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ค าน า 

   

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง         โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง       ส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามหลักเกณฑ์                  ดังกล่าวในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ โดยคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดท า แผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ 5 บท คือ  
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คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ จะช่วยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถลด
ความสูญเสียจากเหตุกาณ์ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 
โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดให้หน่วยงาน
ราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทจริต ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  

 

  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ในการประชุม คตช. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่เสนอให้รัฐบาล
ประกาศให้ “ปี 2560 เป็นปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ
ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ” ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ส านักงาน ป.ป.ท.) เสนอ โดยมอบหมายให้ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คตช. เป็นหน่วยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ  

 

  ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
มีบทบาทอ านาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารภายใต้กรอบธรรมาภิบาลเพ่ือลดปัญหาการ
ทุจริต จึงเล็งเห็นว่าเพ่ือขับเคลื่อนภาครัฐสู่ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการให้บริการในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
อันเป็นการแก้ไขปัญหาการรับสินบนซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินผลคะแนนแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับ
การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐ ให้ด าเนินการตามค าสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ (1) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง  
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยเริ่มจาการก าหนดวัตถุประสงค์
ขององค์กรที่ชัดเจนซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต้องการบรรลุความส าเร็จ การประเมินความเสี่ยง คือการระบุความเสี่ยง
และการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว การก าหนดกิจกรรมควบคุม หรือก าหนด
ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงและผลการประเมินความเสี่ยงและให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนั้นให้มีการสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารไปยังบุคลากรทุกระดับและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก โดยสามารถน าข้อมูลไปใช้ได้ทัน
ก าหนดเวลาและงานส าเร็จควรให้มีการติดตามประมวลผลการควบคุมภายในเพ่ือประเมินคุณภาพการ
ด าเนินงานและเพ่ือมั่นใจว่าจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องได้รับการแก้ไข ปรับปรุงอย่างทันท่วงที  
 
 
 
 
 
 
 



 

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ 
  คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ ได้ก าหนดนโยบาย
การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วนต าบล      
ตะขบยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ดังนี้ 

1) ให้มีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2562 

2) ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน
และองค์กร โดยให้ความส าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับ
ที่เพียงพอและเหมาะสม 

3) ให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง  

4) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณและ
ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ 
ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด
ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบ
ทางบวกด้วยก็ได้ 

ปัจจัยเสี่ยง หรือประเด็นความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจท าให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดข้ึนอย่างไร และท าไม ทั้งนี ้
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือที่จะได้วิเคราะห์ และก าหนดมาตรการควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการด าเนินงานหรือ
ระบบงานไม่เหมาะสม บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตราก าลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนององค์กรท่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ   
ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมีผลท าให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถบรรลุวัตถุระสงค์ที่วางไว้   
จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุ มความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
 

การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ แผนงาน / โครงการ เพ่ือให้ทราบถึง
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส า เร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องค านึงถึง
สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงาน ตามประเภทของความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์
ที่ไม่เหมาะสม การที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ การมียุทธศาสตร์ที่
ไม่ชัดเจนและความไม่เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาวะแวดล้อมมี
การเปลี่ยนแปลง ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน



  

สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมหรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่ 

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ท าให้เกิด
ประโยชน์เต็มที่ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบและหน่วยงานต่าง ๆ    
ในการระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่า การด าเนินการใดสามารถท างานได้ดี 
และและการด าเนินการใดท างานได้ไม่ดี หน่วยงานมีโครงสร้างและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เชื่อถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานหรือไม ่

3) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks) หมายถึง ความ
เสี่ยงต่อสถานะการเงินและทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ ทั้งด้านรายได้ 
รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ทรัพยากร
ใดจะมีผลต่อการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ (ทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน 
รวมถึง ข้อผูกพันและปัจจัยภายนอก) และอะไรคือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks) 
หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กร ในการระบุ
ความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า งาน กระบวนการ และบุคลากรด า เนินงานตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิดการกระท าผิดกฎระเบียบได้อย่างไรบ้างและ
หากเกิดขึ้น ระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจเจอหรือไม่ และมีกรณีตัวอย่างจาก
อดีตเกี่ยวกับการกระท าผิดหรือการละเว้นการปฏิบัติ 

 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการน าความเสี่ยงที่ระบุ มาจัดล าดับ

ความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่
หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อท าการประเมินแล้วน ามาก าหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิ
ความเสี่ยง เพ่ือช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการ
ก่อนหลังเป็นการจัดล าดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
ต่อไปองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง   
ซึ่งได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ของความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้ 

 

1.  ตารางการพิจารณาก าหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) 
ตาราง 1.1  โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ) 

คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก ไม่มีโอกาสที่จะเกิดข้ึน หรือมีโอกาสเกิดข้ึนน้อยกว่าร้อยละ 20 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ 21-40 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ 41-60 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ 61-80 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ 80 

 



 

ตาราง 1.2  โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง) 
คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้น 5 ปี ต่อครั้ง  
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้น 2-3 ปี ต่อครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ปี ต่อครั้ง 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้น 1-6 เดือน ต่อครั้ง 
5 สูงมาก มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 

 
ตาราง 1.3  โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ 

คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย  
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้น แต่นาน ๆ ครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง  

 
2. ตารางการพิจารณาก าหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I) 
ตาราง 2.1 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (ร้อยละ) 

คะแนน ระดับผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 20 
2 น้อย มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ 21-40 
3 ปานกลาง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ 41-60 
4 สูง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรงร้อยละ 

61-80 
5 สูงมาก มีมีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง  มากกว่า

ร้อยละ 80 
 
ตาราง 2.2 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย) 

คะแนน ระดับผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 
2 น้อย > 10,000 - 50,000 บาท 
3 ปานกลาง > 50,000 – 500,000  บาท 
4 สูง > 500,000 – 1,000,000 บาท 
5 สูงมาก > 1,000,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

ตาราง 2.3 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (การสูญเสียและบาดเจ็บ) 
คะแนน ระดับผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย 
ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

2 น้อย การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร 
มีการบาดเจ็บรุนแรง 

3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก 
มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก 
มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 

5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ 
มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 

 
 
- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส

และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  
(แดง)  สูง   (คะแนนไม่น้อยกว่า 15) 
(เหลือง)   ปานกลาง  (คะแนน 5-14) 
(เขียว)  ต่ า    (คะแนน 1-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิระดับความเสี่ยง 
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) 
 



 

 
 
การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่
ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)  เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือ
กิจกรรมนั้นไป 

2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน 
หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ          
หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

3) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการ
ควบคุมหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

4) การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจาย
หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 

 
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการท างาน มีความเชื่อมโยงกันทุก
ระดับ ดังนั้นโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ จึงมีความเชื่อมโยงกัน 
โดยมีคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบซึ่งแต่งตั้งมาจากปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการกองทุกกอง เป็นคณะท างานและนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นประธานคณะท างาน คณะท างานจะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ผลักดัน และติดตามการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ในขณะที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกกอง/ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ประเมินความเสี่ยงและบริหาร
จัดการความเสี่ ยงตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละกอง   องค์การบริหารส่ วนต าบลตะขบ                   
แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ เมื่อวันที่  29  ตุลาคม 2563  
คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ในการ  1) จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  2)  ติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  3)  จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ 4)  พิจารณา
ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ผังโครงสร้างส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ 

 
 
ผังโครงสร้างคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ 
 

 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการป้องกันข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้ว ไม่ให้เกิดขึ้นอีก  
3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
4.  สร้างกรอบและแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการความไม่

แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรม
เสี่ยง 

5.  เพ่ือให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะขบ สามารถบรรลุเป้าหมาย ขจัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ปัญหา
อุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมขององค์กร 
 

นายก อบต.

นายสรุชาติ ปักส าโรง

ส านกังานปลดั อบต.

นายราเชนทร์ ผึง่ตะขบ
หวัหน้าส านกัปลดั 

กองคลงั

นางกานดา เท่ียงอินทร์
ผู้อ านวยการกองคลงั

กองช่าง

นายจกักฤษณ์ เมืองแก้ว
ผู้อ านวยการกองช่าง

กองการศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

นางสาวนภสันนัท์ คานนิม
นกัวิชาการศกึษาช านาญการ 

รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกองการศกึษาฯ

กองสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม

นายราเชนทร์ ผึง่ตะขบ
หวัหน้าส านกัปลดั รักษาราชการแทน

ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุฯ

ปลดั อบต.
นางกานดา เท่ียงอินทร์

ผู้อ านวยการกองคลงั รักษาราชการแทน 
ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลตะขบ

ประธานคณะท างาน

นางกานดา  เท่ียงอินทร์

คณะท างาน

นางกานดา เท่ียงอินทร์

คณะท างาน

นายจกักฤษณ์ เมืองแก้ว

คณะท างาน/
เลขานกุาร

นายราเชนทร์ ผึ่งตะขบ

คณะท างาน

นางสาวนภสันนัท์ คานนิม

คณะท างาน/
ผู้ช่วยเลขานกุาร

นางสาวล าพ ูปะถานะ



 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. การก าหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะท างานประชุมรับทราบนโยบายและก าหนด

แนวทางร่วมกันในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดท าคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วสื่อสารให้
ทุกคนในองค์กรทราบ 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการ มีข้ันตอน ดังนี้ 
2.1  การระบุความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  แล้วน ามาระบุความเสี่ยงตาม

ประเภทของความเสี่ยง 4 ด้าน และแหล่งที่มาของความเสี่ยง โดยใช้แบบ R01 
2.2  การประเมินความเสี่ยง  ทุกกองการน าความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิด

เหตุการณ์และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และจัดล าดับความเสี่ยง 3 ระดับ     
โดยประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง เพ่ือช่วยในตัดสินใจก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง 
แล้วส่งให้คณะท างานพิจารณากลั่นกรอง โดยใช้แบบ R02 

2.3  การจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาใช้กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์     
เพ่ือจัดการจัดการความเสี่ยง ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ก าหนด
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ แล้วส่งให้คณะท างานพิจารณากลั่นกรอง  โดยใช้แบบ R03 

3. คณะท างานประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกอง      
แล้วสรุปจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงกับผู้ที่เก่ียวข้องได้ด าเนินการตามแผนฯ 

4. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ภายในเดือนธันวาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
บทที่ 2 

การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
 
 คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ ได้ก าหนดแบบฟอร์ม
กระดาษท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตาม แบบ R01 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการน าไปใช้ในการวิเคราะห์
ระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  ด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการระบุ
เหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  เพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในการนี้แต่ละส่วนราชการได้ท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง สามารถสรุปเป็นความ
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กระดาษท าการ วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ ได้ท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ  ตามปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใน
ด้านต่าง ๆ สรุปดังนี้ 

ล าดับ 
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ด้าน 
(5) 

แหล่งท่ีมาของความเสี่ยง 
(6) 

 
1 

ส านักปลัด 
การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ 
1.เลขทะเบียน กฉ 9316 นครราชสีมา 
2.เลขทะเบียน ขม 5868 นครราชสีมา 
3.เลขทะเบียน ผจ 9940 นครราชสีมา 

 
1.1 อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน 

 
ด้านการเงินและทรัพยากร 

 
ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

2 การเก็บรักษาพัสดุ 2.1. พัสดุสูญหาย ด้านการเงินและทรัพยากร ปัจจัยภายใน 
3 งานนโยบายและแผน (การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น) 
3.1 ประชาชนไม่ เข้าร่วมการประชาคม
ท้องถิ่น เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการ 
เนื่องจากต้องท างาน 
 

ด้านการด าเนินงาน ปัจจัยภายนอก 
 

4 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ 

4.1  การตรวจสอบเอกสารในการรับมอบ
อ านาจรับเบี้ยยังชีพฯ ในการรับเงินแทน  
อาจมีการปลอมแปลงรายมือชื่อ หรือ ปลอม
แปลงเอกสารในการรับมอบอ านาจเพ่ือรับเงิน
เบี้ยยังชีพฯ 

ด้านการด าเนินงาน ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

 



 

  

กระดาษท าการ วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 
 

ล าดับ 
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ด้าน 
(5) 

แหล่งท่ีมาของความเสี่ยง 
(6) 

5 โครงการเศรษฐกิจชุมชน 5.1 ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชนลูกหนี้ 
ค้างช าระ 4 กลุ่มมูลค่าร่วม 308,635 บาท 
 

ด้านการด าเนินงาน ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

6 โครงการจริยธรรม คุณธรรม องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะขบ 
 

6.1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาม
ก าหนดการจริงอาจไม่ตรงตามจ านวนแบบ
ตอบรับเนื่องจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ท าให้
เป็นปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ส าหรับการฝึกอบรมที่ต้องมีการจัดเตรียมไว้
ก่อนวันฝึกอบรม 

ด้านการด าเนินงาน ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

 
7 

กองคลัง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
 

 
7.1 องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบมีระบบ
การจัดเก็บภาษีแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
ครบถ้วน 

 
ด้านการด าเนินงาน 

 
ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

8 การเก็บรักษาพัสดุ 8.1 พัสดุสูญหาย 
 

ด้านการเงินและทรัพยากร ปัจจัยภายใน 
 

 

 



 

 

กระดาษท าการ วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 
 

ล าดับ 
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ด้าน 
(5) 

แหล่งท่ีมาของความเสี่ยง 
(6) 

9 การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและความ
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกา 
 

9.1 ข้อผิดพลาดในการตรวจฎีกา ด้านการด าเนินงาน ปัจจัยภายใน 
 

 
10 

กองช่าง 
โครงการด้านงานโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
10.1 โครงการก่อสร้างฯ มีจ านวนมากท าให้
การด าเนินงานตามโครงการฯ มีความเร่งรีบ
ท าให้งานโครงการฯไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เท่าท่ีควร 

 
ด้านการด าเนินงาน 

 
ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

11 โครงการด้านงานสาธารณูปโภค 11.1 ต าบลตะขบมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 
22 หมู่บ้าน หรือรวมเนื้อที่ 330 ตร.กม. 
งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

ด้านการเงินและด้าน
ทรัพยากร 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

12 โครงการด้านงานผังเมือง 12.1 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การจัดท าแผนที่ภาษี 
12.2 ต าบลตะขบมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 
22 หมู่บ้าน 

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

 

 
 



 

  

กระดาษท าการ วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 
 

ล าดับ 
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ด้าน 
(5) 

แหล่งท่ีมาของความเสี่ยง 
(6) 

 
13 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 
13.1 มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ผิดวิธ ี

 
ด้านการเงินและบัญชี 

 
ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

14 กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

14.1. การโอนเงินจัดสรรที่ล่าช้าของรัฐบาล 
จึงท าให้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย 

ด้านการเงินและบัญชี ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

 
15 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมด้านงานป้องกันและควบคุมโรค 
 

 
15.1 บุคลากรผู้รับผิดชอบงานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ขาดความรู้และแนวทางใน
การปฏิบัติงานเพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
 

 
ด้านงานป้องกันและ
ควบคุมโรค 

 
ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

16 กิจกรรมด้านงานบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

16.1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความ
เชี่ยวชาญจึงต้องมีการอบรมในระดับสูงขึ้น 
 

ด้านงานบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

 



 

 

 
บทที่ 3 

การประเมินความเสี่ยง 
 

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ ได้ก าหนดแบบฟอร์ม
กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง ตาม แบบ R 02 เพ่ือให้ทุกกองและส่วนราชการ น าความเสี่ยงที่ได้จาก
กระดาษท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (แบบ R01) มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากัน น าไปสู่การก าหนดระดับความเสี่ยงตามแผนภูมิ
ระดับความเสี่ยงแล้วตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยค านึงประโยชน์และความคุ้มค่ากับ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพ่ิม  ซึ่งสามารถสรุปการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ ไดด้ังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564)  

 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ ได้ประเมินความเสี่ยงเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปดังนี้ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง 

(6) 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
(7) 

โอกาส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลีกเลี่ยง ควบคุม/
ลด 

ยอมรับ ถ่ายโอน 

ส านักปลัด 
การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทาง
ราชการ 
1.เลขทะเบียน กฉ 9316  
นครราชสมีา 
2.เลขทะเบียน ขม 5868 
นครราชสมีา 
3.เลขทะเบียน ผจ 9940 
นครราชสมีา 

 
อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งอาจเกิด
ความเสยีหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ 

 
4 

(มีโอกาสเกดิขึ้น
ค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ) 

 
5 

(มูลค่าความเสียหาย
มากกว่า 1,000,000 

บาท) 

 
20 
สูง 

  
 

  
 

การเก็บรักษาพัสด ุ  พัสดุสญูหาย 
 

3 
(มีโอกาสเกดิขึ้น 1 ปี

ต่อครั้ง) 

3 
(มูลค่าความเสียหาย
มากกว่า 50,000 - 

500,000 บาท) 

9 
ปานกลาง 

    

งานนโยบายและแผน (การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

ประชาชนไม่เข้าร่วมการประชาคมท้องถิ่น 
เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ 
เนื่องจากต้องท างาน 
 

3 
(มีโอกาสเกดิขึ้น 1 ปี 

ต่อครั้ง) 

2 
(มีผลกระทบในการ

ปฏิบัติงานหรือ
วัตถุประสงค์ร้อยละ 

21-40)) 

6 
ปานกลาง 

    



 

 

กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564)  

 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง 

(6) 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
(7) 

โอกาส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลีกเลี่ยง ควบคุม/
ลด 

ยอมรับ ถ่ายโอน 

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส ์

การตรวจสอบเอกสารในการรับมอบ
อ านาจรับเบี้ยยังชีพฯ ในการรับเงนิแทน  
อาจมีการปลอมแปลงรายมือช่ือ หรือ 
ปลอมแปลงเอกสารในการรับมอบอ านาจ
เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพฯ 

2 
มีโอกาสเกิดขึ้น2-3 

ปีต่อครั้ง 

2 
มีผลกระทบ 

ร้อยละ 21-40 

4 
ต่ า 

    

โครงการเศรษฐกิจชุมชน ลูกหนี้ โครงการเศรษฐกิจชุมชน
ลูกหนี้ค้างช าระ 4 กลุ่มมูลค่าร่วม 
308,635 บาท 
 

1 
มีโอกาสเกิดขึ้น 5 ปี

ต่อครั้ง 

3 
(มูลค่าความ

เสียหายมากกว่า 
50,000- 

๕00,000 บาท) 

3 
ต่ า 

    

โครงการจริยธรรม คุณธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะขบ 
 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาม
ก าหนดการจริงอาจไม่ตรงตามจ านวน
แบบตอบรับเนื่องจากผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ท าให้เป็นปัญหาในการ
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับ
การฝึกอบรมที่ต้องมีการจัดเตรียมไว้
ก่อนวันฝึกอบรม 

1 
(มีโอกาสเกดิขึ้นเพียง

เล็กน้อย) 

1 
(มีผลกระทบในการ

ปฏิบัติงานหรือ
วัตถุประสงค์น้อยกว่า

ร้อยละ 20) 

1 
ต่ า 

    



 

  

กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564)  

 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง 

(6) 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
(7) 

โอกาส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลีกเลี่ยง ควบคุม/
ลด 

ยอมรับ ถ่ายโอน 

กองคลัง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบมี
ระบบการจัดเก็บภาษีแต่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพครบถ้วน 
 

 
3 

(มีโอกาสเกิดข้ึน 1 ปี
ต่อครั้ง) 

 
3 

(มีผลกระทบใน
การปฏิบัติงาน

หรือวัตถุประสงค์
ร้อยละ 41–60)                                     

 
12 

ปานกลาง 

  
 

  

การเก็บรักษาพัสดุ พัสดุสูญหาย 
 

3 
(มีโอกาสเกิดข้ึน 1 

ปีต่อครั้ง) 

4 
(มูลค่าความ

เสียหายมากกว่า 
50,000-

500,000บาท) 

12 
ปานกลาง 

    

การตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารและความ
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
ประกอบฎีกา 

 

ข้อผิดพลาดในการตรวจฎีกา 3 
(มีโอกาสเกิดข้ึน 1 

ปีต่อครั้ง) 

3 
(มีผลกระทบใน
การปฏิบัติงาน

หรือวัตถุประสงค์
ร้อยละ 41–60)                                     

8 
ปานกลาง 

    



 

 

กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564)  

 

 
 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง 

(6) 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
(7) 

โอกาส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลีกเลี่ยง ควบคุม/
ลด 

ยอมรับ ถ่ายโอน 

กองช่าง 
โครงการด้านงานโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 
โครงการก่อสร้างฯ มีจ านวนมากท า
ให้การด าเนินการตามโครงการฯเกิด
ความเร่งรีบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เท่าท่ีควร 

 
3 

มีโอกาสเกิดขึ้น 
ร้อยละ 41 - 60 

 
3 

มีผลกระทบ 
ร้อยละ 41 - 60 

 
9 

ปานกลาง 

  
 

  

โครงการด้านงาน
สาธารณูปโภค 

ต าบลตะขบมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีพื้นท่ี
ทั้งหมด 22 หมู่บ้านหรือรวมพ้ืนที่ 
330 ตร.กม. 

3 
มีโอกาสเกิดขึ้น 

ร้อยละ 41 - 60 

3 
มีผลกระทบ 

ร้อยละ 41 - 60 

9 
ปานกลาง 

    

โครงการด้านงานผังเมือง ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนที่ภาษ ี

2 
มีโอกาสเกิดขึ้น 

ร้อยละ 21 - 40 

2 
มีผลกระทบ 

ร้อยละ 21-40 

4 
ต่ า 

    



 

  

กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564)  

 
  

 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง 

(6) 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
(7) 

โอกาส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลีกเลี่ยง ควบคุม/
ลด 

ยอมรับ ถ่ายโอน 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
กิจกรรมด้านการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 
 
มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ผิดวิธี 

 
 

4 
(มีโอกาสเกิดข้ึน
ค่อนข้างสูงหรือ 

บ่อย ๆ) 

 
 

4 
มีโอกาสเกิดขึ้น

ร้อยละ 61 - 80 

 
 

16 
สูง 

  
 
 

  

กิจกรรมด้านงานการเงิน
และบัญชี ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 การโอนเงินจัดสรรที่ล่าช้าของ
รัฐบาลจึงท าให้รายได้ไม่พอกับ
รายจ่าย 
 

4 
(มีโอกาสเกิดข้ึน
ค่อนข้างสูงหรือ

บ่อยๆ) 

4 
มีโอกาสเกิดขึ้น

ร้อยละ 61 - 80 

16 
สูง 

    



 

 

กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564)  
 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง 

(6) 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
(7) 

โอกาส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลีกเลี่ยง ควบคุม/
ลด 

ยอมรับ ถ่ายโอน 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมด้านงานป้องกัน
และควบคุมโรค 
 

 
 
บุคลากรผู้รับผิดชอบงานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ขาดความรู้และ
แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ใน
การด าเนินกิจกรรม 
 

 
 

4 
(มีโอกาสเกิดข้ึน
ค่อนข้างสูงหรือ 

บ่อย ๆ) 

 
 

4 
มีโอกาสเกิดขึ้น
ร้อยละ61 - 80 

 
 

16 
สูง 

  
 
 

  

กิจกรรมด้านงานบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความ
เชี่ยวชาญจึงต้องมีการอบรมใน
ระดับสูงขึ้น 
 

4 
(มีโอกาสเกิดข้ึน
ค่อนข้างสูงหรือ 

บ่อย ๆ) 

4 
มีโอกาสเกิดขึ้น
ร้อยละ61 - 80 

16 
สูง 

    



 

  

 
 

บทที่ 4 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ ได้ก าหนดแบบฟอร์ม 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R 03) เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ก าหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ            
แยกเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงไว้ใน (แบบ R 02) สรุปเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ ได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ ได้ท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้ 
 

ล าดับที ่
(2) 

โครงการ/กจิกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธกีารจัดการความเสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมายเหตุ 
(9) 

 
1 

ส านักปลัด 
การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ของทางราชการ 
1.เลขทะเบียน กฉ 9316 
นครราชสมีา 
2.เลขทะเบียน ขม 5868 
นครราชสมีา 
3.เลขทะเบียน  ผจ 
9940 นครราชสีมา 
 

 
1.1 อุบัตเิหตุจากการใช้
รถใช้ถนน 
 

 
- เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
กรณีรถยนต์ของทาง
ราชการเกิดอุบตัิเหตุ และ
มีผู้ประสบภัยจากรถยนต ์
- เพื่อมีหลักฐานส าหรับ
การสืบข้อเท็จจริงกรณี
รถยนต์ของทางราชการ
เกิดอุบัติเหต ุ

 
- การท าประกันภยัรถยนต์ภาค
บังคับ (พรบ.) 
- การติดกล้องวงจรปดิภายใน
รถยนต ์

 
ต.ค. 2563 – 
ก.ย. 2564 
 

 
นางสาวกฤษณา ทองเจือ 

 

2 การเก็บรักษาพัสด ุ 2.1. พัสดสุูญหาย 
 
 
 

เพื่อเก็บรักษาทรัพยส์ิน
ของทางราชการให้
ปลอดภัย 

- จัดเก็บรักษาทรัพยส์ินไว้ในห้องที่
สามารถปิดล๊อคได้ ทุกครั้งหลังใช้
งาน 

ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

นางสาวกฤษณา ทองเจือ 
 

 

 
 

 



 

  

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 
 

ล าดับที ่
(2) 

โครงการ/กจิกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธกีารจัดการความเสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมายเหตุ 
(9) 

3 งานนโยบายและแผน 
(การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น) 

3.1 ประชาชนไม่เข้าร่วม
การประชาคมท้อ งถิ่ น 
เนื่องจากต้องท างาน 
 
 

- เพื่อใหร้ับทราบปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชนและการ
ด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 

- แจ้งประชาสัมพันธ์ เป็นหนังสือ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ให้ผู้น า
ชุมชนได้แจ้งผ่านเสียงตามสาย 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านออกมา
ประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล 
- ผู้บังคับบัญชาก ากับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมิให้มีโครงการที่
ประชาคมมาแล้วตกหล่น 

ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

จ.ส.อ.ขวัญชัย รตันพันธ์ุ  

4 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส ์

4.1  การมอบอ านาจใน
การรับเงินเบีย้ผูสู้งอายุ ไม่
ตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว ้

- เพื่อให้การรับเงินเบี้ยยัง
ชีพถูกต้องตามระเบยีบ
และมเีอกสารหลักฐานที่
ตรวจสอบได้จริง 

- ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผดิชอบตรวจสอบ
รายมือช่ือในเอกสารการรบัมอบ
อ านาจอย่าเคร่งครัด และมอบหมาย
ให้ผู้น าชุมชนลงลายมือช่ือรับรอง
และเป็นพยานในการมอบอ านาจให้
ผู้อื่นรับเงินแทน 

ต.ค. 2563- 
ก.ย.2564 

นางจิราพร  แสงลุน 
 

 

  

 

 



 

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 
 

ล าดับที ่
(2) 

โครงการ/กจิกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธกีารจัดการความเสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมายเหตุ 
(9) 

5 โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน 

5 . 1  ลู ก ห นี้ โ ค ร ง ก า ร
เศรษฐกิจชุมชนลูกหนี้ค้าง
ช าระ 4 กลุ่มมูลค่าร่วม 
308,635 บาท 
 

-  เพื่ อ ให้สามารถเรี ยก
ช าระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้
ยิ ม โครงการ เศรษฐกิ จ
ชุมชน ของอบต.ตะขบได้
ครบถ้วน 

- จัดท าหนังสือรับสภาพหนี้ตาม
สัญญากู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยก าหนดเง่ือนไขการช าระ
หนี้เงินกู้ยืมใหม่ 
-จัดท าหนังสือทวงหนี้ลูกหนี้ค้าง
ช าระ และแจ้งเตือนลูกหนี้เมื่อใกล้
ครบก าหนดช าระเงินตามสัญญา 

ต.ค. 2563- 
ก.ย.2564 

นางจิราพร  แสงลุน 
 

 

6 โครงการจริยธรรม 
คุณธรรม องค์การ
บริหารส่วนต าบล
ตะขบ 
 

6.1 จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามก าหนดการ
จริงอาจไม่ตรงตามจ านวน
แบบตอบรับเนื่องจากผู้
เข้ารับการฝึกอบรมได้ท า
ให้เป็นปัญหาในการจัดซื้อ
จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ ใ ช้
ส าหรับการฝึกอบรมที่ต้อง
มีการจัดเตรียมไว้ก่อนวัน
ฝึกอบรม 

- เพื่อให้เพื่อให้บุคลากร
สามารถน าหลักธรรมทาง
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ม า
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ เ พื่ อ
ป รั บ เ ป ลี่ ย น ทั ศ น ค ติ
ค่านิยมและเจตคติของ
บุคลากรต่อองค์กร ต่อการ
ท างาน ต่อเพื่อนร่วมงาน 

- ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ
รายมือช่ือในแบบตอบรับ 
- แจ้งประชาสัมพันธ์ เป็นหนังสือ
ล่วงหน้า 

ต.ค. 2563- 
ก.ย.2564 

นางสาวล าพู ปะถานะ  

 
 
 



 

  

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 
 

ล าดับที ่
(2) 

โครงการ/กจิกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธกีารจัดการความเสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมายเหตุ 
(9) 
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กองคลัง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี 
 
 

 
7.1 แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินยังไม่
ครบถ้วน 
7.2 ระเบยีบ กฎหมายที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
7.3 องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะขบมรีะบบการ
จัดเก็บภาษีแต่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพครบถ้วน 
ตามหลักการปฏิบัติ
เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิแล้วไม่แจ้ง
องค์การบริหารส่วนต าบล
ให้ทราบ 

 
- เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บ
รายได้มีวิธีการและ
หลักเกณฑ์การจัดเก็บ
รายได้ มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามแผนพัฒนา
และจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามบญัชีลูกหนี ้

 
- ก าหนดให้ผู้เกี่ยวข้อง จัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระบบ
เอกสาร(Manual) 
- จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเขา้รับการฝึกอบรม
โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน (จัดท าแผนที่
แม่บท) และได้รับข้อมลูแผนที่แมบ่ท 

 
ต.ค. 2563 – 
ก.ย. 2564 
 

 
1.นางกานดา เที่ยงอินทร ์
2.นางจรรยา เทียมตะขบ 

 

 

 

 



 

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 
 

ล าดับที ่
(2) 

โครงการ/กจิกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธกีารจัดการความเสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมายเหตุ 
(9) 

  7.4 เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนในพ้ืนท่ียังขาด
ความรู้และความเข้าใจ 
เนื่องจากมีการเปลี่ยน
กฎหมายใหม ่

 

     

8 การเก็บรักษาพัสดุ 8.1 พัสดุสูญหาย 
 

- เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการให้
ปลอดภัย 

- จัดเก็บรักษาทรัพยส์ินไว้ในห้องที่
สามารถปิดล๊อคได้ทุกครั้งหลังใช้งาน 
- จัดท าทะเบียนคุมการยมืพัสด ุ
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
ส านักงาน 
- แต่ละหน่วยงานยังไม่เข้าใจถึงการ
ประหยดัการดูแลรักษา ครุภณัฑเ์พื่อ
ลด ปรมิาณการใช้วัสดุ สิ่งของซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อองค์กร อย่างมาก 
 

ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

1.นางกานดา เท่ียงอินทร์ 
2.นางสาวรุ่งอรุณ เหียบขุนทด 

 

 

 

 



 

  

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 
 

ล าดับที ่
(2) 

โครงการ/กจิกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธกีารจัดการความเสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมายเหตุ 
(9) 

9 การตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร
และความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร
ประกอบฎีกา 

 

9.1 ข้อผิดพลาดใน
การตรวจฎีกา 

เพื่อป้องกันการผิดพลาด
การตรวจฎีกาก่อนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

- ให้หัวหน้าส่วน/กอง ตรวจฎีกาของ
แต่ละส่วนให้ละเอียด ก่อนการ

เบิกจ่ายงบประมาณ 

ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

1.นางกานดา เท่ียงอินทร์ 
2.นางจินตนา หงษ์พิทักษ์ชน 
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กองช่าง 
โครงการด้านงาน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
10.1 โครงการก่อสร้าง 
มีจ านวนมากท าให้การ
ด าเนินการตาม
โครงการฯเกิดความเร่ง
รีบไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเท่าที่ควร 

 
เพื่อให้บุคลากรที่
รับผิดชอบมีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและเพื่อให้งาน
มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหา
ความรู้เพิ่มเติม 
- บริหารจัดการงานเอกสาร
โครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

 
นายจักกฤษณ์  เมืองแก้ว 

 

 

 

 

 



 

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 
 

ล าดับที ่
(2) 

โครงการ/กจิกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธกีารจัดการความเสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมายเหตุ 
(9) 

11 โครงการด้านงาน
สาธารณูปโภค 

11.1 ต าบลตะขบมี
พ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 22 หมู่บ้าน
หรือรวมพ้ืนที่  330 
ตร.กม. 
 

เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ
และมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีส าหรับงาน
ด้านสาธารณูปโภค 

- สรรหาบคุลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถให้เพียงพอกับงานดา้น
สาธารณูปโภค 
- บริหารจัดการงานด้าน
สาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 

ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

นายจักกฤษณ์  เมืองแก้ว  

12 โครงการด้านงานผัง
เมือง 

12.1 ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดท าแผนที่ภาษี 
 

เพื่อให้บุคลากรที่
รับผิดชอบมีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและเพื่อให้งาน
มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหา
ความรู้เพิ่มเติม 

ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

นายขวัญชัย เสริฐสูงเนิน  

 
 

 

 

 
 



 

  

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 
 

ล าดับที ่
(2) 

โครงการ/กจิกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธกีารจัดการความเสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมายเหตุ 
(9) 

 
 

13 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
กิจกรรมด้านการจัดซื้อจดั
จ้าง ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 
 

 
 
13.1 มีการจัดซื้อจดัจ้าง
ที่ผิดวิธี 
 

 
 
- เพื่อให้บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับ
การจัดซื้อจดัจ้างของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
- มอบหมายให้เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงาน
แทนกันได ้

 
 
ต.ค. 2563 – 
ก.ย. 2564 
 

 
 
นางสาวนภัสนันท์ คานนมิ 
นายอภินันท์ อังอภิสิทธ์ิ 

 

14 กิจกรรมด้านงานการเงิน
และบัญชี ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

14.1. การโอนเงินจัดสรร
ที่ล่าช้าของรัฐบาล จึงท า
ให้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย 
 
 
 

เพื่อใหบุ้คลากรทางการ
ศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับ
งานการเงินและบญัชี ขิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
- มอบหมายให้เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงาน
แทนกันได ้

ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

นางสาวนภัสนันท์ คานนมิ 
นายอภินันท์ อังอภิสิทธ์ิ 

 

 

 

 

 



 

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 
 

ล าดับที ่
(2) 

โครงการ/กจิกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธกีารจัดการความเสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมายเหตุ 
(9) 
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กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมด้านงาน
ป้องกันและควบคุมโรค 
 
 

 
 
15.1 บุคลากร
ผู้รับผิดชอบงาน
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ ขาดความรู้
และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใช้ใน
การด าเนินกิจกรรม 
 

 
 
- เพื่อให้การด าเนินงาน
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อเกดิประโยชน์
เป็นไปด้วยความถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

 
 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
- มอบหมายให้เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงาน
แทนกันได ้

 
 
ต.ค. 2563 – 
ก.ย. 2564 
 

 
 
นายราเชนทร์ ผึ่งตะขบ 

 

16 กิจกรรมด้านงาน
บุคลากรผู้รับผิดชอบ
งานระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

16.1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานยังขาด
ความเชี่ยวชาญจึงต้อง
มีการอบรมในระดับสูง
ขึ้น 

- เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และถูกต้องและปลอดภัย
กับประชาชนผู้รับบริการ 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
- มอบหมายให้เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงาน
แทนกันได ้

ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

นายราเชนทร์ ผึ่งตะขบ  

 



 

  

 
บทที่ 5 

การติดตามและประเมินผล 
 

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ ได้ก าหนดแบบฟอร์มส าหรับ
จัดท ารายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R 04) เพ่ือให้ทุกกองและส่วนราชการ 
ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง หรือยังไม่ได้ด าเนินการ พร้อมทั้งแสดง
เอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดท ารายงาน รวมถึง
ต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ R02 ซึ่งหากความ
เสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะน าไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
กอง..............(1)............................... องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 
 

กอง.......(1)...................ได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประมินผล 
การด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
(4) 

ผลการด าเนินงาน ความเสี่ยงคงเหลือ 
(7) 

หมายเหตุ 
(8) สถานะ 

(5) 
เอกสารอ้างอิง 

(6) 
 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 



 

  

ค าอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม R04 

(1) กรอกชื่อส่วนราชการ/กอง ตามโครงสร้างส่วนราชการ 
(2) กรอกโครงการ/กิจกรรม เหมือนคอลัมน์ (3) ในแบบ R03 
(3) กรอกความเสี่ยง เหมือนคอลัมน์ (4) ในแบบ R03 
(4) กรอกวิธีการจัดการความเสี่ยงเหมือนคอลัมน์ (6) ในแบบ R03 
(5) ระบุผลความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะ ดังนี้ 

- แล้วเสร็จ 
- เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ 

(6) ระบุเอกสารที่เก่ียวข้องจากการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น เลขที่ค าสั่ง 
เลขที่บันทึกข้อความ เป็นต้น 

(7) ระบุผลการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ R02 
(8) ระบุค าอธิบายอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

  


