




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;ายจึงต�องร�วมกันวางแผนป6องกันและควบคุมให�เกิด
ความเหมาะสมเพ่ือลดป=ญหาและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงท่ีอาจสร�างความเสียหายหรือสูญเสียให�กับองค�กรได�อย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ  หวังเป5นอย�างยิ่งว�าบุคลากรในองค�กรทุกสำนัก/กอง จะให�ความสำคัญและนำ
แผนบริหารความเสี่ยงฉบับน้ี ไปเป5นเคร่ืองมือและแนวทางในการดำเนินงานให�เกิดผลสำเร็จอย�างเป5นรูปธรรม และ
เกิดประโยชน�สูงสุดแก�องค�กรต�อไป 
 
 
       คณะทำงานการบริหารความเสี่ยง 
                  องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ   
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บทที่ 1 
บทนำ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 องค�การบริหารส�วนตำบล เป�นหน�วยงานราชการภายใต�การกำกับดูแลของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย ท่ีกำหนดหน�าที่ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ หมวด ๑๔  และพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค�การบริหารส�วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก�ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีบัญญัติให�องค�การ
ปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน�ของประชาชนตามหลักการพัฒนา
อย�างยั่งยืน   
 องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
มาตรา ๗๙  บัญญัติให�หน�วยงานของรัฐจัดให�มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  และหลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด�วย มาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียง
สำหรับหน�วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงได�ประกาศองค�การบริหารส�วนตำบลแชะ  ลงวันที่  ๑5 ตุลาคม ๒๕๖4
เร่ือง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค�การบริหารส�วนตำบลแชะ เพื่อให�หน�วยงานในสังกัดองค�การ
บริหารส�วนตำบลแชะ ใช�เป�นเครื่องมือในการปFองกันความเสี่ยงและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนจากการ
ดำเนินงาน โดยประยุกต�ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสากล มาปรับใช�ตามความเหมาะกับกับบริบทของ
องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ  โดยมีวัตถุประสงค� ดังต�อไปนี้  

๑. เพื่อให�องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ สามารถใช�การบริหารจัดการความเสี่ยงเป�นแนวทางใน
การบริหารจัดการขององค�กรให�สอดคล�องกับวิสัยทัศน� พันธกิจ และยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตำบลแชะ 

๒. เพื่อลดความเสี่ยงด�านโอกาส และผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน และให�การดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค�ตามเปFาหมายท่ีกำหนด 

3. เพื่อให�ประชาชนในเขตพื้นที่องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ ได�รับประโยชน�สูงสุด 
ดังนั้น  องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ จึงได�แผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือเป�นกรอบในการกำหนดแนว

ทางการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมท้ังการรายงานผลเก่ียวกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให�เกิดความเชื่อม่ันอย�างสมเหตุสมผลกับทุกฝKาย และการบริหารงานขององค�การ
บริหารส�วนตำบลแชะ สามารถบรรลุวัตถุประสงค�ที่กำหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงค�การบริหารจัดการความเสี่ยง 

๑) เพื่อให�การดำเนินงานตามอำนาจหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนตำบลแชะ บรรลุวัตถุประสงค�ตาม
หลักเกณฑ�ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

2) เพื่อเป�นเครื่องมือในการดำเนินงานให�บรรลุวัตถุประสงค�ตามยุทธศาสตร�และเปFาหมาย 
๓) เพื่อให�เกิดการรับรู�ตระหนักและเข�าใจถึงความเสี่ยงต�านต�างๆ ที่เกิดข้ึนกับองค�กร และหาวิธีจัดการท่ี

เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให�อยู�ในระดับท่ีองค�กรยอมรับได� 
๔) สร�างกรอบ และแนวทางในการดำเนินงานให�แก�บุคลากร เพ่ือให�สามารถบริหารจัดการความไม� 

แน�นอนที่จะเกิดข้ึนกับองค�กรได�อย�างเป�นระบบและมีประสิทธิภาพ 
๕) เพื่อให�มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัตการความเสี่ยง และเฝFา 

ระวังความเสี่ยงใหม�ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได�ตลอดเวลา 
๓. เป%าหมาย 

๑) ผู�บริหารท�องถ่ินและผู�ปฏิบัติงานมีความรู�ความเข�าใจเร่ืองการบริหารจัดการความเส่ียง เพ่ือนำไปใช�ใน
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร�และแผนปฏิบัติงานประจำปNให�บรรลุตามวัตถุประสงค�และเปFาหมายที่กำหนดไว� 

๒) ผู�ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห�ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให�อยู�
ในระดับที่ยอมรับได� 
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๓) สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช�ในการปฏิบัติงานได� 
๔) การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดข้ึนอย�างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค�การบริหารส�วน

ตำบลแชะ 
๔. นิยามความเสี่ยง 

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม�พึงประสงค�อาจทำให�อนาคตส�งผลกระทบให�เกิดความเสียหาย ทำให�
วัตถุประสงค�และเปFาหมายท่ีองค�กรกำหนดไว�เบี่ยงเบนไปหรือไม�ประสบผลสำเร็จ ท้ังในด�านกลยุทธ� การเงิน การ
ดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช�ในการบริหารจัดการปQจจัย และควบคุมกิจกรรม ท้ัง
กระบวนการดำเนินงานต�างๆ เพ่ือให�โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ�ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบ ความเสียหายจาก
เหตุการณ�ความเสี่ยงลดลงอยู�ในระดับที่องค�กรยอมรับได� 

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข้ึนตามผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงต�องพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนโดยเปรียบเทียบ
ระดับความเส่ียงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได� และความคุ�มค�าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู� วิธีการที่ใช�
ในปQจจุบัน คือ 

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำท่ีก�อให�เกิดความเสี่ยง เช�น งาน 
ส�วนใดที่องค�กรไม�ถนัดอาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส�วนนั้น และอาจใช�การจ�างงานภายนอกแทน 

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส�วน โดยการจัด 
ให�มีระบบการควบคุมต�างๆเพื่อปFองกัน หรือคันพบความเสี่ยงอย�างเหมาะสมทันเวลา 

๓. การแบ�งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดท้ังสองส�วน โดยการหา 
ผู�ร�วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช�น การทำประกันต�างๆ 

4. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม�ต�องทำสิ่งใดเพ่ิมเติมเน่ืองจากมีความเห็นว�าความเสี่ยงมีโอกาส 
ท่ีจะเกิดข้ึนน�อย และผลกระทบจากการเกิดก็น�อยด�วย 
4. ประโยชน�ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 

๑. เป�นแหล�งข�อมูลสำหรับผู�บริหารในการตัดสินใจด�านต�าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง เป�นการ
ดำเนินกา รซ่ึงตั้งอยู�บนสมมุติฐานในการตอบสนองต�อเปFาหมายและภารกิจหลักขององค�กร 

๒. ช�วยสะท�อนให�เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต�าง ๆ ที่สำคัญซ่ึงจะทำให�พนักงานภายในองค�กร 
เข�าใจเปFาหมายและภารกิจหลักขององค�กร และตระหนักถึงความเส่ียงสำคัญที่ส�งผลกระทบในเชิงลบต�อองค�กรได�
อย�างครบถ�วนจัดการอย�างเหมาะสม และทันเวลารวมท้ังเป�นเคร่ืองมือที่สำคัญของผู�บริหารในการบริหารงาน และ
การตัดสินใจใน 

๓. การบริหารความเสี่ยงเป�นเคร่ืองมือที่ช�วยให�ผู�บริหารสามารถม่ันใจได�ว�า ความเสี่ยงได�รับการด�านต�าง ๆ 
เช�น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ� การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะส�งผลให�การดำเนินงาน
เป�นไปตามเปFาหมายและสามารถสร�างมูลค�าเพิ่มให�แก�องค�กร 

๔. การบริหารความเสี่ยงทำให�รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค�กรมีการพัฒนาไปในทิศทาง
เดียวกัน เช�น การตัดสินใจโดยที่ผู�บริหารมีความเข�าใจในกลยุทธั วัตถุประสงค�ขององค�กร และระดับความเสี่ยงอย�าง
ชัดเจน 

๕. ช�วยให�การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการจัดสรร
ทรัพยากรเป�นไปอย�างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต�ละกิจกรรม และการเลือกใช�มาตรการในการ
บริหารความเสี่ยง 
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บทที่ 2 

ข-อมูลพื้นฐานขององค�การบริหารส3วนตำบลแชะ 
 

1. ท่ีตั้งของหมู3บ-าน ชุมชน หรือตำบล 
องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ เดิมพื้นท่ีการปกครองของอำเภอครบุรี ข้ึนอยู�ในเขตการปกครองของอำเภอ  

กระโทก (อำเภอโชคชัยในปQจจุบัน) ได�รับการยกฐานะเป�นก่ิงอำเภอ ประมาณปN พ.ศ. ๒๔๕๐ มีเขตการปกครองรวม 
๓ ตำบล คือ ตำบลแชะ ตำบลจระเข�หิน และตำบลสระตะเคียน มีช่ือเรียกว�า “ก่ิงอำเภอแชะ” สำหรับคำว�า “แชะ” 
ความหมายในสำเนียงภาษาพ้ืนเมืองหมายถึง “แฉะ” ซ่ึงคำพูดว�า “แฉะ” สำเนียงจะสูงฟQงได�ว�า “แชะ” ส�วนท่ีว�า
การก่ิงอำเภอได�ตั้งอยู�ด�านทิศตะวันตกของหมู�บ�านแชะ การที่ได�ชื่อว�าเป�นบ�านแชะจากปากคำของผู�สูงอายุใน
หมู�บ�านมาจากสภาพของหมู�บ�านเป�นต่ำชั้น และมีโคลนตมทั่วไปการสัญจรลำบากชาวบ�านจึงเรียกกันว�า “บ�านแชะ” 

การตั้งถ่ินฐานของชุมชนองค�การบริหารส�วนตำบลแชะ มีรูปแบบท่ีเกิดข้ึนมาจากอิทธิพลของสภาพภูมิ
ประเทศ จึงทำให�เกิดการตั้งถ่ินฐานเป�นชุมชนเมืองในบริเวณตอนกลางของชุมชน โดยมีลำแชะไหลผ�านทางทิศใต�
ของชุมชน การตั้งถ่ินฐานของชุมชนในระยะแรก ๆ จะเร่ิมก�อตัวจากทิศตะวันตกของชุมชน ซ่ึงมีทางหลวงจังหวัด
หมายเลข ๒๐๗๑ เป�นเส�นทางที่นำเข�าสู�ชุมชนต�อมาเม่ือชุมชนมีการขยายตัวการต้ังถ่ินฐานของชุมชนจึงขยายตัวไป
ทางทิศตะวันออก และทางตอนบนของชุมชนเนื่องจากอิทธิพลของเส�นทางคมนาคม 

จากลักษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชนตำบลแชะที่เกิดจากอิทธิพลของสภาพภูมิประเทศที่มีถนนสายหลัก
ผ�านบริเวณชุมชนทำให�ชุมชนองค�การบริหารส�วนตำบลแชะเป�นศูนย�กลางการบริการด�านการขนส�งสินค�า และ
คลังสินค�า นอกจากนี้พ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตำบลแชะ ยังเป�นพื้นท่ีที่มีการเกษตรมากเป�นอันดับต�น ๆ ของพื้นท่ี
อำเภอครบุรี ทำให�พื้นที่ชุมชนองค�การบริหารส�วนตำบลแชะเป�นพื้นที่ผลิตผลิตผลทางการเกษตรให�กับอำเภอครบุรี 
และพ้ืนท่ีใกล�เคียง 

องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ ตั้งอยู�ในบริเวณพ้ืนที่ราบทางตอนบนของอำเภอครบุรี โดยมีลำแชะไหลผ�าน
ทางทิศใต� และมีอาณาเขตติดต�อกับพ้ืนท่ีใกล�เคียง ดังน้ี 
 ทิศเหนือ  ติดต�อกับตำบลทุ�งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศใต�   ติดต�อกับตำบลบ�านใหม� อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก  ติดต�อกับตำบลเฉลียง และตำบลตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก   ติดต�อกับตำบลอรพิมพ� และตำบลจะเข�หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 ลักษณะภูมิประเทศของชุมชนองค�การบริหารส�วนตำบลแชะ เป�นพื้นที่ราบสูงเนินเขาเป�นส�วนใหญ� และ
พ้ืนท่ีราบสูงเนินเขาจะอยู�ทางตอนบนของพ้ืนท่ี คือ บริเวณบ�านพนาหนองหิน หมู� ๗ บ�านขาคีม หมู� ๖ บ�านหนอง
มะค�า หมู� ๙ บ�านโนนมะขามปFอม หมู� ๕ และพ้ืนท่ีบ�านหนองรัง หมู� ๒ บางส�วน ส�วนพื้นที่ทางตอนล�างเป�นพ้ืนท่ี
ราบลุ�ม ได�แก� บ�านดอนกรูด หมู� ๑ บ�านดอนสง�างาม หมู� ๑๐ บ�านแชะ หมู� ๓ และบ�านแชะ หมู� ๔ มีแม�น้ำลำแชะ 
ไหลผ�านทางตอนใต�ของพ้ืนท่ี           
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2. เขตการปกครอง 
  องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ ซ่ึงอยู�ในเขตการปกครองของอำเภอครบุรี ได�รับการจัดตั้งเป�น
องค�การบริหารส�วนตำบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2539 ยกฐานะตำบลแชะ บางส�วนข้ึนเป�นองค�การบริหารส�วนตำบล ในปQจจุบันครอบคลุมพ้ืนท่ี 11 หมู�บ�าน มี
พ้ืนท่ีทั้งหมด 84 ตารางกิโลเมตร ได�แก� 
  หมู�ที่ ๑ บ�านดอนกรูด                หมู�ที่ ๗ บ�านพนาหนองหิน 
  หมู�ที่ ๒ บ�านหนองรัง                  หมู�ที่ ๘ บ�านถนนกลาง 
  หมู�ที่ ๓ บ�านแชะ                         หมู�ที่ ๙ บ�านหนองมะค�า  
  หมู�ที่ ๔ บ�านแชะ                       หมู�ที่ ๑๐ บ�านดอนสง�างาม 
  หมู�ที่ ๕ บ�านโนนมะขามปFอม         หมู�ที่ ๑๑ บ�านโนนทอง 
  หมู�ที่ ๖ บ�านขาคีม 
๓. ลักษณะภูมิอากาศ 

  ปริมาณน้ำฝน และการกระจายตัวของฝน ข�อมูลจากสถานีวัดน้ำฝนของโครงการลำมูล เขื่อนลำมูลบน ๘ 
ปN (๒๕๓๗) มีค�าเฉลี่ยตลอดปN ๕๘๕.๔ มิลลิเมตร จากข�อมูลพอสรุปได�ว�า อำเภอครบุรี มีค�าเฉลี่ยของฝนตลอดปN
ประมาณ ๕๘๕.๔ มิลลิเมตร โดยฝนจะเร่ิมตกตั้งแต�เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม และฝนจะตกหนักอีกคร้ังหนึ่ง
ในเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยเฉพาะในเดือนกันยายน และตุลาคมฝนจะตกหนักมาก ฝนจะมีโอกาสตก ๙๐ 
วันต�อปN ในส�วนตอนบนของพื้นที่อำเภอ ซึ่งเป�นบริเวณพื้นที่อยู�อาศัย และพื้นที่การเกษตร และฝนจะมีโอกาสตก 
๑๑๐ วันต�อปN  ในส�วนตอนล�างของอำเภอ ซ่ึงเป�นบริเวณปKาไม� และภูเขา 
  ฤดูกาล แบ�งออกเป�น ๓ ฤดู ฤดูฝน เริ่มตั้งแต�เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต�เดือน
ตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ฤดูร�อน เริ่มตั้งแต�เดือนกุมภาพันธ� ถึงเดือนพฤษภาคม 
  ฤดูกาลเพาะปลูก เกษตรกรในเขตพื้นที่จะเริ่มปลูกพืชไร� (มันสำปะหลัง) ตั้งแต�เดือนมีนาคมถึงเดือน
พฤษภาคมของทุกปN 
       ฤดูกาลทำนาปN เกษตรกรในเขตพื้นที่จะเริ่มตกกลางเดือนพฤษภาคม และปQกดำกลางเดือนมิถุนายนเป�น
ต�นไป 
 หมายเหตุ ในช�วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายนของทุกปNอุณหภูมิในเขตพื้นที่อำเภอครบุรี เฉลี่ย ๓๘ - ๔๐ 
องศา และจะมีฝนตกลงมากระจายไปทั้งพื้นที่ 
 

4. ลักษณะของดิน 

  จากลักษณะภูมิประเทศเป�นพื้นที่ราบเนินเขาเป�นส�วนใหญ� ทำให�เกิดการแตกต�างของพื้นท่ี และลักษณะ
ของดิน ซ่ึงแบ�งได�เป�นชุดดินดังนี้ 

  ๑) ชุดดินราชบุรี มีลักษณะดินเหนียว การระบายน้ำค�อนข�างเลวถึงเลว แต�ดินอุดมสมบรูณ�ดินกลุ�มนี้มี
ความเหมาะสมดีในการปลูกข�าว ซึ่งดินชุดราชบุรีนี้ อยู�บริเวณพื้นท่ี บ�านแชะ หมู� ๓ ถึงหมู� ๔ บ�านดอนกรูด หมู� ๑ 
บ�านดอนสง�างาม หมู� ๑๐ 

  ๒) ดินชุดวัฒนา ดินนี้มีลักษณะเนื้อดินร�วนปนทราย การระบายน้ำไม�ดี และดินมีความอุดมสมบรูณ�ต่ำมี
ความเหมาะสมในการปลูกข�าว ซึ่งดินชุดน้ีอยู�บริเวณพื้นท่ี บ�านหนองรัง หมู� 2 บ�านหนองมะค�า หมู� ๙ ตำบลแชะ 
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
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  ๓) ดินชุดร�อยเอ็ด ดินมีลักษณะเนื้อดินร�วนปนทราย การระบายน้ำไม�ดี และดินมีความ อุดมสมบรูณ�ต่ำมี
ความเหมาะสมในการปลูกข�าว ซ่ึงดินชุดนี้อยู�บริเวณพ้ืนที่ บ�านดอนกรูด หมู� ๑ บ�านดอนสง�างาม หมู� ๑๐ ตำบลแชะ 
อำเภอ  ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

  ๔) ดินชุดสตึก ดินมีลักษณะเนื้อละเอียดปานกลางระบายน้ำได�ดีมีความอุดมสมบรูณ�ดินกลุ�มนี้มีความ
เหมาะสมปานกลางในการปลูกพืชไร� ซึ่งดินชุดนี้อยู�บริเวณพื้นที่ บ�านแชะ หมู� ๓ ถึงหมู� ๔ บ�านโนนมะขามปFอม หมู� 
๕ บ�านขาคีม หมู� ๖ บ�านพนาหนองหิน หมู� ๗ บ�านถนนกลาง หมู� ๘ บ�านหนองมะค�า หมู� ๙ บ�านโนนทอง หมู� ๑๑ 
ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

  ๕) ดินชุดวาริน ลักษณะเนื้อดินละเอียดปานกลาง ระบายน้ำได�ดีมีความ อุดมสมบรูณ�ดินกลุ�มน้ีเหมาะสมดี
ในการปลูกไม�ผล และไม�ยืนต�น และมีความเหมาะสมปานกลางในการปลูกพืชไร� ซ่ึงดินชุดนี้จะอยู�ในบริเวณพ้ืนที่บ�าน
ดอนกรูด หมู� ๑ และบ�านดอนสง�างาม หมู� ๑๐ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

5. ลักษณะของแหล3งน้ำ 

  เขตพื้นที่องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ มีแหล�งน้ำทางธรรมชาติที่สำคัญต�อชุมชน คือ แม�น้ำลำแชะ ซ่ึง
ไหลผ�านทางตอนใต�ของชุมชนผ�านพื้นที่ บ�านแชะ หมู� ๓ ถึงบ�านแชะ หมู� ๔ ไปยังตำบลอรพิมพ� ขนาดความกว�าง
ของแม�น้ำ ๑๐ เมตร แม�น้ำลำแชะน้ีเป�นแม�น้ำท่ีมีความสำคัญต�อคนในชุมชนเป�นอย�างมาก 

  แหล3งน้ำท่ีมนุษย�ได-สร-างขึ้น สร�างข้ึนมาเพ่ือใช�ในหมู�บ�านต�าง ๆ นั้นประกอบด�วยแหล�งน้ำ ดังนี้ 

  ๑) อ�างเก็บน้ำบ�านหนองหิน ตั ้งอยู �ที่บ �านพนาหนองหิน หมู � ๗ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จ ังหวัด
นครราชสีมา ขนาดความกว�าง ๓๐๐ เมตร ยาว  ๔๐๐ เมตร ลึก 6 เมตร ความจุ ๗๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก�เมตร 

  ๒) อ�างเก็บน้ำบัวลาด ตั้งอยู�ที่ บ�านถนนกลาง หมู� ๘ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ขนาด
ความกว�าง ๒๐๐ เมตร ยาว  ๕๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร ความจุ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก�เมตร 

  ๓) อ�างเก็บน้ำหุบรังงาม ตั้งอยู�ที่ บ�านแชะ หมู� ๔ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ขนาดความ
จุ  ๙๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก�เมตร เป�นอ�างเก็บน้ำท่ีมีความลึกมากอีกแห�งหนึ่ง  คือ มีความลึกเกินกว�า ๖ เมตร 

  ๔) คลองชลประทานลำแชะ เป�นคลองชลประทานที่สร�างขึ้นเพื่อเป�นการแก�ไขปQญหาขาดแคลนน้ำใน
หน�าแล�ง ซ่ึงคลองชลประทานลำแชะได�ไหลผ�านเขตพื้นที่ลำแชะในบริเวณพื้นที่บ�านโนนทอง หมู� ๑๑ บ�านถนนกลาง 
หมู� ๘          บ�านแชะ หมู� ๓ บ�านแชะ หมู� ๔ บ�านดอนกรูด หมู� ๑ บ�านดอนสง�างาม หมู� ๑๐ ตำบลแชะ อำเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา  

  แหล3งน้ำธรรมชาติ มีอยู� 3 แหล�งน้ำ หลัก ๆ ดังน้ี  

  ๑) ห�วยหัวนา ไหลผ�านพื้นที่ บ�านดอนกรูด หมู� ๑ บ�านดอนสง�างาม หมู� ๑๐ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดความกว�างลำน้ำ ๖ เมตร 

  ๒) ห�วยสะแก ไหลผ�านพื้นที่ บ�านหนองรัง หมู� ๒ บ�านถนนกลาง หมู� ๘ บ�านโนนทอง หมู� ๑๑ บ�านแชะ 
หมู� ๓ บ�านแชะ หมู� ๔ ขนาดความกว�าง ๖ เมตร ลึก ๒ เมตร 

  ๓) ห�วยซับไซ ไหลผ�านพื้นที่ บ�านดอนสง�างาม หมู� ๑๐ บ�านดอนกรูด หมู� ๑ บ�านขาคีม หมู� ๖ บ�านพนา
หนองหิน หมู� ๗ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ความกว�าง ๖ เมตร  ลึก ๒ เมตร 

 
 

 



  

6 | ห น � า  
 

6. ประชากร 

 1) ข�อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 

 ลักษณะโครงสร�างของประชากรในเขตพ้ืนที่องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ สามารถแบ�งเป�นเพศชาย และ
เพศหญิงได� ดังนี้ 
 

หมู�ที่ หมู�บ�าน 
จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) ชาย หญิง รวม 
0 - 31 15 46 3 
1 บ�านดอนกรูด   446 404 850 286 
2 บ�านหนองรัง   682 667 1,349 421 
3 บ�านแชะ   222 248 470 344 
4 บ�านแชะ   119 95 214 177 
5 บ�านโนนมะขามปFอม   313 314 627 226 
6 บ�านขาคีม   312 308 620 188 
7 บ�านพนาหนองหิน   354 377 731 227 
8 บ�านถนนกลาง   489 532 1,021 479 
9 บ�านหนองมะค�า   344 339 683 253 

10 บ�านดอนสง�างาม   363 367 730 211 
11 บ�านโนนทอง   237 252 489 222 

รวมท้ังหมด 3,912 คน 3,918 คน 7,830 คน 3,037 ครัวเรือน 

 จากข�อมูลโครงสร�างของประชากรในพื้นที่องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ จะเห็นได�ว�าประชากรในพื้นท่ี
องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ มีจำนวนประชากรเพศชาย จำนวน 3,912 คน และมีจำนวนประชากรเพศหญิง 
จำนวน 3,918 คน รวมจำนวนประชากรทั้งหมด 7,830 คน ซึ่งในเขตพื้นที่ตำบลแชะจะมีประชากรทั้งหมด 
3,037 ครัวเรือน 

6. สภาพทางสังคม 
 ๑) การศึกษา 
  พื้นที่องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ ซ่ึงมีสถานศึกษาอยู�ในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห�ง ได�แก�  
   -  ศพด. บ�านพนาหนองหิน ตั้งอยู�บ�านพนาหนองหิน หมู�ที่ 7 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา 
   -  ศพด. บ�านหนองมะค�า ตั ้งอยู�บ�านหนองมะค�า หมู �ที ่ 9 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา 
  โรงเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยม จำนวน 5 แห�ง ดังนี้ 
  - โรงเรียนมูลนิธิรุ �งนภา ตั้งอยู�ในพื้นที่บ�านดอนกรูด หมู� ๑ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา   เป�นโรงเรียนท่ีดำเนินการโดยเอกชน การศึกษาระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปNที่ ๖ 
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  - โรงเรียนบ�านดอนกรูด ตั้งอยู�ในเขตพื้นที่บ�านดอนกรูด หมู� ๑ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา เป�นโรงเรียนท่ีดำเนินการโดยรัฐบาลอยู�ภายใต�การดูแลของรัฐบาล การศึกษาระดับประถมศึกษาปNที่ ๑ 
ถึงระดับประถมศึกษาปNท่ี ๖ ซ่ึงนักเรียนส�วนใหญ�อยู�ในพ้ืนท่ีบ�านดอนกรูด หมู� 1 และบ�านดอนสง�างาม หมู� 10 
  - โรงเรียนบ�านหนองรัง ตั้งอยู�ในเขตพื้นที่บ�านหนองรัง หมู� ๒ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา เป�นโรงเรียน  ที่ดำเนินการโดยรัฐบาลอยู�ภายใต�การดูแลของรัฐบาลการ ศึกษาระดับประถมศึกษาปNท่ี 
๑ ถึง ระดับประถม ศึกษาปNท่ี ๖ ซ่ึงนักเรียนท่ีมาเรียนส�วนใหญ�อยู�ในเขตบ�านหนองรัง และบ�านโนนมะขามปFอม 
  - โรงเรียนบ�านพนาหนองหิน ตั้งอยู�ในเขตพื้นที่บ�านพนาหนองหิน หมู� 7 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา เป�นโรงเรียนที่ดำเนินการโดยรัฐบาล การศึกษาตั้งแต�ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมต�น ซ่ึง
โรงเรียนนี้เป�นโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ�อีกโรงเรียนหนึ่งในเขตพื้นที่ ซ่ึงนักเรียนที่มาเรียน มาจากหมู�บ�านหลายหมู�บ�าน 
คือ บ�านพนาหนองหิน หมู� 7 บ�านหนองมะค�า หมู� 9 บ�านขาคีม หมู� 6 บ�านโนนมะขามปFอม หมู� ๕ 
  - โรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียน ตั้งอยู�ในเขตพื้นที่ หมู� ๔ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา เป�นโรงเรียนขยายโอกาส คือ เป�นการเรียนของผู�ใหญ�ที่ไม�มีเวลาเรียนในภาคปกติดำเนินการโดยศูนย�
การศึกษานอกโรงเรียน ซ่ึงเป�นหน�วยงานของรัฐบาล ซ่ึงโรงเรียนแห�งนี้ เป�นศูนย�การศึกษานอกโรงเรียนระดับอำเภอ 
คือ ทุกคนท่ีต�องการเรียนในระบบนี้ต�องมาเรียนที่โรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียน 

 2) สาธารณสุข 
 ในเขตพื้นที่องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ มีโรงพยาบาลประจำอำเภออยู�ในเขตพื้นท่ี หมู� ๔ ตำบลแชะ 
อำเภอ ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งโรงพยาบาลครบุรีก�อสร�างมาตั้งแต�ปN ๒๕๒๕ เป�นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ� 
และโรงพยาบาล ครบุรี ยังเป�นที่ตั้งของโรงพยาบาลสงฆ�อีกด�วย ผู�อำนวยการของโรงพยาบาลครบุรี คือ นายแพทย�
พัฒนา  เบ�าสาทร 
 ๓) อาชญากรรม 
 องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ ไม�มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต�มีเหตุการณ�ลักขโมยทรัพย�สินประชาชน        
และทำลายทรัพย�สินของราชการ ซึ่งก็ได�ดำเนินการปFองกันการเกิดเหตุดังกล�าว จากการสำรวจข�อมูลพื้นฐานพบว�า
ส�วนมากครัวเรือนมีการปFองกันอุบัติภัยอย�างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย�สินมีวิธีการแก�ปQญหาท่ีสามารถ
ดำเนินการได�ตามอำนาจหน�าที่ และงบประมาณที่มีอยู �อย�างจำกัด คือ การติดตั้งกล�องวงจรปaดในจุดที่เป�นท่ี
สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร�วมทางแยก ติดตั้งลูกศรบอกทาง รวมทั้งได�ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ 
ในช�วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน เพ่ืออำนวยความสะดวกให�กับประชาชน แต�ปQญหาที่พบเป�นประจำ คือ การ
ทะเลาะวิวาทของกลุ�มวัยรุ�นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป�นปQญหาที่ชุมชนได�รับผลกระทบเป�น
อย�างมาก การแก�ไขปQญหา คือ การแจ�งเตือนให�ผู �ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ�ให�ทราบถึง
ผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได�รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร�วมมือไปยังผู�นำ การขอกำลัง
จาก ตำรวจ ผู�นำ อปพร. ระงับไม�ให�เกิดความรุนแรงแต�จะไม�ให�เกิดขึ้นเลยยังเป�นปQญหาในปQจจุบันที่ยังไม�สามารถ
แก�ไขได� ท้ังที่มีการร�วมมือกันหลายฝKาย 
        ๔) ยาเสพติด 
 ปQญหายาเสพติดในพื้นที่ขององค�การบริหารส�วนตำบลแชะ อยู�ในระดับเฝFาระวังทั้งหมด จำนวน ๑๑ 
หมู�บ�าน  ข�อมูลจากการท่ีทางสถานีตำรวจภูธรครบุรี พบว�าในเขตพื้นที่มีผู�ที่ติดยาเสพติดแต�เม่ือเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือ
ว�าน�อย และยังไม�พบผู�ค�าเหตุผลก็เนื่องมาจากว�าได�รับความร�วมมือกับทางผู�นำประชาชน ที่ช�วยสอดส�องดูแลอยู�เป�น
ประจำ และมีการแก�ไขปQญหาเบื้องต�น เช�น การณรงค� การประชาสัมพันธ� การแจ�งเบาะแส การฝbกอบรมให�ความรู� 
เป�นต�น 
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 ๕) การสังคมสงเคราะห� 
 องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ ได�ดำเนินการด�านสังคมสังเคราะห� ดังนี้ 

(1) ดำเนินการจ�ายเบี้ยยังชีพให�กับผู�สูงอายุ ผู�พิการ และผู�ปKวยเอดส� 
 (2) เกิดรับลงทะเบียน และประสานโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 (3) ประสานการทำบัตรผู�พิการ        
 (4) โครงการช�วยเหลือผู�ยากจน ยากไร� รายได�น�อย และผู�ด�อยโอกาสไร�ท่ีพึ่ง 
 (5) ตั้งโครงการปรับปรุงซ�อมแซมบ�านคนจน 
 

7. ระบบบริการข้ันพ้ืนฐาน 

 ๑) การคมนาคมขนส�ง 
 เส�นทางคมนาคมขนส�งท่ีสำคัญของพื้นที่องค�การบริหารส�วนตำบลแชะที่ใช�สัญจร ได�แก�   
 ถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 2071 สายครบุรี - เสิงสาง เป�นทางหลวงแผ�นดินเชื่อมระหว�าง
พ้ืนที่ชุมชนเมืองกับพื้นที่ชุมชน ชนบทที่อยู�ภายนอกถนนทางหลวงชนบทสายบานแชะ  -  บานพนาหนองหิน และ
สายบานแชะ - บานหนองรัง เป�นทางหลวงชนบทที่เชื่อมระหว�างเขตพื้นที่ที่อยู�รอบ ๆ เขตพ้ืนที่องค%การบริหารส�วน
ตำบลแชะ คือ ถนนทางหลวงชนบทจะเป�นถนนที่ใชสัญจรระหว�างหมู�บานแต�ละหมู�บาน ที่อยู�ในเขตพื้นที่องค%การ
บริหารส�วนตำบลแชะ  
           การสัญจรบนถนนสายหลัก ลักษณะการจราจรบนถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๑ สายคร
บุรี - เสิงสาง มีการสัญจรของรถยนต� รถบรรทุกต�าง ๆ เนื่องจากเป�นเส�นทางการคมนาคมขนส�งระหว�างอำเภอ
ระหว�างจังหวัด สภาพการจราจรจะหนาแน�นในช�วง ๐๗.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น. และ ๑๕.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. เบาบาง
ในช�วง ๐๙.๐๐ น . - ๑๕.๓๐ น. และกลางคืน ส�วนสาเหตุที่ทำให�การจราจรหนาแน�นในช�วง ๐๗.๐๐ น .  - ๐๙.๐๐ 
น. และ ๑๕.๓๐ น . - ๑๗.๐๐ น. นั ้นคือ ช�วงเวลาที่นักเรียนไปโรงเรียน และกลับจากโรงเรียน พวกพนักงาน
ข�าราชการตลอดจน ผู�รับจ�างต�าง ๆ จะไปทำงาน และกลับจากทำงานกันในช�วงเวลา ดังกล�าว 
 2) รูปแบบการเดินทางของประชากรในพื้นท่ี 
 รูปแบบการเดินทางในพื้นที่ของประชากรในเขตพื้นที่องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ ส�วนใหญ�จะเป�นการ
สัญจรทางบก คือ การสัญจรเส�นทางโดยรถยนต� รถจักรยานยนต� รถโดยสารประจำทาง ฯลฯ 
 ชาวบ�าน ส�วนใหญ�เดินทางโดยรถยนต�ส�วนตัว เพ่ือออกจากบ�านไปยังที่ทำงานเป�นส�วนใหญ� เนื่องจากการ
เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางล�าช�ามาก และมีเฉพาะเวลาเช�า - เย็น ที่มาส�งนักเรียน 
 นักเรียน เดินทางโดยรถจักรยานยนต� และรถโดยสารประจำทางตามลำดับ ส�วนมากที่เดินทางโดย
รถจักรยานยนต� คือ เด็กนักเรียนมัธยมข้ึนไป ถ�าเป�นเด็กประถมจะข้ึนรถโดยสารประจำทางมาโรงเรียน 
 เกษตรกร เป�นประชากรส�วนใหญ�ในพื้นที่เดินทางมาประกอบอาชีพส�วนมากจะมารถส�วนตัว เช�น รถยนต� 
รถยนต�เกษตร รถลาก ฯลฯ 
 3) การไฟฟFา 
 พื้นที่องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ อยู�ในเขตบริการของการไฟฟFาส�วนภูมิภาค ซึ่งตั้งอยู�ท่ี หมู�ที่ ๑๐ 
ตำบล บ�านใหม� อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา การให�บริการครอบคลุมพื้นที่ในเขตพื้นที่องค�การบริหารส�วน
ตำบลทั้ง ๑๑ หมู�บ�าน ซึ่งพื้นที่ส�วนใหญ�มีไฟฟFาใช�ทุกหลังคาเรือน มีเพียงบางส�วนของพื้นที่ เท�านั้นที่ยังไม�มีไฟฟFา 
ส�วนสถานีไฟฟFาย�อยในเขตพ้ืนที่ อบต.แชะ  

 4) การประปา 
 ในเขตพื้นที่องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ มีระบบการบริการประปา ๒ อย�างด�วยกัน คือ ประปาภูมิภาค        
ซ่ึงควบคุมดูแลโดยการประปาภูมิภาค และระบบประปาหมู�บ�าน ซ่ึงดูแลโดยองค�การบริหารส�วนตำบลแชะ 
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 การบริการระบบประปาต�าง ๆ สามารถจำแนกได�ตามหมู�บ�าน ดังนี้ 
 ๑. บ�านดอนกรูด หมู�ที่ ๑ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป�นหมู�บ�านที่มีทั้งระบบประปา
ส�วนภูมิภาค และระบบประปาน้ำดิบของหมู�บ�าน โดยระบบประปาน้ำดิบมี ๑ แห�ง 
 ๒. บ�านหนองรัง หมู�ที่ ๒ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา บ�านหนองรังนั้น เป�นหมู�บ�านที่อยู�
ห�างจากการประปาส�วนภูมิภาคจึงไม�มีน้ำประปาใช� ดังนั้น ชาวบ�านจึงใช�น้ำจากระบบประปาน้ำดิบจากหมู�บ�าน ซ่ึงมี
ถังน้ำแชมเปญ ขนาด ๑๒ ม๓ จำนวน ๓ ถัง แต�ยังมีพื้นที่อีกบางส�วนที่อยู�ห�างไกลชุมชนยังไม�มีประปาน้ำดิบใช�อีก
จำนวน ๒๐ หลังคาเรือน 
 ๓. บ�านแชะ  หมู�ที่ ๓ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา บ�านแชะ หมู� ๓ นี้พ้ืนที่ส�วนใหญ�อยู�ใน
เขตชุมชนเมืองจึงมีการบริการระบบประปาของการประปาส�วนภูมิภาค และบ�านที่ยังขาดน้ำกินน้ำใช�มีเพียง ๔ 
หลังคาเรือนเท�านั้น 
 ๔. บ�านแชะ หมู�ที่ ๔ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พ้ืนที่ส�วนใหญ�อยู�ในเขตชุมชนเมืองจึงมี
การบริการระบบประปาของการประปาส�วนภูมิภาค ส�วนชุมชนที่อยู�ห�างออกไปใช�ระบบประปาการเกษตรเป�นระบบ
ประปาน้ำดิบ และจำนวนบ�านท่ีขาดน้ำใช�มีอยู�ด�วยกัน ๑๕ หลังคาเรือน 
 ๕. บ�านโนนมะขามปFอม หมู�ที่ ๕ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไม�มีระบบประปาส�วน
ภูมิภาค  มีก็เพียงระบบประปาน้ำดิบแบบถังแชมเปญ จำนวน ๓ ถัง แบ�งตามปริมาตร คือ  
                                      ขนาดความจุ ๑๒ ม๓ ๑  ถัง 
   ขนาดความจุ  ๕ ม๓    ๒  ถัง 
 ๖. บ�านขาคีม หมู�ที่ 6 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไม�มีระบบประปาของการประปาส�วน
ภูมิภาคมีเพียงระบบประปาน้ำดิบแบบถังแชมเปญ จำนวน ๓ ถัง เท�าน้ัน แบ�งตามขนาดความจุได�ดังน้ี คือ                             
                                       ขนาดความจุ ๑๒ ม๓ ๑  ถัง 
   ขนาดความจุ  ๕ ม๓ ๒  ถัง 
 พื้นที่ชุมชนส�วนใหญ�ในหมู�บ�านขาคีมมีน้ำประปาน้ำดิบใช�อย�างพอเพียง 
 ๗. บ�านพนาหนองหิน หมู�ที่ ๗ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไม�มีระบบประปาของการ
ประปาส�วนภูมิภาค มีเพียงระบบประปาน้ำดิบแบบหอถังแชมเปญ จำนวน ๓ ถัง ซ่ึงแบ�งตามขนาดความจุได� คือ  
                                      ขนาดความจุ ๑๒ ม๓ ๒ ถัง 
     ขนาดความจุ  ๕ ม๓ ๑  ถัง 
 ๘. บ�านถนนกลาง หมู�ที่ 8 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีท้ังระบบประปาของการประปา
ส�วนภูมิภาค และประปาหมู�บ�าน แต�ยังมีพื้นที่บางส�วนที่ยังขาดแคลนน้ำใช� เนื่องจากอยู�ไกลชุมชน 
 ๙. บ�านหนองมะค�า หมู� ๙ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไม�มีระบบประปาของการประปา
ส�วนภูมิภาค มีเพียงระบบประปาแบบหอถังแชมเปญ จำนวน ๓ ถัง แบ�งตามขนาดความจุได� คือ                                    
                         ขนาดความจุ ๑๒ ม๓ ๒ ถัง 
               ขนาดความจ ุ ๕ ม๓ ๑ ถัง 
 ๑๐. บ�านดอนสง�างาม หมู� ๑0 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีระบบประปาของการ
ประปาส�วนภูมิภาค และระบบประปาหมู�บ�าน แต�ยังมีบางพื้นที่ในหมู�บ�านยังขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช� เนื่องจากอยู�
ห�างไกลชุมชน 
 ๑๑. บ�านโนนทอง หมู�ที่ ๑๑ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีระบบประปาของการประปา
ส�วนภูมิภาค แต�ไม�พอเพียง เนื่องจากพ้ืนที่อยู�ห�างไกลชุมชน 
 5) โทรศัพท� 
 พื้นที่ในเขตองค�การบริหารส�วนตำบลแชะ  ปQจจุบันทุกหมู�บ�านใช�โทรศัพท�เคลื่อนที่เป�นส�วนใหญ� 
 6) ไปรษณีย�หรือการสื่อสารหรือการขนส�ง และวัสดุครุภัณฑ� 
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 มีไปรษณีย� จำนวน ๑ แห�ง ให�บริการ เวลา ๐๘ .00 น. – ๑6.00 น. ในวันจันทร�ถึงวันเสาร� (วันเสาร�คร่ึง
วัน) 
8. ระบบทางเศรษฐกิจ 
 ๑) การเกษตร 
 ประชากรในเขตองค�การบริหารส�วนตำบลแชะ ร�อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีสำคัญได�แก�ข�าว  มันสำปะหลัง  อ�อย  ดังนี้ 
 -  อาชีพเกษตรกรรม  ร�อยละ ๗๐  ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
 -  อาชีพเลี้ยงสัตว�  ร�อยละ ๑๓   ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
 -  อาชีพรับจ�าง  ร�อยละ ๘     ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
 -  อาชีพค�าขาย        ร�อยละ ๙    ของจำนวนประชากรทั้งหมด  
 ๒) การประมง     
 ในเขตองค�การบริหารส�วนตำบลแชะ ไม�มีการประมง 
 ๓) การปศุสัตว�       
 เป�นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป�นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เช�น การเลี้ยงไก� เป�ด โค 
สุกร กระบือ  
 ๔) การบริการ 
 โรงแรม   ๑         แห�ง 
 ร�านอาหาร  ๔         แห�ง 
 โรงภาพยนตร�   - แห�ง 
 สถานีขนส�ง   - แห�ง (๑ แห�ง) 
 ๕) การท�องเที่ยว                 
 ในอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีชื่อเสียงในด�านการท�องเที่ยวโบราณสถาน คือ ปรางค�ครบุรี วัดวา
อาราม เช�น วัดเขาจอมทอง วัดถ้ำวัวแดง สถานที่ท�องเที่ยวตามธรรมชาติ เช�น น้ำตกวังเต�า ภูเขา แม�องค�การบริหาร
ส�วนตำบลแชะ จะไม�ได�เป�นที่ตั้งของสถานท่ีเหล�าน้ัน แต�ก็ให�ความสำคัญในการรณรงค�ให�ความรู�แก�ประชาชน และผู�
ท่ีสนใจได�ทราบ และเห็นความสำคัญของสถานที่เหล�านั้น 

 ๖) อุตสาหกรรม                      
   ในเขตพื้นที่ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไม�มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ�ในเขตพ้ืนที่มี
เพียงกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จำนวน ๒ แห�ง (มีคนงานต่ำกว�า ๑๐ คน หรือมีทรัพย�สินถาวร
ท่ีเกิน      ๑ ล�านบาท) 
 

 ๗) กลุ�มอาชีพ และการพาณิชย� 
 กลุ3มอาชีพ มีกลุ�มอาชีพ จำนวน ๒ กลุ�ม คือ กลุ�มดอกไม�จันทน� และกลุ�มผ�าไหม 
 การพาณิชย� ตลาดสด ๑  แห�ง โรงฆ�าสัตว� ๑ แห�ง ร�านค�าต�าง ๆ ๔๗  แห�ง                                                                         
 ๘) แรงงาน         
  ประชากรส�วนใหญ�ประมาณร�อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ซึ่งได�แก� การทำนา ปลูกข�าว               
ทำไร�มันปะหลัง ปลูกข�าวโพด ยางพาราเหลือประกอบอาชีพส�วนตัว และรับจ�าง 
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9. เศรษฐกิจพอเพียงท-องถิ่น (ด-านการเกษตร และแหล3งน้ำ) 

 ๑) ข�อมูลพื้นฐานของหมู�บ�าน หรือชุมชน 
 

หมู�ที่ หมู�บ�าน 
ประชากร 

รวม (คน) ครัวเรือน พ้ืนท่ี (ไร�) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บ�านดอนกรูด 446 404 850 286 645.2 

2 บ�านหนองรัง 682 667 1,349 421 5,888 

3 บ�านแชะ 222 248 470 344 2,783 

4 บ�านแชะ 119 95 214 177 1,487 

5 บ�านโนนมะขามปFอม 313 314 627 226 4,863 

6 บ�านขาคีม 312 308 620 188 3,241 

7 บ�านพนาหนองหิน 354 377 731 227 2,773 

8 บ�านถนนกลาง 489 532 1,021 479 150 

9 บ�านหนองมะค�า 344 339 683 253 4,009 

10 บ�านดอนสง�างาม 363 367 730 211 327 

11 บ�านโนนทอง 237 252 489 222 551 

รวม 3,881 3,903 7,784 3,034 26,717.2 
  ๒) ข�อมูลด�านการเกษตร 
  ประชากรส�วนใหญ�ประมาณร�อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได�แก� ทำนาปลูกข�าว ทำไร�มัน
สำปะหลัง ข�าวโพด และปลูกยางพารา รวมท้ังเลี้ยงสัตว� 
 ๓) ข�อมูลแหล�งน้ำการเกษตร 
  แหล�งน้ำทางการเกษตร แบ�งออกเป�นแหล�งน้ำทางธรรมชาติ ได�แก� คลอง หนองน้ำ หรือบึง และแหล�งน้ำ       
ท่ีมนุษย�สร�างข้ึน ได�แก� คลองชลประทาน คลองโกรกข้ีหนู หมู� 5 บ�านโนนมะขามปFอม สระน้ำแดง หมู� 6 บ�านขาคีม      
อ�างเก็บน้ำบ�านพนาหนองหิน หมู� 7 บ�านพนาหนองหิน อ�างหัวลาด หมู� 8 บ�านถนนกลาง คลองหนองไม�แดง หมู� 9     
บ�านหนองมะค�า  

 ๔) ขอมูลดานแหล�งน้ำกิน น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

  น้ำสำหรับอุปโภคคือ มีระบบประปาบาดาลหมู�บ�าน ระบบประปาหมู�บ�าน (ขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน) ระบบประปา (การประปาส�วนภูมิภาค) และแหล�งน้ำธรรมชาติ 
  น้ำสำหรับบริโภค คือ น้ำฝน และน้ำจากโรงผลิตน้ำดื่มท่ีมีจำหน�ายในพ้ืนที่ 

10.   ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 - การนับถือศาสนา 
  พื้นที่องค�การบริหารส�วนตำบลแชะประชากรส�วนใหญ�จะนับถือศาสนาพุทธซึ่งมีศาสนสถาน จำนวน 7 
แห�ง คือ 

๑) วัดบ�านดอนกรูด ตั้งอยู�ที่บ�านดอนกรูด หมู� ๑ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
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  ๒) วัดบ�านหนองรัง ตั้งอยู�ท่ีบ�านหนองรัง หมู� ๒ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
  ๓) วัดโนนมะขามปFอม ตั้งอยู�ที่บ�านโนนมะขามปFอม หมู� ๕ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
  ๔) วัดด�านมะม�วง ตั้งอยู�ที่ชุมชนด�านมะม�วง บ�านโนนมะขามปFอม หมู� ๕ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา 
  5) วัดพนาหนองหิน ตั้งอยู�ท่ีบ�านพนาหนองหิน หมู� ๗ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 6) วัดหนองมะค�า ตั้งอยู�ที่บ�านหนองมะค�า หมู� ๙ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
  7) วัดวิเวกวนาราม (วัดใหม�) ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
  8) วัดปKาศิริมงคล ตั้งอยู�ที่เขตพื้นที่ หมู� ๔ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งวัดที่มีชื่อเสียง
เป�น   ที่รู�จักกันดี คือ วัดปKา เนื่องจากเป�นวัดปKานิกายธรรมยุติแห�งเดียวที่อยู�ใกล�ตัวอำเภอมากที่สุด และเป�นวัดที่มี
บรรยากาศร�มร่ืนเงียบสงบ 

 - ประเพณี และงานประจำปN 

 -  ประเพณีวันข้ึนปNใหม�   ประมาณเดือนมกราคม 
 -  ประเพณีวันสงกรานต�   ประมาณเดือนเมษายน 
 -  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือนตุลาคม พฤศจิกายน 
 -  ประเพณีวันเข�าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน 

 - ภูมิปQญญาท�องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
  ภูมิปQญญาท�องถ่ิน ประชาชนภายในพื้นที่องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ ได�อนุรักษ�ภูมิปQญญาท�องถ่ิน ได�แก�  
การใช�ปุeยชีวภาพ เครื่องจักรสานที่ใช�สำหรับในครัวเรือน วิธีการทอเสื่อจากต�นกกแพทย�แผนไทยบ�านดอนกรูด เป�น
ต�น 
 ภาษาถ่ิน ประชาชนภายในตำบลแชะ พูดภาษาไทยโคราช ร�อยละ ๙๕ 
 - สินค�าพ้ืนเมือง และของท่ีระลึก 
 ประชาชนในเขตตำบลแชะ ได�มีสินค�าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกท่ีข้ึนได� และได�รับปFายอาหารปลอดภัยจาก
กระทรวงสาธารณสุขได�แก�ของฝากจากร�านตี๋ใหญ� เช�น หอยจ�อ กุนเชียง สละลอยแก�ว เป�นต�น 
11.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๑) น้ำท่ีใช�ในการทำการเกษตร  
 

  เป�นน้ำที่ได�จากน้ำฝน และน้ำดิบจากคลองสะแก และฝายหัวลาด และในส�วนที่ใช�ในการอุปโภค และ
บริโภคซ่ึงจะต�องนำมาผ�านกระบวนการของระบบประปาส�วนภูมิภาคอำเภอครบุรี 
 ๒) ปKาไม�  
  ภายในเขตตำบลแชะ ไม�มีปKาไม� 
 ๓) ภูเขา  
  ภายในเขตตำบลแชะ ไม�มีภูเขา 
 ๔) คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรดิน มีลักษณะเป�นดินร�วน ดินดอน ดินชื้น ซ่ึงเป�นดินชุดโพนพิสัย ดินเนินเขากลุ�มดินภูเขา กลุ�ม
ดินภูเขาสูง และกลุ�มดินอ่ืน ๆ ตามลักษณะของพ้ืนท่ี 
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12. ข-อมูลพ้ืนฐาน 

1) วิสัยทัศน� ขององค�การบริหารส�วนตำบลแชะ 

     "น้ำไหล ไฟสว�าง หนทางดี มีคุณธรรม นำประชาสุข" 
2) พันธกิจ ขององค�การบริหารส�วนตำบลแชะ 

    1. การพัฒนาชุมชนให�เข�มแข็งเพื่อให�ได�รับการบริการด�านโครงสร�างพื้นฐานท่ีดี และเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน และเศรษฐกิจ 

    2. การบริหารจัดการเศษวัสดุ ขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลอย�างถูกสุขลักษณะ 

    3. การส�งเสริม และพัฒนาศักยภาพของชุมชน องค�กร ครอบครัว และตัวบุคคลในด�านต�าง ๆ 

    4. สนับสนุนการมีส�วนร�วมจากทุกส�วนทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

3) ยุทธศาสตร�การพัฒนา ของอบต.แชะได�กำหนดยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร�ไว� 10 
ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
     1. ยุทธศาสตร�การสานต�อแนวทางพระราชดำริ 

      2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา 

      3. ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาการเกษตร 

      4. ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาสังคม 

      5. ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาสาธารณสุข 

      6. ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 

      7. ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาการท�องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

      8. ยุทธศาสตร�ด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 
      9. ยุทธศาสตร�ด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

      10. ยุทธศาสตร�ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 ๔)  บุคลากร 
  -อัตรากำลังข�าราชการ 

 
 
ที่ 

 
 

หน3วยงาน 
 
 

ท่ัวไป วิชาการ อำนวยการ บริหาร  
 
 

รวม 

ปฏ
ิบัติ

งา
น 

ชำ
นา

ญ
งา

น 
อา

วุโ
ส 

ปฏ
ิบัติ

กา
ร 

ชำ
นา

ญ
กา

ร 
ชำ

นา
ญ

กา
รพิ

เศ
ษ 

ตัน
 

กล
าง

 
สูง

 
ตัน

 
กล

าง
 

สูง
 

๑ สำนักปลัด 1 - - - 2 - - - - - 1 - 4 

๒ กองคลัง - - - 1 1 - 1 - - - - - 3 
๓ กองช�าง - - 1 - - - 1 - - - - - 2 
๔ กองการศึกษาฯ - - - 1 - - 1 - - - - - 2 

5 กองสวัสดิการสังคม 1 - - 1 - - 1 - - - - - 3 

6 หน�วยตรวจสอบภายใน - - - - - - - - - - - - 0 

รวม 2 - 1 3 3 - 4 - - - 1 - 14 
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- อัตรากำลังลูกจ�าง  พนักงานจ�างตามภารกิจ  และลูกจ�างท่ัวไป 
 

ท่ี หน3วยงาน ลูกจ-างประจำ พนง.จ-างตาม
ภารกิจ 

พนง.จ-าง
ท่ัวไป 

รวม 

๑ สำนักปลัด - 2 1 3 
๒ กองคลัง - 2 - 2 
๓ กองช�าง - 4 1 5 
๔ กองการศึกษาฯ - 3 3 6 
5 กองสวัสดิการสังคม - 1 - 1 
6 หน�วยตรวจสอบภายใน - - - - 

รวม - 12 5 17 
 
-ครู วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 2 คน  

ท้ังน้ี องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ ได�จ�างเหมาบริการบุคคล เพ่ือปฏิบัติงานให�กับองค�การบริหารส�วน
ตำบลแชะ สำนักปลัด   จำนวน   2 คน 
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           13. แผนภูมิโครงสร-างการแบ3งส3วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปI ประจำปIงบประมาณ  พ.ศ.2564-2566 

องค�การบริหารส�วนตำบล  ประเภทสามัญ 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดองค%การบริหารส�วนตำบล 

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 
 

รองปลัดองค%การบริหารส�วนตำบล 

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 
 

สำนักงานปลัด อบต. 
หัวหนาสำนักปลัด อบต. 

 (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับตน) 
 

กองคลัง 

ผูอำนวยการกองคลัง 

กองสวัสดิการสังคม 

ผูอำนวยการกองสวัสดิการฯ 

กองการศึกษา ศาสนา ฯ 

ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ 

กองช�าง 

ผูอำนวยการกองช�าง 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานการเจาหนาที่ 
- งานยุทธศาสตร%และงบประมาณ 
- งานนิติการ 
- งานป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานเทศกิจ 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
- งานส�งเสริมการเกษตร 
- งานส�งเสริมปศุสัตว% 
 

- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทะเบียนทรัพย%สิน 
- งานเร�งรัดและจัดเก็บรายได 
 

- งานแบบแผนและก�อสราง 
- งานควบคุมอาคาร 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานปฏิบัติตามพรบ.ควบคุมอาคาร 
- งานผังเมือง 
 

- งานบริหารงานการศึกษา 
- งานส�งเสริมการศึกษา ศาสนาฯ 
- งานกิจการโรงเรียน 
 

-  งานสังคมสงเคราะห% 
-  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
-  งานส�งเสริมพัฒนาชุมชน 
 

 

หน�วยตรวจสอบภายใน 

-นักวิชการตรวจการสวบภายใน ปก./ชก. 
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บทที่ 3 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 

3.1 แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1.1 แนวทางดำเนินงาน  ในการบริหารความเสี่ยงขององค�การบริหารส�วนตำบลแชะ แบ�งเป�น 2 ระยะ 
ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การเร่ิมต-นและพัฒนา 

1) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค�การบริหารส�วนตำบลแชะ 
2) ระบุปQจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปQจจัยเสี่ยง 
3) วิเคราะห�และจัดลำดับความสำคัญของปQจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน 
4) จัดทำแผนบริหารความเส่ียงของปQจจัยเสี่ยงที่อยู�ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปQจจัยเสี่ยงท่ีอยู�ใน 

ระดับปานกลางที่มีนัยสำคัญ 
5) สื่อสารทำความเข�าใจเก่ียวกับแผนบริหารความเสี่ยงให�ผู�ปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตำบล 

แชะรับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได� 
6) รายงานความก�าวหน�าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
7) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ระยะที่ 2 การพัฒนาสู3ความย่ังยืน 
1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 
2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต�ละประเภท 
3) ผลักดันให�มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค�กร 
4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1.2 กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด�วย 
 1) ผู�บริหารท�องถ่ิน มีหน�าท่ีแต�งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส�งเสริมให�มีการบริหาร 

จัดการความเสี่ยงอย�างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให�ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต�อไป 

2) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน�าที่ดำเนินการให�มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง  
จัดทำแผนบริหารความเส่ียง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมท้ัง
ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานต�อไปในอนาคต 

3) ผู�ปฏิบัติงาน หรือเจ�าหน�าท่ี สำนัก/กอง ขององค�การบริหารส�วนตำบลแชะ มีหน�าที่สนับสนุน 
ข�อมูลที่เก่ียวข�องให�กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให�ความร�วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
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3.2 โครงสร-างการบริหารความเส่ียง 
 
 

 
 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
หน-าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร-าง 
 โครงสร�างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด�วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การ
ดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซ่ึงในแต�ละองค�ประกอบมีอำนาจหน�าที่ ดังน้ี 

1.2.1 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
1) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4) พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

1.2.2 ผู�บริหารท�องถ่ิน 
1) แต�งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2) ส�งเสริมและติดตามให�มีการบริหารความเสี่ยงอย�างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
3) พิจารณาให�ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

3.2.3 หน�วยตรวจสอบภายใน 
  1) สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

นายกองค�การบริหารส3วนตำบลแชะ 

ประธานคณะทำงานการบริหารจัดการความเส่ียง     
(ปลัดองค�การบริหารส3วนตำบลแชะ) 

คณะทำงานการบริหารจัดการความเส่ียง     
(หัวหน-า/ผู-อำนวยการกอง) 

คณะทำงานบริหารความเส่ียงทุกสำนัก/กอง 
 

ฝLายเลขานุการ (ฝLายแผนฯ)                                                              
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
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  2) นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให�คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบและ
ให�ข�อเสนอแนะ 
3.2.4 เจ�าหน�าที่ สำนัก/กอง 
  1) สนับสนุนข�อมูลท่ีเก่ียวข�องให�กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2) ให�ความร�วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

3.3 คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง 
  องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ ได�มีการแต�งต้ังคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่ง
องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ ที่ 425/2564 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2564  โดยมีองค�ประกอบและอำนาจหน�าท่ี 
ดังต�อไปน้ี  

1. นายล�อม แย�มสุวรรณรัตน�  ปลัด อบต.แชะ   ประธานกรรมการ 
2. นางณักษ�ลภัส เข็มเพชรจรัส  ผู�อำนวยการกองคลัง  กรรมการ 
3. นายเฉลิมชาติ แสไพศาล  ผู�อำนวยการกองช�าง  กรรมการ 
4. นางจารุวรรณ เพิ่มพูน   ผู�อำนวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ 
5. นางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรรณ ผู�อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
5. นางวิมลนันท� ดุษดี   หัวหน�าสำนักปลัด  กรรมการ/เลขานุการ 
6. นางกรรณิการ� ชำนาญค�า  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู�ช�วยเลขานุการ 
7. นางสาวณพนาฎ เยื่องกระโทก  นักจัดการทั่วไปชำนาญการ ผู�ช�วยเลขานุการ 
 

ให�คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน�าที่ดังต�อไปนี้ 
1) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5) รายงานผลความคืบหน�าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให�ทราบอย�างน�อยปNละ 

1 ครั้ง 
6) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนที่เก่ียวข�องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได�รับมอบหมาย 
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บทท่ี 4 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป�นกระบวนการที่ใช�ในการระบุ วิเคราะห� ประเมินและจัดลำดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต�อการบรรลุวัตถุประสงค�ในการดำเนินงานขององค�กร รวมท้ังการจัดทำแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปFองกันหรือลดความเสี่ยงให�อยู�ในระดับที่ยอมรับได� ซึ่งองค�การ
บริหารส�วนตำบลแชะ มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 ข้ันตอนหลัก ดังน้ี 

1. ระบุความเสี่ยง เป�นการระบุเหตุการณ�ใดๆ ทั้งท่ีมีผลดีและผลเสียต�อการบรรลุวัตถุประสงค�  
โดยต�องระบุได�ด�วยว�าเหตุการณ�นั้นจะเกิดที่ไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนได�อย�างไร 

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

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

4. รายงานและติดตามผล เป�นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ 
เสี่ยงท่ีได�ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให�ฝKายบริหารรับทราบและให�ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป�นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปN  
เพื่อให�มั่นใจว�าองค�กรมีการบริหารความเสี่ยงเป�นไปอย�างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต�อง และมีประสิทธิผล มาตรการ
หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได�จริงและอยู�ในระดับท่ี
ยอมรับได� หรือต�องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให�ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู�หลังมีการจัดการอยู�ใน
ระดับท่ียอมรับได� และให�องค�กรมีการบริหารความเสี่ยงอย�างต�อเน่ือง 

6. ทบทวนการบริหารจัดการความเส่ียง เป�นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหาร 
ความเสี่ยงในทุกข้ันตอน เพ่ือพัฒนาระบบให�ดียิ่งข้ึน 
 
4.1 การระบุความเสี่ยง 
 เป�นกระบวนการที่ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงานร�วมกันระบุความเสี่ยงและปQจจัยเสี่ยง โดยต�องคำนึงถึงความ
เสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปQจจัยทั้งภายในและภายนอก ปQจจัยเหล�านี้มีผลกระทบต�อวัตถุประสงค�และเปFาหมายของ
องค�กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค�กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปQจจัยเสี่ยงจะต�องพิจารณาว�ามี
เหตุการณ�ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม�บรรลุ
วัตถุประสงค�ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย�สินใดที่จำเป�นต�องได�รับการดูแลปFองกันรักษา ดังนั้น จึงจำเป�นต�องเข�าใจใน
ความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปQจจัยเสี่ยง (Risk Factor) และ “ประเภทความเสี่ยง” ก�อนที่จะดำเนินการ
ระบุความเสี่ยงได�อย�างเหมาะสม 

4.1.1 ความเสี่ยง 
  หมายถึง เหตุการณ�หรือการกระทำใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต�สถานการณ�ที่ไม�แน�นอนและจะส�งผล
กระทบหรือสร�างความเสียหาย (ทั้งที่เป�นตัวเงินและไม�เป�นตัวเงิน) หรือก�อให�เกิดความล�มเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะ
บรรลุเปFาหมายตามภารกิจหลักขององค�กร และเปFาหมายตามแผนปฏิบัติงาน 
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 4.1.2 ปNจจัยเสี่ยง 

หมายถึง ต�นเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ที่จะทำให�ไม�บรรลุวัตถุประสงค�ที่กำหนดไว�  
โดยต�องระบุได�ด�วยว�าเหตุการณ�นั้นจะเกิดที่ไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนได�อย�างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยง
ท่ีระบุควรเป�นสาเหตุท่ีแท�จริง เพ่ือจะได�วิเคราะห�และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได�อย�างถูกต�อง โดย
ปQจจัยเสี่ยงแบ�งได� 2 ด�าน ดังนี้ 

1) ปQจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงท่ีไม�สามารถควบคุมการเกิดได�โดยองค�กร อาทิ  
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู�แข�ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม 

2) ปQจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงท่ีสามารถควบคุมได�โดยองค�กร อาทิ กฎระเบียบ  
ข�อบังคับภายในองค�กร วัฒนธรรมองค�กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู�/ความสามารถของบุคลากร 
กระบวนการทำงาน ข�อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ� 

4.1.3 ประเภทความเส่ียง 
 แบ�งเป�น 4 ประเภท ได�แก� 

1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร� หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข�องกับกลยุทธ� เปFาหมาย พันธกิจ  
ในภาพรวมขององค�กรท่ีอาจก�อให�เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือการไม�บรรลุผลตามเปFาหมายในแต�ละประเด็น
ยุทธศาสตร�ขององค�กร 

2) ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติงาน เป�นความเสี่ยงที่เก่ียวข�องกับประเด็นปQญหาการปฏิบัติงาน 
ประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค�กรต�องเผชิญเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� ความเส่ียงด�านนี้ อาทิ 
การปฏิบัติงานไม�เป�นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม�มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม�มีการมอบหมายอำนาจหน�าท่ี
ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

3) ความเสี่ยงด�านการเงิน เป�นความเสี่ยงท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารและควบคุมทางการเงิน 
และการงบประมาณขององค�กรให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินท่ีเกิดจากปQจจัยภายนอก อาทิ 
ข�อบังคับเก่ียวกับรายงานทางการเงินของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ได�แก� กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผนดิน 
สำนักงบประมาณ รวมท้ัง การจัดสรรงบประมาณไม�เหมาะสม 

4) ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ เป�นความเสี่ยงที่เก่ียวข�องกับ 
ประเด็นข�อกฎหมาย ระเบียบ การปกปFองคุ�มครองผู�รับบริการหรือผู�มีส�วนได�เสียการปFองกันข�อมูลรวมถึงประเด็น
ทางด�านกฎระเบียบอ่ืนๆ การระบุความเสี่ยงควรเร่ิมด�วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให�บรรลุ
วัตถุประสงค�ที่กำหนดไว� แล�วจึงระบุปQจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต�อกระบวนการปฏิบัติงานน้ันๆ ทำให�เกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส ปQจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป�นต�นเหตุที่แท�จริง เพื่อท่ีจะสามารถนำไปใช�
ประโยชน�ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได� ท้ังนี้ การระบุความเสี่ยงสามารถดำเนินการได�หลายวิธี 
อาทิ จาการวิเคราะห�กระบวนการทำงาน การวิเคราะห�ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ�านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค�กรอ่ืน การสัมภาษณ� แบบสอบถาม 
4.2 การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยงเป�นกระบวนการที่ประกอบด�วย การวิเคราะห� การประเมิน และการจัดระดับความ
เสี่ยงท่ีมีผลกระทบต�อการบรรลุวัตถุประสงค�ของกระบวนการทำงานของหน�วยงานหรือขององค�กร 
 4.2.1 การกำหนดเกณฑ�การประเมินมาตรฐาน 
  เป�นการกำหนดเกณฑ�ที่จะใช�ในการประเมินความเสี่ยง ได�แก� ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได�กำหนดหลักเกณฑ�
ในการให�คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบไว� 5 ระดับ คือ น�อยมาก 
น�อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
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1. โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ�ความเสี่ยง ซ่ึงจำแนกเป�น  
5 ระดับ คือ 

 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึน 1 เดือนต�อคร้ัง หรือ เกิดข้ึนเป�นประจำ 

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

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึน 1 ปNต�อครั้ง หรือ เกิดข้ึนเป�นบางคร้ัง 

2 น�อย มีโอกาสเกิดข้ึน 2 - 3ปNต�อครั้ง หรือ เกิดข้ึนนานๆ ครั้ง 

1 น�อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึน 5 ปNต�อครั้ง หรือ เกิดข้ึนได�ในกรณียกเว�น 

 
2. ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ� 

ความเสี่ยง จำนวนเป�น 5 ระดับ คือ 
 
ระดับความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด เกณฑ�การประเมิน 

5 รุนแรงที่สุด 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 สถานะของความเส่ียงที่ได�จากการประเมินโอกาสและ 
ผลกระทบของแต�ละปQจจัยเสี่ยง 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 

4.2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
 เป�นการนำความเสี่ยงและปQจจัยเสี่ยงแต�ละปQจจัยที่ระบุไว�มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ�ความเสี่ยง
ต�างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค�าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให�เห็นถึงระดับของ
ความเสี่ยงที่แตกต�างกัน ทำให�สามารถกำหนดการควบคุมความเส่ียงได�อย�างเหมาะสม ซ่ึงจะช�วยให�สามารถวางแผน
และจัดสรรทรัพยากรได�อย�างถูกต�องภายใต�งบประมาณ กำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัดโดยอาศัยเกณฑ�มาตรฐานที่
กำหนดไว�ข�างต�น ซ่ึงมีข้ันตอนดำเนินการดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสความถ่ี ในการเกิดเหตุการณ�ต�างๆ ว�ามีโอกาส ความถ่ีที่จะเกิดนั้น 
มากน�อยเพียงใด ตามเกณฑ�มาตรฐานท่ีกำหนด 

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

4.2.3 การวิเคราะห�ความเส่ียง 
องค�การบริหารส�วนตำบลแชะได�พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ� และระดับผลกระทบของแต�ละปQจจัย

แล�วนำผลที่ได�มาพิจารณาความสัมพันธ�ระหว�างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว�าจะเกิดความเสี่ยงใน
ระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ� x ผลกระทบท่ีจะเกิดความเสียหาย) ซ่ึงจัดแบ�งเป�น 4 ระดับ
ความเสี่ยง คือ 

1) ระดับความเสี่ยงต่ำ คะแนนระดับความเสี่ยง 1–5 คะแนน หมายถึง ระดับความ 
เสี่ยงท่ียอมรับได�โดยไม�ต�องควบคุมความเส่ียง 

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-9 คะแนน หมายถึง ระดับ 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได� แต�ต�องมีการควบคุมเพื่อปFองกันมิให�ความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึนไปอยู�ในระดับที่ไม�สามารถยอมรับ 

3) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 10-17 คะแนน หมายถึง ระดับความ 

ภาพแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 

ผลกระทบ 

โอกาสที่จะเกิด 
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เสี่ยงท่ีไม�สามารถยอมรับได� โดยต�องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให�อยู�ในระดับท่ียอมรับได� 
4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 18-25 คะแนน หมายถึง ระดับ 

ความเสี่ยงที่ไม�สามารถยอมรับได� จำเป�นต�องเร�งจัดการความเสี่ยงให�อยู�ในระดับท่ียอมรับได�ทันที 
การควบคุม หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือข้ันตอนปฏิบัติต�างๆ ซ่ึงกระทำเพ่ือลดความเส่ียง 

และทำให�การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค� มีดังน้ี 
1. การควบคุมเพ่ือการปFองกัน เป�นวิธีการควบคุมที่กำหนดข้ันเพื่อปFองกันไม�ให�เกิด 

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

2. การควบคุมเพ่ือให�ตรวจสอบ เป�นวิธีการควบคุมที่กำหนดข้ึนเพื่อค�นพบข�อผิดพลาดท่ี 
เกิดข้ึนแล�ว เช�น การสอบทาน การวิเคราะห� การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข�อบกพร�อง เป�นต�น 

3. การควบคุมโดยการชี้แนะเป�นวิธีการควบคุมที่ส�งเสริมหรือกระตุ�นให�เกิดความสำเร็จ 
ตามวัตถุประสงค�ท่ีต�องการ เช�น การให�รางวัลแก�ผู�มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป�นต�น 

4. การควบคุมเพ่ือการแก�ไขเป�นวิธีการควบคุมที่กำหนดข้ึนเพื่อแก�ไขข�อผิดพลาดท่ี 
เกิดข้ึนให�ถูกต�อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก�ไขไม�ให�เกิดข�อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต 
4.3 การจัดการความเสี่ยง 
  แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให�เหมาะสมกับ
สถานการณ�ข้ึนอยู�กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเส่ียง แต�อย�างไรก็ตามแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงน้ันต�องคุ�มค�ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร�ในการจัดการ
ความเสี่ยง โดยองค�การบริหารส�วนตำบลแชะมีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังต�อไปน้ี 
 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
ศัพท�ที่นิยมใช-ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 4T 

1. การยอมรับความเส่ียง หมายถึง การตกลงกันท่ีจะ
ยอมรับ เนื่องจากไม�คุ�มค�าในการจัดการหรือปFองกัน แต�
การเลือกบริหารความเสี่ยงด�วยวิธีนี้ต�องมีการติดตามเฝFา
ระวังอย�างสม่ำเสมอ 

Risk Acceptance (Accept) Take 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุง
ระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม� เพื่อลด
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจจะ
เกิดข้ึนจากความเสี่ยงให�อยู�ในระดับท่ียอมรับได� 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
เสี่ยงท่ีอยู�ในระดับสูงมาก และไม�อาจยอมรับได� จึง
ตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมท่ีจะก�อให�เกิดความ
เสี่ยงน้ันไป 

Risk AD voidance (AD void) Terminate 
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4.4 การรายงานและติดตามผล 
 หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล�ว จะต�องมีการรายงานและติดตามผล
เป�นระยะ เพื่อให�เกิดความม่ันใจว�าได�มีการดำเนินงานไปอย�างถูกต�องเหมาะสม โดยมีเปFาหมายในการติดตามผล คือ
เป�นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงท่ี
ได�มีการดำเนินการไปแล�วว�าบรรลุตามวัตถุประสงค�ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม� โดยหน�วยงานต�องสอบทานดู
ว�าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให�ดำเนินการต�อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใด
ควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให�ฝKายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได�กล�าวไว�ข�างต�น ทั้งน้ี
กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข�อมูลที่ต�องติดตามหรืออาจทำ การติดตาม พร�อมทั้งกำหนดความถ่ีในการติดตาม
ผล โดยสามารถติดตามผลได�ใน 2 ลักษณะ คือ 

1) การติดตามผลเป�นรายคร้ัง เป�นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช�น ทุก 3 เดือน 6  
เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปN เป�นต�น 

2) การติดตามผลในระหว�างการปฏิบัติงาน เป�นการติดตามที่รวมอยู�ในการดำเนินงานต�างๆ  
ตามปกติของหน�วยงาน 
 

4.5  การประเมินผลการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จะต�องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปNต�อผู�บริหารท�องถิ่น เพื่อให�มั่นใจว�าองค�การบริหารส�วนตำบลแชะ มีการบริหารความเสี่ยงเป�นไปอย�าง
เหมาะสมเพียงพอ ถูกต�อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลด
และควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนได�จริงและอยู�ในระดับท่ียอมรับได� หรือต�องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม 
เพื่อให�ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู�หลังมีการจัดการอยู�ในระดับที่ยอมรับได� และให�องค�กรมีการบริหารความเสี่ยงอย�าง
ต�อเน่ืองจนเป�นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน 
 

4.6  การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
 การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป�นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก
ข้ันตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให�ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง
เป�นประจำทุกปN 
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บทที่ 5 
    แผนบริหารจัดการความเส่ียง 

 
5.1  ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1. การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง 

ได�นำแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนดำเนินงานประจำปNงบประมาณ พ.ศ.  
2565 จุดอ�อนและ/หรือ ข�อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน และการ วิเคราะห�ความ
เสี่ยงและปQจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร�วมพิจารณาในที่ประชุมโดยวิเคราะห�จาก
ปQจจัยที่ก�อให�เกิดความเสี่ยง 4 ด�าน ได�ดังน้ี 

1. ความเสี่ยงด�านกลยุทธ� 
2. ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติงาน 
3. ความเสี่ยงด�านการเงิน 
4. ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได�ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของ 
ความเสี่ยงจัดลำดับความเสี่ยงที่ได�จากการวิเคราะห� เพ่ือประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปN พ.ศ. 
2565 ดังนี้ 
5.2  การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค�ขั้นตอน 
 

การกำหนดข้ันตอนและวัตถุประสงค� 
ยุทธศาสตร� 

(1) 
ขั้นตอน (กลยุทธ�) 

(2) 
ยุทธศาสตร�ที่ ๑ ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านสานต�อแนวทาง
พระราชดำริ 

๑. ประสาน และบริหารจัดการน้ำตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว ฯ เม่ือปN ๒๕๓๘ เพื่อแก�ไข และปFองกัน
ปQญหาอุทกภัยอย�างเป�นระบบ 
๒. พัฒนาขุดลอกคูคลองสงวน และเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตรเพื่อการ
อุปโภค และบริโภครวมท้ังวางโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อแก�ไขปQญหา
น้ำท�วม และน้ำแล�ง 
๓. พัฒนาชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

๑. ส�งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาให�เป�นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาให�เป�นผู�มีคุณภาพมีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานสากล
รองรับประชาคมอาเซียน 
๒. การพัฒนา และเตรียมบุคลากรด�านการศึกษา (ครู บุคลากรทางากร
ศึกษา นักเรียน) ให�เป�นผู�มีคุณภาพมีทักษะ และศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓. ส�งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค� 

ยุทธศาสตร� 
(1) 

ข้ันตอน (กลยุทธ�) 
(2) 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านการพัฒนาการเกษตร 

๑. ลดต�นทุนการผลิต และเพ่ิมมูลค�าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผล
ให�มีคุณภาพมีมาตรฐาน สากลโดยการร�วมมือ และให�ความร�วมมือกับ
หน�วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน 
๒. ส�งเสริม และพัฒนาเครือข�ายผู�นำด�านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓. ส�งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค�าทางการเกษตร และเพิ่มช�องทางตลาด 
๔. สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือกตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 ยุทธศาสตร�ด�าน
การพัฒนาสังคม 
 
 
 
 
 

๑. ส�งเสริม และพัฒนาบทบาทของผู�นำชุมชน คณะกรรมการหมู�บ�าน และ
ชุมชนให�เข�มแข็ง 
๒. ส�งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน 
๓. ส�งเสริมพัฒนาบทบาท และคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู�สูงอายุ ผู�
พิการ ผู�ด�อยโอกาส ประชาชน  
๔. ปFองกัน และแก�ไขปQญหาการเสพ การผลิต และการจำหน�ายยาเสพติดใน
ทุกระดับ 

ยุทธศาสตร�ที่ 5 ยุทธศาสตร�ด�าน
การพัฒนาสาธารณสุข 

๑. ส�งเสริมสุขภาพ และอนามัยของประชาชนในทุกระดับให�มีสุขภาพแข็งแรง
โดยให�การเรียนรู�การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การปFองกันโรค การใช�
ยาอย�างถูกต�อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน� และการเข�ารับการ
ตรวจสุขภาพ หรือการรับบริการด�านสาธารณสุขตามข้ันตอน และวิธีการ
ทางการแพทย� 
๒. การปFองกัน การควบคุมการแพร�ระบาดของโรคติดต�อ 

ยุทธศาสตร�ที่ 6 ยุทธศาสตร�ด�าน
การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 

๑. การจัดให�มี และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ และการ
ปรับปรุงบำรุงรักษา 
๒. การจัดให�มีสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
๓. การจัดให�มีผังเมืองของท�องถ่ิน และผังเมืองรวม 
๔. การสร�าง และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ที่เชื่อมระหว�างองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน 

ยุทธศาสตร�ที่ 7 ยุทธศาสตร�ด�าน
การพัฒนาการท�องเที่ยวศาสนา 
– วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
 

๑. พัฒนาฟ��นฟู และส�งเสริมกิจกรรมด�านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีของชุมชน โดยการอนุรักษ�สืบสานต�อ และเชื่อมโยงสู�กิจกรรมการ
ท�องเที่ยว 
๒. พัฒนา และฟ��นฟูแหล�งท�องเท่ียว สร�างแหล�งท�องเที่ยวใหม� รวมทั้ง
กิจกรรมด�านการท�องเที่ยว   
๓. ส�งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมกีฬา และจัดการแข�งขันกีฬาประเภทต�าง 
ๆ รวมถึงการสร�างความเป�นเลิศทางด�านกีฬา 
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การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค� 
ยุทธศาสตร� 

(1) 
ข้ันตอน (กลยุทธ�) 

(2) 
ยุทธศาสตร�ที่ 8 ยุทธศาสตร�ด�าน
การบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี 

๑. ปรับปรุงโครงสร�างการบริหารงาน ให�รองรับการปฏิบัติภารกิจหน�าที่ 
ตามท่ีกฎหมายกำหนดอย�างมีประสิทธิภาพ 
๒. สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให�ได�รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูน
ความรู� เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให�เกิดประสิทธิผลในการ
บริการประชาชน และในการสื่อสารและร�วมมือกับประชาคมอาเซียน 
๓. ส�งเสริม สนับสนุนประชาชนให�มีส�วนร�วมในการกำหนดนโยบาย และ
ความต�องการของประชาชนในการพัฒนา 

ยุทธศาสตร�ที่ 9 ยุทธศาสตร�ด�าน
การรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย�สิน 

๑. ส�งเสริม สนับสนุน และร�วมมือกับส�วนราชการ หน�วยงาน มูลนิธิการกุศล 
และองค�กรที่เก่ียวข�องในการเตรียมความพร�อมในการปFองกันภัย และการ
ช�วยเหลือผู�ประสบภัย 
๒. ส�งเสริม พัฒนาบุคลากร และอาสาสมัครปFองกันภัยฝKายพลเรือน (อปพร.) 
และดูแลรักษาความปลอดภัยการจราจร และการปFองกัน และบรรเทาสา
ธารณภัย 

ยุทธศาสตร�ที่ 10 ยุทธศาสตร�
ด�านการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล�อม 

๑. พัฒนาฟ��นฟู และอนุรักษ�ธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม แหล�งน้ำ ลุ�มน้ำลำคลอง 
และปKาไม�ให�มีความอุดมสมบูรณ� 
๒. รณรงค�สร�างจิตสำนึกเพ่ือปFองกัน และแก�ไขปQญหามลพิษ และปQญหา
สิ่งแวดล�อมของชุมชนท�องถ่ินทุกระดับ   
๓. จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
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RM-1 
องค�การบริหารส3วนตำบลแชะ 

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร�/ข-อบัญญัติ 
ประจำปIงบประมาณ ๒๕๖5 

 
รหัสความ

เสี่ยง 
ยุทธศาสตร�ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมที่

สนับสนุนยุทธศาสตร� 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัตถุประสงค� ตัวชีวัด เป%าหมาย 

1 ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการการควบคุม
และปFองกันโรคพิษ
สุนัขบ�า 
 
 
 
 
 

100,000 เพื่อควบคุมและ
ปFองกันโรคพิษสุนัขบ�า 

จำนวนโรคพิษสุนัขบ�า
ได�ลดลง 

สามารถปFองกัน และ
แก�ไขโรคพิษสุนัขบ�าได� 
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RM-1 
องค�การบริหารส3วนตำบลแชะ 

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร�/ข-อบัญญัติ 
ประจำปIงบประมาณ 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�การบริหารส3วนตำบลแชะ 

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร�/ข-อบัญญัติ 
ประจำปIงบประมาณ ๒๕๖5 

 
รหัสความ

เสี่ยง 
ยุทธศาสตร�ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมที่

สนับสนุนยุทธศาสตร� 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัตถุประสงค� ตัวชี้วัด เป%าหมาย 

3 - งานบริหารงาน
การศึกษา 
 
 
 

- 1. เพื่อให�การ
ปฏิบัติงานด�านการเงิน 
การบัญชี และการพัสดุ
ของสถานศึกษาถูกต�อง
และเป�นไปตามข�อ
ระเบียบกฎหมาย และ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข�อง 
2. รายงานประจำปNมี
ความถูกต�องเชื่อถือได� 
แล�วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
3. เพื่อให�การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุ
วัตถุประสงค�ตาม
เปFาหมายที่กำหนด 

จัดทำรานงานการเงิน
ประจำปNได�ถูกต�องและ
แล�วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

บุคลากรมีความรู� 
ทักษะและปฏิบัติงาน
ด�านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุได�อย�าง
ถูกต�องและมี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
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RM-1 
องค�การบริหารส3วนตำบลแชะ 

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร�/ข-อบัญญัติ 
ประจำปIงบประมาณ 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�การบริหารส3วนตำบลแชะ 

การวิเคราะห�ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง 
ประจำปIงบประมาณ ๒๕๖5 

 
รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� ผู-รับผิดชอบ/
หน3วยงาน 

ความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ คะแนนความ
เสี่ยง/ระดับ
ความเสี่ยง 

การตอบสนอง
ความเสี่ยง 

1 โครงการควบคุม
และปFองกันโรคพิษ
สุนัขบ�า 
 
 

เพื่อควบคุมและ
ปFองกันโรคพิษสุนัข
บ�า 

สำนักปลัด มีการ
ดำเนินการ
ปFองกัน 
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ�าในเขต
พื้นที่ยังไม�ถึง
ร�อยละ 100 
 

ยุทธศาสตร� 2 3 6 การควบคุมความ
เสี่ยง 
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RM-2 
องค�การบริหารส3วนตำบลแชะ 

การวิเคราะห�ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง 
ประจำปIงบประมาณ ๒๕๖5 

 
รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� ผู-รับผิดชอบ/
หน3วยงาน 

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�การบริหารส3วนตำบลแชะ 

การวิเคราะห�ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง 
ประจำปIงบประมาณ ๒๕๖5 

 
รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� ผู-รับผิดชอบ/
หน3วยงาน 

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. รายงานประจำปNมีความ
ถูกต�องเชื่อถือได� แล�วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
3. เพื่อให�การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุ
วัตถุประสงค�ตามเปFาหมายที่
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�การบริหารส3วนตำบลแชะ 

การวิเคราะห�ประเมินโอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง 
ประจำปIงบประมาณ ๒๕๖5 

 
รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� ผู-รับผิดชอบ/
หน3วยงาน 

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�การบริหารส3วนตำบลแชะ 

แบบรายงานการจัดทำเผนบริหารความเสี่ยง 
ประจำปIงบประมาณ ๒๕๖5 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/
กิจกรรมความ

เสี่ยง 

ความเสี่ยง ตัวชี้วัด ระดับ
ผลกระทบของ

ความเสี่ยง 

วิธีดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

ผู-รับผิดชอบ/
หน3วยงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

วิธีดำเนินการ
ติดตามและ

รายงานความ
เสี่ยง 

1 โครงการควบคุม
และปFองกันโรค
พิษสุนัขบ�า 

มีการดำเนินการ
ปFองกัน 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�ในเฟสบุ�ค 
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�การบริหารส3วนตำบลแชะ 

แบบรายงานการจัดทำเผนบริหารความเสี่ยง 
ประจำปIงบประมาณ ๒๕๖5 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/
กิจกรรมความ

เสี่ยง 

ความเสี่ยง ตัวชี้วัด ระดับ
ผลกระทบของ

ความเสี่ยง 

วิธีดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

ผู-รับผิดชอบ/
หน3วยงาน 

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�การบริหารส3วนตำบลแชะ 

แบบรายงานการจัดทำเผนบริหารความเสี่ยง 
ประจำปIงบประมาณ ๒๕๖5 

รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/
กิจกรรมความ

เสี่ยง 

ความเสี่ยง ตัวชี้วัด ระดับ
ผลกระทบของ

ความเสี่ยง 

วิธีดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

ผู-รับผิดชอบ/
หน3วยงาน 

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
การเงินประจำปN
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�การบริหารส3วนตำบลแชะ 

แบบรายงานการจัดทำเผนบริหารความเสี่ยง 
ประจำปIงบประมาณ ๒๕๖5 

 
รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/
กิจกรรมความ

เสี่ยง 

ความเสี่ยง ตัวชี้วัด ระดับ
ผลกระทบของ

ความเสี่ยง 

วิธีดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

ผู-รับผิดชอบ/
หน3วยงาน 

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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ภาคผนวก 
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(   ) รอบ 3 เดือน 
(   ) รอบ 6 เดือน 
(   ) รอบ 12 เดือน 

RM-4 
องค�การบริหารส3วนตำบลแชะ 

แบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 
ประจำปIงบประมาณ ๒๕๖5 

 
รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/
กิจกรรมความ

เสี่ยง 

วิธีดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู-รับผิดชอบ ผลลัพธ�การดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ร-อยละ
ความ

คืบหน-า 

ปNญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก-ไขปNญหา 
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RM-5 
องค�การบริหารส3วนตำบลแชะ 

แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง 
ประจำปIงบประมาณ ๒๕๖5 

 
รหัส
ความ
เสี่ยง 

โครงการ/
กิจกรรม

ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ก3อนการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

วิธีดำเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

ผลการ
ดำเนินการจาก

การจัดการความ
เสี่ยง 

หลังการดำเนินการ การ
เปลี่ยนแป
ลงระดับ
ความ
เสี่ยง 

ความ
เสี่ยง

คงเหลือ/
เกิดขึ้น
ใหม3 

สรุปความ
เสี่ยง 

แนวทาง/
มาตรการ

จัดการความ
เสี่ยง/วิธีการ
ดำเนินงาน

สำหรับปIถัดไป 

โอ 
กาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

โอ 
กาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ควบ
คุม
ได- 

ควบ
คุม

ไม3ได- 

 
 
 
 
 
 
 

               

 
 








