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4.2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสีย่ง 

ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
(5) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.สนับสนุนให้มีระบบ
สาธารณูปโภค 
2. การก่อสร้างปรับปรุง แหล่ง
น้้าเพื่อการเกษตร 
3.การพัฒนาก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน สะพาน 
 

1.การควบคุมงานก่อสร้าง
ล่าช้า 

ปัจจัยภายนอก 
-การก่อสร้างที่อยู่ในช่วงฤดูฝน 
ปัจจัยภายใน 
-ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้
ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนาม
และตรวจสอบโครงการ และ
บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณ
งานที่มีอยู่ จึงท้าให้การควบคุม
สั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง 
-งบประมาณมีจ้ากัด 

ด้านการด้าเนินงาน 
ด้านการเงิน 

  2.การซ่อมบ้ารุงของกิจการ
ประปาล่าช้า 

ปัจจัยภายใน 
-บุคลากร และเครื่องมือ
เครื่องจักรไม่เพียงพอ 

ด้านการด้าเนินงาน 
ด้านการเงิน 
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ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
(5) 

  3.การซ่อมบ้ารุงงานระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ล่าช้า 

ปัจจัยภายใน 
-บุคลากร และเครื่องมือ
เครื่องจักรไม่เพียงพอ 

ด้านการด้าเนินงาน 
ด้านการเงิน 

  4.การขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อ
ถอนอาคาร ประชาชนในพื้นที่
ยังไม่มีความเข้าใจหลักเกณฑ์
วิธียื่น และเอกสารที่ใช้ในขอ
อนุญาต 

ปัจจัยภายนอก 
-ความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการ 
เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต 

ด้านการด้าเนินงาน 
ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม     
 

1.การส่งเสริมการศึกษา 
2.การส่งเสริมศาสนา สืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้แก่ประชาชน 
4.การส่งเสริมการกีฬา 
5.การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

1.ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบ
งานด้านการศึกษาโดยตรง 
(นักวิชาการศึกษา) 

ปัจจัยภายใน 
-ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ด้านการศึกษาโดยตรง 

ด้านการด้าเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
(5) 

  2.การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ปัจจัยภายนอก 
-มีการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในกลุ่มวัยรุ่นและวัยแรงงาน 
-ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ
ในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้
เสพ 

ด้านการด้าเนินงาน 
 

  3.การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
และการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ปัจจัยภายนอก 
-ติดตั้งถังดับเพลิงไม่เพียงพอ 
-ประชาชนยังขาดความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 
-เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุล่าช้า 
-บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน
นี้โดยตรง และไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
-อุปกรณ์และครุภัณฑ์ล้าสมัย
และยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

ด้านการด้าเนินงาน 
 

  4.ด้านงานการเกษตร ปัจจัยภายใน 
-ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ด้านนี้โดยตรง 

ด้านการด้าเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
(5) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 

1 การส่งเสริมและพัฒนาการ
ประกอบอาชีพ  
2.แก้ไขปัญหาความยากจน 
3.การส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
 

1.กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่
ชุมชน ไม่มีการส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่อง และการจัดหาตลาด
ในการจ้าหน่ายสินค้า 

ปัจจัยภายใน 
-การประชาสัมพันธ์การส่งเสริม
อาชีพ 
ปัจจัยภายนอก 
-ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
น้อย 

ด้านการด้าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1.การพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน 
2. การควบคุมและป้องกันโรค 
3.การรณรงค์สร้างจิตส้านึก ใน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 

1.กิจกรรมงานด้านส่าธารณสุข 
2.การส่งเสริมคัดแยกขยะมูล
ฝอย ตามหลัก 3R ในชุมชน 
3.การควบคุมการประกอบ
กิจการที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ปัจจัยภายใน 
-ไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
นี้โดยตรง (นักวิชาการ
สาธารณสุข) 
ปัจจัยภายนอก 
-ขยะมูลฝอยและอินทรีย์ปะปน
กับมูลฝอยทั่วไป ท้าให้เกิดการ
หมักหมมเป็นแก๊สเรือนกระจก
และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อ
โรค 
-ผู้ประกอบการไม่ขออนุญาต
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนการ
ประกอบกิจการ 
-ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต
ไม่ต่ออายุตามก้าหนด 

ด้านการด้าเนินงาน 
ด้านกฎหมาย/ระเบียบ 



-28- 

ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
(5) 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหาร 

1.การบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
2.การพัฒนาบุคลากร สร้าง
ขวัญก้าลังใจ 
3.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร 
4.การส่งเสริมและป้องกันการ
ทุจริตคอรัปชั่นทั้งภาครัฐ และ
การเมือง 
 

1.กิจกรรมด้านงานเผยแพร่
และจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์
ตามโครงการและแผนงาน 
2.การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร อบต.น้้าร้อน 
3.การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน
และการบ้ารุงรักษา 
4.งานสารบรรณ 
5.การจัดท้าประชาคมเพ่ือการ
จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
6.การตรวจฎีกาก่อนการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ  
7.การด้าเนินการจัดท้าแผนที่
ภาษีอย่างต่อเนื่อง 
8.การจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ 

ปัจจัยภายใน 
-ระยะเวลาในการเตรียมงาน
น้อยท้าให้การประชาสัมพันธ์
อาจไม่ทั่วถึง 
-ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานใน
ต้าแหน่งพนักงานขับรถโดยตรง 
-มีความล่าช้าในการเก็บ ค้นหา
หนังสือรับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้ทักษะประสบการณ์ 
เนื่องจากไม่มีระบบ
อิเล็คทรอนิคส์ในการจัดเก็บ 
และการค้นหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
-มีข้อผิดพลาดในการตรวจฎีกา 
-การจัดท้าแผนที่ภาษีท่ีใช้เป็น
เครื่องมือในการเร่งรัดติดตาม
หนี้สินที่ค้างช้าระ ยังไม่
ครบถ้วน 
 
 

ด้านการปฏิบัติงาน 
ด้านการเงิน 
ด้านกฎหมาย/ระเบียบ 
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ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
(5) 

   -แต่ละหน่วยงานยังไม่เข้าใจถึง
การประหยัดการดูแลรักษา
วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อลดปริมาณ
การใช้วัสดุสิ่งของซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก 
 
ปัจจัยภายนอก 
-อบต.น้้าร้อน อาจถูกร้องเรียน 
กรณีไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 
-ประชาชนไม่ค่อยให้ความ
สนใจในการประชุมประชาคม 
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4.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(8) 

ล าดับความ
เสี่ยง 
(9) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.สนับสนุนให้มี
ระบบ
สาธารณูปโภค 
2. การก่อสร้าง
ปรับปรุง แหล่ง
น้้าเพื่อ
การเกษตร 
3.การพัฒนา
ก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน 
สะพาน 
 

1.การควบคุม
งานก่อสร้าง
ล่าช้า 

ปัจจัยภายนอก 
-การก่อสร้างที่อยู่
ในช่วงฤดูฝน 
ปัจจัยภายใน 
-ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ
ด้านวิศวกรรม (ผู้ที่มี
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม เป็นผู้ลง
นามและตรวจสอบ
โครงการ และ
บุคลากรไม่เพียงพอ
กับปริมาณงานที่มีอยู่ 
จึงท้าให้การควบคุม
สั่งการไม่ครอบคลุม
ทั่วถึง 

-ด้านการ
ด้าเนินงาน 
-ด้านการเงิน 

3 3 9 2 
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ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(8) 

ล าดับความ
เสี่ยง 
(9) 

  2.การซ่อมบ้ารุง
ของกิจการประปา
ล่าช้า 

ปัจจัยภายใน 
-บุคลากร และ
เครื่องมือเครื่องจักร
ไม่เพียงพอ 

ด้านการ
ด้าเนินงาน 
 

2 2 4 2 

  3.การซ่อมบ้ารุง
งานระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง
สาธารณะ ล่าช้า 

ปัจจัยภายใน 
-บุคลากร และ
เครื่องมือเครื่องจักร
ไม่เพียงพอ 

ด้านการ
ด้าเนินงาน 
 

2 2 4 2 

  4.การขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร
หรือรื้อถอน
อาคาร ประชาชน
ในพ้ืนที่ยังไม่มี
ความเข้าใจ
หลักเกณฑ์วิธียื่น 
และเอกสารที่ใช้
ในขออนุญาต 

ปัจจัยภายนอก 
-ความเข้าใจ
หลักเกณฑ์วิธีการ 
เอกสารที่ใช้ในการ
ขออนุญาต 

ด้านการ
ด้าเนินงาน 
ด้าน
กฎหมาย/
กฎระเบียบ 

3 3 9 2 
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ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(8) 

ล าดับความ
เสี่ยง 
(9) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
ส่งเสริม
การศึกษา  
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี การ
กีฬาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคม     
 

1.การส่งเสริม
การศึกษา 
2.การส่งเสริม
ศาสนา สืบสาน
ประเพณีอันดี
งาม 
3. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ให้แก่ประชาชน 
4.การส่งเสริม
การกีฬา 
5.การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

1.ไม่มีบุคลากรที่
รับผิดชอบงาน
ด้านการศึกษา
โดยตรง 
(นักวิชาการ
ศึกษา) 

ปัจจัยภายใน 
-ไม่มีบุคลากรที่
รับผิดชอบงานด้าน
การศึกษาโดยตรง 

ด้านการ
ด้าเนินงาน 

3 3 9 2 
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ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(8) 

ล าดับความ
เสี่ยง 
(9) 

  2.การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ปัจจัยภายนอก 
-มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
กลุ่มวัยรุ่นและวัย
แรงงาน 
-ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือในการ
แจ้งเบาะแสผู้ค้า
และผู้เสพ 

ด้านการ
ด้าเนินงาน 
 

4 3 12 3 

  3.การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 
และการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

ปัจจัยภายนอก 
-ติดตั้งถังดับเพลิง
ไม่เพียงพอ 
-ประชาชนยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 
-เจ้าหน้าที่รับแจ้ง
เหตุล่าช้า 
 

ด้านการ
ด้าเนินงาน 
 

4 4 16 4 
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ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(8) 

ล าดับความ
เสี่ยง 
(9) 

   -บุคลากรที่
รับผิดชอบงานด้าน
นี้โดยตรง และไม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
-อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ล้าสมัย
และยังไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งานแจ้ง
เบาะแสผู้ค้าและผู้
เสพ 

     

  4.ด้านงาน
การเกษตร 

ปัจจัยภายใน 
-ไม่มีบุคลากรที่
รับผิดชอบงานด้าน
นี้โดยตรง 

ด้านการ
ด้าเนินงาน 

3 3 9 2 
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ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(8) 

ล าดับความ
เสี่ยง 
(9) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 
 

1 การส่งเสริม
และพัฒนาการ
ประกอบอาชีพ  
2.แก้ไขปัญหา
ความยากจน 
3.การส่งเสริม
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
 

1.กิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพแก่
ชุมชน ไม่มีการ
ส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่อง และการ
จัดหาตลาดในการ
จ้าหน่ายสินค้า 

ปัจจัยภายใน 
-การประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมอาชีพ 
ปัจจัยภายนอก 
-ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมน้อย 

ด้านการ
ด้าเนินงาน 
 

3 3 9 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

1.การ
พัฒนาการ
เรียนรู้ด้าน
สาธารณสุขมูล
ฐาน 

 

1.กิจกรรมงาน
ด้านส่าธารณสุข 
2.การส่งเสริมคัด
แยกขยะมูลฝอย 
ตามหลัก 3R ใน
ชุมชน 
 

ปัจจัยภายใน 
-ไม่มีบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านนี้
โดยตรง 
(นักวิชาการ
สาธารณสุข) 
 

ด้านการ
ด้าเนินงาน 
ด้าน
กฎหมาย/
ระเบียบ 

4 4 16 4 

 

 



-36- 

ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(8) 

ล าดับความ
เสี่ยง 
(9) 

 2. การควบคุม
และป้องกันโรค 
3.การรณรงค์
สร้างจิตส้านึก 
ในปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
 

3.การควบคุมการ
ประกอบกิจการที่
ต้องขออนุญาตต่อ
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตาม 
พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 

ปัจจัยภายนอก 
-ขยะมูลฝอยและ
อินทรีย์ปะปนกับ
มูลฝอยทั่วไป ท้าให้
เกิดการหมักหมม
เป็นแก๊สเรือน
กระจกและเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อ
โรค 
-ผู้ประกอบการไม่
ขออนุญาตเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ก่อนการประกอบ
กิจการ 
-ผู้ประกอบการที่
ได้รับอนุญาตไม่ต่อ
อายุตามก้าหนด 

 4 4 16 4 
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ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(8) 

ล าดับความ
เสี่ยง 
(9) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
การ เมื องและ
การบริหาร 

1.การ
บริหารงานตาม
หลัก 
ธรรมาภิบาล 
2.การพัฒนา
บุคลากร สร้าง
ขวัญก้าลังใจ 
3.การส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร 
4.การส่งเสริม
และป้องกันการ
ทุจริตคอรัปชั่น
ทั้งภาครัฐ และ
การเมือง 
 

1.กิจกรรมด้าน
งานเผยแพร่และ
จัดท้าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ตามโครงการและ
แผนงาน 
2.การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร 
อบต.น้้าร้อน 
3.การใช้รถยนต์
ของหน่วยงาน
และการ
บ้ารุงรักษา 
4.งานสารบรรณ 
5.การจัดท้า
ประชาคมเพ่ือการ
จัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

ปัจจัยภายใน 
-ระยะเวลาในการ
เตรียมงานน้อยท้า
ให้การ
ประชาสัมพันธ์อาจ
ไม่ทั่วถึง 
-ไม่มีบุคลากร
ปฏิบัติงานใน
ต้าแหน่งพนักงาน
ขับรถโดยตรง 
-มีความล่าช้าใน
การเก็บ ค้นหา
หนังสือรับ – ส่ง 
เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ 
เนื่องจากไม่มีระบบ
อิเล็คทรอนิคส์ใน
การจัดเก็บ และ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
ด้านการเงิน 
ด้าน
กฎหมาย/
ระเบียบ 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

4 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

3 

9 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

6 
 
 
 

12 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
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ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(8) 

ล าดับความ
เสี่ยง 
(9) 

  6.การตรวจฎีกา
ก่อนการเบิก
จ่ายเงิน
งบประมาณ  
7.การด้าเนินการ
จัดท้าแผนที่ภาษี
อย่างต่อเนื่อง 
8.การจัดเก็บพัสดุ
ครุภัณฑ์ 

-แต่ละหน่วยงานยัง
ไม่เข้าใจถึงการ
ประหยัดการดูแล
รักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
เพ่ือลดปริมาณการใช้
วัสดุสิ่งของซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร
อย่างมาก 
ปัจจัยภายนอก 
-อบต.น้้าร้อน อาจถูก
ร้องเรียน กรณีไม่
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 
-ประชาชนไม่ค่อยให้
ความสนใจในการ
ประชุมประชาคม 

 2 
 
 
 

2 
 
 

4 
 

3 
 
 
 

2 
 
 

4 

6 
 
 
 

4 
 
 

16 

2 
 
 
 

2 
 
 

4 
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4.4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลน  าร้อน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ความเสี่ยง 

(1) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(3) 

ประเภทความเสี่ยง 
(4) 

มาตรการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 
(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

การควบคุมงาน
ก่อสร้างล่าช้า 

ปัจจัยภายนอก 
-การก่อสร้างที่อยู่ในช่วงฤดูฝน 
ปัจจัยภายใน 
-ขาดบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ
ด้านวิศวกรรม (ผู้ที่มีใบอนุญาตเปน็ผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนาม
และตรวจสอบโครงการ และบุคลากร
ไม่เพียงพอกับปรมิาณงานท่ีมีอยู่ จึงท้า
ให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง 
-งบประมาณมีจ้ากดั 

9 -ด้านการด้าเนินงาน 
-ด้านการเงิน 

1.ปรับปรุงแผนการ
ก่อสร้างให้อยู่นอกช่วงฤดู
ฝน 
2.ปรับปรุงแผนการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
อย่างต่อเนื่อง 
3.ขอความอนุเคราะห์ผู้มี
ความรู้ด้านวิศวกรรม ลง
นาม/ตรวจสอบจาก
หน่วยงานอื่นๆ  
4.ใช้งบประมาณกับ
โครงการฯ ที่มีความ
จ้าเป็นเร่งด่วน 

1 ต.ค.62  
– 30 ก.ย. 63 

กองช่าง 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลน  าร้อน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ความเสี่ยง 

(1) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(3) 

ประเภทความเสี่ยง 
(4) 

มาตรการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 
(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

การซ่อมบ้ารุงของงาน
กิจการประปาล่าช้า 

ปัจจัยภายใน 
-บุคลากร และ
เครื่องมือ เครื่องจักรไม่
เพียงพอ 
 

4 -ด้านการด้าเนินงาน 
 

1.เสนอผู้บรหิารพัฒนาระบบ
ประปา 
2.เพิ่มบุคลากรในงานดา้นการ
ประปา 
3.จัดซื้อเครื่องมือและ
เครื่องจักร ให้มีความพร้อมใน
การซ่อมบ้ารุง 

1 ต.ค.62  
– 30 ก.ย. 63 

กองช่าง 

การซ่อมบ้ารุงงานระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะล่าช้า 

ปัจจัยภายใน 
-บุคลากรและ
เครื่องมือเครื่องจักไม่
เพียงพอ 

4 -ด้านการด้าเนินงาน 1.เพิ่มบุคลากรในงานดา้น
กิจกรรมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ 
2.จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ
ให้มีความพร้อมในการซ่อม
บ้ารุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม ่

1 ต.ค.62  
– 30 ก.ย. 63 

กองช่าง 

การขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารดัดแปลงอาคารหรือ
รื้อถอนอาคาร ประชาชนใน
พื้นที่ยังไม่มีความเข้าใจ
หลักเกณฑ์วิธยีื่น และ
เอกสารที่ใช้ในการขอ
อนุญาต 

ปัจจัยภายนอก 
-ความเข้าใจหลักเกณฑ์
วิธีการเอกสารที่ใช้ในการ
ขออนุญาต 

9 -ด้านการด้าเนินงาน 
-ด้านกฎหมาย/
กฎระเบียบ 

1.ให้ค้าแนะน้าแก่ประชาชนผู้
มาขอรับบริการ 
2.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์
วิธีการยื่นขออนุญาต 

1 ต.ค.62  
– 30 ก.ย. 63 

กองช่าง 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลน  าร้อน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ความเสี่ยง 

(1) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(3) 

ประเภทความเสี่ยง 
(4) 

มาตรการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 
(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งานด้านบริหาร
การศึกษา 

ปัจจัยภายใน 
-ไม่มีบุคลากรที่
รับผิดชอบงานด้าน
การศึกษาโดยตรง 
(นักวิชาการศึกษา) 
 

9 -ด้านการด้าเนินงาน 
 

1.เสนอผู้บริหาร พิจารณา
รับนักวิชาการศึกษาในการ
ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
2.ค้าสั่งแต่งตั้งบุคลากร
รับผิดชอบงานด้าน
การศึกษา 

1 ต.ค.62  
– 30 ก.ย. 63 

ส้านักปลัด 

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ปัจจัยภายนอก 
-มีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
และวัยแรงงาน  
-ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการแจ้ง
เบาะแสผู้ค้าและผู้เสพ 

12 -ด้านการด้าเนินงาน 1.จัดใหม้ีการอบรมให้ความรู้
โทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง 
2.ส่งเสรมิกิจกรรมที่ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนทุกเพศทุกวัย  เช่น 
กีฬาต้านยาเสพติด 
3.จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติด
ในโรงเรียนและจดุเสี่ยงหมู่บ้าน 
เพื่อสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับยาเสพติด 

1 ต.ค.62  
– 30 ก.ย. 63 

ส้านักปลัด 
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องค์การบริหารส่วนต าบลน  าร้อน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ความเสี่ยง 

(1) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(3) 

ประเภทความเสี่ยง 
(4) 

มาตรการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 
(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ปัจจัยภายนอก 
-ติดตั้งถังดับเพลิงไม่
เพียงพอ 
-ประชาชนยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 
-เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ
ล่าช้า 
-บุคลากรที่รับผิดชอบ
งานด้านนี้โดยตรง และ
ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
-อุปกรณ์และครุภัณฑ์
ล้าสมัยและยังไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน 

16 -ด้านการด้าเนินงาน 
 

1.จัดหาบุคลากรและ
รถยนต์เครื่องหาบหาม 
ครุภัณฑ์ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย  
2.ส้ารวจจุดติดตั้งถังน้้ายา
เคมีพร้อมด้าเนินการติดตั้ง 
ภายในเขตชุมชนภายใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต้าบลน้้าร้อน  
3.จัดท้าแผนที่จุดติดตั้ง
น้้ายาเคมีภายในชุมชน
ต่างๆ  
 

1 ต.ค.62  
– 30 ก.ย. 63 

ส้านักปลัด 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลน  าร้อน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ความเสี่ยง 

(1) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(3) 

ประเภทความเสี่ยง 
(4) 

มาตรการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 
(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

งานด้านการเกษตร ปัจจัยภายใน 
-ไม่มีบุคลากรที่
รับผิดชอบงานด้านนี้
โดยตรง 
 
 

9 -ด้านการด้าเนินงาน 
 

1.เสนอผู้บริหารพิจารณา
รับนักวิชาการเกษตร เพ่ือ
ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง 
2.ค้าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
งานด้านการเกษตร  

1 ต.ค.62  
– 30 ก.ย. 63 

ส้านักปลัด 

กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพแก่ชุมชน ยังไม่
มีการส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่องและการ
จัดหาตลาดในการ
จ้าหน่ายสินค้า 

ปัจจัยภายใน 
-การประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมอาชีพ 
ปัจจัยภายนอก 
-ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมน้อย 

9 -ด้านการด้าเนินงาน 1.ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบตาม
โครงการส่งเสริมอาชีพ
อย่างทั่วถึง 

1 ต.ค.62  
– 30 ก.ย. 63 

ส้านักปลัด 

 
 
 
 



-44- 
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องค์การบริหารส่วนต าบลน  าร้อน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ประเภทความเสี่ยง 
(4) 

มาตรการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 
(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

-กิจกรรมงานด้าน
สาธารณสุข 
-การส่งเสริมคัดแยก
ขยะมูลฝอย ตาม
หลัก 3 R ในชุมชน 
-การควบคุมการ
ประกอบกิจการที่
ต้องขออนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตาม 
พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 
2535 

ปัจจัยภายใน 
-ไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านนี้โดยตรง 
(นักวิชาการสาธารณสุข) 
ปัจจัยภายนอก 
-ขยะมูลฝอยและอินทรีย์
ปะปนกับมูลฝอยท่ัวไป ท้า
ให้เกิดการหมักหมมเป็น
แก๊สเรือนกระจกและเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุเชื้อโรค 
-ผู้ประกอบการไม่ขอ
อนุญาตเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก่อนการประกอบ
กิจการ 
-ผู้ประกอบการที่ไดร้ับ
อนุญาต ไมต่่ออายุตาม
ก้าหนด 
 
 
 

16 -ด้านการด้าเนินงาน 
-ด้านกฎหมาย/
ระเบียบ 
 

1.เสนอผู้บรหิารพิจารณารับ
นักวิชาการสาธารณสุขเพื่อ
ปฏิบัติงานด้านนีโ้ดยตรง 
2.ค้าสั่งแต่งตั้งบุคลากร
รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข 
3.ส่งเสรมิสนับสนุนให้
ประชาชนและทุกภาคส่วน
รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ต้น
ทาง ตามหลัก 3R  
4..มอบหมายเจา้หน้าท่ีลงพื้นที่
ให้ความรู้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการเชิงรุกในการคดั
แยกและจดัการขยะมลูฝอย 
5.ค้าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  
6.ประชาสัมพันธ์ให้ค้าแนะน้า
กับผู้ประกอบการในเรื่องการ
ขออนุญาตประกอบกิจการตาม 
พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 

1 ต.ค.62  
– 30 ก.ย. 63 

ส้านักปลัด 



-45- 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลน  าร้อน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ความเสี่ยง 

(1) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(3) 

ประเภทความเสี่ยง 
(4) 

มาตรการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 
(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

-กิจกรรมด้านงาน
เผยแพร่และจัดท้าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ตาม
โครงการและ
แผนงาน 

ปัจจัยภายใน 
-ระยะเวลาในการเตรียม
งานน้อยท้าให้การ
ประชาสมัพันธ์อาจไม่
ทั่วถึง 
 

9 -ด้านการด้าเนินงาน 
 

1.เจ้าหน้าท่ีสามารถออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเจา้หน้าท่ีคนอ่ืน 

1 ต.ค.62  
– 30 ก.ย. 63 

ส้านักปลัด 

การแต่งตั้ง
คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสาร อบต.น้้าร้อน 

ปัจจัยภายนอก 
-อบต.น้้าร้อนอาจถูก
ร้องเรียนกรณไีม่ปฏิบตัิ
ตาม พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

4 -ด้านการด้าเนินงาน 1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 เป็น
ประจ้าและต่อเนื่องให้แก่
บุคลากรและชุมชน 
2.จัดท้าคูม่ือการปฏิบัติงาน 
ตาม พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของ
ราชการของ อบต.น้้าร้อน  
3.จัดประชุมซักซ้อมความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  

1 ต.ค.62  
– 30 ก.ย. 63 

ส้านักปลัด 
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ความเสี่ยง 

(1) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(3) 

ประเภทความเสี่ยง 
(4) 

มาตรการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 
(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

การใช้รถยนต์ของ
หน่วยงานและการ
บ้ารุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
-ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานใน
ต้าแหน่งพนักงานขบัรถ
โดยตรง 
-หน่วยงานผู้ใช้รถไม่ได้
รับผิดชอบตั้งงบประมาณ
ซ่อมแซมบ้ารุงรักษา 
 

4 -ด้านการด้าเนินงาน 
 

1.ให้พัสดุระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
ตามลักษณะการใช้และท้าค้าสั่ง
แต่งต้ังพนักงานที่รับผิดชอบในการ
ขับรถทุกคัน บ้ารุงรักษารถยนต์แต่
ละคันให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้
ดีอยู่เสมอ  
2.ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตามต่อ
ทะเบียนและตรวจสอบสภาพ
รถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่
เสมอ 

1 ต.ค.62  
– 30 ก.ย. 63 

ส้านักปลัด 

งานสารบรรณ ปัจจัยภายใน 
-มีความล่าชา้ในการเก็บค้นหา 
หนังสือรับ-ส่ง เจ้าหน้าทีข่าด
ความรู้ทักษะประสบการณ์
เนื่องจากไม่มีระบบ
อิเล็คทรอนิคส์ในการจัดเก็บ
และการค้นหาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

12 -ด้านการด้าเนินงาน 1.ให้เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิัติงานด้าน
ธุรการตดิตามและนา้หนังสือ
จากผู้รับผิดชอบมาเก็บไว้
สว่นกลาง 
2.สอบทานหนังสือรับและ
จัดล้าดับความส้าคัญเร่งด่วน
ก่อนมอบให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน 

1 ต.ค.62  
– 30 ก.ย. 63 

ส้านักปลัด 
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ความเสี่ยง 

(1) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(3) 

ประเภทความเสี่ยง 
(4) 

มาตรการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 
(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

การจัดท้าประชาคม
เพ่ือการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ปัจจัยภายใน 
-ประชาชนไม่ค่อยให้ความ
สนใจเรื่องเข้าประชุม
ประชาคม 
 

12 -ด้านการด้าเนินงาน 
 

1.ประชุมช้ีแจงผ่านกิจกรรมที่
ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนัก
และเห็นความสา้คัญของการมี
ส่วนร่วมในการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม
ประชุมประชาคม  

1 ต.ค.62  
– 30 ก.ย. 63 

ส้านักปลัด 

การตรวจฎีกาก่อน
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

ปัจจัยภายใน 
-มีข้อผิดพลาดในการ
ตรวจฎีกา  
 

6 -ด้านการด้าเนินงาน 1ให้หัวหน้าส่วน/กอง ตรวจ
ฎีกาของแต่ละส่วนให้ละเอียด
ก่อนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1 ต.ค.62  
– 30 ก.ย. 63 

กองคลัง 

การด้าเนินการจัดท้า
แผนที่ภาษีอย่าง
ต่อเนื่อง 

ปัจจัยภายใน 
-การจัดท้าแผนท่ีภาษีที่ใช้
เป็นเครื่องมือในการเร่งรดั
ติดตามหนี้สินท่ีค้างช้าระ 
ยังไม่ครบถ้วน 

4 -ด้านการด้าเนินงาน 1.การจดัท้าแผนทีภ่าษีให้
ส้าเรจ็ พร้อมใช้งานในการ
จัดเก็บภาษเีพื่อท่ีจะส่งผลให้ 
อบต.น้้าร้อน สามารถน้าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการเร่งรดั
ติดตามการจดัเก็บรายได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น
ธรรมแกผู่้มีหน้าทีเสียภาษ ี

1 ต.ค.62  
– 30 ก.ย. 63 

กองคลัง 
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ความเสี่ยง 

(1) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(3) 

ประเภทความเสี่ยง 
(4) 

มาตรการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง/แนว

ทางการแก้ไข 
(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

การจัดเก็บพัสดุ
ครุภัณฑ์ 

ปัจจัยภายใน 
-แต่ละหน่วยงานยังไม่
เข้าใจถึงการประหยัด
การดูแลรักษา 
ครุภัณฑ์ เพื่อลด
ปริมาณการใช้วัสดุ
สิ่งของซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร
อย่างมาก 
 

16 -ด้านการด้าเนินงาน 
 

1.ชี้แจงให้แต่ละส่วน/
ส้านัก/กองให้เข้าใจถึงการ
ประหยัด การดูแลรักษา
พัสดุครุภัณฑ์ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรอย่าง
มาก  

1 ต.ค.62  
– 30 ก.ย. 63 

กองคลัง 

 


