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    บทท่ี 1    

บทน ำ 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหลักประจ ำปีงบประมำณ 2564 

------------------------------------------------- 
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 75 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด กระทรวงการคลังได้จัดท ามาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ตามหนังสือ 
ที่ กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงขึ้นโดยอาศัยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเป็นกรอบแนวทาง ในการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธที่ส าคัญ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะชวยในการบริหารงานและ
การตัดสินใจดานตางๆ เชน การวางแผน การก าหนดกลยุทธ การติดตาม ควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจน
การใช้ทรัพยากรตางๆ เป็นไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

วัตถุประสงคของแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
 1. เพ่ือใหฝายบริหาร / ฝายปฏิบัติการ เขาใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 
 3. เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 4. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานทุกระดับของ อบต. เกาะหลัก 
 5. เพ่ือเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเขาใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง 
 6. เพ่ือลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับ อบต. เกาะหลัก 
 

เปำหมำย 
 1. ผู้บริหารและบุคลากร ได้มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อน าไปใชในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ก าหนด 
 2. ผูบริหารและบุคลากร  สามารถระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
 3. ผูบริหารและบุคลากร สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใชในงานที่รับผิดชอบ 
 4. ความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานในองคกรได้รับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 5. การบริหารและความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง ถูกก าหนดขึ้นอยางเหมาะสมทั่วทั้งองคกร 
 6. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝงให้เปนวัฒนธรรมขององคกร 
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ควำมหมำยและค ำจ ำกัดควำมของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 1. ควำมเสี่ยง (Risk)  
  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ /การกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนภายในสถานการณที่ไมแนนอน และจะสง 
ผลกระทบหรือสรางความเสียหาย  (ทั้งท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเปาหมายของของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติราชการประจปี
ของส่วนราชการ 
  ลักษณะของควำมเสี่ยง สำมำรถแยกเปน 3 สวน ดังนี้ 
      1. ปจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าใหเกิดความเสี่ยง 
     2. เหตุการณเสี่ยง คือ เหตุการณที่สงผลกระทบตอการด าเนินงาน หรือ นโยบาย 
      3. ผลกระทบของความเสี่ยงคือ ความรุนแรงของความเสียหายที่นาจะเกิดข้ึนจากเหตุการณเสี่ยง 
 

 2. ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) 
 ปจจัยเสี่ยง หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยงที่จะท าใหไมบรรลุวัตถุประสงคที่ก าหนดไว โดยต
องระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร และท าไม  ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ 
ควรเปนสาเหตุที่แทจริง  เพ่ือจะไดวิเคราะหและก าหนดมาตรการลดความเสี่ยง ในภายหลังไดอยางถูกตอง 
 

3. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง และ จัดล าดับความเสี่ยง โดย
การประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง 
ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง ผลกระทบ (Impact)     หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได จากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแตละปัจจัยเสี่ยง แบงเปน 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 
 

4. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) 
 การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการด าเนินการต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตาม
แผน เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว อาจแบงโดยสรุปไดเปน 4 แนวทางหลัก ดังนี้ 
 1) กำรยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมที่มีอยู
ในปจจุบัน ซึ่งไมตองด าเนินการใดๆ เชน กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาที่จะ    ด าเนินการใด ๆ ให
ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไวและไมด าเนินการใดๆ 
 2) กำรควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดแต ตองมีการแกไขวิธีการควบคุม 
หรือมีการควบคุมเพ่ิมเติม เพื่อใหมีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เชน การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน การ
จัดท ามาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control) 
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 3) กำรยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไมสามารถยอมรับได
และตองจัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยนูอกเงื่อนไขของการด าเนินงาน เชน การหยุดด าเนินงานหรือ กิจกรรมที่กอใหเกิด
ความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง 
 4) กำรโอนยำย (Transfer) หรือ แบง (Share) หมายถึง การโอนยายหรือแบงความเสี่ยงไปใหผูอ่ืนช่วย
รับผิดชอบ เชน การจางบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน การท าประกันภัย 
     
ประเภทควำมเสี่ยง 
   1. ควำมเสี่ยงดำนกลยุทธ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและ   พันธกิจในภาพรวม 
โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผล
ต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/  วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วน
ร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ท าให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่นเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
 2. ควำมเสี่ยงดำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผล
การปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ 
 3. ควำมเสี่ยงดำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน 
เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กรเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ
เป็นต้นเนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการ
บริหารงบประมาณและการเงิน ดังกล่าว 
 4. ควำมเสี่ยงดำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฏระเบียบขอบังคับตำงๆ (Compliance Risk : C) 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ
ไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
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                                         การประเมินความเสี่ยง 

 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง          

โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่ง โอกำสที่จะเกิด( (Likelihood)หมายถึง ความถี่ หรือโอกาส ที่จะ
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  และผลกระทบ (Impact)หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อท าการประเมินแล้วน ามาก าหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิความ 
เสี่ยงเพ่ือช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับ การจัดการก่อนหลังเป็นการ
จัดล าดับความเสี่ยง และสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ต่อไป   
 

- เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
 เป็นการก าหนดเกณฑท์ี่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   โดยสามารถก าหนดเกณฑ์ได้
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    ตารางก าหนดเป็นระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย  

คะแนน  ระดับผลกระทบ  ค าอธิบาย  
1  น้อยมาก  ไม่มโีอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่าร้อยละ 20)  
2  น้อย  มีโอกาสเกดิขึ้นน้อยครั้ง  (ร้อยละ 21-40)  
3  ปานกลาง  มีโอกาสเกดิขึ้นบ้าง (ร้อยละ 41-60)  
4  สูง  มีโอกาสเกดิขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ 61-80)  
5  สูงมาก  มีโอกาสเกดิขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (มากกว่าร้อยละ 80)  

   
ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่

ละปัจจยัเสีย่ง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
 สูง (คะแนนไม่น้อยกว่า 15 )   ปานกลาง (คะแนน 5-14)    และต่ า (คะแนน 1-4 )  
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  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) 
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บทท่ี 2 

ข้อมูลพื้นฐำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหลัก 
 
 

1. ด้ำนกำยภำพ 
 1.1 ประวัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหลัก 

    องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก   เดิมเป็นสภาต าบลเกาะหลัก ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การ 
บริหารส่วนต าบลเกาะหลักเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538  เป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
นโยบายการกระจายอ านาจสู่หน่วยปกครองขั้นพื้นฐาน   โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลแลองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในการให้บริการและ
พัฒนาท้องถิ่นหลายประการ 

 

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก มีพ้ืนที่ประมาณ  57,618.75  ไร่ หรือประมาณ 92.19  

ตารางกิโลเมตร สภาพพ้ืนทีโ่ดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบบางส่วนและพ้ืนที่สูงต่ าตามแนวลาดเชิงเขาตะนาวศรี 
ลาดลงสู่ทะเล มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

            ทิศใต้  ติดต่อกับ      องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวาฬ 
            ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
            ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์ 

      

1.3  ลักษณะภูมิอำกำศ    มีฤดูกาล 3  ฤดู  ดังนี้   
 -  ฤดูหนาว  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  ธันวาคม  ถึง  เดือน  กุมภาพันธ์ 
 -  ฤดูร้อน   ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  มีนาคม    ถึง  เดือน  พฤษภาคม 
 -  ฤดูฝน      ชว่งระยะเวลาตั้งแต่เดือน  มิถุนายน  ถึง  เดือน  พฤศจิกายน 
 

1.4 ลักษณะดิน 
   สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินทราย วัตถุต้นก าเนิดดินเป็นพวกตะกอนล าน้ าสีเทาหรือสีน้ าตาลมีความ

อุดมสมบูรณ์ต่ า เหมาะส าหรับปลูกพืชไร่ 
 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ ำ  
 แหล่งน้ าภายในต าบลเกาะหลัก เป็นแหล่งน้ าขนาดเล็ก ทั้งที่เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ า ที่

 สร้างข้ึน กระจายอยู่ภายในต าบล ส าหรับใช้ในการเกษตรและผลิตน้ าประปา  ไม่มีแหล่งขนาดกลาง และ
 ขนาดใหญ่ และไม่มีระบบชลประทาน 
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1.6 ลักษณะของไม้ และป่ำไม้  
 พ้ืนที่ป่าไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  เป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี  

 อยู่ในหมู่บ้านติดชายแดน ประเทศเมียนมาร์  ลักษณะของป่าไม้เป็นป่าผสมผลัดใบหรือป่าเบญจพรรณ พบ
 กระจายตามไหล่เขา ไม้เรือนยอดบนที่พบ เช่น ประดู่ป่า งิ้วป่า ตะแบก   

 

2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
   2.1 โครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบแบ่งได้  2  ส่วน   

   1)  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ท าหน้าที่นิติบัญญัติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนา
ท้องถิ่นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และควบคุมการปฏิบัติงานของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบด้วย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มาจากการ
เลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้าน อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4  ปี  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีประธานสภา 1 
คน  รองประธานสภา  1  คน  ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามมติของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  2) คณะผู้บริหำร  ท าหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายประกอบด้วย   
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  1 คน ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน       
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน และเลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน ซึ่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นผู้แต่งตั้ง 
 

            2.2 กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหลัก   
  มี ปลัด อบต. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง รองจากนายก  อบต.  ควบคุมดูแล
 ราชการประจ าของ อบต. ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร และอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
 หรือตามท่ี นายก อบต. มอบหมาย  
    แบ่งส่วนรำชกำร  ดังนี้ 
      1) ส ำนักงำนปลัด อบต. มีหน้าที่ด าเนินการในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหารทั่วไป งาน
กิจการสภา  งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน งานบริหารงานบุคคล  งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานพัฒนาชุมชน  งานสวัสดิการสังคม งานจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งานขออนุมัติด าเนินการตามข้อบังคับ ตลอดจนงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
หรือได้รับ   มอบหมาย 

    2)  กองคลัง มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
 การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้ และการน าส่งงานที่เกี่ยวกับการตัดโอนเงิน  งานรายงานเงินคงเหลือ
 ประจ าวัน งานขออนุมัติเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานการจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน  

  งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ  เงินสะสม งานการจัดท าบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ 
 รายจ่าย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
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3.) กองช่ำง มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานส ารวจ ออกแบบการจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบงานก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคาร  งานผังเมือง งานแผนงานการปฏิบัติงานก่อสร้างและบ ารุงรักษา การควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง  งานกิจการประปา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

4.)กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
การสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค งานก าจัดขยะมูลฝอย สนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขในด้าน
เวชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางสาธารณสุข  งานด้านระบาดวิทยา รวบรวมสถิติและข้อมูลการเกิด
โรคติดต่อ หรือโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข ติดตามและรายงานการเกิดโรค เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

 

อัตรำก ำลังของเจ้ำหน้ำที่ (มิถุนำยน 2563) 

ส ำนัก/กอง 
พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ 

พนักงำนจ้ำง 
ตำมภำรกจิ 

พนักงำนจ้ำง 
ทั่วไป 

อัตรำ 
ผู้ครอง

ต ำแหน่ง 
อัตรำ 

ผู้ครอง
ต ำแหน่ง 

อัตรำ 
ผู้ครอง

ต ำแหน่ง 
อัตรำ 

ผู้ครอง
ต ำแหน่ง 

ส านักปลัด  15 14 1 1 10 10 15 14 
กองคลัง 9 6 - - 4 4 1 1 
กองช่าง 8 4 - - 4 3 7 6 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

3 2 - - 7 5 5 3 

รวม 35 26 1 1 24 22 28 23 
 

 
 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้บริหำร 

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ส านักปลดั กองช่าง กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
 

กองคลงั 
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3. ประชำกร 

ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 90  นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 9  นอกจากนั้น นับถือ
ศาสนาคริตส์และศาสนาอ่ืนๆ อีกร้อยละ  1 

หมู ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนพื้นที่ จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน (ตร.กม) (ไร่) ชาย หญิง รวม 
1 บ้านหนองกก 2.58 1,612.50 336 360 696 226 
2 บ้านหนองหูช้าง 4.83 3,018.75 892 903 1795 878 
3 บ้านหนองขาม 14.00 8,750 465 494 959 387 
4 บ้านหนองบัว  12.00 7,500 1070 1183       2,253  918 
5 บ้านดอนทราย 6.00 3,750 1832 869 2,701 1,166 
6 บ้านทุ่งเคล็ด 11.00 6,875 665 645 1,310 489 
7 บ้านหนองไม้แก่น 15.00 9,375 342 353          695  229 
8 บ้านหนองแก 7.00 4,375 646 692          695  592 
9 บ้านมะขามโพรง 13.00 8,125 458 483          941  292 

10 บ้านดอนเหียง 2.2 1,375 707 793       1,500  659 
11 บ้านหนองกระเพรา 4.58 2,862.50 408 423          831 262 

รวม 92.19 57,618.75 7,825 7821     15,019  6,098 
          ที่มา  : เว็บไซต์ ส านักทะเบียนราษฎร์ ระบบสถิติทางทะเบียน (ข้อมูล กันยายน 2562) 
          http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD 
 

4. สภำพสังคม 
  4.1 กำรศึกษำ 
            4.1.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1  จ านวน  2 โรงเรียน มีการจัดการศึกษา
 พ้ืนฐาน ในระดับปฐมวัย (อนุบาล - ป.6)  
  1. โรงเรียนบ้านหนองกก      หมู่ที่ 1  
  2. และโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด  หมู่ที่ 6 
          4.1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก   
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก   
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด  
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4.2 กำรบริกำรสำธำรณสุข  
 1. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว 
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะหลัก  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว  รับผิดชอบ หมู่ที่ 3   
      หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 8  หมู่ที่ 9 
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งเคล็ด  หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเคล็ด   พ้ืนที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 1   
              หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 6  หมู่ที่ 7  หมู่ที่ 10  หมู่ที่ 11  
 - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ( อสม. ) จ านวน  128   คน   
 

5. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
5.1  กำรคมนำคมขนส่ง  พ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อยู่ติดกับตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์  

ที่มีระบบขนส่ง ได้แก่  สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์  สถานีรถโดยสารประจ าทางบริเวณสี่แยกทางเข้าตัวเมือง
ประจวบ และบริเวณจุดจอดรถโดยสารประจ าทางหน้าสถานีต ารวจทางประจวบคีรีขันธ์  ส่วนการเดินทางภายใน 
พ้ืนที่ใกล้เคียง ส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัว และรถจักรยานยนต์รับจ้าง 

5.2 กำรไฟฟ้ำ ประชาชน ร้อยละ 99 มีไฟฟ้าใช้จากการไฟฟ้าภูมิภาคประจวบคีรีขันธ์ 
      5.3 กำรประปำ  มีระบบผลิต ประปาภายในต าบล จ านวน 9 หมู่บ้าน รวม 14 แห่ง  และประชากรอีก
จ านวน 3 หมู่บ้านใช้บริการน้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคประจวบคีรีขันธ์   ประชากรมีน้ าประปาใช้  
ร้อยละ 95 ของครัวเรือนทั้งหมด 

 
 

6. เศรษฐกิจ 
ประชากรส่วนใหญ่  มีรายได้ปานกลาง  อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแ คิดเป็นร้อยละ  60  นอกจากนั้นก็มี
อาชีพ ค้าขาย รับจ้าง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัวและอ่ืนๆร้อยละ 40 
     6.1   ผลผิตทำงกำรเกษตรที่ส ำคัญ  ได้แก่  สับปะรด  มะพร้าว ปศุสัตว์ (โค แพะ)  
 6.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

- ศูนย์บริการรถ (โชว์รูม) 2 แห่ง  - อู่ซ่อมรถ อะไหล่ยนต ์ 11 แห่ง 
- โรงแรม/รีสอร์ท ขนาดเล็ก 6 แห่ง  - บ้านเช่า 19 แห่ง 
- ตลาดนัด 1 แห่ง  - บริการ Internet 4 แห่ง 
- ปั้มน้ ามัน 3 แห่ง  - คาร์แคร ์ 2 แห่ง 
- ร้านอาหาร 48 แห่ง  - รับซื้อของเก่า 4 แห่ง 
- ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม 11 แห่ง  - วัสด/ุเคมี/อุปกรณ์   7 แห่ง 

 

 6.3 สินค้ำเกษตรและสินค้ำ OTOP ที่ส ำคัญ 
       -  ปลาอบสมุนไพร ข้าวเกรียบปลา ข้าวเกรียบหอยแมลงภู่ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว หมู่ที่ 4 
  -  ไม้กวาดทางมะพร้าว หมู่ที 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 
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- ๑๐ - 
 

 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหลัก 
 

  วิสัยทัศน์       “ต ำบลน่ำอยู่ โครงสร้ำงพื้นฐำนคลอบคลุม ชุมชนพอเพียง ” 
   พันธกิจ 
  1. ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของ 
     ประชาชนรองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
  2. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ  สามารถพ่ึงตนเองได้     ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง    
  3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา     
     การตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการ    

   4. การเพิ่มประสิทธิ ภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว  และการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ  
      และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น  (Goals) 
   1. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 
  2. กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม อาสาสมัครต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง มีการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
  3.  ประชาชนมีวัฒนธรรมของชุมชนที่เข้มแข็ง อนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม และมีการเรียนรู้เพ่ือ เท่าทันทันโลก
  ที่เปลี่ยนแปลง      เ   
  4.ประชาชนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด าเนินชิวิต  
  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  6. การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนมีความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๑๑ - 
 

 
 

ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของ อบต. เกำะหลัก 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1. ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม  สะพาน ทางเท้าและ ท่อระบายน้ า 
  2. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขยายเขตบริการ ไฟฟ้า ประปา ให้ครอบคลุมทั่วถึง 
  3. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า เพื่อการเกษตร และ อุปโภค บริโภค 
  4. การส่งเสริมการจัดท าผังเมือง และน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ กำรเกษตร และกำรท่องเที่ยว 
  1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การรวมกลุ่มอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และกระบวนการเรียนรู้การ 
  ด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง         
  2. ส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การเกษตรแบบยั่งยืน การให้ ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  ทางการเกษตร         
  3. พัฒนาปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยว การบริการ การประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการท่องเที่ยว 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
  2. บริหารจัดการการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  3. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม 
  4. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ เพ่ือสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต และสร้ำงควำมเข็มแข็งให้กับ คน ครอบครัว ชุมชนและสังคม  
  1. การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
  2. การ ส่งเสริม ช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการ แก่ ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ / ผู้สูงอายุ/  ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส / 
  เด็กและเยาวชน          
  3. การพัฒนาการสาธารณสุข และ การป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรคระบาด 
  4.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความสงบ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
  ประชาชน         
  5. การสร้างความเข้มแข็งให้กับ คน ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนให้มีควำมเป็นเลิศ 
  1. พัฒนาปรับปรุง สถานที่ ปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานให้มี 
  ประสิทธิภาพ และเพียงพอ ต่อการบริการประชาชน        
  2. พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุม ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม  
 3. การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ และ บูรณาการ ร่วมกับองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน
   

 ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  1. การพัฒนา อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
 2. การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  ในครัวเรือน และชุมชน 
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บทท่ี 3  

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

เปนกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน  COSO (Committee of Sponsoring Organizstion of 
the Tread Way Commission) ที่มีขั้นตอนการด าเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกัน/ลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได กระบวนการ
ดังกล่าวจะส าเร็จได้ตองมีการสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้มีความรู ความเขาใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงใน
ทิศทางเดียวกันและควรจัดท าระบบสารสนเทศ เพ่ือการวิเคราะหประเมินความเสี่ยง 

  

 กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของ อบต. เกาะหลัก ด าเนินการตามมาตรฐาน COSO  
มี 7 ข้ันตอน ดังนี้   

1) การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting).  
2) การระบุความเสี่ยง ต่างๆ (Event Identification) 
3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
4) กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 
5) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
6) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
7) การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring) 
 

แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การก าหนดเป้าหมาย
การบริหารความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 

2. การระบุ
ความเสี่ยง 

5. การรายงานและ
ติดตามผล 

3. การประเมิน 
ความเสี่ยง 

4.การจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง 

7. การทบทวนแผน
บริหารความเสี่ยง 

 
 

6. การประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง 
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รูปแบบการประเมินความเสี่ยง 

 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ก าหนดแบบรายงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานจากส านัก/ กอง/ฝ่าย/งาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ด าเนินการค้นหา และระบุความ
เสี่ยงจากภารกิจของแต่ละงาน โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน  ได้แก่ 
  1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S)  
 2. ความเสี่ยงดานการด าเนินงาน (Operational Risk: O) 
 3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F)  
 4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบขอบังคับตางๆ (Compliance Risk : C)  
 ***พิจารณาจากเป้าหมายของภารกิจ / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ท่ีจะด าเนินการ ของแต่ละงาน*** 
 

 เพ่ือให้การประเมินความเสี่ยงมีทิศทางการปฏิบัติงานที่ตรงกัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้ก าหนด
รูปแบบ การรายงาน การประเมินความเสี่ยงเพ่ือให้ ส านัก/ กอง/ฝ่าย/งาน ได้น าไป พิจารณาความเสี่ยง ของภารกิจ 
 /แผนงาน/ โครงการ  โดยการน าแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับองค์กร  
(แบบ ปค.5)  มาปรับใช้ 
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ตำรำงแผนบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหลัก  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญัของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ควำมเสี่ยง 

 

ด้ำนของควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยง (คะแนน) 

ผู้รับผิดชอบ กล
ยุทธ 

กำร
ด ำเนิน 
งำน 

กำรเงิน 
กำรปฏิบัติ

ตำม
กฎหมำย 

โอกำส 
ควำม

รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่ำควำม
เสี่ยง 

๑. งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนสำรบรรณ 
กิจกรรม 
   การรับ – ส่งหนังสือราชการ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การบริหารงานหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ถูกต้องทันเวลา  

การรับ- ส่งหนังสือ
ราชการมีความล่าช้า
บางกรณ ี
 
 

 /   2 2 4 - นักจัดการงาน
ทั่วไป 
- เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

กิจกรรม 
 การใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน
และได้รับการบ ารุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

การใช้รถ มีการใช้ใน
ลักษณะส่วนตัวแอบ
แฝง และไม่บันทึกใน
สมุดอย่างสม่ าเสมอ 
 

   / 3 2 6 - ผู้ใช้รถ 

2. งำนบริหำรงำนบุคคล 
กิจกรรม 
 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปีเป็นไปอย่างถูกต้อง 
 2. มีภาระค่าใช้จ่ายไม่เกินจากท่ีกฎหมายก าหนด 

1.การจดัก าลังคนไม่
สัพันธ์กับปริมาณงาน 
2. ไม่มีบุคลากรตาม
กรอบอัตราก าลัง 
 

/   / 3 2 6 - นักทรัพยากร
บุคคล 
- ผู้อ านวยการกอง 

กิจกรรม 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆตามเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการ
นั้น เช่น เลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนๆ เงินรางวัลประจ าป ีการ
พัฒนาและแก้ไขการปฏิบตัิ การแต่งตั้ง การให้ออกจากราชการ การสรา้ง
รางวัลจูงใจและการบรหิารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ 

การส่งแบบประเมิน
ล่าช้าท าให้
กระบวนการ
ด าเนินการเลื่อนขั้น
เงินเดือนช้าออกไป 
 

 /   2 2 4 - ทุกคน 



 

- ๑๕ - 
 

 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญัของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ควำมเสี่ยง 

 

ด้านของความเสีย่ง ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 

ผู้รับผิดชอบ กล
ยุทธ 

การด าเนิน 
งาน การเงิน การปฏิบัติ

ตามกฎหมาย โอกาส 
ความ

รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความ
เสี่ยง 

กิจกรรม 
 การวิเคราะห์ปรมิาณงาน 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปรมิาณงาน เพื่อขอก าหนดอัตราก าลังตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 

- พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างขาด
ความเข้าใจในการ
วิเคราะหค์่างานและ
ไม่ได้จัดเก็บปรมิาณ
งานท าให้ได้ข้อมูลไม่
ตรงกับความเป็นจริง 

 /   3 2 6 - ทุกคน 

3. งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
กิจกรรม 
 การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อป้องกันและลดความสญูเสยีจากอัคคีภัย 

เป็นความเสี่ยงท่ีไม่
สามารถคาดการณไ์ด ้
 

 /   4 2 8 - ฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

กิจกรรม 
 การช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดรอ้นจากสาธารณภยั 
วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อบรรเทาทุกข์ข้ันต้นและช่วยเหลือประชาชนให้สามารถด ารงชีวิต
ในพื้นที่ได้ 
- เพื่อฟ้ืนฟูบูรณะสภาพพ้ืนท่ีที่ประสบภยัให้กลับสู่สภาพปกต ิ

ควำมเสี่ยง 
เป็นความเสี่ยงท่ีไม่
สามารถคาดการณไ์ด ้
 

/   / 3 2 6 - ฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

 
 
 



 

- ๑๖ - 
 

 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำม

แผนกำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอืน่ๆท่ีส ำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ควำมเสี่ยง 

 

ด้ำนของควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยง (คะแนน) 

ผู้รับผิดชอบ กล
ยุทธ 

กำร
ด ำเนนิงำน 

กำรเงิน 
กำรปฏิบัติ

ตำม
กฎหมำย 

โอกำส 
ควำม

รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่ำควำม
เสี่ยง 

4. งำนนโยบำยและแผน 
กิจกรรม 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนา อบต. เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และแกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

- แผนพัฒนายังไม่ตอบสนอง
ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในต าบลได้มากพอ 
- กิจกรรมหรือโครงการบาง
โครงการที่ด าเนินการไมไ่ด้บรรจุ
ไว้ในแผน 

/    4 3 12 -ฝ่ายนโยบาย
และแผน 

5. งำนบริหำรกำรศึกษำ 
กิจกรรม 
 การบริหารงานการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้การบริหารงานการศึกษาเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในต าบลเป็นไปตามแนวทางที่กรมส่งเสรมิการปกครองส่วน
ท้อง ถ่ินก าหนด มีการพัฒนาด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องและเกิดการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

กรมส่งเสรมิฯ เพิ่มแผนงาน/
โครงการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยไม่ได้มีการอบรมให้ความรู้
ก่อนท่ีจะมีงบ ประมาณลงมา 
ยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 /   2 4 8 - งานการศึกษา 

6. งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน 
กิจกรรม  
  รับขึ้นทะเบียนผูสู้งอายุ ผู้พิการ  
ผู้ป่วยและการรับขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด 
วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย  
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้หญิงตัง้ครรภ์ที่อยู่ในครัวเรือนที่เสี่ยง
ต่อความยากจนหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวได้มีคณุภาพท่ีด ี

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ที่อยู่
นอกภูมิล าเนาไม่สามารถมาขึ้น
ทะเบียนได้ตามก าหนด 
 

 /  / 3 3 9 - งานพัฒนา
ชุมชน 



 

- ๑๗ - 
 

 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญัของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ควำมเสี่ยง 

 

ด้านของความเสีย่ง ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 

ผู้รับผิดชอบ กล
ยุทธ 

การ
ด าเนินงาน 

การเงิน 
การปฏิบัติ

ตาม
กฎหมาย 

โอกาส 
ความ

รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความ
เสี่ยง 

กิจกรรม  
 โครงการเศรษฐกิจชุมชน 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเป็นของตนเองมีรายได้เพิม่ขึ้น โดยให้
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้ร่วมคิดร่วมท า 

การส่งคืนเงินทุนมี
ความล่าช้า 
 
 

   / 3 3 9 - งานพัฒนา
ชุมชน 

7. งำนงบประมำณ 
กิจกรรม 
   การใช้จ่ายงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับภารกจิ บรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน ถูกต้องตามระเบียบ 

มีการโอน
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณบ่อยครั้ง 
 
 

/   / 4 2 8 - งานนโยบาย
และแผน 

 8. งำนกำรเงิน-บัญชี 
กิจกรรม 
    การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชี 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การเบิกจ่ายตามโครงการต่างๆเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เพื่อให้การบันทึกบัญชี(e-lass)และการจัดท าบัญชดี้วยมือมีความ
สอดคล้อง 

- การเบิกจ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชี
ด้วยระบบ e-lass 
 
 

  / / 4 2 8 - งานการเงิน
และบัญช ี

 
 
 



 

- ๑๘ - 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญัของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
ควำมเสี่ยง 

 

ด้ำนของควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยง (คะแนน) 

ผู้รับผิดชอบ กล
ยุทธ 

กำร
ด ำเนนิงำน 

กำรเงิน 

กำร
ปฏบิตัิ
ตำม

กฎหมำย 

โอกำส 
ควำม

รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่ำควำม
เสี่ยง 

9. งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
กิจกรรม 
  การจัดซื้อจัดจา้ง 
วัตถุประสงค์ 
  - เพื่อให้การจัดซื้อจดัจ้างและงานทะเบียนทรัพยส์ินเป็นไปตาม
ระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 - การคุมทะเบียนทรัพย์สิน    

-งบทรัพย์สินกับ
ทะเบียนคุม 
ไม่ตรงกัน 
 

  / / 4 2 8 - งานการเงิน
และบัญช ี

10.งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
กิจกรรม การพัฒนาการจัดเก็บรายได ้
วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได ้
 - การออกภาคสนาม/จัดท าแผนที่ภาษ ี

- ลูกหนี้ภาษีค้าง
ช าระ 
- ข้อมูลทรัพย์สินได้
ไม่ครบถ้วน 
 

  / / 3 4 12 - ฝ่ายจัดเก็บ
รายได ้

11. งำนด้ำนกำรประมำณรำคำก่อสร้ำง 
กิจกรรม การประมาณราคาก่อสรา้ง 
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้การประมารราคาถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและเกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

- ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
การก าหนดราคา
กลาง เปลี่ยนแปลง
บ่อย  

 /  / 2 4 8 - กองช่าง 

12. งำนควบคุมงำนก่อสร้ำง ควบคุมอำคำร  
กิจกรรม 
  งานควบคุมการก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การก่อสร้าง ในแต่ละโครงการเป็นไปตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด 
2. เพื่อให้สิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและคุม้ค่ากับงบประมาณ 

1. งานก่อสร้างมี
ความล่าช้าและต้อง
แก้ไขแบบในบาง
กรณ ี
2. บุคลากรมไีม่
เพียงพอกับปริมาณ
งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 /   3 3 9 - กองช่าง 



 

- ๑๙ - 
 

 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญัของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
ควำมเสี่ยง 

 

ด้านของความเสีย่ง ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 

ผู้รับผิดชอบ กล
ยุทธ 

การ
ด าเนินงาน 

การเงิน 
การปฏิบัติ

ตาม
กฎหมาย 

โอกาส ผลกระทบ 
ค่าความ

เสี่ยง 

13. งำนส ำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ 
 กิจกรรม  ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้การส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐานเกิดประโยชนส์ูงสุดและคุ้มค่ากับงบประมาณ 

กรณีโครงการเร่งด่วน
งานส ารวจ ออกแบบ 
เขียนแบบ มีความ
ล่าช้าและผิดพลาด 
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14. งำนส่งเสริมสขุภำพและสำธำรณสุข 
กิจกรรม 
1. ป้องกันโรค (โครงการควบคุมปอ้งกันโรคพิษสุนัขบ้า) 
วัตถุประสงค์ 
  - เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แกส่นุัขที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับ้า 
  - เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 
  - เพื่อสร้างจิตส านึกและความรบัผิดชอบของผู้เลีย้งสัตว์ให้มสี่วนรว่ม
โดยน าสัตว์เลี้ยงมารับบริการ 

- พบสัตว์ควบคุมมเีชื้อ
พิษสุนัขบ้า 
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กิจกรรม 
2. รณรงค์เพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 
(ด้านการจัดการขยะ) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเข้าสู่ระบบการก าจัดที่ปลายทาง 
2. เพื่อให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมลูฝอยหรือการ
น าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 

- ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น 
- ไม่มีที่ก าจัดขยะใน
พื้นที่ เสียค่าใช้จ่ายใน
การน าขยะไปท้ิง
ระยะไกล 
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