


คำนำ 
 

 กระทรวงการคลังได�กำหนดหลักเกณฑ�กระทรวงการคลัง ว�าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 เพ่ือให�หน�วยงานของรัฐถือปฏิบัติโดยจัดให�มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ือให�การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค�ตามยุทธศาสตร�ที่หน�วยงานของรัฐกำหนด องค�การบริหารส�วน
ตำบลแชะ ได�ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ถือเป5นสิ่งท่ีมีความสำคัญและจำเป5นอย�างยิ่งที่จะ
ป6องกันและควบคุมความเสี่ยงในด�านต�างๆ ที่อาจจะเกิดจากสถานการณ�ความไม�แน�นอน และมีผลต�อความสำคัญของ
องค�กร ในการบริหารความเสี่ยงที่ดีนั้น คือการที่คนในองค�กรทุกฝ;ายได�มีส�วนร�วมในการวิเคราะห�ตรวจสอบ ประเมิน
ความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับองค�กรอยู�เสมอ ทุกฝ;ายจึงได�ร�วมมือ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงประจำป=งบประมาณ พ.ศ.2565 ร�วมกัน ให�เกิดความเหมาะสม เพื่อลดป>ญหาและหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงที่อาจสร�างความเสียหายหรือสูญเสียให�กับองค�กรได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ  หวังเป5นอย�างยิ่งว�าบุคลากรในองค�กรทุกสำนัก/กอง จะให�ความสำคัญและนำ
แผนบริหารความเสี่ยงฉบับน้ี ไปเป5นเคร่ืองมือและแนวทางในการดำเนินงานให�เกิดผลสำเร็จอย�างเป5นรูปธรรม และ
เกิดประโยชน�สูงสุดแก�องค�กรต�อไป 
 
 
       คณะทำงานการบริหารความเสี่ยง 
                  องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
เนื้อหา                  หน�า 
คำนำ 
สารบัญ 
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง      1 
 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง        1 
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร�/ข�อบัญญัติ (RM-1)    7 

การวิเคราะห�ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (RM-2)    11 
แบบรายงานการจัดทำเผนบริหารความเสี่ยง (RM-3)      15 
แบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (RM-4)      19 
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (RM-5)    23 
ป>ญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ         27 

 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำป�งบประมาณ พ.ศ.2565 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป�นกระบวนการที่ใช�ในการระบุ วิเคราะห� ประเมินและจัดลำดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต#อการบรรลุวัตถุประสงค�ในการดำเนินงานขององค�กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป+องกันหรือลดความเสี่ยงให�อยู#ในระดับที่ยอมรับได� ซ่ึง
องค�การบริหารส#วนตำบลแชะ มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 

1. ระบุความเสี่ยง เป�นการระบุเหตุการณ�ใดๆ ท้ังที่มีผลดีและผลเสียต#อการบรรลุวัตถุประสงค�  
โดยต�องระบุได�ด�วยว#าเหตุการณ�นั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนได�อย#างไร 

2. ประเมินความเสี่ยง เป�นการวิเคราะห�ความเส่ียง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก 
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ�ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ�
มาตรฐานที่ได�กำหนดไว� ทำให�การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป�นไปอย#างเหมาะสม 

3. จัดการความเสี่ยง เป�นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม 
ความเสี่ยงที่สูงและสูงมากนั้นให�ลดลง ให�อยู#ในระดับที่ยอมรับได� สามารถปฏิบัติได�จริงและควรต�องพิจารณาถึง
ความคุ�มค#าในด�านค#าใช�จ#ายและต�นทุนที่ต�องใช�ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน�
ที่จะได�รับด�วย 

4. รายงานและติดตามผล เป�นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ 
เสี่ยงที่ได�ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให�ฝ=ายบริหารรับทราบและให�ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป�นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำป@  
เพื่อให�มั่นใจว#าองค�กรมีการบริหารความเสี่ยงเป�นไปอย#างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต�อง และมีประสิทธิผล มาตรการ
หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได�จริงและอยู#ในระดับท่ี
ยอมรับได� หรือต�องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือให�ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู#หลังมีการจัดการอยู#ใน
ระดับที่ยอมรับได� และให�องค�กรมีการบริหารความเสี่ยงอย#างต#อเนื่อง 

6. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป�นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหาร 
ความเสี่ยงในทุกข้ันตอน เพื่อพัฒนาระบบให�ดียิ่งข้ึน 
 
การระบุความเสี่ยง 
 เป�นกระบวนการที่ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงานร#วมกันระบุความเสี่ยงและปDจจัยเสี่ยง โดยต�องคำนึงถึงความ
เสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปDจจัยทั้งภายในและภายนอก ปDจจัยเหล#านี้มีผลกระทบต#อวัตถุประสงค�และเป+าหมายของ
องค�กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค�กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปDจจัยเสี่ยงจะต�องพิจารณาว#ามี
เหตุการณ�ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม#บรรลุ
วัตถุประสงค�ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย�สินใดที่จำเป�นต�องได�รับการดูแลป+องกันรักษา ดังนั้น จึงจำเป�นต�องเข�าใจใน
ความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปDจจัยเสี่ยง (Risk Factor) และ “ประเภทความเสี่ยง” ก#อนที่จะดำเนินการ
ระบุความเสี่ยงได�อย#างเหมาะสม 

- ความเสี่ยง 
  หมายถึง เหตุการณ�หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต�สถานการณ�ท่ีไม#แน#นอนและจะส#งผล
กระทบหรือสร�างความเสียหาย (ท้ังท่ีเป�นตัวเงินและไม#เป�นตัวเงิน) หรือก#อให�เกิดความล�มเหลว หรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเป+าหมายตามภารกิจหลักขององค�กร และเป+าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 
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 - ป&จจัยเสี่ยง 

หมายถึง ต�นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเส่ียง ที่จะทำให�ไม#บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกำหนดไว�  
โดยต�องระบุได�ด�วยว#าเหตุการณ�น้ันจะเกิดที่ไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนได�อย#างไร และทำไม ท้ังน้ีสาเหตุของความ
เสี่ยงที่ระบุควรเป�นสาเหตุที่แท�จริง เพื่อจะได�วิเคราะห�และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได�อย#าง
ถูกต�อง โดยปDจจัยเสี่ยงแบ#งได� 2 ด�าน ดังนี้ 

1) ปDจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม#สามารถควบคุมการเกิดได�โดยองค�กร อาทิ  
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู#แข#ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม 

2) ปDจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได�โดยองค�กร อาทิ กฎระเบียบ  
ข�อบังคับภายในองค�กร วัฒนธรรมองค�กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู�/ความสามารถของบุคลากร 
กระบวนการทำงาน ข�อมูล/ระบบสารสนเทศ เคร่ืองมือ/อุปกรณ� 

- ประเภทความเสี่ยง 
 แบ#งเป�น 4 ประเภท ได�แก# 

1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร� หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข�องกับกลยุทธ� เป+าหมาย พันธกิจ  
ในภาพรวมขององค�กรที่อาจก#อให�เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือการไม#บรรลุผลตามเป+าหมายในแต#ละประเด็น
ยุทธศาสตร�ขององค�กร 

2) ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติงาน เป�นความเสี่ยงที่เก่ียวข�องกับประเด็นปDญหาการปฏิบัติงาน 
ประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติท่ีองค�กรต�องเผชิญเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� ความเสี่ยงด�านน้ี อาทิ 
การปฏิบัติงานไม#เป�นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม#มีผังการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน หรือไม#มีการมอบหมายอำนาจ
หน�าท่ีความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

3) ความเสี่ยงด�านการเงิน เป�นความเสี่ยงที่เก่ียวข�องกับการบริหารและควบคุมทางการเงิน 
และการงบประมาณขององค�กรให�เป�นไปอย#างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปDจจัยภายนอก อาทิ 
ข�อบังคับเก่ียวกับรายงานทางการเงินของหน#วยงานที่เก่ียวข�อง ได�แก# กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผนดิน 
สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม#เหมาะสม 

4) ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ เป�นความเสี่ยงท่ีเก่ียวข�องกับ 
ประเด็นข�อกฎหมาย ระเบียบ การปกป+องคุ�มครองผู�รับบริการหรือผู�มีส#วนได�เสียการป+องกันข�อมูลรวมถึงประเด็น
ทางด�านกฎระเบียบอ่ืนๆ การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด�วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให�บรรลุ
วัตถุประสงค�ท่ีกำหนดไว� แล�วจึงระบุปDจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต#อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให�เกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส ปDจจัยเสี่ยงน้ันควรจะเป�นต�นเหตุท่ีแท�จริง เพ่ือที่จะสามารถนำไปใช�
ประโยชน�ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได� ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยงสามารถดำเนินการได�หลายวิธี 
อาทิ จาการวิเคราะห�กระบวนการทำงาน การวิเคราะห�ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ#านมา การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค�กรอ่ืน การสัมภาษณ� แบบสอบถาม 
การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยงเป�นกระบวนการที่ประกอบด�วย การวิเคราะห� การประเมิน และการจัดระดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต#อการบรรลุวัตถุประสงค�ของกระบวนการทำงานของหน#วยงานหรือขององค�กร 
 - การกำหนดเกณฑ*การประเมินมาตรฐาน 
  เป�นการกำหนดเกณฑ�ที่จะใช�ในการประเมินความเสี่ยง ได�แก# ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี ่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได�กำหนด
หลักเกณฑ�ในการให�คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบไว� 5 ระดับ คือ 
น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
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1. โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ�ความเสี่ยง ซ่ึงจำแนกเป�น  
5 ระดับ คือ 

 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึน 1 เดือนต#อคร้ัง หรือ เกิดข้ึนเป�นประจำ 

4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึน 1 - 6 เดือนต#อครั้ง หรือ เกิดข้ึนค#อนข�างบ#อย 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึน 1 ป@ต#อคร้ัง หรือ เกิดข้ึนเป�นบางครั้ง 

2 น�อย มีโอกาสเกิดข้ึน 2 - 3ป@ต#อคร้ัง หรือ เกิดข้ึนนานๆ คร้ัง 

1 น�อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึน 5 ป@ต#อคร้ัง หรือ เกิดข้ึนได�ในกรณียกเว�น 

 
2. ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ� 

ความเสี่ยง จำนวนเป�น 5 ระดับ คือ 
 
ระดับความเสี่ยง โอกาสท่ีจะเกิด เกณฑ*การประเมิน 

5 รุนแรงท่ีสุด เกิดความเสียหาย ร�อยละ 65 ของงบประมาณการดำเนินงานใน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต#อ ชื่อเสียง ทรัพย�สินอย#างมหันต�/
การบาดเจ็บถึงชีวิต 

4 รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย ร�อยละ 20 ของงบประมาณการดำเนินงานใน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต#อ ชื่อเสียง ทรัพย�สินอย#างมาก/
บาดเจ็บสาหัสถึงข้ันทุพลภาพไม#สามารถทำงานได�  

3 ปานกลาง เกิดความเสียหาย ร�อยละ 15 ของงบประมาณการดำเนินงานใน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต#อ ชื่อเสียง ทรัพย�สินปานกลาง/
บาดเจ็บสาหัสถึงข้ันหยุดงาน  

2 น�อย เกิดความเสียหาย ร�อยละ 10 ของงบประมาณการดำเนินงานใน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต#อ ชื่อเสียง ทรัพย�สินพอสมควร/
ได�รับบาดเจ็บอย#างรุนแรง  

1 

 

น�อยมาก เกิดความเสียหาย ร�อยละ 5 ของงบประมาณการดำเนินงานใน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต#อ ชื่อเสียง ทรัพย�สินเล็กน�อย/
ได�รับบาดเจ็บแต#ไม#รุนแรง 
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3. ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีได�จากการประเมินโอกาสและ 
ผลกระทบของแต#ละปDจจัยเสี่ยง มีค#าเป�นเชิงปริมาณ ซ่ึงคำนวณได�จากสูตรดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง 
 
 

 
 
 

5 

4 

3 

2 

1 

16 17 23 24 25   ระดับความเสี่ยงสูงมาก 

ระดับความเสี่ยงสูง 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง 

ระดับความเสี่ยงต่ำ 

 

9 14 15 21 22  

5 8 13 19 20  

3 4 7 12 18  

1 2 6 10 11  

1 2 3 4 5 

- การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 
 เป�นการนำความเสี่ยงและปDจจัยเสี่ยงแต#ละปDจจัยที่ระบุไว�มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ�ความเสี่ยง
ต#างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค#าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให�เห็นถึงระดับ
ของความเสี่ยงที่แตกต#างกัน ทำให�สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได�อย#างเหมาะสม ซึ่งจะช#วยให�สามารถ
วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได�อย#างถูกต�องภายใต�งบประมาณ กำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัดโดยอาศัยเกณฑ�
มาตรฐานที่กำหนดไว�ข�างต�น ซ่ึงมีข้ันตอนดำเนินการดังน้ี 

1) พิจารณาโอกาสความถ่ี ในการเกิดเหตุการณ�ต#างๆ ว#ามีโอกาส ความถ่ีท่ีจะเกิดน้ัน 
มากน�อยเพียงใด ตามเกณฑ�มาตรฐานที่กำหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต#อหน#วยงานว#ามีระดับ 
ความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ�มาตรฐานที่กำหนด   

- การวิเคราะห*ความเสี่ยง 
องค�การบริหารส#วนตำบลแชะได�พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ� และระดับผลกระทบของแต#ละปDจจัย

แล�วนำผลที่ได�มาพิจารณาความสัมพันธ�ระหว#างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว#าจะเกิดความเสี่ยงใน
ระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ� x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ#งเป�น 4 
ระดับความเสี่ยง คือ 

1) ระดับความเสี่ยงต่ำ คะแนนระดับความเสี่ยง 1–5 คะแนน หมายถึง ระดับความ 
เสี่ยงที่ยอมรับได�โดยไม#ต�องควบคุมความเสี่ยง 

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-9 คะแนน หมายถึง ระดับ 
ความเสี่ยงท่ียอมรับได� แต#ต�องมีการควบคุมเพ่ือป+องกันมิให�ความเสี่ยงเพิ่มมากข้ึนไปอยู#ในระดับท่ีไม#สามารถ
ยอมรับ 

ภาพแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 

ผลกระทบ 

โอกาสท่ีจะเกิด 
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3) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 10-17 คะแนน หมายถึง ระดับความ 

เสี่ยงที่ไม#สามารถยอมรับได� โดยต�องจัดการความเสี่ยงเพื่อให�อยู#ในระดับที่ยอมรับได� 
4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 18-25 คะแนน หมายถึง ระดับ 

ความเสี่ยงที่ไม#สามารถยอมรับได� จำเป�นต�องเร#งจัดการความเสี่ยงให�อยู#ในระดับที่ยอมรับได�ทันที 
การควบคุม หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือข้ันตอนปฏิบัติต#างๆ ซ่ึงกระทำเพื่อลดความเสี่ยง 

และทำให�การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค� มีดังนี้ 
1. การควบคุมเพ่ือการป+องกัน เป�นวิธีการควบคุมท่ีกำหนดข้ันเพ่ือป+องกันไม#ให�เกิด 

ความเสี่ยงและข�อผิดพลาดตั้งแต#แรก เช#น การอนุมัติ การจัดโครงสร�างองค�กร การแบ#งแยกหน�าที่การควบคุมการ
เข�าถึงเอกสาร ข�อมูล ทรัพย�สิน เป�นต�น 

2. การควบคุมเพ่ือให�ตรวจสอบ เป�นวิธีการควบคุมท่ีกำหนดข้ึนเพ่ือค�นพบข�อผิดพลาดที่ 
เกิดข้ึนแล�ว เช#น การสอบทาน การวิเคราะห� การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข�อบกพร#อง เป�นต�น 

3. การควบคุมโดยการชี้แนะเป�นวิธีการควบคุมท่ีส#งเสริมหรือกระตุ�นให�เกิดความสำเร็จ 
ตามวัตถุประสงค�ที่ต�องการ เช#น การให�รางวัลแก#ผู�มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป�นต�น 

4. การควบคุมเพ่ือการแก�ไขเป�นวิธีการควบคุมท่ีกำหนดข้ึนเพ่ือแก�ไขข�อผิดพลาดที่ 
เกิดข้ึนให�ถูกต�อง หรือเพื่อหาวิธีการแก�ไขไม#ให�เกิดข�อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต 
การจัดการความเสี่ยง 
  แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปล่ียนให�เหมาะสมกับ
สถานการณ�ข้ึนอยู#กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต#อย#างไรก็ตามแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงน้ันต�องคุ�มค#ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร�ในการ
จัดการความเสี่ยง โดยองค�การบริหารส#วนตำบลแชะมีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก ซ่ึงมี
รายละเอียดดังต#อไปนี้ 

วิธีการบริหาร/จัดการความเส่ียง 
ศัพท*ท่ีนิยมใช3ท่ัวไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 4T 

1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะ
ยอมรับ เน่ืองจากไม#คุ�มค#าในการจัดการหรือป+องกัน แต#
การเลือกบริหารความเส่ียงด�วยวิธีน้ีต�องมีการติดตามเฝ+า
ระวังอย#างสม่ำเสมอ 

Risk Acceptance (Accept) Take 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุง
ระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม# เพ่ือลด
โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากความเสี่ยงให�อยู#ในระดับที่ยอมรับได� เช#น การ
จัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู#มือการปฏิบัติงาน 

Risk Reduction (Control) Treat 

3. กระจายความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยง หมายถึง 
กระจายหรือถ#ายโอนความเสี่ยงให�หน#วยงานอ่ืนช#วยแบ#ง
ความรับผิดชอบไป เช#น การทำประกันภัยกับบริษัท
ภายนอก หรือการจ�างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน 

Risk Sharing (Transfer) Transfer 

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความ
เสี่ยงที่อยู#ในระดับสูงมาก และไม#อาจยอมรับได� จึง
ตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก#อให�เกิดความ
เสี่ยงนั้นไป 

Risk AD voidance (AD void) Terminate 
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การรายงานและติดตามผล 
 หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล�ว จะต�องมีการรายงานและติดตาม
ผลเป�นระยะ เพื่อให�เกิดความมั่นใจว#าได�มีการดำเนินงานไปอย#างถูกต�องเหมาะสม โดยมีเป+าหมายในการติดตาม
ผล คือเป�นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการ
ความเสี่ยงที่ได�มีการดำเนินการไปแล�วว#าบรรลุตามวัตถุประสงค�ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม# โดยหน#วยงาน
ต�องสอบทานดูว#าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให�ดำเนินการต#อไป หรือวิธีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให�ฝ=ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได�
กล#าวไว�ข�างต�น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข�อมูลท่ีต�องติดตามหรืออาจทำ การติดตาม พร�อมท้ังกำหนด
ความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได�ใน 2 ลักษณะ คือ 

1) การติดตามผลเป�นรายคร้ัง เป�นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช#น ทุก 3 เดือน 6  
เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นป@ เป�นต�น 

2) การติดตามผลในระหว#างการปฏิบัติงาน เป�นการติดตามท่ีรวมอยู#ในการดำเนินงานต#างๆ  
ตามปกติของหน#วยงาน 
 

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จะต�องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำป@ต#อผู�บริหารท�องถิ่น เพื่อให�มั่นใจว#าองค�การบริหารส#วนตำบลแชะ มีการบริหารความเสี่ยงเป�นไปอย#าง
เหมาะสมเพียงพอ ถูกต�อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลด
และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได�จริงและอยู#ในระดับที่ยอมรับได� หรือต�องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืน
เพิ่มเติม เพื่อให�ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู#หลังมีการจัดการอยู#ในระดับที่ยอมรับได� และให�องค�กรมีการบริหารความ
เสี่ยงอย#างต#อเนื่องจนเป�นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน 
 

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
 การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป�นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก
ขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให�ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
จริงเป�นประจำทุกป@ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RM-1 
องค*การบริหารส:วนตำบลแชะ 

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร*/ข3อบัญญัติ 
ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖5 

 
รหัสความ

เสี่ยง 
ยุทธศาสตร*ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมที่

สนับสนุนยุทธศาสตร* 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัตถุประสงค* ตัวชีวัด เป@าหมาย 

1 ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการการควบคุม
และป+องกันโรคพิษ
สุนัขบ�า 
 
 
 
 
 

100,000 เพื่อควบคุมและ
ป+องกันโรคพิษสุนัขบ�า 

จำนวนโรคพิษสุนัขบ�า
ได�ลดลง 

สามารถป+องกัน และ
แก�ไขโรคพิษสุนัขบ�าได� 
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RM-1 
องค*การบริหารส:วนตำบลแชะ 

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร*/ข3อบัญญัติ 
ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖5 

 
รหัสความ

เสี่ยง 
ยุทธศาสตร*ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมที่

สนับสนุนยุทธศาสตร* 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัตถุประสงค* ตัวชีวัด เป@าหมาย 

2 - งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได� 
 
 
 
 

- เพื่อให�การจัดเก็บ
รายได�เป�นไปอย#างมี
ประสิทธิภาพ จัดเก็บ
ได�ครบถ�วน ลูกหนี้คง
ค�างลดลง 
 

ลูกหนี้คงค�างลดลง การจัดเก็บรายได�
เป�นไปอย#างมี
ประสิทธิภาพ จัดเก็บ
ได�ครบถ�วน ลูกหนี้คง
ค�างลดลง 
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RM-1 
องค*การบริหารส:วนตำบลแชะ 

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร*/ข3อบัญญัติ 
ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖5 

 
รหัสความ

เสี่ยง 
ยุทธศาสตร*ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมที่

สนับสนุนยุทธศาสตร* 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัตถุประสงค* ตัวชี้วัด เป@าหมาย 

3 - งานบริหารงาน
การศึกษา 
 
 
 

- 1. เพื่อให�การปฏบิัติงาน
ด�านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุของ
สถานศึกษาถูกต�องและ
เป�นไปตามข�อระเบียบ
กฎหมาย และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข�อง 
2. รายงานประจำป@มี
ความถูกต�องเชื่อถือได� 
แล�วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กำหนด 
3. เพื่อให�การปฏบิัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุ
วัตถุประสงค�ตามเป+าหมาย
ที่กำหนด 

จัดทำรานงานการเงิน
ประจำป@ได�ถูกต�องและ
แล�วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

บุคลากรมีความรู� 
ทักษะและปฏิบัติงาน
ด�านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุได�อย#าง
ถูกต�องและมี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
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RM-1 
องค*การบริหารส:วนตำบลแชะ 

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร*/ข3อบัญญัติ 
ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖5 

 
รหัสความ

เสี่ยง 
ยุทธศาสตร*ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมที่

สนับสนุนยุทธศาสตร* 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัตถุประสงค* ตัวชี้วัด เป@าหมาย 

4 - การออกแบบและ
ควบคุมงานก#อสร�าง 
 
 
 

- เพื่อการปฏิบัติงานด�าน
งานการประมาณการ
ราคา การออกแบบ
และงานควบคุมงาน
ก#อสร�าง  
 
 
 
 

การประมาณการราคา 
การออกแบบและงาน
ควบคุมงานก#อสร�าง
ถูกต�อง ครบถ�วน 

มีบุคลากรที่มีความรู� 
ด�านประมาณการราคา 
การออกแบบและงาน
ควบคุมงานก#อสร�าง 
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RM-2 

องค*การบริหารส:วนตำบลแชะ 
การวิเคราะห*ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง 

ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖5 
 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค* ผู3รับผิดชอบ/
หน:วยงาน 

ความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ คะแนนความ
เสี่ยง/ระดับ
ความเสี่ยง 

การตอบสนอง
ความเสี่ยง 

1 โครงการควบคุม
และป+องกันโรคพิษ
สุนัขบ�า 
 
 

เพื่อควบคุมและ
ป+องกันโรคพิษสุนัข
บ�า 

สำนักปลัด มีการ
ดำเนินการ
ป+องกัน 
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ�าในเขต
พื้นที่ยังไม#ถึง
ร�อยละ 100 
 

ยุทธศาสตร� 2 3 6 การควบคุมความ
เสี่ยง 
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RM-2 
องค*การบริหารส:วนตำบลแชะ 

การวิเคราะห*ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง 
ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖5 

 
รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค* ผู3รับผิดชอบ/
หน:วยงาน 

ความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ คะแนนความ
เสี่ยง/ระดับ
ความเสี่ยง 

การตอบสนอง
ความเสี่ยง 

2 งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได� 
 

เพื่อให�การจัดเก็บ
รายได�เป�นไปอย#างมี
ประสิทธิภาพ 
จัดเก็บได�ครบถ�วน 
ลูกหนี้คงค�างลดลง 

กองคลัง ขาดบุคลากร 
ด�านการจัดเก็บ
รายได� 
 

ด�านการ
ปฏิบัติงาน 

2 3 6 การควบคุมความ
เสี่ยง 
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RM-2 
องค*การบริหารส:วนตำบลแชะ 

การวิเคราะห*ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง 
ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖5 

 
รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค* ผู3รับผิดชอบ/
หน:วยงาน 

ความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ คะแนนความ
เสี่ยง/ระดับ
ความเสี่ยง 

การตอบสนอง
ความเสี่ยง 

3 งานบริหารงาน
การศึกษา 

1. เพื่อให�การปฏิบัติงาน
ด�านการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุของสถานศึกษา
ถูกต�องและเป�นไปตามข�อ
ระเบียบกฎหมาย และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข�อง 
2. รายงานประจำป@มีความ
ถูกต�องเชื่อถือได� แล�วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
3. เพื่อให�การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุ
วัตถุประสงค�ตามเป+าหมายที่
กำหนด 

ศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก 
กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บุคลากรขาด
ความรู� ความ
เข�าใจ และ
บุคลากรมี
ความรู�ความ
เข�าใจยังไม#
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานด�าน
การเงิน การ
บัญชีและการ
พัสดุของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ด�านการเงิน
และการ
ปฏิบัติงาน 

2 3 6 การลดความ
เสี่ยง 
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RM-2 

องค*การบริหารส:วนตำบลแชะ 
การวิเคราะห*ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง 

ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖5 
 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค* ผู3รับผิดชอบ/
หน:วยงาน 

ความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ คะแนนความ
เสี่ยง/ระดับ
ความเสี่ยง 

การตอบสนอง
ความเสี่ยง 

4 การออกแบบและ
ควบคุมงานก#อสร�าง 

เพื่อการปฏิบัติงานด�านงาน
การประมาณการราคา การ
ออกแบบและงานควบคุม
งานก#อสร�าง 

กองช#าง มีบุคลากร
ผู�ปฏิบัติงานไม#
เพียงพอต#อ
ปริมาณงานที่มี 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติงาน 2 3 6 การลดความ
เสี่ยง 
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RM-3 

องค*การบริหารส:วนตำบลแชะ 
แบบรายงานการจัดทำเผนบริหารความเสี่ยง 

ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖5 
รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/
กิจกรรมความ

เสี่ยง 

ความเสี่ยง ตัวชี้วัด ระดับ
ผลกระทบของ

ความเสี่ยง 

วิธีดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

ผู3รับผิดชอบ/
หน:วยงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

วิธีดำเนินการ
ติดตามและ

รายงานความ
เสี่ยง 

1 โครงการควบคุม
และป+องกันโรค
พิษสุนัขบ�า 

มีการดำเนินการ
ป+องกัน ควบคุม
โรคพิษสุนัขบ�าใน
เขตพื้นที่ยังไม#ถึง
ร�อยละ 100 

จำนวนโรคพิษ
สุนัขบ�าได�ลดลง 

ปานกลาง 1. การสร�างเครือข#ายจิตอาสา
เพื่อสำรวจหมาและแมวให�
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
พร�อมทั้งติดตามให�หมาและ
แมวได�รับการฉีดวัคซีน 
2. การใช�ช#องทางการ
ประสานงานที่รวดเร็วผ#านการ
โทรศัพท� ไลน� และมีการ
ประชาสัมพันธ�ในเฟสบุtค 
เสียงตามสาย การให�ความรู�
ในเวทีประชาชน เกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ�า 

สำนักปลัด 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

มีการประชุม
ติดตามและ

รายงานผู�บริหาร
ทราบเพื่อ

ดำเนินการแก�ไข
ได�ทันเวลา 
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RM-3 
องค*การบริหารส:วนตำบลแชะ 

แบบรายงานการจัดทำเผนบริหารความเสี่ยง 
ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖5 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/
กิจกรรมความ

เสี่ยง 

ความเสี่ยง ตัวชี้วัด ระดับ
ผลกระทบของ

ความเสี่ยง 

วิธีดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

ผู3รับผิดชอบ/
หน:วยงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

วิธีดำเนินการ
ติดตามและ

รายงานความ
เสี่ยง 

2 งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได� 

ขาดบุคลากร 
ด�านการจัดเก็บ
รายได� 

ลูกหนี้คงค�าง
ลดลง 

ปานกลาง 1. การสรรหาบุคลากรใน
ตำแหน#งนักวิชาการจัดเก็บ
รายได� และผู�ช#วยเจ�าพนักงาน
จัดเก็บรายได� 
2. ให�ความรู�ประชาชนในเรื่อง
การชำระภาษีที่ดินและสิ่ง 
ปลูกสร�าง พ.ศ.2563 ซึ่งใช� 
แทนภาษีบำรุงท�องถิ่นและ
ภาษีโรงเรือนทำให�การ 
ชำระภาษีล#าช�า 
 

กองคลัง 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

มีการประชุม
ติดตามและ

รายงานผู�บริหาร
ทราบเพื่อ

ดำเนินการแก�ไข
ได�ทันเวลา 
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RM-3 
องค*การบริหารส:วนตำบลแชะ 

แบบรายงานการจัดทำเผนบริหารความเสี่ยง 
ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖5 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/
กิจกรรมความ

เสี่ยง 

ความเสี่ยง ตัวชี้วัด ระดับ
ผลกระทบของ

ความเสี่ยง 

วิธีดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

ผู3รับผิดชอบ/
หน:วยงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

วิธีดำเนินการ
ติดตามและ

รายงานความ
เสี่ยง 

3 งานบริหารงาน
การศึกษา 

บุคลากรขาด
ความรู� ความ
เข�าใจ และ
บุคลากรมีความรู�
ความเข�าใจยังไม#
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานด�าน
การเงิน การบัญชี
และการพัสดุของ
ศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก 

จัดทำรานงาน
การเงินประจำป@
ได�ถูกต�องและ
แล�วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่
กำหนด 

ปานกลาง 1. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข�อง
ในการปฏิบัติงาน 
2. กำชับเจ�าหน�าที่ศึกษา
ความรู� ความเข�าใจตาม
กฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่กำหนด 
3. จัดส#งเจ�าหน�าที่เข�ารับการ
อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู� 
ความเข�าใจ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
4. มีระบบพี่เลี้ยงในการสอน
งานและถ#ายทอดองค�ความรู�
ในการปฏิบัติงานได�อย#าง
ถูกต�องตามข�อกำหนด 
 

ศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

มีการประชุม
ติดตามและ
รายงานผู�บริหาร
ทราบเพื่อ
ดำเนินการแก�ไข
ได�ทันเวลา 
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RM-3 
องค*การบริหารส:วนตำบลแชะ 

แบบรายงานการจัดทำเผนบริหารความเสี่ยง 
ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖5 

 
รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/
กิจกรรมความ

เสี่ยง 

ความเสี่ยง ตัวชี้วัด ระดับ
ผลกระทบของ

ความเสี่ยง 

วิธีดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

ผู3รับผิดชอบ/
หน:วยงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

วิธีดำเนินการ
ติดตามและ

รายงานความ
เสี่ยง 

4 การออกแบบ
และควบคุมงาน
ก#อสร�าง 

มีบุคลากร
ผู�ปฏิบัติงานไม#
เพียงพอต#อ
ปริมาณงานที่มี 
 
 
 
 
 
 

การประมาณการ
ราคา การ
ออกแบบและ
งานควบคุมงาน
ก#อสร�างถูกต�อง 
ครบถ�วน 

ปานกลาง 1. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข�อง
ในการปฏิบัติงาน 
2. กำชับเจ�าหน�าที่ศึกษา
ความรู� ความเข�าใจตาม
กฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่กำหนด 
3. มีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานเพื่อให�ทันต#อเวลา 
 

กองช#าง 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

มีการประชุม
ติดตามและ
รายงานผู�บริหาร
ทราบเพื่อ
ดำเนินการแก�ไข
ได�ทันเวลา 
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(   ) รอบ 3 เดือน 
(   ) รอบ 6 เดือน 
( / ) รอบ 12 เดือน 

RM-4 
องค*การบริหารส:วนตำบลแชะ 

แบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 
ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖5 

 
รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/
กิจกรรมความ

เสี่ยง 

วิธีดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู3รับผิดชอบ ผลลัพธ*การดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ร3อยละ
ความ

คืบหน3า 

ป&ญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก3ไขป&ญหา 

1 
 
 
 
 
 
 

โครงการการ
ควบคุมและ
ป+องกันโรคพิษ
สุนัขบ�า 

1. การสร�างเครือข#ายจิต
อาสาเพื่อสำรวจหมาและ
แมวให�ครอบคลุมทุกหลังคา
เรือนพร�อมทั้งติดตามให�หมา
และแมวได�รับการฉีดวัคซีน 
 
2. การใช�ช#องทางการ
ประสานงานที่รวดเร็วผ#าน
การโทรศัพท� ไลน� และมีการ
ประชาสัมพันธ�ในเฟสบุtค 
เสียงตามสาย การให�ความรู�
ในเวทีประชาชน เกี่ยวกับ
โรคพิษสุนัขบ�า 

1 ต.ค. 64 
– 30 ก.ย. 

65 

สำนักปลัด 1. อาสาปศุสัตว�หมู#บ�าน
ทั้ง 11 หมู#บ�าน 
 
 
 
 
2. การประสานงานที่
รวดเร็วผ#านการโทรศัพท� 
ไลน�  การประชาสัมพันธ�
ในเฟสบุtค เสียงตามสาย 
การให�ความรู�ในเวที
ประชาชน 

1. มีใบสมัคร�
อาสาสมัครปศุ
สัตว�หมู#บ�าน 
 
 
 
2. เฟสบุtคฟ
หน#วยงาน ไลน� 

100 
 
 
 
 
 

100 

ปDญหาอุปสรรค 
- วัคซีนพิษสุนัขบ�าขาดตลาด 
 
แนวทางแก�ไข 
- สำรวจตลาดเพื่อจัดซื้อวัคซีน 
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(   ) รอบ 3 เดือน 
(   ) รอบ 6 เดือน 
( / ) รอบ 12 เดือน 

RM-4 
องค*การบริหารส:วนตำบลแชะ 

แบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 
ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖5 

 
รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/
กิจกรรมความ

เสี่ยง 

วิธีดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู3รับผิดชอบ ผลลัพธ*การดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ร3อยละ
ความ

คืบหน3า 

ป&ญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก3ไขป&ญหา 

2 
 
 
 
 
 
 

งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได� 

1. การสรรหาบุคลากรใน
ตำแหน#งนักวิชาการจัดเก็บ
รายได� และผู�ช#วยเจ�า
พนักงานจัดเก็บรายได� 
2. ให�ความรู�ประชาชนใน
เรื่องการชำระภาษีที่ดินและ
สิ่ง 
ปลูกสร�าง พ.ศ.2563 ซึ่งใช� 
แทนภาษีบำรุงท�องถิ่นและ
ภาษีโรงเรือนทำให�การ 
ชำระภาษีล#าช�า 
 

1 ต.ค. 64 
– 30 ก.ย. 

65 

กองคลัง 1. การขอใช�บัญชีจาก
กรมส#งเสริมการปกครอง
ท�องถิ่น 
 
2. การประชาสัมพันธ�ใน
เฟสบุtค เสียงตามสาย 
การให�ความรู�ในเวที
ประชาชน 

1. หนังสือการ
ขอใช�บัญชีกรม
ส#งเสริมการ
ปกครองท�องถิ่น 
2. เฟสบุtค เสียง
ตามสาย 

100 
 
 
 

100 

ปDญหาอุปสรรค 
- ไม#มีผู�สอบบรรจุแต#งตั้งใน
ตำแหน#งนักวิชาการจัดเก็บ
รายได� เลือกบรรจุที่องค�การ
บริหารส#วนตำบลแชะ 
 
แนวทางแก�ไข 
- แต#งตั้งเจ�าหน�าที่ในกองคลัง
เพื่อปฏิบัติงานด�านจัดเก็บ
รายได� และให�เข�ารับการ
อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู� 
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(   ) รอบ 3 เดือน 
(   ) รอบ 6 เดือน 
( / ) รอบ 12 เดือน 

RM-4 
องค*การบริหารส:วนตำบลแชะ 

แบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 
ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖5 

 
รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/
กิจกรรมความ

เสี่ยง 

วิธีดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู3รับผิดชอบ ผลลัพธ*การดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ร3อยละ
ความ

คืบหน3า 

ป&ญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก3ไขป&ญหา 

3 งานบริหารงาน
การศึกษา 

1. รวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข�องในการปฏิบัติงาน 
2. กำชับเจ�าหน�าที่ศึกษา
ความรู� ความเข�าใจตาม
กฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่กำหนด 
3. จัดส#งเจ�าหน�าที่เข�ารับ
การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู� 
ความเข�าใจ และทักษะใน
การปฏิบัติงานให�มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. มีระบบพี่เลี้ยงในการสอน
งานและถ#ายทอดองค�ความรู�
ในการปฏิบัติงานได�อย#าง
ถูกต�องตามข�อกำหนด 

1 ต.ค. 64 
– 30 ก.ย. 

65 

ศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก 
กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. กฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข�องในการ
ปฏิบัติงาน 
2. มีหนังสือแจ�ง
เจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การที่กำหนด 
3. จัดส#งเจ�าหน�าที่เข�ารับ
การอบรมกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข�องกับการ
ปฏิบัติงาน 
4. มีการฝuกสอนงานโดย
ผู�ที่มีความรู� 

- เอกสาร
กฎหมาย 
ระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข�องในการ
ปฏิบัติงาน 
- หนังสือแจ�ง
เจ�าหน�าที่ 
 
- รายงานผลการ
เข�ารับการอบรม 
 
 
- ฝuกสอนงานโดย
ผู�ที่มีความรู� 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

100 

ปDญหาอุปสรรค 
- กฎหมาย ระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข�องใน
การปฏิบัติงานมีการแก�ไข
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
 
แนวทางแก�ไข 
- ให�ผู�รับผิดชอบติดตาม
กฎหมาย ระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข�องในการ
ปฏิบัติงาน เป�นระยะ 
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(   ) รอบ 3 เดือน 
(   ) รอบ 6 เดือน 
( / ) รอบ 12 เดือน 

RM-4 
องค*การบริหารส:วนตำบลแชะ 

แบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 
ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖5 

 
รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/
กิจกรรมความ

เสี่ยง 

วิธีดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู3รับผิดชอบ ผลลัพธ*การดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ร3อยละ
ความ

คืบหน3า 

ป&ญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก3ไขป&ญหา 

4 การออกแบบ
และควบคุมงาน
ก#อสร�าง 

1. รวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข�องในการปฏิบัติงาน 
2. กำชับเจ�าหน�าที่ศึกษา
ความรู� ความเข�าใจตาม
กฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่กำหนด 
3. มีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานเพื่อให�ทันต#อเวลา 
 

1 ต.ค. 64 
– 30 ก.ย. 

65 

กองช#าง 1. มีการรวบรวม
กฎหมาย ระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข�อง
ในการปฏิบัติงาน 
2. เจ�าหน�าที่ศึกษา
ความรู� ความเข�าใจตาม
กฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่กำหนด 
3. มีการวางแผนการ
ปฏิบัติ 

- มีเอกสาร
กฎหมาย 
ระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข�องในการ
ปฏิบัติงาน 
- มีการรวบรวม
กฎหมาย 
ระเบียบและ
หนังสือสั่งการ 
- มีการ
ปฏิบัติการตาม
แผน 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 

ปDญหาอุปสรรค 
- กฎหมาย ระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข�องใน
การปฏิบัติงานมีการแก�ไข
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
 
แนวทางแก�ไข 
- ให�ผู�รับผิดชอบติดตาม
กฎหมาย ระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข�องในการ
ปฏิบัติงาน เป�นระยะ 
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RM-5 
องค*การบริหารส:วนตำบลแชะ 

แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง 
ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖5 

 
รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/
กิจกรรม

ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ก:อนการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

วิธีดำเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

ผลการดำเนินการ
จากการจัดการ

ความเสี่ยง 

หลังการดำเนินการ การ
เปลี่ยนแป
ลงระดับ
ความ
เสี่ยง 

ความ
เสี่ยง

คงเหลือ/
เกิดขึ้น
ใหม: 

สรุปความ
เสี่ยง 

แนวทาง/
มาตรการ

จัดการความ
เสี่ยง/วิธีการ
ดำเนินงาน

สำหรับป�ถัดไป 

โอ 
กาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

โอ 
กาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ควบ
คุม
ได3 

ควบ
คุม

ไม:ได3 

1 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
การควบคุม
และป+องกัน
โรคพิษสุนัข

บ�า 

มีการ
ดำเนินการ

ป+องกัน 
ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ�า
ในเขตพื้นที่

ยังไม#ถึง
ร�อยละ 
100 

2 3 6 
ปาน
กลาง 

1. การสร�างเครือข#าย
จิตอาสาเพื่อสำรวจ
หมาและแมวให�
ครอบคลุมทุกหลังคา
เรือนพร�อมทั้งติดตาม
ให�หมาและแมวได�รับ
การฉีดวัคซีน 
2. การใช�ช#องทาง
การประสานงานที่
รวดเร็วผ#านการ
โทรศัพท� ไลน� และมี
การประชาสัมพันธ�ใน
เฟสบุtค เสียงตามสาย 
การให�ความรู�ในเวที
ประชาชน เกี่ยวกับ
โรคพิษสุนัขบ�า 

1. อาสาปศุสัตว�
หมู#บ�านทั้ง 11 
หมู#บ�าน 
 
 
 
 
2. การประสานงาน
ที่รวดเร็วผ#านการ
โทรศัพท� ไลน�  การ
ประชาสมัพันธ�ใน
เฟสบุtค เสียงตาม
สาย การให�ความรู�
ในเวทีประชาชน 

2 2 4 ลดลง วัคซีนพิษ
สุนัขบ�า

ขาดตลาด 

/  ใช�มาตราการ
จัดการความ
เสี่ยง ของ

ป@งบประมาณ 
2565 เป�น

แนวทางในการ
ดำเนินการใน
ป@งบประมาณ 

2566 

 



24 | ห น � า  

 

RM-5 
องค*การบริหารส:วนตำบลแชะ 

แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง 
ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖5 

 
รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/
กิจกรรม

ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ก:อนการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

วิธีดำเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

ผลการดำเนินการ
จากการจัดการ

ความเสี่ยง 

หลังการดำเนินการ การ
เปลี่ยนแป
ลงระดับ
ความ
เสี่ยง 

ความ
เสี่ยง

คงเหลือ/
เกิดขึ้น
ใหม: 

สรุปความ
เสี่ยง 

แนวทาง/
มาตรการ

จัดการความ
เสี่ยง/วิธีการ
ดำเนินงาน

สำหรับป�ถัดไป 

โอ 
กาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

โอ 
กาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ควบ
คุม
ได3 

ควบ
คุม

ไม:ได3 

2 งานพัฒนา
และจัดเก็บ
รายได� 

ขาด
บุคลากร 
ด�านการ
จัดเก็บ
รายได� 

2 3 6 1. การสรรหา
บุคลากรในตำแหน#ง
นักวิชาการจัดเก็บ
รายได� และผู�ช#วยเจ�า
พนักงานจัดเก็บ
รายได� 
2. ให�ความรู�
ประชาชนในเรื่องการ
ชำระภาษีที่ดินและสิ่ง 
ปลูกสร�าง พ.ศ.
2563 ซึ่งใช� 
แทนภาษีบำรุง
ท�องถิ่นและภาษี
โรงเรือนทำให�การ 
ชำระภาษีล#าช�า 

1. การขอใช�บัญชี
จากกรมส#งเสริมการ
ปกครองท�องถิ่น แต#
ไม#มผีู�มาบรรจ ุ
 
 
2. การ
ประชาสมัพันธ�ใน
เฟสบุtค เสียงตาม
สาย การให�ความรู�
ในเวทีประชาชน 
 

2 3 6 เท#าเดิม ไม#มผีู�สอบ
บรรจุ
แต#งตั้งใน
ตำแหน#ง
นักวิชากา
รจัดเก็บ
รายได� 
เลือก
บรรจุที่
องค�การ
บริหาร
ส#วนตำบล
แชะ 

/  ใช�มาตราการ
จัดการความ
เสี่ยง ของ

ป@งบประมาณ 
2565 เป�น

แนวทางในการ
ดำเนินการใน
ป@งบประมาณ 

2566 

 



25 | ห น � า  

 

RM-5 
องค*การบริหารส:วนตำบลแชะ 

แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง 
ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖5 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/
กิจกรรม

ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ก:อนการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

วิธีดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

ผลการดำเนินการ
จากการจัดการ

ความเสี่ยง 

หลังการดำเนินการ การ
เปลี่ยนแป
ลงระดับ
ความ
เสี่ยง 

ความ
เสี่ยง

คงเหลือ/
เกิดขึ้น
ใหม: 

สรุปความ
เสี่ยง 

แนวทาง/
มาตรการ

จัดการความ
เสี่ยง/วิธีการ
ดำเนินงาน

สำหรับป�ถัดไป 

โอ 
กาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

โอ 
กาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ควบ
คุม
ได3 

ควบ
คุม

ไม:ได3 

3 งาน
บริหารงาน
การศึกษา 

บุคลากร
ขาดความรู� 
ความเข�าใจ 
และ
บุคลากรมี
ความรู�
ความเข�าใจ
ยังไม#
เพียงพอใน
การ
ปฏิบัติงาน
ด�าน
การเงิน 
การบัญชี
และการ
พัสดุของ
ศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก 

2 3 6 1. รวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข�องในการ
ปฏิบัติงาน 
2. กำชับเจ�าหน�าที่ศึกษา
ความรู� ความเข�าใจตาม
กฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่กำหนด 
3. จัดส#งเจ�าหน�าที่เข�ารับ
การอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู� ความเข�าใจ และ
ทักษะในการปฏิบัติงานให�มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. มีระบบพี่เลี้ยงในการ
สอนงานและถ#ายทอดองค�
ความรู�ในการปฏิบัติงานได�
อย#างถูกต�องตามข�อกำหนด 

บุคลากร
ผู�รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานด�าน
การเงิน การบัญชี
และการพัสดุ
ปฏิบัติงานเป�นไป
ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข�องและ
สามารถจัดทำ
รายงานงบทดลอง
ประจำเดือนแล�ว
เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

2 2 4 ลดลง บุคลากร
ยังขาด
ความรู� 
ความ
เข�าใจ ใน
บางเรื่อง 
เนื่องจาก
ระเบียบ
กฎหมาย 
หนังสือสั่ง
การมีการ
แก�ไข
ปรับปรุง 
เปลี่ยนแป
ลง 

/  ใช�มาตราการ
จัดการความ
เสี่ยง ของ

ป@งบประมาณ 
2565 เป�น

แนวทางในการ
ดำเนินการใน
ป@งบประมาณ 

2566 



26 | ห น � า  

 

RM-5 
องค*การบริหารส:วนตำบลแชะ 

แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง 
ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖5 

 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/
กิจกรรม

ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ก:อนการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

วิธีดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

ผลการดำเนินการ
จากการจัดการ

ความเสี่ยง 

หลังการดำเนินการ การ
เปลี่ยนแป
ลงระดับ
ความ
เสี่ยง 

ความ
เสี่ยง

คงเหลือ/
เกิดขึ้น
ใหม: 

สรุปความ
เสี่ยง 

แนวทาง/
มาตรการ

จัดการความ
เสี่ยง/วิธีการ
ดำเนินงาน

สำหรับป�ถัดไป 

โอ 
กาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

โอ 
กาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ควบ
คุม
ได3 

ควบ
คุม

ไม:ได3 

4 การ
ออกแบบ
และควบคุม
งานก#อสร�าง 

มีบุคลากร
ผู�ปฏิบัติงา
นไม#
เพียงพอต#อ
ปริมาณ
งานที่มี 

2 3 6 1. รวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข�องในการ
ปฏิบัติงาน 
2. กำชับเจ�าหน�าที่ศึกษา
ความรู� ความเข�าใจตาม
กฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่กำหนด 
3. มีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานเพื่อให�ทันต#อ
เวลา 

การประมาณการ
ราคา การออกแบบ
และงานควบคุมงาน
ก#อสร�างถูกต�อง 
ครบถ�วน 

1 2 2 ลดลง สามารถ
ขจัดความ
เสี่ยงให�
ต่ำลง 

/  ใช�มาตราการ
จัดการความ
เสี่ยง เพื่อเป�น
แนวทางในการ
ดำเนินงานในป@

ถัดไป 

 
 

 

 



 

ป&ญหา อุปสรรค และข3อเสนอแนะ 

ป&ญหา และอุปสรรค 

1. ผู�ท่ีทำหน�าที่วิเคราะห�และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว#ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม#มีความเสี่ยง หรือ
ความเสี่ยงน�อย ซ่ึงถ�าหากความเสี่ยงที่มีต#อกิจกรรมนั้นไม#ได�ถูกระบุไว�แต#เกิดผลกระทบข้ึนมาอาจส#งผลต#อการ
ดําเนินงานในภารกิจน้ันๆ และส#งผลต#อการดําเนินงานในภาพรวมขององค�กรได� 

2. การสร�างความรู�ความเข�าใจเร่ืองการบริหารความเสี่ยงยังไม#แพร#หลาย ถึงแม�ในการดำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงในป@ 2565 จะมีการแต#งตั้งคณะทำงานจากทุกหน#วยงานเพื่อดำเนินการด�านบริหารความเสี่ยงแล�วก็ตาม 
ดังนั้น จึงต�องเพิ่มเติมแนวทาง/ช#องทางในการสื่อสารและเผยแพร#การบริหารความเสี่ยงให�มากข้ึน 

ข3อเสนอแนะ 

1. ต�องนําความเสี่ยงที่ยังไม#สามารถบริหารจัดการให�อยู#ในระดับท่ียอมรับได�หรือกิจกรรมจัดการ ความเสี่ยง
ท่ียังไม#สามารถดำเนินการได� มาบริหารจัดการต#อในป@ 2566 โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรม จัดการความ
เสี่ยงให�มีความเหมาะสม และมีความเป�นไปได�ในทางปฏิบัติมากข้ึน  

2. กำหนดแนวทาง/วิธีการและช#องทางการสื่อสารเพ่ือบริหารความเสี่ยงให�มากข้ึน เพ่ือให�ฝ=ายบริหาร และ
ฝ=ายปฏิบัติการเข�าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกท้ังผู�ปฏิบัติงานได�รับทราบข้ันตอน และ
กระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให�มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย#างเป�น 
ระบบและต#อเน่ือง 






