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ค าน า 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และกระทรวงการคลัง
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2562 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตาม
หลักเกณฑ์นี้ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง  จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผล
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึงสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

         องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นบึง 
มกราคม  2564 
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๑.  หลกัการและเหตผุล 
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มรการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ 
  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วย
ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการด าเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่ง
เป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน 
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนดแนวทางในการ
จัดการความเสี่ยง เพ่ือลดความสูญเสียและโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น ส าหรับ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุที่จะท า
ให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ 
ควบคุม และตรวจสอบได้ 
  

๒.  วตัถปุระสงค์ของแผนการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
  ๑.  เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง เข้าใจหลักการและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลแคราย 
  ๒.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
  ๓.  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  ๔.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง 
  ๕.  เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง 
 

๓.  เปา้หมาย 
  ๑.  ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  ๒.  ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  ๓.  สามารถน าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
   

บทที ่๑  บทน า 
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  ๔.  การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านบึง 
๔.  นยิามความเสีย่ง 
  ความเสี่ยง  หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความ
เสียหาย ท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ 
การเงิน การด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความ
เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
  การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการกับความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดย
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ 

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งาน
ส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการท างานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน 

2. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัด
ให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพ่ือป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา 

3. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหา
ผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การท าประกันต่างๆ 

4. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องท าสิ่งใดเพ่ิมเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาส
ที่ จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 

 
 
  



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง  อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุร ี
 

๑.  สภาพทัว่ไปและข้อมลูพืน้ฐาน 
  ที่ตั้ง ต าบลบ้านบึงเป็นต าบลหนึ่งในจ านวน  3 ต าบล  ของอ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  

ที่ตั้งของต าบลอยู่ทางทิศใต้ ของอ าเภอบ้านคา และทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี โดยอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 99 
องศา 27 ลิปดาตะวันออก  33.3 ฟิลิปดาตะวันออก  และระหว่างเส้นแวงที่  13 องศา  20 ลิปดาเหนือ  24.1 
ฟิลิปดาเหนือมีความสูงจากระดับน้ าทะเล  235.00  เมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด 553 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
345,625  ไร่  การเดินทางห่างจากที่ว่าการอ าเภอบ้านคา โดยทางรถยนต์ประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด
ราชบุรี  โดยทางรถยนต์ประมาณ 79 กิโลเมตร 

 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลบ้านคา ต าบลหนองพันจันทร์ และต าบลตะนาวศรี   

 อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี 
ทิศใต้ ติดต่อกับ  อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  สาธารณรัฐสังคมเมียนม่าร์ (สหภาพพม่า) 

 

บทที ่๒   
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 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึงมีประชากรจ านวนรวมทั้งสิ้น 9,520 คน แยกเป็น ชาย 4,885 คน หญิง 
4,635 คน (ที่มา ส านักทะเบียนราษฎร์ อ าเภอบ้านคา เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖3) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร ปลูกพืช และประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ 
                                                                          

๒.  วสิยัทศัน ์
  “ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนา
ต าบลตามหลักธรรมาภิบาล” 
 

๓.  ภารกจิ 
  1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  ๒.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๓.  ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๔.  ส่งเสริมการเมืองการบริหาร   
  ๕.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.  ส่งเสริมเศรษฐกิจ 
 

๕.  ยทุธศาสตร ์
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการเมืองการบริหาร   
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านเศรษฐกิจ 
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๕.  โครงสร้างสว่นราชการภายใน 
โครงสรา้งสว่นราชการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้คา 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

ปลัดเทศบาล 
 

ฝา่ยบรหิารการศกึษา 
- งานแผนและ
โครงการ 
- งานการศึกษา
ปฐมวัย 
- งานส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 

   
 

ฝา่ยแบบแผนและ
ก่อสรา้ง 
- งานวิศวกรรม 
- งานสถาปัตยกรรม 
ฝา่ยการโยธา 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานจัดสถานที่ 
   และการไฟฟ้า
สาธารณะ 

ฝา่ยบรหิารงานคลัง 
- งานการเงินบัญชี 
- งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
ฝา่ยพฒันารายได ้
- งานจัดเก็บรายได้  
- งานแผนที่ภาษี 

 

ฝา่ยอ านวยการ 
- งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานป้องกันฯ 

ฝา่ยแผนงานและ
งบประมาณ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานงบประมาณ 
- งานนิติการ 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานพัฒนาชุมชน 
ฝา่ยสง่เสรมิสวสัดกิาร
สงัคม 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานพัฒนาชุมชน 
 

ส านักปลดั  

ฝา่ยบรหิารงานสาธารณสุข 
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
-  งานรักษาความสะอาด 
ฝา่ยบรกิารสาธารณสขุ 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
 

กองคลงั กองชา่ง กองการศกึษา   กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 

รองปลัดเทศบาล 

ฝา่ยสง่เสรมิและสวสัดกิารสงัคม 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานพัฒนาชุมชน 
 

กองสวสัดกิาร สังคม 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ระดับต้น) 
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อ านาจหนา้ที่ของสว่นราชการต่างๆ มดีงันี ้

สว่นราชการ 
 

อ านาจหนา้ที ่

ส านักงานปลดั -  งานบรหิารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางและงาน
ธุรการ  งานด้านการเงิน  งบประมาณ  งานด้านพัสดุ  งานด้านอาคารสถานที่ในความ
รับผิดชอบและควบคุมการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง ประสานงาน วางแผน ควบคม
ตรวจสอบการจัดงานต่างๆ   เก็บรักษาเอกสารและเอกสารส าคัญของส่วน
ราชการ  การด าเนินงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนงาน
ของส่วนราชการ  จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ให้ค าปรึกษาแนะน าตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานและปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
-  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  สรุปรายงาน
เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ  เช่น  การจัดท าแผนอัตราก าลังของ
เทศบาล  การขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  การจัดระบบงาน  การสรร
หา   การจัดสอบ   และการบรรจุแต่ งตั้ ง   การโอน   การย้ าย   การเลื่ อนขั้ น
เงินเดือน  การเลื่อนต าแหน่ง  การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ   การ
ด าเนินการขอรับบ าเหน็จบ านาญและเงินทดแทน  การจัดท าทะเบียนประวัติ  แก้ไข
เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติการรับราชการ   
-  งานเลขานุการสภา   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุม
ต่างๆ  การติดต่อ  ประสานงาน  ดูแลความเรียบร้อยการจัดการประชุม  การรวบรวม
ข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายงานการประชุม   
-  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย การระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป  ลดอันตราย
และความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้  ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย  วาต
ภัย  การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน  ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  
-  งานนิติการ  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  ร่าง
และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง งาน
จัดท านิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย 
งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและ
การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระท าที่ละเมิดเทศ
บัญญัติ งานนิติกรรมสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง  อาญา  งานคดี
ปกครอง และงานคดีอื่น ๆ งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน        
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 งานสังคมสงเคราะห์ งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งาน
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งาน
สงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว งานส่งเสริม
และสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคม
ต่างๆ งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภท งานประสานและร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ งานให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคม
สงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ 
- งานสวสัดกิารเด็กและเยาวชน งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนท่ีครอบครัวประสบปัญหา
ความเดือดร้อนต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กก าพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง  งาน
สงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา  งานส่งเสริมสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน งานให้ค าปรึกษา แนะน าแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ   
-  งานพัฒนาชุมชน งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการ
ปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งาน
จัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อน าบริการขั้น
พื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน งาน
ด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน งาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรี  
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สว่นราชการ 
 

อ านาจหนา้ที ่

กองคลงั  -  งานการเงินและบญัชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดท าเช็คและเอกสาร
การเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย จัดท าบัญชี จัดท ารายงาน
ประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี จัดท าสถิติรายรับ-รายจ่าย จัดท าบัญชีรายจ่ายเงิน
สะสม จัดท าบัญชีรายจ่ายเงินอุดหนุน จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะ
การ รายงานสถิติการคลังและให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง  
-  งานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง  การซ่อมบ ารุงและรักษา จัดท าทะเบียน
พัสดุ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ จ าหน่ายพัสดุ  
-  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ วางแผนการจัดเก็บรายได้ 
พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและก าหนดค่ารายปีของภาษีอากร 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร จัดท าหนังสือแจ้งการช าระภาษี ตรวจสอบ
และจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน รายช่ือผู้ไม่ช าระภาษี 
ค่าธรรมเนียมอื่นๆภายในก าหนด จัดท าหนังสือแจ้งเตือนการช าระภาษี กรณีไม่มา
ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายในก าหนด ประสานกับงานนิติการเพื่อด าเนินคดีแก่
ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้  
-  งานแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัย์สิน คัดลอกข้อมูลที่ดิน ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ส ารวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ปรับปรุงจัดเก็บ 
ดูแลรักษาข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ
คอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษีต่างๆ 

กองชา่ง  -  งานสาธารณปูโภค มีหน้าทีเ่กี่ยวกับ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน ทางเท้า และ
สิ่งติดตั้งอื่น ๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมแซมบ ารุงรักษา
อาคาร ถนน ทางเท้า งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้
ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุด้านโยธา งาน
ซ่อมบ ารุงรักษาสาธารณูปการ งานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
- งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ ออกแบบ ค านวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร 
และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด้าน
วิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานออกแบบรายละเอียดทางด้าน
วิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคาร
ให้แก่ประชาชน งานส ารวจข้อมูลรายละเอียด เพื่อค านวณออกแบบ ก าหนด
รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานประมาณ
ราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานควบคุม
การก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  
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กองชา่ง(ต่อ) -  งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแลอาคาร

สถานท่ี งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ งานวางแผนการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ า งานในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า งานเบิกจ่ายจัดเก็บ
รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
-  งานธรุการ มีหนา้ทีเ่กี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่อง
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานสารณกุศล 
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานรวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนของกองช่าง 
รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญ
ของทางราชการ งานจัดท าค าสั่งและประกาศของกองช่าง งานรับเรื่องร้องทุกข์ และ
ร้องเรียน งานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง งานการเงินและบัญชีของกองช่าง 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบ
และประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งาน
กิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของ
ประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมท านุบ ารุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การด าเนินชีวิตส่งเสริม
สนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
-  งานบริหารการศึกษา งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป งานบริหารการศึกษา  
งานวางแผนและสถิติ งานการเงินและบัญชี 
-  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและนันทนาการ 
-  งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดการศึกษา งานพลศึกษา งาน
ทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา งานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม -งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ งานอาชีวอนามัย งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริม 
เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  งานควบคุมมลพิษ   
งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
งานธุรการประจ าส่วนสาธารณสุข  
-  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุข
ศึกษา  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า งานรักษาแลพยาบาล 
- งานรกัษาความสะอาด งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ  
งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  งานก าจัดมูลฝอยและ
น้ าเสีย 
-  งานควบคุมโรค งานเฝ้าระวังโรคระบาด งานระบาดวิทยา  งานป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ  งานเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์  งานจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
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๑.  แนวทางการบรหิารความเสีย่ง  
    แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง แบ่งออกเป็น 2 
ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที ่1 การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑)  ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง 
  ๒)  ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
   ๓)  วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
  ๔)  จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง
ที่อยู่ในระดับปานกลาง 
  5)  สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านบึงทราบ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
  6)  รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ๗)  รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ระยะที ่๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

๑)  ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา 
  ๒)  พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
  ๓)  ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
  ๔)  พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนต าบลในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
๒.  คณะท างานบรหิารความเสีย่ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่ ดังนี้  

๑)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง    ประธานกรรมการ 
  ๒)  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง   กรรมการ 
  3)  หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ 
  ๔)  ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
  ๕)  ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
  6)  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
  ๗)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ 
  ๘)  นักพัฒนาชุมชน      กรรมการ 
  9)  นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการ  
  10)  นิติกร       กรรมการ 
  10)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
 

บทที ่๓  แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 
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  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ  ดังนี้ 

๑)  จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
๓) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านบึง มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1.  การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
  2.  ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
  ๓.  จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความ
เสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าใน
ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
  4.  รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 
  5.  ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความ
เสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา
มาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้
องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
  6.  ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

กระบวนการบรหิารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลแคราย 

 
 

1. ระบุความ
เสี่ยง 

2. ประเมิน
ความเสี่ยง 

3. จดัการ
ความเสี่ยง 

4. รายงาน
และติดตาม

ผล 

5. ประเมินผล
การบริหาร
ความเสี่ยง 

6. ทบทวน
การบริหาร
ความเสี่ยง 

บทที ่๔  การบรหิารจดัการความเสีย่ง 
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1.  การระบคุวามเสีย่ง 
  เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค านึงถึง
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี
เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป้นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจใน
ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะด าเนินการระบุความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสม 
  1.1  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป้นตัวเงินและไม่เป้นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
  1.2  ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้ สาเหตุของ
ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่าง
ถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน คือ 
  ๑)  ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ 
ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 
  ๒)  ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบ
สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์  
  1.3  ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  ๑)  ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
  ๒)  ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับประเด็น
ปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  3)  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการด าเนินงาน การ
ทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ 
ข้อบังคับเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันน าไปสู่การตรวจสอบ
ทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง 
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  4)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

การระบคุวามเสีย่ง (ปีงบประมาณ 2564) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นบึง  อ าเภอบ้านคา  จงัหวดัราชบรุี 

ความเสีย่ง ผลกระทบ/ความเสยีหายทีจ่ะ
เกดิขึน้ 

ปจัจยั/สาเหต ุ ประเภทความเสีย่ง 

1. การวางแผนการพัฒนาไม่ถูกตอ้ง
เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของประชาชน 

- ปัญหาความเดือดร้อนได้รบั
การแก้ไขถูกต้อง ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- การเปลี่ยนแปลงระเบียบ
หนังสือสั่งการในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้ไม่
มีความชัดเจนในการปฏิบตัิงาน 

ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 

2. ปัญหาไฟไหม้ป่าและหมอก ควัน
รุกลาม 

- เกิดปัญหาไฟไหม้ป่าและ
หมอก ควัน รุกลามถึงขึ้นเกดิ
ความเสยีหายต่อพื้นที่
การเกษตรและต่อ สุขภาพ
พลานามัยและ ทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- เมื่อเกิดภัยฉุกเฉินประชาชน
แจ้งมายังหน่วยงานล่าช้าท า
ให้ประชาชนไดร้ับความ
ช่วยเหลือล่าช้าตามไปด้วย 
 

ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 

3. เกิดสาธารณภยัในพ้ืนท่ีอุทกภัย  
ภัยแล้ง วาตภัย 

- เกิดสาธารณภยัในพ้ืนท่ี เช่น 
อุทกภัย ภัยแล้ง หรือวาตภัย 
ส่งผลกระทบต่อประชาชน
อาจให้เกิดความเสียหายต่อ
บ้านเรือนของประชาชนหรือ
ผลผลติทางการเกษตรได้รับ
ความเสยีหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- เมื่อเกิดภัยฉุกเฉินประชาชน
แจ้งมายังหน่วยงานล่าช้าท า
ให้ประชาชนไดร้ับความ
ช่วยเหลือล่าช้าตามไปด้วย 
 

ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 

4. คุณภาพน้ าส าหรับการอุปโภค
และบรโิภค 

- ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค ไม่เพียงพอ
และคณุภาพน้ ายังไมไ่ด้
มาตรฐาน 
- คุณภาพของน้ าดิบ ในช่วง
ฤดูฝนน้ าจะขุ่นมีตะกอน
เพราะน้ าจากภูเขาไหลลงมา 
ในช่วงฤดูแล้งน้ าลด เกิด
ปัญหาหญา้เน่า ท าให้เกิดฝ้าสี
เขียวบนผิวน้ า 

ปัจจัยภายนอก 
- คุณภาพของน้ าดิบ ในช่วง
ฤดูฝนน้ าจะขุ่นมีตะกอน
เพราะน้ าจากภูเขาไหลลงมา 
ในช่วงฤดูแล้งน้ าลด เกิด
ปัญหาหญา้เน่า ท าให้เกิดฝ้าสี
เขียวบนผิวน้ า 
ปัจจัยภายใน 
- การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี
ต้องมีวินัยและความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 
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ความเสีย่ง ผลกระทบ/ความเสยีหายทีจ่ะ

เกดิขึน้ 
ปจัจยั/สาเหต ุ ประเภทความเสีย่ง 

5. ควบคุมป้องกันโรค 
ไข้เลือดออก 

- สิ่งแวดล้อม ความสะอาดใน
ชุมชน ขยะ บริเวณบ้าน ขยะ
บริเวณสองข้างทาง ท่ีอาจเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย 
- ประชาชนไม่เกิดความ 
ตระหนัก ไม่มีวินัยในการดูแล
ครัวเรือนและชุมชน 

ปัจจัยภายนอก 
- ไม่ได้ก าจัดมีแหล่งเพาะพันธ์ุ
ลูกน้ ายุงลาย  
- หมู่บ้านไมส่ะอาด มี
สิ่งแวดล้อมท่ีไม่ดีก่อให้เกดิ
การเพาะพันธ์ของลูกน้ า
ยุงลาย 
- มีขยะบริเวณหน้าบ้านและ
บริเวณสองข้างทาง 

ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 

6. การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการ 

- การจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบฏีกาการเบิกจ่ายยังไม่
ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน จึงท าให้
เกิดความผิดพลาดและเกดิ
ความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงิน 

ปัจจัยภายใน 
- การจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบฏีกาการเบิกจ่ายยัง
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน จึงท า
ให้เกิดความผิดพลาดและเกดิ
ความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงิน 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 

7. การปรับเปลี่ยน ระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ เกีย่วกับ
การปฏิบัติงาน     

- การท างานของบุคลากรยัง
ขาดประสิทธิภาพ     
- บุคลากรไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักของการท างาน 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมา
ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้
ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนต าบลไม่ศึกษา
อ่านระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวม
องค์ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (C) 

8. การออกใบอนุญาตต่างๆ ในการ
ก่อสร้างอาคาร  การประกอบ
กิจการค้า 

- เอกสารประกอบการขอ
อนุญาตยังไม่ครบถ้าน 
 

ปัจจัยภายนอก 
- เอกสารประกอบการขอ
อนุญาตยังไม่ครบถ้าน 
 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (C) 
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๒.  การประเมนิความเสีย่ง 
  การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของเทศบาลต าบลแคราย ซึ่ง
ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1  การก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะท างานบริหาร
ความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ 
5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
ประเด็นที่พิจารณา ระดับคะแนน 

1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 
โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือ
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
(ครั้ง) 

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

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงและผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า 10,000 

บาท 
10,000-

50,000 บาท 
50,000 – 

100,000 บาท 
100,000 – 

500,000 บาท 
มากกว่า 

500,000 บาท 
อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน 

ร าคาญ 
บาดเจ็บ 
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ 
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
องค์กร 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ความเสีย่ง ผลกระทบ/ความเสยีหายทีจ่ะ
เกดิขึน้ 

ปจัจยั/สาเหต ุ ประเภทความเสีย่ง 

9. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขาดความรู ้

- ไม่มีครซูึ่งมีความเชี่ยวชาญ
และความรู้เฉพาะด้านในการ
จัดท าแผนหลักสตูรการเรยีน
การสอน 

ปัจจัยภายใน 
- การจัดการศึกษาปฐมวัยยัง
ไม่ได้มาตรฐาน ผู้ดูแลเด็กต้อง
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองในเรื่องทักษะและ
ภาระงานของตนเอง 
- ไม่มีครซูึ่งมีความส าคัญมาก
เพราะเป็นผู้มีคณุสมบัติ ความ
เชี่ยวชาญและความรูเ้ฉพาะ
ด้านในการจัดท าแผน
หลักสตูรการเรยีนการสอน 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (C) 
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ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ

ผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูง
มาก สูง ปานกลาง และต่ า 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  
 

    

สูงมาก 
4  

 
    

3  
 

    
สูง 

2  
 

    
ปานกลาง 

1  
 

    
ต่ า 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

 
  2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่
ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถ
ก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้
งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการ 
ดังนี้ 
  ๑)  พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  ๒)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง 
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  2.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความ
รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
  ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง
จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
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คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  

5 
 

10 15 20 25 
สูงมาก 

4  

4 
 

8 12 16 20 

3  

3 
 

6 9 12 15 สูง 

2  

2 
 

4 6 8 10 ปานกลาง 

1  

1 
 

2 3 4 5 ต่ า 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

 
1) ระดับความเสี่ยงต่ า คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้

ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 

2)  ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-10 คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 

3)  ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้
ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4)  ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง
และประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง  อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุร ี
 

การประเมนิความเสีย่ง (ปงีบประมาณ 2564) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นบึง  อ าเภอบ้านคา  จงัหวดัราชบรุี 

ความเสีย่ง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสีย่ง 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ผู ้
รับผิดชอบ 

๑.การวางแผนการพัฒนา      
ไม่ถูกต้องเหมาะสมไม่
สอดคล้องกับปญัหาและ
ความต้องการของประชาชน 

- ปัญหาความเดือดร้อน
ได้รับการแก้ไขถูกต้อง ตรง
กับความต้องการของ
ประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- การเปลี่ยนแปลงระเบียบ
หนังสือสั่งการในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้ไม่
มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน. 

ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 

1 5 5 10 ทุกกอง 

๒.ปัญหาไฟไหม้ป่าและ
หมอก ควันรุกลาม 

- เกิดปัญหาไฟไหม้ป่าและ
หมอก ควัน รุกลามถึงขึ้น
เกิดความเสียหายต่อพ้ืนท่ี
การเกษตรและต่อ สุขภาพ
พลานามัยและ ทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- เมื่อเกิดภัยฉุกเฉินประชาชน
แจ้งมายังหน่วยงานล่าช้าท าให้
ประชาชนไดร้ับความช่วยเหลือ
ล่าช้าตามไปด้วย 

 

ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 

2 5 10 25 ส านักงาน
งานปลัด 

งาน
ป้องกัน 

๓.เกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี
อุทกภัย  ภัยแล้ง วาตภยั 

- เกิดสาธารณภยัในพ้ืนท่ี 
เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง หรือ
วาตภัย ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนอาจให้เกิดความ
เสียหายต่อบ้านเรือนของ
ประชาชนหรือผลผลิตทาง
การเกษตรไดร้ับความ
เสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- เมื่อเกิดภัยฉุกเฉินประชาชน
แจ้งมายังหน่วยงานล่าช้าท าให้
ประชาชนไดร้ับความช่วยเหลือ
ล่าช้าตามไปด้วย 

ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 

1 5 5 15 ส านักงาน
งานปลัด 

งาน
ป้องกัน 
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ความเสีย่ง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสีย่ง 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ผู ้
รับผิดชอบ 

๔.คณุภาพน้ าส าหรับการ
อุปโภคและบรโิภค 

- ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค ไม่เพียงพอ
และคณุภาพน้ ายังไมไ่ด้
มาตรฐาน 
- คุณภาพของน้ าดิบ 
ในช่วงฤดูฝนน้ าจะขุ่นมี
ตะกอนเพราะน้ าจากภเูขา
ไหลลงมา ในช่วงฤดูแล้งน้ า
ลด เกิดปญัหาหญ้าเน่า ท า
ให้เกิดฝ้าสีเขียวบนผิวน้ า 

ปัจจัยภายนอก 
- คุณภาพของน้ าดิบ ในช่วงฤดู
ฝนน้ าจะขุ่นมตีะกอนเพราะน้ า
จากภูเขาไหลลงมา ในช่วงฤดู
แล้งน้ าลด เกดิปัญหาหญ้าเน่า 
ท าให้เกิดฝ้าสีเขียวบนผิวน้ า 
ปัจจัยภายใน 
- การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี
ต้องมีวินัยและความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน 

ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 

1 5 5 10 กองช่าง 

๕.ควบคุมป้องกันโรค 
ไข้เลือดออก 

- สิ่งแวดล้อม ความสะอาด
ในชุมชน ขยะ บริเวณบ้าน 
ขยะบริเวณสองข้างทาง ที่
อาจเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุ
ลูกน้ ายุงลาย 
- ประชาชนไม่เกิดความ 
ตระหนัก ไม่มีวินัยในการ
ดูแลครัวเรือนและชุมชน 

ปัจจัยภายนอก 
- ไม่ได้ก าจัดมีแหล่งเพาะพันธ์ุ
ลูกน้ ายุงลาย  
- หมู่บ้านไมส่ะอาด มี
สิ่งแวดล้อมท่ีไม่ดีก่อให้เกดิการ
เพาะพันธ์ของลูกน้ ายุงลาย 
- มีขยะบริเวณหน้าบ้านและ
บริเวณสองข้างทาง 

ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 

2 5 10 20 กอง
สาธาสรณสุข 

๖.การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนงาน/โครงการ 

- การจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบฏีกาการเบิกจ่าย
ยังไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
จึงท าให้เกิดความผิดพลาด
และเกดิความล่าช้าในการ
เบิกจ่ายเงิน 

ปัจจัยภายใน 
- การจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบฏีกาการเบิกจ่ายยังไม่
ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน จึงท าให้
เกิดความผิดพลาดและเกดิ
ความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงิน 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 

1 5 5 15 ทุกกอง 
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ความเสีย่ง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสีย่ง 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ผู ้
รับผิดชอบ 

๗.การปรับเปลี่ยน ระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน     

- การท างานของบุคลากร
ยังขาดประสิทธิภาพ     
- บุคลากรไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักของการ
ท างาน 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมา
ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อน
การบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนต าบลไม่ศึกษา
อ่านระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวม
องค์ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (C) 

1 5 5 15 ทุกกอง 

๘.การออกใบอนุญาตต่างๆ 
ในการก่อสร้างอาคาร  การ
ประกอบกิจการค้า 

- เอกสารประกอบการขอ
อนุญาตยังไม่ครบถ้าน ท า
ให้ไม่สามารถขออนุญาตได ้

 

ปัจจัยภายนอก 
- เอกสารประกอบการขอ
อนุญาตยังไม่ครบถ้วน 
 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (C) 

1 5 5 10 กองช่าง 

๙.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาขาดความรู ้

- ไม่มีครซูึ่งมีความ
เชี่ยวชาญและความรู้
เฉพาะด้านในการจัดท า
แผนหลักสูตรการเรียนการ
สอน 

ปัจจัยภายใน 
- การจัดการศึกษาปฐมวัยยัง
ไม่ได้มาตรฐาน ผู้ดูแลเด็กต้อง
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองในเรื่องทักษะและภาระ
งานของตนเอง 
- ไม่มีครซูึ่งมีความส าคัญมาก
เพราะเป็นผู้มีคณุสมบัติ ความ
เชี่ยวชาญและความรูเ้ฉพาะ
ด้านในการจัดท าแผนหลักสตูร
การเรยีนการสอน 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (C) 

1 5 5 10 กอง
การศึกษาฯ 
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๓.  การจดัการความเสีย่ง 
  เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่
เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ 
  ๑)  การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ทีอยู่ ซึ่งไม่
ต้องด าเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
  2)  การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดย
การจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความ
เสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะ
ในการท างาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  3)  การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือ
ยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 
  4)  การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท าประกันภัย 
ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง
แทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
 
4.  การรายงานและตดิตามผล 
  หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการ
ติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงาน
ต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดึควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถ
ติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ  
  1)  การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน ทุก 
6 เดือน ทุก 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 
  2)  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆ 
ตามปกติของหน่วยงาน 
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5.  การประเมนิผลการบริหารความเสีย่ง 
  คณะท างานบริหารความเสี่ยงจะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ ยง
ประจ าปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง เพ่ือให้มั่นใจว่าเทศบาลต าบลแครายมีการบริหารความเสี่ยง
เป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการ
สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุม
อ่ืนเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
6.  การทบทวนการบรหิารความเสีย่ง 
  การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
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  ในปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดให้เป็นภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา น ามาคัดเลือกความเสี่ยงเพ่ือ
ก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
เป้าหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลแคราย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2563 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านบึง มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.  ความเสี่ยง 
2.  ระดับความเสี่ยง 
3.  กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง 
4.  วัตถุประสงค์ 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
6.  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
7.  งบประมาณ 
8.  ผู้รับผิดชอบ  
9.  ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่๕  แผนบรหิารความเสีย่ง 
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แผนการบรหิารความเสีย่ง ปงีบประมาณ 2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นบึง  อ าเภอบ้านคา  จงัหวดัราชบรุี 

 
 

ความเสี่ยง ระดับ ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลส าเร็จ ผู้รับ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
 ความ 

เสี่ยง 
ภาย 
ใน 

ภาย 
นอก 

การควบคุม 
จัดการความเสียง 

 ที่คาดหวัง ผิดชอบ ภายหลังด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

        โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ
ความ
รุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic  Risks : S) 

๑.วางแผนการพัฒนา      
ไม่ถูกต้องเหมาะสม       
ไม่สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชน 

๑๐  / การติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี 

-เพ่ือให้แผนพัฒนา 
เป็นกรอบในการท า
งบประมาณรายจ่าย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ปัญหาความเดือดร้อน
ได้รับการแก้ไขถูกต้อง  
ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน 

ทุกกอง 1 5 5 

๒.ปัญหาไฟไหม้ป่าและ
หมอก ควันรุกลาม 
 

๒๕  / -การรณรงค์ป้องกันไฟ
ป่าและหมอกควัน 
-การจัดท าแนวป้องกัน
ไฟป่า 
-การใช้เทคโนโลยีเข้ามา 
ช่วยในการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า 

-เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรู้ถึงพิษภัยที่
เกิดจากไฟป่าและ
หมอกควัน  
-เพ่ือการท างานเชิงรุก 
ให้เกิดความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

-ลดการเกิดปัญหาไฟ
ไหม้ป่าและหมอก 
ควัน รุกลามถึงขึ้นเกิด
ความเสียหายต่อพ้ืนที่
การเกษตรและต่อ 
สุขภาพพลานามัยและ 
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ส านัก
ปลัด 
งาน

ป้องกัน 

๒ ๕ ๑๐ 
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ความเสี่ยง ระดับ ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลส าเร็จ ผู้รับ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
 ความ 

เสี่ยง 
ภาย 
ใน 

ภาย 
นอก 

การควบคุม 
จัดการความเสียง 

 ที่คาดหวัง ผิดชอบ ภายหลังด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

        โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ
ความ
รุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic  Risks : S) 

๓.เกิดสาธารณภัยใน
พ้ืนที่อุทกภัย ภัยแล้ง 
วาตภัย 

๑๕  / -การจัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน 
-การจัดท าแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
-การใช้เทคโนโลยีเข้ามา 
ช่วยในการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชน 

เพ่ือให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเขต 
อบต. 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว  

ส านัก
ปลัด 
งาน

ป้องกัน 

๑ ๕ ๕ 

๔.คุณภาพน้ าส าหรับ
การอุปโภคและบริโภค 

๑๐ / / การตรวจสอบคุณภาพ
น้ าส าหรับอุปโภคและ
บริโภค 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค-
บริโภค ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภคและ
บริโภค ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง ๑ ๕ ๕ 
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ความเสี่ยง ระดับ ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลส าเร็จ ผู้รับ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
 ความ 

เสี่ยง 
ภาย 
ใน 

ภาย 
นอก 

การควบคุม 
จัดการความเสียง 

 ที่คาดหวัง ผิดชอบ ภายหลังด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

        โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ
ความ
รุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic  Risks : S) 

๕.ควบคุมป้องกันโรค 
ไข้เลือดออก 
 

๒๐  / -บูรณาการท างานกับ 
รพ.สต.  อสม.และผู้น า
ชุมชน ภายใต้โครงการ
หน้าบ้านน่ามอง
สิ่งแวดล้อมดี เพ่ือ
จัดการสิ่งแวดล้อมใน
บ้านและนอกบ้านไม่ให้
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุงลาย 
-ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
โดยใช้รถประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ให้
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักในการดูแล
ครัวเรือนให้สะอาด 
ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุงลายทุกวันพุธ 

-เพ่ือควบคุมการ 
แพร่ระบาดของโรค 
ไข้เลือดออก ลดอัตรา
การเกิดโรคไข้เลือด 
ออกในชุมชน 
-ส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการ
ควบคุมและป้องกัน
โรค 
ไข้เลือดออก 

-ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุงลาย  
-หมู่บ้านมีความ
สะอาด มีสิ่งแวดล้อมที่
ดี 
ไม่มีขยะบริเวณหน้า
บ้านและบริเวณสอง
ข้างทาง  
 

กอง 
สาธารณสุข 

๒ ๕ ๑๐ 
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ความเสี่ยง ระดับ ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลส าเร็จ ผู้รับ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
 ความ 

เสี่ยง 
ภาย 
ใน 

ภาย 
นอก 

การควบคุม 
จัดการความเสียง 

 ที่คาดหวัง ผิดชอบ ภายหลังด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

        โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ
ความ
รุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic  Risks : S) 

๖.การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการ 

๑๕ /  ควบคุม ตรวจสอบการ
เบิกจ่ายอย่างเข้มงวดให้
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

เพ่ือให้การเบิกจ่าย
งบประมาณ ปฏิบัติได้
ถูกต้องตามระเบียบ 

ไม่เกิดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานการ
เบิกจ่าย 

ทุกกอง ๑ ๕ ๕ 

๗.การปรับเปลี่ยน 
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน     

๑๕ / / การฝึกอบรมบุคลากร
เพ่ือพัฒนา ความความรู้
ในการปฏิบัติงาน 

1. เพ่ือปรับเปลี่ยน วิธี
คิดวิธีการท างานของ
บุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น     
2. เพ่ือให้บุคลากร มี
ความรู้ความเข้าใจใน
หลักของการ ท างาน 

ท าให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง   
ไม่เกิดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกกอง 
 

๑ ๕ ๕ 
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ความเสี่ยง ระดับ ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลส าเร็จ ผู้รับ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
 ความ 

เสี่ยง 
ภาย 
ใน 

ภาย 
นอก 

การควบคุม 
จัดการความเสียง 

 ที่คาดหวัง ผิดชอบ ภายหลังด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

        โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ
ความ
รุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic  Risks : S) 

๘.การออกใบอนุญาต
ต่างๆ ในการก่อสร้าง
อาคาร  การประกอบ
กิจการค้า  

๑๐  / การตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต
อย่างเคร่งครัด 

เพ่ือให้การขออนุญาต
เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

เกิดความชัดเจนใน
การปฏิบัติงานการ
ออกใบอนุญาตต่างๆ  

กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
สาธารณสุข 

๑ ๕ ๕ 

๙.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขาด
ความรู้ 

๑๐ /  ด าเนินการส่งผู้ดูแลเด็ก
เข้ารับการอบรม 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานให้ดีขึ้น 

ผู้ดูแลเด็กสามารถ
จัดท าและปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินความเสีย่ง ประจ าปงีบประมาณ 2564 
เทศบาลต าบลแคราย  อ าเภอกระทุม่แบน  จงัหวัดสมทุรสาคร 

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

ความเสีย่ง ปจัจยั/สาเหต ุ การประเมนิความเสีย่ง 
โอกาส 

(1) 
ผลกระทบ 

(2) 
ระดบัความเสีย่ง 
(1)x(2) =(3) 

1. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง
เหมาะสมไมส่อดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- การเปลี่ยนแปลงระเบียบหนังสือสั่ง
การในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ส่งผลใหไ้ม่มคีวามชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน 

1 5 10 

2. ปัญหาไฟไหม้ป่าและหมอก ควัน
รุกลาม 

ปัจจัยภายนอก 
- เมื่อเกิดภัยฉุกเฉินประชาชนแจ้ง
มายังหน่วยงานล่าช้าท าให้ประชาชน
ได้รับความช่วยเหลือล่าช้าตามไปด้วย 

2 5 25 

3. เกิดสาธารณภยัในพ้ืนท่ีอุทกภัย 
ภัยแล้ง วาตภัย 

ปัจจัยภายนอก 
- เมื่อเกิดภัยฉุกเฉินประชาชนแจ้ง
มายังหน่วยงานล่าช้าท าให้ประชาชน
ได้รับความช่วยเหลือล่าช้าตามไปด้วย 

1 5 15 

4. คุณภาพน้ าส าหรับการอุปโภค
และบรโิภค 

ปัจจัยภายนอก 
- คุณภาพของน้ าดิบ ในช่วงฤดูฝนน้ า
จะขุ่นมีตะกอนเพราะน้ าจากภเูขาไหล
ลงมา ในช่วงฤดูแล้งน้ าลด เกดิปัญหา
หญ้าเน่า ท าให้เกดิฝ้าสีเขียวบนผิวน้ า 
ปัจจัยภายใน 
- การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีต้องมี
วินัยและความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

1 5 10 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง  อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี 
 

-33- 
ความเสีย่ง ปจัจยั/สาเหต ุ การประเมนิความเสีย่ง 

โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดบัความเสีย่ง 
(1)x(2) =(3) 

5. ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปัจจัยภายนอก 
- ไม่ได้ก าจัดมีแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ า
ยุงลาย  
- หมู่บ้านไมส่ะอาด มีสิ่งแวดล้อมที่
ไม่ดีก่อให้เกดิการเพาะพันธ์ของ
ลูกน้ ายุงลาย 
- มีขยะบริเวณหน้าบ้านและบริเวณ
สองข้างทาง 

2 5 20 

6. การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการ 

ปัจจัยภายใน 
- การจัดเตรียมเอกสารประกอบฏกีา
การเบิกจ่ายยังไม่ถูกต้อง ไม่
ครบถ้วนในสาระส าคญั จึงท าให้เกิด
ความผิดพลาดและเกิดความล่าช้าใน
การเบิกจ่ายเงิน 

1 5 15 

7. การปรับเปลี่ยน ระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ เกีย่วกับ
การปฏิบัติงาน     

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มี
ความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย ระเบยีบ 
ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนต าบลไม่ศึกษาอ่าน
ระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวมองค์
ความรู้ในหน่วยงาน 

1 5 15 

8. การออกใบอนุญาตต่างๆ ในการ
ก่อสร้างอาคาร  การประกอบ
กิจการค้า 

ปัจจัยภายนอก 
- เอกสารประกอบการขออนุญาตยัง
ไม่ครบถ้าน 

1 5 10 

9. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขาดความรู ้

ปัจจัยภายใน 
- การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้
มาตรฐาน ผู้ดูแลเด็กต้องไดร้ับการ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองในเรื่อง
ทักษะและภาระงานของตนเอง 
- ไม่มีครซูึ่งมีความส าคัญมากเพราะ
เป็นผู้มีคณุสมบัติ ความเช่ียวชาญ
และความรู้เฉพาะด้านในการจัดท า
แผนหลักสูตรการเรียนการสอน 

1 5 10 



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง  อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี 
 

 


