
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ประเภทความเสี่ยง 

 
กิจกรรม 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ 
ที่ใช้

จัดการกับ
ความเสีย่ง 

 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

 
ผู้รับผิดชอบ โอกาส 

  (L)  
ผลกระทบ

(I) 
ผลลัพธ์ 
(L x I) 

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน (Operational Risk) 
เพื่อให้ประชาชนมี
น  าใช้ในการอุปโภค
บริโภค มีแหล่งน  า
ใช้ในการผลิต
น  าประปาหมู่บ้าน  
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ น 

ความเสีย่ง 
- แหล่งน  าสาธารณ 
ประโยชนภ์ายในต าบล
บ้านพลวงมีสภาพตื นเขิน
หลายแห่ง เกิดฝนทิ งช่วง
แหล่งน  าสาธารณ 
ประโยชน์หมู่ที่ 1 , 3, 4, 
5 และหมู่ที่ 7 แห้งขอดไม่
มีน  าใช้ผลิตน  าประปา
หมู่บ้าน 

โครงการ
บริหาร
จัดการน  า 

 

- เกิดฝนทิ งช่วงเป็นระยะเวลา
หลายเดือนช่วงเดือน ธันวาคม 
2562 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 
2563  
-  มีการขยายชุมชนเมืองท าให้
มีการใช้น  าประปาหมู่บ้านเพิม่
มากขึ น 
- แหล่งน  าสาธารณประโยชน์มี
ความตื นเขิน 
- งบประมาณในการด าเนิน
โครงการขุดลอกมีจ ากดัไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได ้

3 4 12 ควบคุม - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้
น  าอย่างประหยดั 
- จัดท าโครงการขดุลอกแหล่ง
น  าสาธารณประ 
โยชน์ท่ีตื นเขินฯ (ดินแลกน  าไม่
ใช้งบประมาณของทางราชการ) 
- สูบน  าจากแหล่งน  าส ารองไป
เติม 

ส านักงาน
ปลัด/  
กองช่าง  

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดไีม่มโีรค
ระบาดติดต่อในเขต
ชุมชน ประชาชน
ปลอดภัย มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ลด
จ านวนผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก 

- มีการแพร่ระบาดของ
โรคไขเ้ลือดออกในชุมชน 
-ประชาชนขาดจิตส านึก
และความตระหนักในการ
ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง 
- ยังมีผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกอีกหลายราย
ในปีงบประมาณ 2563 

โครงการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

 

- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ
ในการก าจัดลูกน  ายุงลายตาม
มาตรการ 3 เก็บ คือเก็บบ้าน
ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลาย
เกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะ
ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของ
ยุงลาย และเก็บน  าปิดให้
มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน  าทุก
สัปดาหไ์ม่ให้ยุงลายวางไข ่

3 4 12 ควบคุม -  จัดท าโครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกประสานโรงพยา 
บาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
พลวง    สาธารณสุขอ าเภอ
ปราสาท ในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  รณรงค์ประชาสัม 

พันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงภยั
อันตรายของโรคไข้เลือดออก 

- พ่นหมอกควันในกรณีเกิดโรค
ไข้เลือดออกระบาด 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ส านักงาน
ปลัด 
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วัตถุประสงค์ 

 
ประเภทความเสี่ยง 

 
กิจกรรม 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ 
ที่ใช้

จัดการกับ
ความเสีย่ง 

 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

 
ผู้รับผิดชอบ โอกาส 

  (L)  
ผลกระทบ

(I) 
ผลลัพธ์ 
(L x I) 

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน (Operational Risk) ต่อ 
1. เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บรายได้
ด าเนินการเป็นไป
ตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ ที่เกี่ยวข้อง  
2. เพื่อให้การ
จัดเก็บรายได้ 
เป็นไปตาม นโยบาย 
และเป้าหมายที่
ก าหนด  
3. เพื่อให้การ
จัดเก็บภาษมีีความ
เป็นธรรม และ
จัดเก็บอย่างท่ัวถึง 
 

- พระราชบัญญตัิภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    
พ.ศ. 2562 ที่ประกาศใช้
ใหม่ท าให้การจัดเก็บ
รายได้ลดลง เก็บภาษีได้
น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา 

- โรคติดเชื อไวรสัโคโรนา 
2019 หรือโควดิ 19 ยัง
ไม่มีวัคซีนป้องกัน 
ประชาชนขาดรายได้ท าให้
รัฐบาลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บภาษไีด้น้อยกว่าปีท่ี
ผ่านมา 

 

กระบวนงาน 
การพัฒนา
ด้านการ 

จัดเก็บ
รายได ้

 

-  พระราชบัญญตัิภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
ที่ประกาศใช้ใหม่ท าให้การ
จัดเก็บรายได้ลดลง เก็บภาษี
ได้น้อยกว่าปีท่ีผา่นมา 

- ประชาชนมีรายไดล้ดลง
เนื่องจากโรคตดิเชื อไวรัสโคโร
นา 2019 ระบาดทั งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

 
 

3 4 12 ควบคุม - จัดท าหนังสือเร่งรดัการ ช าระ
ภาษีแจ้งลูกหนี ภาษีให้ ครบ
จ านวนทุกราย  
- ประชาสัมพันธ์สร้างความ 
เข้าใจกับประชาชนในการยื่น 
เสียภาษี เช่น จัดท าเสียงตาม
สาย แผ่นพับ เป็นต้น  
- จัดให้บริการจดัเก็บภาษี นอก
สถานท่ี  
 

กองคลัง 
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วัตถุประสงค์ 

 
ประเภทความเสี่ยง 

 
กิจกรรม 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ 
ท่ีใช้จัดการ
กับความ

เสี่ยง 

 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

 
ผู้รับผิดชอบ โอกาส 

  (L)  
ผลกระทบ

(I) 
ผลลัพธ์ 
(L x I) 

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน (Operational Risk) ต่อ 
เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้านการ
ขออนุญาต ก่อสร้าง 
และดดัแปลงอาคาร
ต่างๆ ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพลวง
ด าเนินการถูกต้อง
ตามระเบียบว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

- ประชาชนยังขาดความ
เข้าใจในการบังคับใช้
กฎหมายควบคุมอาคาร 

- การยื่นขออนุญาตก่อ 
สร้างดดัแปลง ต่อเติม
อาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียม
เอกสารมารับบริการ ไม่
ครบถ้วน และผู้ขออนุญาต
ไม่ท าตามแบบแปลนทีย่ื่น
ขออนุญาต 

กระบวนงาน 
การขอ
อนุญาต
ก่อสร้าง 
และ
ดัดแปลง
อาคารต่างๆ 

 

- ประชาชนยังขาดความเข้าใจ
ในการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมอาคาร 

- ประชาชนท่ีขออนุญาต
ก่อสร้างไม่ท าการก่อสร้างตาม
แบบแปลนที่ขออนุญาต 

2 3 6 ควบคุม - จัดท าคู่มือแผ่นพับ 
ประชาสมัพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น 
หอกระจายข่าว เว็บไซต ์ของ 
อบต.บ้านพลวง และปดิประกาศ
ตาม ศาลากลางหมูบ่้าน ในเขต
องค์การ บริหารส่วนต าบลบ้าน
พลวง เกี่ยวกับ ระเบียบ 
กฎหมายว่าด้วยการ ขออนุญาต
ก่อสร้าง 

กองช่าง  

เพื่อพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กให้มีคุณภาพ 
และผ่านการประ 
เมินมาตรฐานศูนย์ 
พัฒนาเดก็เลก็ของ
กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น 
- เพื่อเฝ้าระว้ง
โรคติดต่อเช่น โรคโค
วิด 19 โรค
ไข้เลอืดออก  โรคมือ
เท้าปาก 

- ยังมีเด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่วย
โรคมือเท้าปาก 

- อาคารสถานท่ีมีความคับ
แคบ เด็ดนักเรียนมจี านวน
มากอาจท าให้ครผูู้ดูแลเด็ก
ดูแลได้ไม่ท่ัวถึง 

การจัดการ
เรียนการ
สอน เพื่อ
เฝ้าระวังโรค
ติดตดิต่อ 
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

- อาคารสถานท่ีมีความคับ
แคบ บริเวณภายนอกอาคารมี
แหล่งเพาะพันธ์ลูกน  ายุงลาย
ตามแอ่งน  า  
- มีจ านวนนักเรียนเพิม่มากขึ น
แต่อาคารสถานท่ีคับแคบ 
 

2 3 6  - มีการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 
19 ตามมาตรฐานของ
สาธารณสุข 
- มีการท าความสะอาดก าจดั
ลูกน  ายุงลาย และพ่นหมอกควัน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  มีค าสั่งแบ่งงานตามภารกิจ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบชัดเจน  
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีแผนการ
พัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 


