
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 

 
   แผนบริหารความเส่ียงฉบับน้ี จัดท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการบริหารความเส่ียง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ซ่ึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในส่วนราชการ ตั้งแต่ผู้บริหารท้องถ่ินจนถึง
เจ้าหน้าที่ทุกระดบัทีจ่ะตอ้งรับรู้และรับทราบแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงในส่วนราชการ  เพราะการ
บริหารความเส่ียงที่ดี จะต้องเริ่มตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดของส่วนราชการ  
โดยค านึงถึงเหตุการณ์หรือปจัจัยเส่ียงที่สามารถส่งผลกระทบท าให้ส่วนราชการเกิดความเสียหาย แล้วก าหนด 
แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความเส่ียง  เพื่อเป็นการสร้าง
หลักประกันที่ส่วนราชการจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่วางไว้  
   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงได้จัดท าแผนบริหาร
ความเส่ียงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้ึน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินและผู้ปฏิบัติงานทุกฝุายมีความเข้าใจ 
ถึงกระบวนการบริหารความเส่ียง สามารถด าเนินการบริหารความเส่ียงตามกระบวนการบริหารความเส่ียง  
ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเส่ียง ซ่ึงเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อส่วนราชการ และลด
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนใหอ้ยู่ในระดับที่สามารถยอมรบัได้ ประเมินได ้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
อย่างมีระบบ 
   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  หวังเป็นอย่างย่ิงว่า
แผนการบริหารความเส่ียงน้ี จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงภายในส่วนราชการ  ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามความคาดหวัง และได้มีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถ่ิน  
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทกุระดบั อีกทั้งจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกระดับ  
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ  สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังของ
ประชาชน หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเผชิญกับความเส่ียงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก  ผู้บริหาร 
มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเส่ียง ซ่ึงหลักการบริหารจัดการความเส่ียงระดับองค์กร 
ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  โดยระบบ
การบริหารจดัการความเส่ียงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจจะเกิดข้ึน
อันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
หรือฉวยโอกาส หรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจจะเกิดข้ึน ส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติ ได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเส่ียง 

ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุก ๆ  องค์กรล้วนแต่มีความเส่ียง ซ่ึงเป็นส่ิงที่จะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานหรือเปูาหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเส่ียงเหล่าน้ันอย่างเปน็ระบบ โดยการระบุ
ความเส่ียงว่ามีปัจจัยเส่ียงใดบ้างทีก่ระทบตอ่การด าเนินงานหรือเปูาหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเส่ียงจาก
โอกาสและผลกระทบที่เกิดข้ึน จัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงและก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
ความเส่ียง อีกทั้งต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสมการบริ หารจัดการ
ความเส่ียงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและ
การตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม  และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากข้ึนและลดการสูญเสียและ
โอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 บัญญัติไว้ในมาตรา  79 ให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่  กค 0409.4/ 
ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ซ่ึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเส่ียง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง 

แนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเส่ียง
ระดับองค์กร เป็นกรอบแนวทางที่ช่วยใหห้น่วยงานของรัฐสามารถน าหลักการบริหารจัดการความเส่ียงไปปรับ
ใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเส่ียงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ทั้งน้ี การบริหารจัดการความเส่ียง
แต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับขนาด โครงสร้าง และความสามารถในการรองรับความเส่ียง
ของหน่วยงาน ในขณะเดียวกันแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงย่อมต้องมีความเก่ียวข้องกับการควบคุม
ภายใน เน่ืองจากการควบคุมภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการความเส่ียงระดับองค์กร  ดังน้ัน 
หน่วยงานอาจด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงโดยเช่ือมโยงกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเส่ียงเข้าด้วยกัน 

การบริหารจดัการความเส่ียงถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัยหลัก
ของการบริหารจัดการความเส่ียงที่ประสบความส าเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้
ก ากับดูแล ซ่ึงหลักการบริหารจัดการความเส่ียงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
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1. กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการความเส่ียงที่ดี  เพื่อให้การ
บริหารจัดการความเส่ียงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการก าหนดแผนระดับองค์กร  (Strategic Plans)  
และการก าหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนพื้นฐานข้อมูล
สารสนเทศที่สมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน 

2. กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง  เป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง  (Routine 
Processes) ของการบริหารจัดการความเส่ียง ซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 
ของหน่วยงาน 

คณะผู้บริหารท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
บริหารจัดการความเส่ียงภายในองค์กร ซ่ึงถือเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรได้ก้าวไปสู่ระบบการก ากับดูแล
กิจการที่ดีลดความเสียหายและอุปสรรคที่จะเกิดข้ึน โดยเช่ือมั่นว่าการบริหารจัดการความเส่ียงที่ดีจะช่วยลด
อุปสรรคหรือส่ิงที่จะท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่องค์กรได้วางไว้  และเป็นการ 
ให้ความเช่ือมั่นกับประชาชนที่มีต่อองค์กร ช่วยปูองกันความเสียหายต่อทรัพยากร  และการเปล่ียนแปลง 
ของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ  มีระบบการบริหารจัดการความเส่ียง 
และการควบคุมที่ดี น าไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไป 

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
1.) เพื่อให้ผู้บริหารทอ้งถ่ินและเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเส่ียง

ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
2.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบวิธีการ ข้ันตอน และกระบวนการในการวางแผนการ

บริหารความเส่ียง 
3.) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
4.) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
5.) เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่ือสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงกับ

กลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
6.) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร 

เป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 
1.) ผู้บริหารท้องถ่ินและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความเข้าในการบริหารความเส่ียงเพื่อ

น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้  
2.) ผู้บริหารท้องถ่ินและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง ประเมิน

ความเส่ียง และจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความเส่ียง  
3.) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าแผนบริหารความเส่ียงไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

เพือ่ลดโอกาสและผลกระทบจากความเส่ียงที่จะเกิดข้ึน 
4.) เพื่อพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นกระบวนการด าเนินงานที่โปร่งใส

ภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง 
5.) ความรับผิดชอบตอ่ความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงถูกก าหนดข้ึนอย่างเหมาะสมและยอมรับ

ได้ทั่วทั้งองค์กร 
6.) การบริหารความเส่ียงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  มีการน าไปปฏิบัติอย่าง

ต่อเน่ืองและทั่วทั้งองค์กร 
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ประโยชน์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
การด าเนินการบริหารความเส่ียงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถ่ินมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจในการ

บริหารงานได้ดีย่ิงข้ึน และท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหาย
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อีกทั้งยังเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้อง และบรรลุตามเปูาหมายของการปฏิบัติงานประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการ
บริหารความเส่ียง มีดังน้ี 

1.) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  แผนบริหารความเส่ียงจะช่วยให้
คณะท างานบริหารความเส่ียงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเส่ียงหลักที่ส าคัญ และสามารถท าหน้าที่
ในการก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 

2.) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเส่ียง
จะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ  ซ่ึงรวมถึงการบริหารความเส่ียงซ่ึงตั้งอยู่บน
สมมุติฐานในการตอบสนองต่อเปูาหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ 

3.) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเส่ียง 
จะท าให้บคุลากรภายในองคก์รมีความเข้าใจถึงเปูาหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเส่ียง
ส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซ่ึงครอบคลุมความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาลด้วย 

4.) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเส่ียงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา  รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของ
ผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์  การติดตาม
ควบคุมและวัดผลการปฏิบัตงิาน ซ่ึงส่งผลให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งสามารถปกปูองผลประโยชน์และเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร 

5.) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเส่ียงท าให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหาร 
มีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเส่ียงอย่างชัดเจน 

6.) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล  
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเส่ียงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้
มาตรการในการบรหิารความเส่ียง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มคีวามเส่ียงต่ าและกิจกรรมทีม่ีความ
เส่ียงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
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นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์หรือโอกาสที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
ความสูญเปล่า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และมีผลกระทบหรือท าให้
เกิดความเสียหาย(ทั้งที่เป็นตวัเงินและไม่เปน็ตัวเงิน) ก่อให้เกิดความล้มเหลวในการด าเนินงาน ท าให้ไม่ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ได้วางไว้  ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน รวมถึง
ทางด้านการเงินและด้านการบริหารด้วย 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการด าเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบ
และต่อเน่ือง ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆในการวิเคราะห์ 
การประเมิน การจัดการ การติดตามประเมินผล และการส่ือสารความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน
หรือกระบวนการด าเนินงานขององค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 
ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของ
องค์กรเป็นส าคัญ 

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) คือ ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้
ระดับของความเส่ียงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคต อยู่ในระดับทีอ่งค์กรยอมรบัได ้ประเมินได้ ควบคุมได้ 
และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเปูาหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การเงิน และช่ือเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง
จากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเส่ียง  ที่จะท าให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงคท์ี่วางไว้ โดยต้องระบุได้ว่าเหตกุารณน้ั์นๆจะเกิดข้ึนทีไ่หน เมื่อใด หรืออย่างไร ทั้งน้ีสาเหตุ
ของความเส่ียงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์และก าหนดมาตรการในการ
ลดความเส่ียงได้อย่างถูกต้อง 
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บทที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 

 

 

 

 

 
ข้อมูลทั่วไป 

องค์การบริหาร ส่วนต าบล (อบต .) คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง ถ่ิน มีฐานะ เป็น  
นิติบุคคลและราชการส่วนท้องถ่ิน จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 และมีฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในเวลาต่อมา 
พระราชบัญญัติฉบับ น้ีได้ส่งผลให้มี การกระจายอ านาจสู่องค์กรประชาชนในระดับต าบลอย่างมาก 
โดยได้ยกฐานะสภาต าบล ซ่ึงมีรายได้ตามเกณฑ์คือ มีรายได้ไม่รวมเงิน อุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมา
ติดต่อกัน 3 ปี เฉล่ียไม่ต่ ากว่าปีละ 150,000 บาท ข้ึนเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวได้ว่าการจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ี เป็นผลผลิตหน่ึงของกระแสของสังคมที่ต้องการจะปฏิรูปการเมือง ดังน้ัน องค์การ
บริหารส่วนต าบล จึงเป็นมิติหน่ึงของความพยายามในการปฏิรูปการเมืองโดยการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลประทัดบุ มีพื้นที่  27 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนถนน รพช.  
(เร่งรัดพัฒนาชนบท) สายเช้ือเพลิง-ตาปาง (สร3168) ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่ 
กระจัดกระจายไปทั่วตามแนวเขตชองหมู่บ้าน ระยะทางจากต าบลประทัดบุไปอ าเภอปราสาทประมาณ  
13 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 - 40  นาที ลักษณะการปกครองเป็นต าบล มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย  

หมู่ที่  1  บ้านจบก  
หมู่ที่  2  บ้านหนองยาว  
หมู่ที่  3  บ้านสระกอร์   
หมู่ที่  4  บ้านปจิก   
หมู่ที่  5  บ้านภูมิกันดาร  
หมู่ที่  6 บ้านสวายปรีง    
หมู่ที่  7  บ้านพนม  
หมู่ที่  8  บ้านประทัดบ ุ  
หมู่ที่  9 บ้านปจิกพัฒนา   
 
 
 
 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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วิสัยทัศน์การพัฒนา 

“เกษตรอินทรีย์น าร่อง    ท้องถ่ินน่าอยู่  
  รอบรู้ก้าวหน้า    ประชาเป็นสุข” 

 
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ .2561-2565)
ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษาและพัฒนาคน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและการบริการ 
 

ภารกิจหลักและอ านาจหน้าที่ 
1. ภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีดังน้ี 
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม 
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบล ดังต่อไปน้ี 
1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 

             (1/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน
อ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  
3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5) จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน 

รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความ  
เสมอภาคทางการศึกษา 

6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
          7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
          8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
          9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จ าเป็นและสมควร    

**(1/1) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
  **5) แก้ไขโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
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มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจกรรมในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังต่อไปน้ี 

1) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ 
12) การท่องเที่ยว 
13) การผังเมือง 
มาตรา 69  อ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 

น้ัน ไม่เป็นการตัดอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในอันที่จะด าเนิน
กิจการใด ๆ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบล่วงหน้าตาม
สมควรในกรณีน้ีหากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความเห็นเก่ียวกับการด าเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง 
ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ น าความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประกอบก าร
พิจารณาด าเนินกิจการน้ัน 

มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบป ระมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง  
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งน้ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

มาตรา 70 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชบัญญัติน้ีให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสิทธิ
ได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการ ในเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินกิจการของทางราชการในต าบล 
เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเก่ียวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ  

มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อใช้บังคับในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการน้ี
จะก าหนดค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝุาฝืนด้วยก็ได้แตม่ิให้ก าหนดโทษปรับเกินหน่ึงพันเว้น
แต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล จะเสนอได้ก็แต่คณะผู้บรหิาร หรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน  
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ในกรณีที่นายอ าเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลใด ให้ส่งคืนสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ดังกล่าวเพื่อให้สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลน้ันใหม่ 
หากนายอ าเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัตอิงค์การบรหิารส่วนต าบลคืนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าว ให้ถือว่านายอ าเภอเห็นชอบกับ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลน้ัน 

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคส่ี
แล้ว มีมติยืนยันตมร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลลงช่ือและประกาศเป็นข้อบัญญัตอิงค์การบรหิารส่วนต าบลไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความเห็นชอบจากนายอ าเภอ 
แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคืนจากนายอ าเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลน้ันเป็นอันตกไป  

มาตรา 72 การบริหารงานบคุคลขององค์การบรหิารส่วนต าบลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ น้ัน 
เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลอาจขอให้ข้าราชการ 

พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
ไปด ารงต าแหน่งหรอืปฏิบัตกิิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการช่ัวคราวได้โดยไม่ขาดจากตน้สังกัดเดมิ 
ทั้งน้ี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตได้ตามความจ าเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซ่ึงไม่อยู่ใน
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยท าความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง 
มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล หรือร่วมกับสภาต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน เพื่อ
กระท ากิจการร่วมกันได ้ทั้งน้ี เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินที่เก่ียวข้อง และกิจการน้ันเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท า
และเป็นการเก่ียวเน่ืองกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 

2. อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีดังน้ี 
  มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าทีใ่นการจัดระบบ 
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังน้ี 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
2)  การจัดให้มีและบ ารุงรกัษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  
3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
5)  การสาธารณูปการ 
 6)  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
7)  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน 
8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9)  การจัดการศึกษา 
10)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
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11)  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
12)  การปรับปรงุแหล่งชุมชนแออัดและการจดัการเก่ียวกับที่อยู่อาศัย 
13)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14)  การส่งเสริมกีฬา 
15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 
17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18)  การก าจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 
19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21)  การควบคุมการเล้ียงสัตว์  
22)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถาน

อ่ืน ๆ 
24)  การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
25)  การผังเมือง 

  26)  การขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28)  การควบคุมอาคาร 
29)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
31)  กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างของหน่วยงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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อ านาจหน้าที่ของส านกั/กอง/หนว่ย 

ส านัก/กอง/หน่วย หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ส านักปลัดองคก์ารบริหารสว่นต าบล      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการทั่วไป

ขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดใน
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้ งก ากับ
และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
องค์การบริหาร ส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล แบ่งออกเป็น 10 งาน ได้แก่ 

๑. งานบริหารทัว่ไป 
๒. งานนโยบายและแผน 
๓. งานกฎหมายและคดี 
๔. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
6. งานสังคมสงเคราะห ์
7. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
8. งานอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
9. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
10. งานรักษาความสะอาด 

 
2. กองคลัง      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจ่าย 

การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทาง 
การเงิน การตรวจสอบใบส าคญั งานเก่ียวกับเงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืนๆ 
งานเก่ียวกับการจัดท างบประมาณ  ฐานะการเงิน  
การจัดสรรเงินต่างๆ  การจัดท าบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุม
การเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี 
งานเก่ียวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล
และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องที่ได้รับมอบหมาย แบ่ง
ออกเป็น 4 งาน ได้แก่ 

๑. งานการเงิน 
๒. งานบัญชี 
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
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ส านัก/กอง/หน่วย หน้าที่ความรับผิดชอบ 
3. กองช่าง      มีหน้าที่ค วามรับผิดชอบเก่ียวกับการส า รวจ 

ออกแบบ  การจั ดท า ข้ อมู ลทางด้ านวิศวกรรม 
การจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบ
และเขียนแบบการตรวจสอบการก่อสร้าง  งานการ
ควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงงาน แผนงานด้านวิศวกรรม
เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุม
กา รป ฏิบัติ ง าน เครื่ อง จั กร กล  การ ค วบ คุ ม 
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งาน
เก่ียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์อะไหล่ น้ ามันเช้ือเพลิง และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
ที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น 4 งาน ได้แก่ 

๑. งานก่อสร้าง 
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๓. งานประสานสาธารณูปโภค 
๔. งานผังเมือง 

 
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

ทางการศึกษา เก่ียวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร  การแนะแนว การวัดผลประ เมินผล 
การพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาของ
มาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา 
การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเก่ียวกับ
การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ ส ารวจ 
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อน า ไประกอบ 
การพิจารณาก าหนดนโยบายแผนงาน และแนวทาง
การปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา
ช่วยปฏิบัติงานบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล 
ของพนักงานจ้ า ง ใ นสัง กัด ศูนย์พั ฒนา เด็กเล็ ก 
งานระบบข้อมูล และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย มี 4 งาน ได้แก่ 

๑. งานบริหารการศึกษา 
๒. งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
๓. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลประทัดบุ (ถ่ายโอน) 
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บทที่ 3 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 

 
แนวทางด าเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง 

1. แนวทางด าเนินงานในการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ แบ่งเป็น 2 ระยะ 
ดังน้ี 

ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา 
1) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
2) ระบุปัจจัยเส่ียง ประเมินโอกาส และผลกระทบจากปัจจัยเส่ียง 
3) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเส่ียงจากการด าเนินงาน 
4) จัดท าแผนบริหารความเส่ียงของปัจจัยเส่ียงที่อยู่ในระดบัสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้ง

ปัจจัยเส่ียงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยส าคัญ 
5) ส่ือสารท าความเข้าใจเก่ียวกับแผนบริหารความเส่ียงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลประทัดบุรับทราบและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
6) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
7) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 

ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความย่ังยืน 
1) ทบทวนแผนบริหารความเส่ียงในปีที่ผ่านมา 
2) พัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงส าหรับความเส่ียงแต่ละประเภท  
3) ผลักดันให้มีการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร 
4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเส่ียง 

2. กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 

2.1) ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังน้ี 
2.1.1) แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเส่ียง 
2.1.2) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
2.1.3) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรอือนุมัติแผนการบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อน าไปปฏิบัติ  ต่อไป 

2.2) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ด าเนินการให้มีระบบการบริหารความเส่ียง คือ 
2.2.1) จัดท าแผนบริการความเส่ียง 
2.2.2) รายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 
2.2.3) ทบทวนแผนการบริหารความเส่ียงเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานต่อไปในอนาคต  

2.3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ มีหน้าที่ ดังน้ี 
2.3.1) สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง 
2.3.2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัตงิานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
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กลไกการบริหารความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธาน 
กรรมการบริหาร 
จัดการความเส่ียง 

การแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการความเส่ียง 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบ/
อนุมัติ 

คณะกรรมการ 
บริหารจัดการ

ความเส่ียง 

1. ก าหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารจัดการ
ความเส่ียง 
2. ระบุปัจจัยเส่ียง ประเมิน
โอกาสและผลกระทบ 
3. วิเคราะห์และจัดล าดับ 
ความส าคัญ 
4. จัดท าแผนบริหารจัดการ 
ความเส่ียง 

พิจารณา/
เสนอแนะ 

7. ทบทวนแผนการ 
บริหารความเสี่ยง 

6. รายงาน/ 
ประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง 

5. สื่อสารท าความ 
เข้าใจกับผู้ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียง สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องกัน ผู้ปฏิบัติงาน 
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3. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง 

โครงสร้างการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย การก ากับดูแล การตัดสินใจ การจัดท าแผนการ
ด าเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซ่ึงในแต่ละองค์กรประกอบมีอ านาจหน้าที่ ดังน้ี 

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(1.1) จัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
(1.2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง 
(1.3) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
(1.4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 

2) ผู้อ านวยการส านัก/กอง 
(2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานอย่าง  

มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
(2.2) ดูแลการพัฒนาบริหารจัดการความเส่ียง  และส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบ  

การบริหารความเส่ียง 
(2.3) รับทราบผลการบริหารความเส่ียง  และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหาร  

ความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ผู้อ านวยการส านัก/กอง 

คณะท างานบริหารความเส่ียง 

ผู้ปฏิบัติงาน 
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3) หน่วยตรวจสอบภายใน 
(3.1) สอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
(3.2) น าเสนอผลการบริหารความเส่ียงให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับทราบและให้

ข้อเสนอแนะ 
4) คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

(4.1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร  
(4.2) ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุม

ความเส่ียง 
(4.3) รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงที่ส าคัญ  เสนอต่อ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อพิจารณา 
5) ผู้ปฏิบัติงาน 

(5.1) สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะท างานบริหารความเส่ียง 
(5.2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

3.3 คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียง  โดยมีองค์กร
ประกอบและอ านาจหน้าที่ดังน้ี 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   หัวหน้าคณะท างาน 
2. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะท างาน 
3. ผู้อ านวยการกองคลัง      คณะท างาน 
4. ผู้อ านวยการกองช่าง      คณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการกองการศึกษา     คณะท างาน 
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     คณะท างานและเลขานุการ 
7. เจ้าพนักงานธุรการ     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีอ านาจหน้าที่ 
1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน 
2) ปฏิบัติตามข้ันตอนการบริหารความเส่ียง  ได้แก่ การระบุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง  

การจัดท าแผนบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเส่ียง 
3) ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหาร  

ความเส่ียง 
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บทที่ 4 

หลักการบริหารจัดการความเส่ียงระดับองค์กร 
 

  การบริหารจดัการความเส่ียงถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัยหลัก
ของการบริหารจัดการความเส่ียงที่ประสบความส าเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
และผู้ก ากับดูแล ซ่ึงหลักการบริหารจัดการความเส่ียงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

1. กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการความเส่ียงที่ดี  เพื่อให้การ
บริหารจัดการความเส่ียงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการก าหนดแผนระดับองค์กร  (Strategic Plans) 
และการก าหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนพื้นฐานข้อมูล
สารสนเทศที่สมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน 

2. กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง  เป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง  (Routine 
Processes) ของการบริหารจัดการความเส่ียง ซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 
ของหน่วยงาน 

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการบริหารจัดการความเส่ียง  หน่วยงาน 

ของรัฐควรพิจารณาน ากรอบการบริหารจัดการความเส่ียงน้ีไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการ  
ความเส่ียงของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างแท้จริง
โดยหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งอาจมศีักยภาพทีแ่ตกตา่งกันในการน ากรอบการบริหารจัดการความเส่ียงทั้งหมด
ไปปรับใช้ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบการบริหารจัดการความเส่ียงประกอบด้วยหลักการ  
8 ประการ ดังน้ี 

1. การบริหารจัดการความเส่ียงต้องด าเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 
2. ความมุ่งมั่นของผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง 
3. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
4. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเส่ียง  
5. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
6. การก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ 
7. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
8. การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
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การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องด าเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 

การบริหารจัดการความเส่ียงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังน้ี 
1. การบริหารจัดการความเส่ียงต้องมกีารบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว เน่ืองจากความ

เส่ียงของกิจกรรมหน่ึงอาจมีผลกระทบต่อความเส่ียงของกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ความเส่ียงของความล่าช้าในระบบ
การขนส่งวัตถุดิบไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมการผลิต อาจมีผลกระทบด้านการส่งมอบสินค้า  ค่าปรับที่อาจ
เกิดข้ึน รวมถึงช่ือเสียงขององค์กร เป็นต้น 

2. การบริหารความเส่ียงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานขององค์กร รวมถึงกระบวนการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล 

3. การบริหารจัดการความเส่ียงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร 

ความมุ่งม่ันของผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง 
การบริหารจัดการความเส่ียงจะประสบความส าเร็จข้ึนอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้ก ากับดูแล  หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้ก ากับดูแลในรูป แบบคณะกรรมการ 
ซ่ึงมีหน้าที่ในการก ากับฝุายบรหิารใหม้ีการบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ก ากับดูแลซ่ึงมีหน้าที่ดังกล่าว
จะมีหน้าที่ในการก ากับการบริหารจัดการความเส่ียงด้วย ส าหรับหวัหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเส่ียง 

การก ากับการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้ก ากับดูแลเกิดความมั่นใจว่าหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม  เพียงพอ และมีประสิทธิผล
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในกา รสร้างระบบบริหารจัดการความเส่ียง 
ที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม  วัฒนธรรมองค์กร  และระบบการบริหารบุคคล 
ที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเส่ียง การด าเนินงานตามกระบวนการ 
บริหารจัดการความเส่ียง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานการส่ือสาร เป็นต้น 

ผู้ก ากับดูแล (ถ้ามี) อาจตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง  (หรืออนุกรรมการ  หรือคณะ 
ที่ปรึกษา ) ข้ึน ซ่ึงประกอบด้วยผู้มีทักษะ  ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญเก่ียวกับการด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักในการด าเนินงานอาจจ าเป็น 
ต้องมีผู้เช่ียวชาญอิสระในการก ากับหรอืใหค้วามเห็นเก่ียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของการบริหาร
จัดการความเส่ียงในเรื่องของความเส่ียงทางไซเบอรข์องหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง  เป็นต้น 

การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
การขับเคล่ือนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มตั้งแต่

การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  การส่งเสริมและรักษาไว้ซ่ึงบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ 

การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเส่ียง  ถือเป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารจัดการความเส่ียง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเส่ียง  (Risk-aware behavior) รวมถึง
พฤติกรรมการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเส่ียง 

การสร้างพฤติกรรมที่ดี (Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเส่ียงผ่าน
วัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นส่ิงส าคัญ  การสร้ างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเส่ียง
ประกอบด้วย 
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1. การส่ือสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียงของหน่วยงาน 
2. การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ 
3. การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร 
4. การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียง  
5. การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเส่ียงและโอกาส 

การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงานควรมีการก าหนดอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเส่ียง

อย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเส่ียง (Risk Owners) ซ่ึงรับผิดชอบในการติดตาม 
การรายงาน หรือการส่งสัญญาณความเส่ียง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเส่ียงที่เกิดข้ึนในระดับ  
ที่ก าหนดไว้ และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมก ากับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเส่ียงตามแผนการบริหาร
จัดการความเส่ียง 

การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
การบริหารจัดการความเส่ียงนอกจากจะค านึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้อง

ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเส่ียงด้วย  โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการหรือ 
ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม 

การก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ 
การบริหารจดัการความเส่ียงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร

เพื่อให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่  
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ อาจหมายรวมถึงแผนปฏิบัตริาชการระยะยาว แผนปฏิบัติ 
ราชการระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

เมื่อหน่วยงานของรัฐก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับความเส่ียงที่ยอมรับได้ระดับ 
องค์กรแล้ว การบริหารจัดการความเส่ียงจะถูกใช้เป็นเครื่องมื อในการก าหนดทางเลือกของงาน/โครงการ  
(งานใหม่ ๆ) และการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจก าหนดเป็นส่วนหน่ึงของตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) 

การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นส่ิงส าคัญอย่างย่ิงในการด าเนินงานของหน่วยงาน  องค์กรที่มีการ

บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเส่ียง  หน่วยงาน
ควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบรหิารจดัการความเส่ียง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล
ความเส่ียงเป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรก าหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูล และบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล 

ข้อมูลความเส่ียง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร  สาเหตุ 
ความเส่ียง ตัวผลักดันความเส่ียง หรือตัวช้ีวัดความเส่ียงที่ส าคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูลสารสนเทศ 
ต้องมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ  และทันต่อเวลา  ทั้งน้ี หน่วยงานอาจพิจารณา 
การรวบรวม การประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเส่ียงแบบอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดจากบุคคล  
(Human errors) 
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การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
การบริหารจัดการความเส่ียงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการ

ความเส่ียงข้ึนอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ความเส่ียง หน่วยงานอาจพิจารณาท า Benchmarking เพือ่พัฒนาระบบบริหารจัดการความเส่ียงขององค์กร
อย่างต่อเน่ือง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบรหิารจดัการความเส่ียงเริ่มตน้จากการบริหารจัดการความเส่ียง  
แบบ Silo พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเส่ียงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเน่ืองโดยมีการฝังการบริหาร
จดการความเส่ียงเข้าสู่กระบวนการการด าเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้านความเส่ียง 

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเน่ือง  ประกอบด้วย 
1. การวิเคราะห์องค์กร 
2. การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียง 
3. การระบุความเส่ียง 
4. การประเมินความเส่ียง 
5. การตอบสนองความเส่ียง 
6. การติดตามและทบทวน 
7. การส่ือสารและการรายงาน 

การวิเคราะห์องค์กร 
ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเก่ียวกับพันธกิจตามกฎหมาย  อ านาจหน้าที่ และความ

รับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาล 
ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร
หน่วยงานอาจเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์องค์กร เช่น 

1. SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
2. PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้าน 

สังคม (Social) ด้ านเทคโนโลยี (Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวด ล้อม
(Environmental) 

การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบายบริหารจัดการความเ ส่ียง และผู้ก ากับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ

นโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ  
ความเส่ียง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเส่ียง และความเส่ียงที่ยอมรับได้ระดับ
องค์กร 

ความเส่ียงที่ยอมรับไดร้ะดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเส่ียงในภาพรวมขององค์กร
ที่หน่วยงานยอมรับเพื่อด าเนินงานใหบ้รรลุวัตถุประสงคข์ององค์กร การระบคุวามเส่ียงที่ยอมรบัได้ระดบัองคก์ร
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารและผู้ก ากับดูแลในการด าเนินงานขององค์กร  การก าหนดความเส่ียง 
ที่ยอมรับได้ควรค านึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเส่ียง  โดยศักยภาพในการจัดการ 
ความเส่ียงขององค์กร (Risk Capacity) ข้ึนอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
ทั้งน้ี หน่วยงานอาจระบุระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้เป็น 5 ระดับ เช่น ปฏิเสธความเส่ียง ยอมรับความเส่ียง 
ได้น้อย ยอมรับความเส่ียงได้ปานกลาง เต็มใจยอมรับความเส่ียง และยอมรับความเส่ียงได้มากที่สุด เป็นต้น 
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หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเส่ียงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเส่ียง เพื่อให้ผู้บริหารระดับ 
รองลงมาสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการความเส่ียงในระดับส านัก กอง ศูนย์ กลุ่ม หรือน าไปสู่การระบุ 
ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ส าหรับประเภทความเส่ียงย่อย 

การระบุความเสี่ยง 
การระบุความเส่ียง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบคุวามเส่ียงหน่วยงานอาจท ารายช่ือความเส่ียงทั้งหมด (Risk Inventory)
โดยรายช่ือความเส่ียงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  การระบุความเส่ียง
หน่วยงานควรระบุข้อมูลเก่ียวกับความเส่ียง ดังน้ี 

ก. เหตุการณ์ความเส่ียง 
ข. สาเหตุของความเส่ียง หรือตัวผลักดันความเส่ียง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) 

ของความเส่ียง 
ค. ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก 
หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเส่ียงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเส่ียง

เดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเส่ียงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจน 
มากข้ึน 

การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเส่ียง ประกอบด้วย 
1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเส่ียง  หน่วยงานอาจให้คะแนนความเส่ียงตามเกณฑ์ 

การประเมินความเส่ียงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ  รวมถึงด้านความสามารถขององค์กร 
ในการจัดการความเส่ียง และด้านลักษณะของความเส่ียง โดยช่วงคะแนนอาจก าหนดเป็น 3 ช่วงคะแนน  
หรือ 5 ช่วงคะแนน 

2. การให้คะแนนความเส่ียง วิธีการให้คะแนนความเส่ียง  เช่น การสัมภาษณ์ การท าแบบส ารวจ  
การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน  การท า Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ 
(Scenario Analysis) ทั้งน้ี การให้คะแนนความเส่ียงของแต่ละกองงาน (Silo Thinking) เพียงวิธีเดียวอาจท า
ให้การให้คะแนนความเส่ียงมีความคลาดเคล่ือนได้ 

3. การพิจารณาความเส่ียงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเส่ียงในแต่ละความเส่ียงที่มีต่อ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเส่ียงมีต่อวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่ม 
และผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม  เช่น ผลกระทบต่อความเส่ียงที่มีต่อกิจกรรมอาจมีน้อยแต่มี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดบักอง หรือความเส่ียง 2 ความเส่ียงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมผีลกระทบ
ต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น 

4. การจัดล าดับความเส่ียง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเส่ียงแล้ว หน่วยงานต้องจัดล าดับ
ความเส่ียง เพื่อน าไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเส่ียง  หน่วยงานอาจใช้คะแนน
ความเส่ียง (โอกาส x ผลกระทบ) ในการจัดล าดับความเส่ียง โดยความเส่ียงที่เท่ากับอาจพิจารณาปัจจัยอ่ืน
ประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเส่ียงด้านน้ัน  ๆ หรือลักษณะของ 
ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

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

โอกาสที่จะเกดิความเสีย่ง 
ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์
หรือข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 
(เฉล่ีย : ปี/ครั้ง) 

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

1 เดือน/คร้ัง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์  น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ 

มูลค่าความเสียหาย  
 

< 1 หม่ืนบาท 
 

1-5 หม่ืน
บาท 

 

5 หม่ืนบาท – 
2 แสนบาท 

 

2 แสนบาท – 
1 ล้านบาท 

 

> 1 ล้านบาท 

อันตรายต่อชีวิต  เดือดร้อน 
ร าคาญ 

บาดเจ็บ 
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ 
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหัส อันตราย 
ถึงชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ 
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 
ส่วนระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด

ความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียงตอ่องค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเส่ียงในระดับใด โดยได้ก าหนดเกณฑ์
ไว ้4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 
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เป็นการน าความเส่ียงและปัจจัยเส่ียงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเส่ียงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย  (Impact) 
จากความเส่ียง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเส่ียงที่แตกตา่งกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเส่ียงได้
อย่างเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอ้ย่างถูกตอ้งภายใต้งบประมาณ  ก าลังคน
หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซ่ึงมีข้ันตอนด าเนินการ ดังน้ี 
1. พิจารณาโอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ(Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดน้ัน 
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง(Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความ 
รุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

การตอบสนองความเสี่ยง 
การตอบสนองความเส่ียง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝุายบริหารในการจัดการความเส่ียงที่อาจจะ

เกิดข้ึน โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเดน็ดังตอ่ไปน้ี ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเส่ียงเพื่อจัดท า
แผนบริหารจัดการความเส่ียงของหน่วยงาน 

1. การจัดการต้นเหตุของความเส่ียง 
2. ทางเลือกวิธีการจัดการความเส่ียง 
3. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเส่ียง 
หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเส่ียงวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธี โดยการพิจารณา

วิธีการจัดการความเส่ียงควรค านึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเส่ียงแต่ละวิธี  
ตัวอย่างวิธีการจัดการความเส่ียง ประกอบด้วย 
1. ปฏิเสธความเส่ียงโดยไม่ด าเนินงานในกิจกรรมที่มีความเส่ียง  ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเส่ียงสูง 

และหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเส่ียงน้ันได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ด าเนินงานในกิจกรรมน้ันๆ 
2. การลดโอกาสของความเส่ียง เช่น การลดโอกาสของความเส่ียงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวาง

ระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระทบยอด เป็นต้น 
3. การลดผลกระทบของความเส่ียง เช่น การท าประกัน หรือการใช้เครื่องมือปูองกันความเส่ียง 

ทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น 
4. การโอนความเส่ียง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเส่ียงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่า

ควรด าเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถด าเนินการเองได้หรือไม่
สามารถบริหารจัดการความเส่ียงได้  ได้แก่ การให้ภาคเอกชนด าเนินการโดยมีการโอนความเส่ียง  
และผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น 

5. ยอมรับความเส่ียงโดยไม่ด าเนินการจัดการความเส่ียง เน่ืองจากความเส่ียงอยู่ในระดับที่หน่วยงาน
ยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเส่ียงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ  

6. ใช้มาตรการการเฝูาระวัง หน่วยงานต้องก าหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม  การวิเคราะห์  
การแจ้งเตือน และการด าเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดข้ึน เช่น ความเส่ียงของปริมาณน้ าในเข่ือนมาก เน่ืองจาก
ปริมาณน้ าฝน 

7. การท าแผนฉุกเฉิน การจัดท าแผนฉุกเฉินเป็นการระบุข้ันตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงข้ึน  
โดยต้องระบบุุคคลและวิธีการด าเนินการทีชั่ดเจน เช่น ความเส่ียงกรณทีี่เจา้หน้าทีไ่ม่สามารถเข้าสถานที่ท างานได้ 
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8. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ทีอ่าจเกิดข้ึน เมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนส่งผลกระทบเชิงบวกกับ

องค์กร รวมถึงแผนการด าเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดข้ึน 
แผนการบริหารจัดการความเส่ียงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเส่ียง บุคคลที่รบัผิดชอบในการ

บริหารจัดการความเส่ียง ตัวช้ีวัดความเส่ียงที่ส าคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเส่ียงเมื่อพิจารณา
โอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง  (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว  ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง   
และผลกระทบของความเส่ียง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใด มาวิเคราะห์หาระดับความเส่ียง 
ของเหตุการณ์หรือกิจกรรมน้ันๆ 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) ซ่ึงจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเส่ียง  (Risk Profile)  
แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ซ่ึงใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังน้ี 

1. ระดับความเส่ียงต่ า (Low) คะแนนระดับความเส่ียง 1 - 5 คะแนน โดยทั่วไปความเส่ียงในระดับน้ี
ให้ถือว่าเป็นความเส่ียงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเส่ียงที่เกิดข้ึนน้ันสามารถยอมรับได้ภายใต้ 
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงไม่ต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติม 

2. ระดับความเส่ียงปานกลาง  (Medium) คะแนนระดับความเส่ียง 6 - 10 คะแนน เป็นระดับ
คะแนนที่ยอมรับความเส่ียงได้ แต่ยังต้องมีแผนควบคุมความเส่ียง 

3. ระดับความเส่ียงสูง (High) คะแนนระดับความเส่ียง 11 - 16 คะแนน จะต้องมีแผนลดความเส่ียง
เพื่อให้ความเส่ียงน้ันลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4. ระดับความเส่ียงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเส่ียง  17 - 25 คะแนน ต้องมีแผนลด
ความเส่ียงและประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเส่ียง 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
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การติดตามและทบทวน 

การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเช่ือมั่นว่าการบริหารจัดการความเส่ียงที่มีอยู่  
ยังคงมีประสิทธิผล เน่ืองจากความเส่ียงเป็นส่ิงที่เกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ดังน้ันการติดตามและ
ทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนสม่ าเสมอ ปัจจัยที่ท าให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเส่ียง 
ได้แก่ การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญซ่ึงเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก  หรือผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเส่ียงสามารถด าเนินการอย่างต่อเน่ืองหรือเป็นระ ยะ 
ซ่ึงควรด าเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเส่ียง  การติดตามและทบทวนอาจน าไปสู่ 
การเปล่ียนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปล่ียนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเส่ียง 

การสื่อสารและการรายงาน 
การส่ือสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการ

ความเส่ียง การส่ือสารเป็นการให้และรับข้อมูล  (Two-way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทาง 
การส่ือสารทั้งภายในและภายนอก โดยการส่ือสารภายในต้องเป็นการส่ือสารแบบจากผู้บริหารไปยัง
ผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อย
ภายใน (Across Divisions) 

หน่วยงานควรก าหนดบคุคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับ ความถ่ีของการรายงาน
รูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้ก ากับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง
ครบถ้วน เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา 

การส่ือสารและรายงานต่อผู้ก ากับดูแล เป็นการส่ือสารและการรายงานความเส่ียงในภาพรวมของ
องค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้ก ากับดูแลในการก ากับการบริหารจัดการความเส่ียงของฝุายบริหาร 

หน่วยงานอาจพิจารณาก าหนดตัวช้ีวัดความเส่ียงที่ส าคัญ (Key Risk Indicators) เพื่อติดตามข้อมูล
ความเส่ียงและการรายงานเมื่อระดับความเส่ียงถึงจุดตัวช้ีวัดความเส่ียงที่ส าคัญ 
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บทที่ 5 

แผนบริหารความเส่ียง 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้ด าเนินการทบทวน วิเคราะห์ 
และจัดท าแผนบริหารความเส่ียง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึน  โดยพิจารณา
ทบทวนจากรายงานผลการควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้รวบรวมจากส านัก/กอง/ฝุายฯ 
ต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบรหิารจดัการความเส่ียง 
และได้ท าการวิเคราะห์ระดับความเส่ียง ผลกระทบจากการเกิดความเส่ียงน้ัน แล้วคัดเลือกความเส่ียงในระดับ
ปานกลางข้ึนไปจนถึงความเส่ียงในระดับสูงมาก เพื่อก าหนดมาตรการหรอืแผนปฏิบัตใินการจัดการและควบคุม
ความเส่ียงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรบัได้หรือปราศจากความเส่ียงเลย 
ส าหรับความเส่ียงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม  เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ 
การด าเนินงานให้บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้ ซ่ึงการด าเนินการตามมาตรการลดความเส่ียงได้พิจารณาถึงความ
คุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

1. วิธีการด าเนินงาน (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเส่ียง) 
2. ผู้รับผิดชอบ (ฝุายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
3. งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
4. ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแผนงานน้ัน 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย 

ที่อาจเกิดข้ึน 
ปัจจัยเสี่ยง 

สาเหตุ 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

อาจเป็นการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป 
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ 
และอาจท าให้เกิดการผิดพลาดใน 
การควบคุมงบประมาณรายจ่าย 
ของหน่วยงานได้ 

การตั้งงบประมาณรายจ่าย 
ประจ า ปีของแต่ละงานไม่ 
เพียงพอต่อการบริหาร 
จนสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ด้านการปฏิบัติงาน 3  3  9 ปานกลาง  ส านักปลัดฯ 

2. กิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน 

อาจท าให้หน่วยงานที่ขอรับเงิน 
อุดหนุนมีการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และไม ่
ด าเนินการตามข้ันตอน
กระบวนการที่ถูกต้อง 

ไม่ได้มีการติดตามประเมินผล 
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอย่าง 
ต่อเน่ืองตามที่ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน 
อุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

ด้านการปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

3  3  9  ปานกลาง  ส านักปลัดฯ 

3. กิจกรรมการใช้และรักษา
รถยนต์ราชการ 

ไม่สามารถระบุหมายเลขทะเบียน 
วันที่และปี พ.ศ. ที่ได้มา ซึ่ง 
ทรัพย์สินของราชการ จึงท าให้ไม่ 
สามารถจัดท าเอกสารการ 
ตรวจสอบให้เกิดความครบถ้วน 
สมบูรณ์ได้ 

เน่ืองจากรถยนต์ที่ใช้ในการ 
ปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย มีอายุการใช้งาน 
มานานหลายสิบปี จึงยากต่อ 
การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง 

ด้านการปฏิบัติงาน  3  3  9  ปานกลาง  ส านักปลัดฯ 

 
 
 
 
 



 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย 

ที่อาจเกิดข้ึน 
ปัจจัยเสี่ยง 

สาเหตุ 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

4. กิจกรรม การจัดซื้อ –  
จัดจ้าง 

ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่พระราช -
บัญญัติฯ และระเบียบกระทรวง 
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ก าหนด 

1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ในต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานพัสดุ รับผิดชอบ 
งานพัสดุโดยตรง 
2. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมายขาดความรู้ ความ 
ช านาญ เกี่ยวกับงานพัสดุจึง 
ท าให้เกิดความผิดพลาด 
บ่อยครั้ง 

ด้านการปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
 

4  4  16  สูง  กองคลัง 

5. กิจกรรม การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

อาจท าให้งานก่อสร้างไม่เป็นไป 
ตามรูปแบบที่ก าหนด 

ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะ เทคนิค 
การศึกษากฎหมายและ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่จ าเป็น 
ส าหรับการใช้ในการ 
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

ด้านการปฏิบัติงาน 
 

3  4  12  สูง  กองช่าง 

6. กิจกรรมงานธุรการ การปฏิบัติงานที่ล่าช้า ไม่ทัน 
ก าหนดระยะเวลาที่หนังสือสั่งการ 
ก าหนด 

ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการ 
ที่เป็นแนวทางปฏิบัติงาน 
ส่งมายังองค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ ล่าช้า 

ด้านการปฏิบัติงาน  3  4  12  สูง  กอง
การศึกษา 

7. กิจกรรมการขอรับเงิน
อุดหนุน 

หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนมี 
การรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนล่าช้า 
หรือบางโครงการไม่ได้มีการ 
รายงานผล 

หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน 
มีการด าเนินการล่าช้า และไม่ 
เป็นไปตามที่ระเบียบฯ หรือ 
หนังสือสั่งการก าหนด 

ด้านการปฏิบัติงาน  3  3 9 ปานกลาง กอง
การศึกษา 

 
 



 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย 

ที่อาจเกิดข้ึน 
ปัจจัยเสี่ยง 

สาเหตุ 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

8. กิจกรรม การจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน 
ไม่ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 
อาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงานได้  
การส ารวจข้อมูล การบันทึกข้อมูล 
การเตรียมใบเสร็จรับเงิน การออก
ใบเสร็จ การรวบรวม รวมทั้งการ
น าส่งเงินล่าช้า 

1. บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
มีไม่เพียงพอ และยังขาด 
ความรู้ความเข้าใจในการ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
2. เจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมูลไม่
ถูกต้อง คลาดเคลื่อนไปจาก
ความเป็นจริง 
3. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ 
ไม่ปฏิบัติตามที่ระเบียบฯ  
ได้ก าหนดไว้ 

ด้านการปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
 

4 4 16 สูง กองคลัง 

9. กิจกรรมการตรวจสอบ ไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ให้แล้วเสร็จได้ทันตามก าหนด 
ระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในแผนการ 
ตรวจสอบภายในประจ าปี อาจมี 
ช่วงระยะเวลาที่คลาดเคลื่อน 

การได้รับเอกสารเพ่ือใช้ในการ 
ตรวจสอบไม่ครบถ้วน หรือ 
อาจได้รับล่าช้า 

ด้านการปฏิบัติงาน 3 
 

3 
 

9 
 

ปานกลาง 
 

หน่วย
ตรวจสอบ 

ภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ความเสี่ยง 
ระดับ

ความเสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่ดาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

1. กิจกรรมการโอน
และแก้ไขเปลี่ยน 
แปลงงบประมาณ 

ปานกลาง 
 

1. การติดต่อ
ประสานงานอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือให้การ 
ด าเนินโครงการและ
กิจกรรมเป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 
2. มีการติดตาม 
ตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินในทุกๆ  
ไตรมาส เพ่ือให้เป็น 
ไปตามแผนการ
ด าเนินงานและตาม
วงเงินงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

เพ่ือให้การด าเนินการ 
โอนและแก้ไขเปลี่ยน 
แปลงงบประมาณ
เป็นไปตามระเบียบ 
วิธีการงบประมาณ 

ต.ค. 2564 - 
ก.ย. 2565 

 

สามารถด าเนินการโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณได้อย่าง
ถูกต้อง และเป็นไปตาม 
ที่ระเบียบฯ ก าหนด 

- ส านักปลัดฯ 1 3  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเสี่ยง 
ระดับ

ความเสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่ดาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

2. กิจกรรมติดตาม
และประเมินผลการ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 

ปานกลาง 
 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะท างานติดตาม
และประเมินผลการ
ใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ของเทศบาลฯ เพ่ือ
ท าหน้าที่ติดตามผล 
การเนินโครงการ 
ให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ และ 
หนังสือสั่งการ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้การปฏิบัติ 
เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2559 
 

ต.ค. 2564 -
ก.ย. 2565 

การปฏิบัติเป็นไปอย่าง 
ถูกต้องตามระเบียบ 
กระทรวง มหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 

- ส านักปลัดฯ  1  3  3 

3. กิจกรรมการใช้
และรักษารถยนต์
ราชการ 

ปานกลาง  
 

ก าชับเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบในการ 
ดูแลรถยนต์ตามค าสั่ง  
ให้ด าเนินการด้าน
เอกสารประกอบการ
ตรวจสอบด้านต่างๆ 
ให้ครบถ้วนและมี
ความรัดกุมมีข้อมูล 
ที่จะสามารถ ตอบ 
ข้อซักถามได้ พร้อม
ทั้งมีการปรับปรุง
ข้อมูลเอกสารการ
ตรวจสอบให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

เพ่ือเป็นการควบคุม 
การใช้และรักษารถ 
ราชการของงาน 
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ให้มีการ 
ใช้ได้ถูกต้องตามที่ 
ระเบียบฯ ก าหนด 

ต.ค. 2564 - 
ก.ย. 2565 
 

การปฏิบัติเป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

- ส านักปลัดฯ  1  3  3 

 



 

ความเสี่ยง 
ระดับ

ความเสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่ดาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

4. กิจกรรมการ
จัดซื้อ - จัดจ้าง 

สูง 
 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
มอบหมายให้มี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ด้านพัสดุและก าชับ 
ให้เจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงานหมั่น
ศึกษากฎหมาย
ระเบียบฯ ข้อบังคับ
ต่างๆ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไป 
อย่างถูกต้อง 

เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
ด้านการพัสดุเป็นไป 
อย่างถูกต้อง และลด 
ข้อผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงานด้านการ 
พัสดุ 

ต.ค. 2564 - 
ก.ย. 2565 
 

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องและเกิด 
ข้อผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงานน้อยที่สุด 

- กองคลัง  2  3  6 

5. กิจกรรมการ
ควบคุมงานก่อสร้าง 
 

สูง มีการก าหนด
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติงาน 
และก าชับให้
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานได้มี 
การน า หลักเกณฑ์
การปฏิบัติงานที่
ถูกต้องมาใช้ในการ
ปฏิบัติ 

เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพการ 
ท างานที่ถูกต้อง 
และลดปัญหาข้อ
ขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงาน 

ต.ค. 2564 - 
ก.ย. 2565 
 

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องและเกิด 
ข้อผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงานน้อยที่สุด 

- กองช่าง  2  3  6 

 
 



 

ความเสี่ยง 
ระดับ

ความเสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่ดาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

6. กิจกรรมงาน
ธุรการ 

สูง 
 

ก าชับให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานมีการ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร 
ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง
และติดตามค าสั่ง 
จากบังคับบัญชา 
อย่างสม่ าเสมอ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับ 
มอบหมายเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ต.ค. 2564 - 
ก.ย. 2565 
 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
มีการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ  
และเกิดข้อผิดพลาด
จากการปฏิบัติงาน 
น้อยที่สุด 

- กอง
การศึกษา  

2 3 6 

7. กิจกรรมการ
ขอรับเงินอุดหนุน 

ปานกลาง ก าหนดให้หน่วยงาน 
ที่ได้รับสนับสนุน
งบประมาณ 
ด าเนินการรายงาน
สรุปผลการใช้งบ 
ประมาณโครงการ 
ภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดและแต่ง 
ตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ที่หน่วยงานอื่น
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

เพ่ือให้การติดตาม 
ประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณเงิน 
อุดหนุนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 
ของการขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

ต.ค. 2564 - 
ก.ย. 2565 
 

มีการติดตามประเมินผล 
การใช้จ่ายงบประมาณ
เงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ และท าให้การ 
ใช้จ่ายงบประมาณเงิน 
อุดหนุนมีประสิทธิภาพ 

- กอง
การศึกษา  

1  3  3 

 
 
 
 



 

ความเสี่ยง 
ระดับ

ความเสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่ดาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

8. กิจกรรมการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

สูง 1. การฝึกอบรม
เกี่ยวกับระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการ
ปฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
2 . ผู้บังคับบัญชามี
การควบคุม ติดตาม
การท างานอย่าง
สม่ าเสมอ และ
ก าชับให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
 

เพ่ือให้การจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง มีความถูกต้อง 
โปร่งใส การ
ด าเนินการเป็นไป
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ
ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 

ต.ค. 2564 - 
ก.ย. 2565 
 

การปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วย 
การด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 
 

 กองคลัง 2 3 6 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ความเสี่ยง 
ระดับ

ความเสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่ดาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

10. กิจกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

ปานกลาง 
 

1. ด าเนินการ
ทบทวนและมีการ 
ปรับปรุงแผนการ
ตรวจสอบภายใน 
ให้มีความเหมาะสม
ต่อการด าเนินการ
ตรวจสอบภายใน 
2. มีการจัดท า
บันทึกเพ่ือขออนุมัติ
เข้าด าเนินการ
ตรวจสอบหน่วยรับ
ตรวจเพ่ือให้หน่วย
รับตรวจมีการ
จัดเตรียมเอกสาร 
ประกอบการ
ตรวจสอบ 

เพ่ือตรวจสอบความ 
ถูกต้องของการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การบริหาร
งบประมาณการเงิน 
การพัสดุและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการ 
บริหารงานด้านอื่น ๆ 
ตลอดจนตรวจสอบ 
ระบบการดูแลรักษา 
ความปลอดภัยของ 
ทรัพย์สิน และการใช้ 
ทรัพยากรทุกประเภท 
เพ่ือให้การด าเนินงาน 
ของหน่วยรับตรวจ 
มีความถูกต้องและ 
เป็นไปตามระเบียบฯ 
กฎหมาย ข้อบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรี 
และหนังสือสั่งการ
ต่างๆ 

ต.ค. 2564 - 
ก.ย. 2565 
 

1. สามารถด าเนินการ 
ทบทวนและปรับปรุง 
แผนการตรวจสอบ
ภายในให้มีความ
เหมาะสมต่อการน าไป 
ปฏิบัติ 
2. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ 
งานสามารถปฏิบัติงาน 
ได้ถูกต้องตาม
มาตรฐานการ 
ปฏิบัติงาน 
3. หน่วยรับตรวจให้
ความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการตรวจสอบ 

- หน่วย
ตรวจสอบ 

ภายใน 
 

1 3 3 

 


