- ผูปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการ
เปนขาราชการที่ด ี

       

4. โครงการกอสราง 
พื้นฐานไมมีคุณภาพ ไมได
ใชประโยชน 

สิ้นเปลืองและสูญเสีย
งบประมาณในการกอสรางการ
ซอมแซม บำรุงรักษา 

ปจจัยภายใน 
- ผูปฏิบัตงิานไมคำนึงถึง
ประโยชน ของทางราชการ 
- ผูปฏิบัตงิานมีผลประโยชน
ในงาน 
ที่ทำ 
ปจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟา อากาศ 
ปจจัยภายใน 
-อุบกรณ เคร่ืองมือ 
 

 ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน(O) 

     

5. เกิดสาธารณภัยในพื้นที ่ บานเรือนประชาชนไดรับความ
เสียหาย เกิดการสูญเสีย
ทรัพยสินและชีวิตของ
ประชาชน 

ปจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟา อากาศ 
ปจจัยภายใน 
- อุบกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช 
กระแสไฟฟา 

 ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน(O) 

     

6. การนำทรัพยสนิของ
ทางราชการไปใชประโยชน 
สวนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไมไดรับ
ประโยชน 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุมตรวจสอบ
อยางเครงครัด 
- ผูปฏิบัตทิุจริต 

 ความเสี่ยง 
ดานการเงิน (F) 

     

   
แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององคการบริหารสวนตำบลหวัหวา อำเภอศรีมหาโพธ ิจังหวัดปราจีนบุรี 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย 
ที่เกิดข้ึน 

ปจจัย/สาเหตุ  ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ 

  ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุมตรวจสอบ
อยางเขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรัดกุม
พอที่จะปด ชองวางการทุจริต 
- ผูปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการ
เปนขาราชการที่ด ี

       

4. โครงการกอสราง 
พื้นฐานไมมีคุณภาพ ไมได
ใชประโยชน 

สิ้นเปลืองและสูญเสีย
งบประมาณในการกอสรางการ
ซอมแซม บำรุงรักษา 

ปจจัยภายใน 
- ผูปฏิบัตงิานไมคำนึงถึง
ประโยชน ของทางราชการ 
- ผูปฏิบัตงิานมีผลประโยชน
ในงาน 
ที่ทำ 
ปจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟา อากาศ 
ปจจัยภายใน 
-อุบกรณ เคร่ืองมือ 

 ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน(O) 

     

5. เกิดสาธารณภัยในพื้นที ่ บานเรือนประชาชนไดรับความ
เสียหาย เกิดการสูญเสีย
ทรัพยสินและชีวิตของ
ประชาชน 

ปจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟา อากาศ 
ปจจัยภายใน 
- อุบกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช 
กระแสไฟฟา 

 ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน(O) 

     

6. การนำทรัพยสนิของ
ทางราชการไปใชประโยชน 
สวนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไมไดรับ
ประโยชน 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุมตรวจสอบ
อยางเครงครัด 
- ผูปฏิบัตทิุจริต 
 

 ความเสี่ยง 
ดานการเงิน (F) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย 
ที่เกิดข้ึน 

ปจจัย/สาเหตุ  ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ 

7. การจายเบี้ยยังชพีไม
ถูกตองตามระเบียบ  
กฎหมาย 

งบประมาณที่ตองจายไปใหกับ
ผูที่ไมมีสทิธิ ์

ปจจัยภายใน 
- ผูปฏิบัตงิานบกพรอง ไม
ตรวจสอบ คุณสมบตัิของผู
ขอรับเบี้ยยังชีพ ใหเปนไป 

 ความเสี่ยง 
ดานการเงิน (F) 

     

8. การทุจริตในการ
เบิกจายตางๆ 

ราชการไดรับความเสียหาย 
จากการเบิกจายที่ทจุริต 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม  

ตรวจสอบ อยางเขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรัดกุมพอที ่
จะปดชองวางการทุจริต 

 ความเสี่ยง 
ดานการเงิน (F) 

     

9. ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติเนื่องจากขาด
ความรู ความเขาใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่
นำไปใชในการปฏิบัตงิาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาด ไมเปนไป
ตามระเบียบ กฎหมายอัน
นำไปสูปญหากับหนวย
ตรวจสอบ 

ปจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่

ออกมาไมมีความชัดเจนใน
การปฏิบัต ิ
- หนวยงานที่ออกกฎหมาย 

ระเบียบ ไมมีการใหความรู 
กอนการบังคับใช 
ปจจัยภายใน 

- พนักงานสวนตำบลไมสนใจ
อานระเบียบ กฎหมาย 

 ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ(C) 

     

10. การจัดซื้อจัดจางและ 
บริหารพัสดุ เปนไปอยาง 
ไมถูกตอง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 
- ไดวัสดุครุภัณฑทีไ่มมีคุณภาพ 
ไมตรงตา มความตองการใช
งาน 
- มีการทุจริต งบประม 

ปจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบบัใหม
ออกมา บังคับใชจำนวนมาก- มี
การปรับเปลี่ยนระเบียบ
กฎหมาย ตลอดเวลา 
ปจจัยภายใน 
- การขาดความรูความเขาใจ
ของผูปฏิบัต ิ
- พนักงานผูมีหนาที่จัดซื้อจัด
จางทุจริต รับผลประโยชน 

 ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ(C) 

     

 
แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององคการบริหารสวนตำบลหวัหวา อำเภอศรีมหาโพธ ิจังหวัดปราจีนบุรี
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๓. การจัดการความเส่ียง  

เปนการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม 
กับสถานการณ ข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูรับผิดชอบ แตวิธีการจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลดระดับผลกระทบท่ี 
เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบดวย 4 แนวทางหลัก คือ  

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมที่ทีอยู ซึ่งไม 
ตองดำเนินการใด ๆ เชน กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุ มคาที่จะดำเนินการใด ๆ ใหขออนุมัติ 
หลักการรับความเสี่ยงไวและไมดำเนินการใด ๆ แตควรมีมาตรการติดตามอยางใกลชิดเพ่ือรองรับผลท่ีจะเกิดข้ึน  

2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดย 
การจดัระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงข้ันตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการท่ีนำไปสูเหตุการณท่ีเปนความ 
เสี่ยง เพื่อใหมีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เชน การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิม
ทักษะ ในการทำงาน และการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน  

3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับและตองจัดการให 
ความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเหนือจากเง่ือนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้ เชน การหยุดหรือ 
ยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงนั้น  

4) การถายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงท่ีสามารถโอนไปใหผูอ่ืนได เชน การทำประกันภัย 
ประกันทรัพยสิน กับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือการจางบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอยาง 
แทน เชน งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสรางตางๆ  

 
4. การรายงานและติดตามผล  

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแลว จะตองมีการรายงานและ 
ติดตามผลเปนระยะ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการดำเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมีเปาหมายใน
การติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ 
จัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดำเนินการไปแลววาบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงหรือไม โดยหนวยงาน 
ตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ใหดำเนินการตอไป หรือวิธีการบรหิารจัดการ 
ความเสี่ยงดึควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานใหฝายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ไดกลาวไว 
ขางตน ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกำหนดขอมูลที่ตองติดตาม พรอมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถ 
ติดตามผลไดใน 2 ลักษณะ คือ  

1) การติดตามผลเปนรายครั้ง เปนการติดตามตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด เชน ทุก 3 เดือน ทุก 
6 เดือน ทุก 9 เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน  

2) การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน เปนการติดตามที่รวมอยูในการดำเนินงานตางๆ 
ตามปกติของหนวยงาน 
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5. การประเมินผลการบริหารความเส่ียง  

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะตองทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
ประจำปตอนายกองคการบริหารสวนตำบลหัวหวาเพื่อใหมั่นใจวาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวามีการบริหาร 
ความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงท่ี 
ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดจริงและอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือตองจัดหามาตรการหรือ 
ตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อใหความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูหลังมีการจัดการ อยูในระดับที่ยอมรับได และใหองคกรมีการ 
บริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน  

 
6. การทบทวนการบริหารความเส่ียง  

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ 
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัยและเหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงานจริงเปนประจำทุกป 
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ในปงบประมาณ 2565 องคการบริหารสวนตำบลหัวหวาไดดำเนินการวิเคราะหและจัดทำแผน

บริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหนาท่ี 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ ระเบียบ กฎหมาย
ตาง ๆ ท่ีกำหนดใหเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบกับพิจารณาจากผลการ ปฏิบัติงานท่ีผานมา 
นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม ความเสี่ยง เพ่ือปองกัน
ไมใหเกิดผลกระทบตอเปาหมายการปฏิบัตริาชการขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวาโดยแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำป 2565 ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา มีองคประกอบท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยง  
2. ระดับความเสี่ยง  
3. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง  
4. วัตถุประสงค  
5. ระยะเวลาดำเนินการ  
6. ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง  
7. งบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบ  
9. ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจำปงบประมาณ ๒๕๖5 พ.ศ.ขององคการบริหารสวนตำบลหวัหวา อำเภอศรีมหาโพธ ิจังหวัดปราจีนบุรี 

บทท่ี ๕ แผนบริหารความเส่ียง 
 



 

 

    แผนการบริหารความเสีย่ง ปงบประมาณ 2565     

   องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวดัปราจีนบุรี    

ความเสี่ยง ระดับ กิจกรรมการ วัตถุประสงค ระยะเวลา  ผลสำเร็จที ่ งบประมาณ ผูรับผิด ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง 
 ความ ควบคุม/จัดการ  ดำเนินการ  คาดหวัง (บาท) ชอบ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
 เสี่ยง ความเสี่ยง         

          โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน 
          ความถี่ ความรุนแรง รวม 
 ค ว า ม เส ี่ย ง ด า น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น   (Operational Risk) 

1. วางแผนการพัฒนา 15  มีการติดตามประเมนิ - เพื่อใหแผน ตุลาคม - แผนพัฒนา - ส ป . 1 5 5 
ไมถูกตองเหมาะสม   ผลแผนพัฒนาทองถ่ิน พัฒนาเปนกรอบ 2564- สามารถใชเปน      

สอดคลองกับปญหา   ทุกป ใ น ก า ร ท ำ ง บ  กันยายน กรอบในการทำ      

และความตองการของ    ประมาณราย 2565 งบประมาณ      

ประชาชน   จายไดอยางม ี  รายจายได      

   ประสิทธิภาพ  อยางมี      

   - เพื่อใหระดม  ประสิทธิภาพ      

   ความสำเร็จของ  - ระดับความ      

   แผนสูงกวา  สำเร็จของแผน      

   รอยละ 60   สูงกวารอยละ 60      

2. การใชดุลพินิจของ 10 การพิจารณาอนุญาต เพื่อใหเกิดความ ตุลาคม การพิจารณา - ทุกกอง 1 5 5 
อำนาจในการอนุญาต  อนุมัติ ยึดหลัก เปนธรรม และ 2564-  อนุญาต อนุมัต ิ      
อนุมัติ ตางๆ  กฎหมาย ระเบียบ ความถูกตอง กันยายน มีความรวดเร็ว      

  อยางเครงครัด  2565  ถูกตอง      

3. การปฏิบัติหนาท ี 10 กำกับดูแล ควบคุ - เพื่อใหองค ตุลาคม การปฏิบัติงา - ทุกกอง 1 5 5 
ชอบหรือละเวนการปฏิบตั ิ  การปฏิบัติงาน ให ปลอดการทุจริต 2564-  โปรงใส      
หนาที ่  ถูกตองตามกฎหมาย - เพื่อใหบริการที่ดี กันยายน ตรวจสอบได      

     2565        
             

 
 
แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
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ความเสี่ยง ระดับ กิจกรรมการ วัตถุประสงค ระยะเวลา  ผลสำเร็จที ่ งบประมาณ ผูรับผิด ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง 
 ความ ควบคุม/จัดการ  ดำเนินการ  คาดหวัง (บาท) ชอบ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
 เสี่ยง ความเสี่ยง         

          โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน 
          ความถี่ ความรุนแรง รวม 
 ค ว า ม เส ี่ย ง ด า น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น   (Operational Risk) 
  4. โครงการกอสราง    
  พื้นฐานไมมีคุณภาพ ไมได  
  ใชประโยชน 

10 ตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจาง 

เพื่อใหโครงการ 
กอสรางทุก 
โครงการใช
ประโยชนอยาง
คุมคา 

ตุลาคม 
2564-
กันยายน 
2565 

โครงการกอสราง
ทุกโครงการไดใช
ประโยชน และ
แกไขปญหาของ
ประชาชนได 

-  กองชาง 1         5        5 

5. เกิดสาธารณภัยใน 10 - จัดทำแผนปองกัน เพื่อชวยเหลือ ตุลาคม ประชาชนที ่ 169,200 ส ป . 2        4      8 
พื้นที ่  บรรเทาสาธารณภัย ประชาชนได 2564-  ประสบเหต ุ      

  - จัดตั้งศูนย ทันท ี กันยายน ไดรับความ      
  ชวยเหลือประชาชน  2565  ชวยเหลือ      

6. การนำทรัพยสนิของ 15 มีการตรวจสอบ เพื่อไมให ตุลาคม ไมมีการนำ - กองคลัง   1 5 5 

ทางราชการไปใชประโยชน  โดยงานพสัด ุ ราชการเสีย 2564- ทรัพยสิน      
สวนตัว   ประโยชน กันยายน ราชการไปใช      
    2565 ประโยชน      

     สวนตัว      
7. การจายเบี้ยยังชพีไม 16 ตรวจสอบขอมูล เพื่อไมใหราชการ ตุลาคม การจายเบี้ยยัง - ส ป . 1 5 5 

ถูกตองตามระเบียบ  กับฐานขอมูล เสียหาย 2564- ชีพเปนไปอยาง      
กฎหมาย  กรมบัญชีกลาง  กันยายน ถูกตอง      

    2565        

 

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
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ความเสี่ยง ระดับ กิจกรรมการ วัตถุประสงค ระยะเวลา  ผลสำเร็จที ่ งบประมาณ ผูรับผิด ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง 
 ความ ควบคุม/จัดการ  ดำเนินการ  คาดหวัง (บาท) ชอบ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
 เสี่ยง ความเสี่ยง         

          โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน 
          ความถ่ี ความรุนแรง รวม 
 ค ว า ม เส ี่ย ง ด า น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น   (Operational Risk) 

8. การทุจริตใน 15 มีการตรวจสอบ เพ่ือไมให ตุลาคม ไมมีการทุจรติ - กองคลัง 1 5 5 
การเบิกจายตาง  โดยหนวยงาน การทุจริต 2564-  ในหนวยงาน      

  ตรวจสอบภายใน  กันยายน       

    2565        

9. ความผิดพลาดในการ 15 สงพนักงานเข เพ่ือให ตุลาคม ไมเกิดความ 5,000 ส ป . 1 5 5 
ปฏิบัติงานเนื่องจากขาดรู  รับการอบรม ปฏิบัติงาน 2564- ผิดพลาดในการ      
ความเขาใจในระเบียบ   ถูกตอง กันยายน ปฏิบัติงาน      
กฎหมายที่นำไปใชในการ    2565       
ปฏิบัติงาน           

10. การจัดซ้ือจดั 15 สงพนักงานเขา เพ่ือให ตุลาคม ไมเกิดความ 5,000 ส ป . 1 5 5 
จางและการบริหา  รับการอบรม ปฏิบัติงาน 2564- ผิดพลาดในการ      
พัสดุ เปนไปอย   ถูกตอง กันยายน ปฏิบัติงาน      
ไมถูกตอง    2565       

            

 

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

33 



 

 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 

 

การประเมินความเส่ียง (ปงบประมาณ 2565)  
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

-------------------------------------------------- 
 

คำชี้แจง : จงใหคะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (1) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (2) ตามระดับ 
ดังนี้ 1= นอย 2= ปานกลาง 3= สูง  

ความเส่ียง ปจจัย/สาเหตุ การประเมินความเส่ียง 
  โอกาส (1) ผลกระทบ(2) ระดับความเส่ียง  

(1)x(2) = (3) 
1. วางแผนการพฒันาไม
ถูกตองเหมาะสม 
สอดคลองกับปญหา และ
ความตองการของ
ประชาชน 

ปจจัยภายใน 
- ผูบริหารวางแผนพฒันา โดยยดึจากจาก
ความตองการของตนเอง พรรคพวกฐ า น
เส ยี ง แ ล ะ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น  
ที่ตนเองจะไดรับ 
 

   

2. การใชดุลพินิจของผูมี
อำนาจในการอนุญาต 
อนุมัติตางๆ 

ปจจัยภายใน 
- การนำระบบอุปถัมภมาใชในการ 
ปฏิบัติราชการ 
- การแบงพรรคแบงพวกของพนักงาน 
สวนตำบล 
- ความไมยุติธรรมของผูมีอำนาจในการ 
ตัดสินใจ สัง่การ 
 

   

3. การปฏิบัติหนาทีโ่ดยมิ
ชอบหรือละเวนการ ปฏิบตัิ
หนาที ่

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุมตรวจสอบอยางเขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรัดกุมพอทีจ่ะปด 
ชองวางการทจุริต 
- ผูปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเปน
ขาราชการที่ด ี
 

   

4. โครงการกอสราง 
พื้นฐานไมมีคุณภาพ ไมได
ใชประโยชน 

ปจจัยภายใน 
- ผูปฏิบัตงิานไมคำนึงถึงประโยชนของ 
ทางราชการ 
- ผูปฏิบัตงิานมีผลประโยชนในงานที่ทำ 
ปจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟา อากาศ 
ปจจัยภายใน 
- อุบกรณ เคร่ืองมือ 
 

   

 
 
 
แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
 



 

 

 
 
 

ความเส่ียง ปจจัย/สาเหตุ การประเมินความเส่ียง 
  โอกาส (1) ผลกระทบ(2) ระดับความเส่ียง  

(1)x(2) = (3) 
5. เกิดสาธารณภัยในพื้นที ่ ปจจัยภายนอก 

- สภาพดิน ฟา อากาศ 
ปจจัยภายใน 
- อุบกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช กระแสไฟฟา 

   
 
 
 

6. การนำทรัพยสนิของ 
ทางราชการไปใชประโยชน 
สวนตัว 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุมตรวจสอบอยางเครงครัด 
- ผูปฏิบัตทิุจริต 
 

   

7. การจายเบี้ยยังชพีไม
ถูกตองตามระเบียบ  
กฎหมาย 

ปจจัยภายใน 
- ผูปฏิบัตงิานบกพรอง ไมตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผูขอรับเบี้ยยังชีพ ใหเปนไป 

 
 
 

  

8. การทุจริตในการเบิก 
จายตางๆ 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ อยาง

เขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรัดกุมพอที ่จะปด

ชองวางการทจุริต 

 
 
 
 
 
 

  

9. ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติเนื่องจากขาด
ความรู ความเขาใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่
นำไปใชในการปฏิบัตงิาน 

ปจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไมมีความ

ชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หนวยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไมมี

การใหความรู กอนการบังคับใช 
ปจจัยภายใน 
- พนักงานสวนตำบลไมสนใจอาน

ระเบียบ กฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

10. การจัดซื้อจัดจางและ 
บริหารพัสดุ เปนไปอยาง 
ไมถูกตอง 

ปจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบบัใหมออกมา บังคับ
ใชจำนวนมาก- มีการปรับเปลีย่นระเบียบ
กฎหมาย ตลอดเวลา 
ปจจัยภายใน 
- การขาดความรูความเขาใจของผูปฏิบตั ิ
- พนักงานผูมีหนาที่จัดซื้อจัดจางทุจริต รับ
ผลประโยชน 
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