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ค าน า 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จัดท าตาม 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ 

ภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ 

กระทรวงการคลังก าหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562     

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความส าคัญ และน ามาใช้อย่างแพร่หลายในการ 

บริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลการด าเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการ 

ด าเนินงานจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ 

ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรด้วยพัฒนากระบวนการท างานให้

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เล็งเห็นถึงประโยชน์ของ

การบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้ มีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเป็นกรอบขั้นตอนของการ

ด าเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม หลักวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งก าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้

สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการ บริหารคว ามเสี่ ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพใน การจัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนใน

พ้ืนที่และการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ให้เป็นประโยชน์สูงสุด 
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บทที่ 1  
บทน า 

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการด าเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายใน        

และ ภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities)      
ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้น     
การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุ 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบส าคัญของการก ากับ 
ดูแลกิจการ ที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จึงให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการก าหนด
นโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหาร ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด” และหนังสือ 
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 

ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและ 

ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
หน่วยงาน รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 
ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 
 “ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความ 
เสียหาย ท าให้วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) ที่องค์กรก าหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ ประสบ
ผลส าเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ ด าเนินงานใด 
ๆ ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงดังกล่ าว อาจอยู่ใน
กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การวางกลยุทธ์และแผนงาน การ ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และโครงการที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงาน ภายในที่ท าการ 
การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น 

“โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง” หมายถึง การจัดท าโครงการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ 
ของทรัพยากรต่าง ๆ กระบวนการท างาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้น ๆ 
 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตามการปฏิบัติ ตามวิธีการ
บริหารความเสี่ยง ระหว่างการปฏิบัติงาน หรืออาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หรือการ ประเมินผล
แบบต่อเนื่อง 



 
 

 
 

2 
“การประเมินผล” หมายถึง การประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของการบริหาร 

ความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ก าหนด โดยมีขอบเขตในช่วงการประเมินขึ้นอยู่กับประสิทธิผล การติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก เช่น การประประเมินผลช่วง 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

“สารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็น 
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานในโครงการนั้นๆ 
  “การสื่อสาร” หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจใช้ 
คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การท าหนังสือเพ่ือขอให้เสนอ 
แผน/โครงการ เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประเภทของความเสี่ยง 
ก าหนดประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการด าเนินงานของ
องค์กร การก าหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน 
 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ 
การเงินที่ใช้ในการด าเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น 
 3. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ 
ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ 
ความ เสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่ 
เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง 
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 
 1. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์  จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร              
การเปลี่ยนแปลง ระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุม กากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น 
 2. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือ สภาพการแข่งขนั สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น 
การบริหารความเสี่ยง  (RISK Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ยงและการก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง การบริหารความ เสี่ยงแบบบูรณา
การ (Enterprise Risk Management : ERM) คือ ขบวนการที่จัดท าโดยฝ่ายบริหาร เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ 
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จัดท าแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งออกแบบมาเพ่ือระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนมี ผลกระทบกับองค์กรและจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบไป
ด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

  - วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 
  - โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Structure) 
  - กระบวนการ (Process) 
  - ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure) 
  “การบริหารความเสี่ยงขององค์กร” คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การ
ด าเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและ 
ขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 
อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ 

“ความจ าเป็นของการบริหารความเสี่ยง” คือ การด าเนินงานขององค์กรนั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ 
สร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรซึ่งประกอบด้วย รัฐบาล บุคลากรในหน่วยงานและ 
หน่วยงานในสังกัด และประชาชนผู้ รับบริการในปัจจุบันองค์กรต้องด าเนินงานภายใต้สภาวะของ               
การเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ ทั้งจากระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง 
ความต้องการสังคม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การด าเนินงานเพ่ือสร้างคุณค่าดังกล่าวนั้น อาจมีผลกระทบ 
จากความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน และส่งผลกระทบ 
ให้คุณค่าที่ควรจะมีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นต้องลดลงหรือหมดไป ดังนั้น การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง 
ภายในองค์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ ยงที่ส าคัญให้อยู่ใน 
ระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด 

“ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Appetite)” คือ ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยง ที่องค์กรจะยอมรับ
ได้ เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่องค์กรจะก าหนดนั้น จะระบุเป็น เป้าหมายค่า
เดียว หรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ซึ่งข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
 “ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Tolerance)” หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือ 
ประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งทาให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใน 
เกณฑ์ท่ียอมรับได ้
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บทที่ 2 
แนวทางการด าเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง 
1. เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กร มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถ 

บริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน 
2. เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ สามารถด าเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่ก าหนดใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า

ใหญ่ ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขฯ กอง
ส่งเสริมการเกษตร และหน่วยตรวจสอบภายใน 

4. เพ่ือเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
และ เป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
 

 
 

นายก อบต. 

ปลัด อบต. 

คณะท างานการบรหิารจัดการความเสี่ยง 

ผู้อ านวยการกอง/งาน 

บุคลากรในหน่วยงาน 

 

 

 

 



 
 

 
 

5 
เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. ผู้บริหาร ปลัด อบต.  หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกอง/งาน และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการบริหาร ความเสี่ยง เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

2. จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน 

3. สามารถน าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
1. เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เป็นการด าเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร 
2. ชวยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งจะท าให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจ

เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญท่ีส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ 
องค์กรได้อย่างครบถ้วน 

3. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยให้ 
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การ ติดตาม
ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้าง มูลค่าเพ่ิม
ให้แก่องค์กร 

4. ชวยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบ การตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจ ใน
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

5. ชวยในการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมการ และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง 
1. ให้ความส าคัญกับภาระงาน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความส าคัญต่อภารกิจหลักของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ภายใต้หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะน ามา
พิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/
กิจกรรมที่จะน ามาบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีค่าคะแนนรวมสูง มาด าเนินการ
บริหารความเสี่ยง 

 



 
 

 
 

6 
หลักเกณฑ์ เกณฑ์คะแนนการพิจารณา น  าหนัก 

(ร้อยละ) 1 2 3 
1. ความสอดคล้องกับ ไม่สอดคล้องกับกล - สอดคล้องกับกลยุทธ์ 40 
กลยุทธ์ในประเด็น ยุทธ์ในประเด็น  ในประเด็น  
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์  

2. การส่งผลกระทบต่อ ส่งผลกระทบต่อ ส่งผลกระทบต่อ ส่งผลกระทบต่อ 40 
ความส าเร็จของนโยบาย ความส าเร็จในระดับ ความส าเร็จในระดับ ความส าเร็จในระดับ  
 ผลผลิต เป้าหมาย เป้าหมายการ  
   ให้บริการ  

3. งบประมาณท่ีได้รับใน ไม่เกิน 500,000 เกินกว่า 500,000 เกินกว่า 20 
ปีงบประมาณ ในแต่ละป ี บาท – 2,000,000 บาท 2,000,000 บาท  
(กรณีมีงบประมาณ)     

2. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ การบริหารความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและยุทศาสตร์จังหวัด 
 
การจัดการความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ลดลง หรือผลกระทบ ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการ
จัดการความเสี่ยงมี หลายวิธี เช่น 
 - การยอมรับความเสี่ยง (RisK Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าใน
การ จัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 
 - การลด/การควบคุม/ป้องกันความเสี่ยง (RISK Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน หรือ
การ ออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่ 
องค์กรยอมรับได ้
 - การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (RISK Sharing) เป็นการกระจายหรือ ถ่ายโอนความ
เสี่ยง ให้ผู้อ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 



 
 

 
 

7 
 - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (RISK Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และ
หน่วยงาน ไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมนั้นไป 
 

 ต้องการ ไม่ต้องการ 

ปัจจุบัน 
(สิ่งที่มี) 

คงสภาพ/ท าให้ดีขึ้น 
(จุดแข็ง) 

ก าจัด 
(จุดอ่อนและปัญหาปัจจุบัน) 

อนาคต 
(สิ่งที่ไม่มี) 

สิ่งที่ต้องการจะมี 
(ทิศทางในอนาคต) 

หลีกเลี่ยง 
(ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น) 

การระบุเหตุการณ์/ปัจจัยเสี่ยงและ 
แนวคิดการบริหารความเสี่ยงบางประการ 

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจ าเป็นจะต้องท าควบคู่กับการก ากับดูแลและตรวจสอบอย่างมี 
ประสิทธิภาพความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

สิ่งที่เป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการก ากับดูแลกิจที่ดีนั้น ประกอบด้วย 
รากฐานที่ 1 การควบคุมภายใน 
 การควบคุมภายใน คือ กระบวนการ (process) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหาร และบุคลากรขององค์กร จัดให้
มีขึ้น เพ่ือให้สามารถมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า หากได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้แล้ว องค์กรจะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ โดยวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
 1. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Effectiveness and efficiency of 
operations)   

2. ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (Reliability of financial reporting) 
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance with applicable with 

laws and regulations) 
การก าหนดวัตถุประสงค์ขึ้นมานั้น ผู้บริหารจะต้องก าหนดวิธีการท างานให้ไปสู่วัตถุประสงค์นั้น และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์กรให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
ด้วยการควบคุมต่างๆ เหล่านี้ ก็คือ การควบคุมกระบวนการภายในองค์กร หรือเรียกสั้นๆ ว่า การควบคุมภายใน
นั่นเอง 

ดังนั้น ทุกหน่วยงานในองค์กรจะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมขึ้นมา การจัดวาง 
ระบบการควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบดีว่างานจุดใดของตนมีความเสี่ยง 
จากนั้นก็จะประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบการควบคุมขึ้น เพ่ือป้องกันแก้ไขหรือตรวจหาความเสี่ยง เหล่านั้น 
โดยการควบคุมภายในมักจะถูกก าหนดออกมาในรูปของระเบียบ ข้อบังคับ หรือคู่มือการปฏิบัติงาน ต่างๆและ
เช่นเดียวกัน การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนดขึ้นมา นั้น ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของ แต่ละ
หน่วยงาน การควบคุมภายในดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร 



 
 

 
 

รากฐานที่ 2 การบริหารความเสี่ยง 
 การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) คือ การก าหนดแนวทางและกระบวนการในการระบุ 
ประเมิน จัดการและติดตามความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้ง
การ ก าหนดวิธีการในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้ ซึ่ งสามารถ มองได้
เป็น 2 มุมมอง คือ 
 - การก าจัดหรือลดปัจจัยต่างๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ นั่นคือ การปกป้องมูลค่าที่
องค์กรมี อยู่ไม่ให้ถูกท าลายไป 
 - มองหาโอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบในการด าเนินงาน คือ การสร้างมูลค่าให้กับองค์กรการบริหาร
ความ เสี่ยงนั้นคล้ายกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คือ มีการระบุประเมิน และจัดหาวิธีการที่จะจัดการ
กับ ความเสี่ยง แต่ด้วยความที่เป็นศาสตร์ที่ใหม่กว่า และมีพ้ืนฐานมาจากธุรกิจประกันภัยที่จะต้องเผชิญกับมี
ความ ไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกมากมาย จึงท าให้การบริหารความเสี่ยงมีมุมมองที่กว้างขึ้น โดยมองถึงความ
เสี่ยง ที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
หน่วยงาน เช่นเดียวกัน 

รากฐานที่ 3 การตรวจสอบภายใน 
การตรวจสอบภายในมีบทบาทท าให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้น 

ได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร ตลอดจนมีระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจน
ช่วยถ่วงดุลอ านาจไม่ให้มีการใช้อ านาจไปในทางที่ผิดจากการที่หน่วยงานได้จัดให้มีระบบการควบคุม ภายในของ
ตน มีการบริหารความเสี่ยงและมีการปฏิบัติตามแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในก็เหมือนเป็นคนที่มากรอง อีกชั้นหนึ่ง 
เพ่ือให้องค์กร/ผู้บริหาร เกิดความม่ันใจ 

การตรวจสอบภายในนั้นก็ถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการควบคุมภายในและการ 
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะบางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจคิดว่าท าแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว แต่ผู้ตรวจ สอบ
ภายใน เค้าก็จะมีวิธีทดสอบว่าการควบคุมที่ปฏิบัติกันอยู่นั้นความเพียงพอจริงหรือไม่ หรือบางครั้ง อาจมีการ
การปฏิบัติงานกันมานาน แม้ว่าจะมีความช านาญ แต่ก็อาจท าให้ประมาทโดยละเลยบางจุดที่ควร จะต้องควบคุม
ไป หากผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ เค้าจะเป็นคนไปเตือนให้เราระมัดระวังมากข้ึน 

ดังนั้น หากองค์กรของเราสนับสนุนให้รากฐานทั้งสามประการนี้ สามารถท างานได้อย่างเต็มที่ก็จะ ช่วย
ส่งเสริมให้ต้นไม้การก ากับดูแลกิจการที่ดีเจริญงอกงาม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียทุกฝ่าย ใน
องค์กร 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

บทที่ 3 

การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจ าปี พ.ศ.

2565 โดยการวิเคราะห์โดยแยกการวิเคราะห์ออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 

 
 

แผนภูมิแนวทางและขั นตอนการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

การความเสี่ยงที่ได้ 
ระบุไว้เพ่ือการประเมิน 

การให้คะแนนความเป็นไป
ได้ 

การประเมินระดับความ
เสี่ยง 

การตอบสนองและจัดการ 

จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง 

ติดตามและทบทวน 

สรุปและรายงาน 

ต่ า 

ค่อนข้าง
ต่ า 

ค่อนข้างสูง 

ระบุผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 

สูง 

ระบุทรัพยากรท่ีจ าเป็นและ
ระยะเวลา 

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องจัดการ
แก้ไขทันที 

ระดับท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้ 

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความ
เสี่ยง 

 

ระดับท่ียอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุม 
ความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

แบบ R 01 

กระดาษการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ได้ท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ตามปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด

ความเสี่ยงในด้านต่างๆ สรุปดังนี้ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง ด้าน แหล่งที่มาของความเสี่ยง 
ส านักปลัด 

1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ 
1.1 เลขทะเบียน กฉ 6926 ชัยภูมิ 
1.2 เลขทะเบียน กข 9910 ชัยภูมิ 
1.3 เลขทะเบียน ผษ 4720 ขอนแก่น (กู้ชีพ) 
1.4 เลขทะเบียน บธ 3338 ชัยภูมิ (กู้ชีพ) 
1.5 เลขทะเบียน บธ 2042 ชัยภูมิ (ดับเพลิง) 

- อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน - ด้านงานบริหารทั่วไป - ปัจจัยภายใน 
- ปัจจัยภายนอก 

2 งานนโยบายและแผน(การประชาคมจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น) 

- ประชาชนขาดความเข้าใจในการประชาคม
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- ประชาชนไม่เข้าร่วมการประชาคมท้องถิ่น 
เพ่ือร่วมการเสนอปัญหาและความต้องการม 
เนื่องจากมีภารกิจที่ต้องเร่งรีบด าเนินการ 

- ด้านงานนโยบายและแผน - ปัจจัยภายใน 
- ปัจจัยภายนอก 

 



 
 

 
 

แบบ R 01 

กระดาษการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง ด้าน แหล่งที่มาของความเสี่ยง 
3 โครงการในด้านงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 
- การจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล 
- การให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินและบริการ
หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย 

- ด้านงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- ปัจจัยภายใน 
- ปัจจัยภายนอก 

4 โครงการในด้านงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

- บุคลากรปฏิบัติงานมีจ านวนไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินการตามภารกิจที่ได้วางแผนไว้ 

- ด้านงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- ปัจจัยภายใน 
- ปัจจัยภายนอก 

5 งานกิจการสภา - ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ด าเนินการ 

- ด้านงานกิจการสภา - ปัจจัยภายใน 
- ปัจจัยภายนอก 

กองคลัง 
6 การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ

ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบ
ฎีกา 

- ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบฎีกา - ด้านงานการเงินและบัญชี - ปัจจัยภายใน 

7 การเก็บรักษาทรัพย์สินและพัสดุ - ทรัพย์สินและพัสดุสูญหาย - ด้านงานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ 

- ปัจจัยภายใน 
- ปัจจัยภายนอก 

 

 



 
 

 
 

แบบ R 01 

กระดาษการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ได้ท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ตามปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด

ความเสี่ยงในด้านต่างๆ สรุปดังนี้ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง ด้าน แหล่งที่มาของความเสี่ยง 
8 การด าเนินการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารงานคลัง(การจัดเก็บรายได้) 
- องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ มีระบบ
การจัดเก็บรายได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
ครบถ้วนเท่าที่ควร 

- ด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - ปัจจัยภายใน 
- ปัจจัยภายนอก 

กองช่าง 
9 โครงการด้านงานโครงสร้างพ้ืนฐาน - โครงการ่อสร้างฯ มีจ านวนมากท าให้การ

ด าเนินงานตามโครงการฯ มีความเร่งรีบท า
ให้โครงการฯไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เท่าท่ีควร 

- ด้านงานก่อสร้าง 
- ด้านงานออกแบบและควบคุม
อาคาร 

- ปัจจัยภายใน 
- ปัจจัยภายนอก 
 

10 โครงการด้านงานประสารสาธารณูปโภค - ต าบลท่าใหญ่ มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน 
ต้องดูแลในเรื่องงานไฟฟ้าและถนน 

- ด้านงานประสารสาธารณูปโภค - ปัจจัยภายใน 
- ปัจจัยภายนอก 

11 โครงการด้านงานผังเมือง - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
จัดท าแผนที่และการงวางแผนพัฒนาผังเมือง 

- ด้านงานผังเมือง - ปัจจัยภายใน 
 

 



 
 

 
 

แบบ R 01 

กระดาษการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง ด้าน แหล่งที่มาของความเสี่ยง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
12 โครงการด้านงานอนามัยและควบคุมจัดการ

คุณภาพ 
- บุคลากรผู้รับผิดชอบงานมีจ านวนจ ากัด ซึ่ง
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 

- ด้านงานอนามัยและควบคุม
จัดการคุณภาพ 

- ปัจจัยภายใน 
- ปัจจัยภายนอก 

13 โครงการด้านงานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข 

- บุคลากรผู้รับผิดชอบงานมีจ านวนจ ากัด ซึ่ง
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเชี่ยวชาญ 
จึงต้องมีการจัดอบรมเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่
เจ้าหน้าที่ 

- ด้านงานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข 

- ปัจจัยภายใน 
- ปัจจัยภายนอก 

14 โครงการด้านงานรักษาความสะอาด - บุคลากรผู้รับผิดชอบงานมีจ านวนจ ากัด ซึ่ง
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 

- ด้านงานรักษาความสะอาด - ปัจจัยภายใน 
- ปัจจัยภายนอก 

 

 

 



 
 

 
 

แบบ R 01 

กระดาษการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง ด้าน แหล่งที่มาของความเสี่ยง 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
15 โครงการด้านงานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
- บุคลากรผู้รับผิดชอบงานมีจ านวนจ ากัด ซึ่ง
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเชี่ยวชาญ 
จึงต้องมีการจัดอบรมเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่
เจ้าหน้าที่ 

- ด้านงานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ด้านงานกิจการโรงเรียน 

- ปัจจัยภายใน 
- ปัจจัยภายนอก 

16 โครงการด้านงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น - บุคลากรผู้รับผิดชอบงานมีจ านวนจ ากัด ซึ่ง
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 

- ด้านงานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

- ปัจจัยภายใน 
- ปัจจัยภายนอก 

17 โครงการด้านงานกีฬาและนันทนาการ - บุคลากรผู้รับผิดชอบงานมีจ านวนจ ากัด ซึ่ง
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 

- ด้านงานกีฬาและนันทนาการ - ปัจจัยภายใน 
- ปัจจัยภายนอก 

กองสวัสดิการสังคม 
18 โครงการด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน - การตรวจสอบเอกสารในการขอรับเงิน

อุดหนุนต่างๆ 
- ด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน - ปัจจัยภายใน 

- ปัจจัยภายนอก 

 



 
 

 
 

แบบ R 01 

กระดาษการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง ด้าน แหล่งที่มาของความเสี่ยง 
19 โครงการด้านงานสังคมสงเคราะห์ 

- การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
- การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
- การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 

- การตรวจสอบเอกสารในการขอรับเบี้ยยัง
ชีพฯ 

- ด้านงานสังคมสงเคราะห์ - ปัจจัยภายใน 
- ปัจจัยภายนอก 

20 โครงการด้านงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
สตรี 

- กลุ่มของผู้เข้าร่วมโครงการ - ด้านงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
สตรี 

- ปัจจัยภายใน 
- ปัจจัยภายนอก 

กองส่งเสริมการเกษตร 
21 โครงการด้านงานส่งเสริมการเกษตร - บุคลากรผู้รับผิดชอบงานมีจ านวนจ ากัด ซึ่ง

ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
- ด้านงานส่งเสริมการเกษตร - ปัจจัยภายใน 

- ปัจจัยภายนอก 
22 โครงการด้านงานส่งเสริมปศุสัตว์ - บุคลากรผู้รับผิดชอบงานมีจ านวนจ ากัด ซึ่ง

ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
- ด้านงานส่งเสริมปศุสัตว์ - ปัจจัยภายใน 

- ปัจจัยภายนอก 



 
 

 
 

บทที่ 4 

การประเมินความเสี่ยง 

 การประเมินความเสี่ยงหมายถึง กระบวนการน าความเสี่ยงที่ระบุ มาจัดล าดับความเสี่ยง โดยการ

ประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกรทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด คือ ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น    

และผลกระทบ คือ ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อท าการประเมินแล้ว

น ามาก าหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยง เพ่ือช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยง

แล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลังเป็นการจัดล าดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงซึ่งได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ   

และระดับความเสี่ยง ดังนี้ 

1. ตารางการพิจารณาก าหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) 

ตาราง 1.1 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ น ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ 80 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ 61-80 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ 41-60 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ 21-40 

1 น้อยมาก ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือมีโอกาสเกิดข้ึนน้อยกว่าร้อยละ 20 

ตาราง 1.2 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ น ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ตั้งแต่ 8 ครั้งขึ้นไป/ปี 

4 สูง 7 – 8 ครั้ง/ปี 

3 ปานกลาง 5 – 6 ครั้ง/ปี 

2 น้อย 3 – 4 ครั้ง/ปี 

1 น้อยมาก 1 – 2 ครั้ง/ปี 

 

 



 
 

 
 

ตาราง 1.3 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ น ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง หรือบ่อยๆ 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 

2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

2. ตารางการพิจารณาก าหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I) 

ตาราง 2.1 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (ร้อยละ) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ น ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง มากกว่า

ร้อยละ 80 

4 สูง 
มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรงร้อย

ละ 61-80 

3 ปานกลาง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ 41-60 

2 น้อย มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ 21-40 

1 น้อยมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 20 

ตาราง 2.2 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ น ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มากกว่า 2,000,000 ล้านบาท ขึ้นไป 

4 สูง มากกว่า 200,000 – 2,000,000 บาท 

3 ปานกลาง มากกว่า 50,000 – 200,000 บาท 

2 น้อย มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท 

1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 

 

 

 

 



 
 

 
 

ตาราง 2.3 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (การสูญเสียและบาดเจ็บ) 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ น ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด 
มีความเสียหายอย่ารุนแรง หรือการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มี

การบาดเจ็บถึงชีวิต 

4 ค่อนข้างรุนแรง 
มีความเสียหายค่อนข้างรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่าง

มาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 

3 ปานกลาง 
มีความเสียหายอย่างมากพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สิน

อย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

2 น้อย 
มีความเสียหายพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มี

การบาดเจ็บ 

1 น้อยมาก 
มีความเสียหายเล็กน้อย หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มี

การบาดเจ็บรุนแรง 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

เพ่ือระบุถึงต าแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพ่ือให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความส าคัญ และมี 

ความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามล าดับความส าคัญโดยแบ่งความเสี่ยงเป็น  4  กลุ่ม  คือ 

สูงมาก คะแนน 18 – 25 สีแดง 
สูง คะแนน 10 – 17 สีส้ม 

ปานกลาง คะแนน 6 – 9 สีเหลือง 
ต่ า คะแนน 1 – 5 สีขาว 



 
 

 
 

แบบ R 02 

กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 

องค์การบริหารความเสี่ยง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ระดับ 

ความ
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 

โอกาส ผลกรทบ หลีกเลี่ยง 
ควบคุม/

ลด 
ยอมรับ ถ่ายโอน 

ส านักปลัด 
1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ 

1.1 เลขทะเบียน กฉ 6926 ชัยภูมิ 
1.2 เลขทะเบียน กข 9910 ชัยภูมิ 
1.3 เลขทะเบียน ผษ 4720 ขอนแก่น(กู้ชีพ) 
1.4 เลขทะเบียน บธ 3338 ชัยภูมิ(กู้ชีพ) 
1.5 เลขทะเบียน บธ 2042 ชัยภูมิ(ดับเพลิง) 

- อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน 3 
(ปานกลาง 
5-6 ครั้ง/

ปี) 

3 
(มากกว่า 
50,000 – 
200,000 

บาท 

17 
(สูง) 

    

 

 

 

 

. 



 
 

 
 

แบบ R 02 

กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 

องค์การบริหารความเสี่ยง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ระดับ 

ความ
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 

โอกาส ผลกรทบ หลีกเลี่ยง 
ควบคุม/

ลด 
ยอมรับ ถ่ายโอน 

2 งานนโยบายและแผน(การประชาคมจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น) 

- ประชาชนขาดความเข้าใจใน
การประชาคมจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
- ประชาชนไม่เข้าร่วมการ
ประชาคมท้องถิ่น เพื่อร่วมการ
เสนอปัญหาและความต้องการม 
เนื่องจากมีภารกิจที่ต้องเร่งรีบ
ด าเนินการ 

1 
(น้อยมาก 
1-2 ครั้ง/

ปี) 

2 
(มากกว่า 
10,000 – 
50,000 
บาท) 

6 
(ปาน
กลาง) 

    

3 โครงการในด้านงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

- การจัดตั้งจุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาล 
- การให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินและ
บริการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย 

3 
(ปานกลาง 
5-6 ครั้ง/

ปี) 

3 
(มากกว่า 
50,000 – 
200,000 

บาท 

17 
(สูง) 

    



 
 

 
 

แบบ R 02 

กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 

องค์การบริหารความเสี่ยง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ระดับ 

ความ
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 

โอกาส ผลกรทบ หลีกเลี่ยง 
ควบคุม/

ลด 
ยอมรับ ถ่ายโอน 

4 โครงการในด้านงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

- บุคลากรปฏิบัติงานมีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการด าเนินการตาม
ภารกิจที่ได้วางแผนไว้ 

3 
(ปาน

กลาง 5-6 
ครั้ง/ปี) 

3 
(มากกว่า 
50,000 – 
200,000 

บาท 

6 
(ปาน
กลาง) 

    

5 งานกิจการสภา - ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการด าเนินการ 

3 
(มีโอกาส

เกิด
บางครั้ง) 

3 
(มีผลกระทบ
ร้อยละ 41-

60) 

6 
(ปาน
กลาง) 

    

 

 



 
 

 
 

แบบ R 02 

กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 

องค์การบริหารความเสี่ยง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ระดับ 

ความ
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 

โอกาส ผลกรทบ หลีกเลี่ยง 
ควบคุม/

ลด 
ยอมรับ ถ่ายโอน 

กองคลัง 
6 การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ

ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบ
ฎีกา 

- ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ
ฎีกา 

1 
(น้อยมาก 
1-2 ครั้ง/

ปี) 

3 
(มีผลกระทบ
ร้อยละ 41-

60) 

9 
(ปาน
กลาง) 

    

7 การเก็บรักษาทรัพย์สินและพัสดุ - ทรัพย์สินและพัสดุสูญหาย 1 
(น้อยมาก 
1-2 ครั้ง/

ปี) 

3 
(มากกว่า 
50,000 – 
200,000 

บาท 

6 
(ปาน
กลาง) 

    

 

 



 
 

 
 

แบบ R 02 

กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 

องค์การบริหารความเสี่ยง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ระดับ 

ความ
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 

โอกาส ผลกรทบ หลีกเลี่ยง 
ควบคุม/

ลด 
ยอมรับ ถ่ายโอน 

8 การด าเนินการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง(การจัดเก็บรายได้) 

- องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ใหญ่ มีระบบการจัดเก็บรายได้แต่
ยังไม่มีประสิทธิภาพครบถ้วน
เท่าท่ีควร 

1 
(น้อยมาก 
1-2 ครั้ง/

ปี) 

3 
(มี

ผลกระทบ
ร้อยละ 
41-60) 

9 
(ปาน
กลาง) 

    

กองช่าง 
9 โครงการด้านงานโครงสร้างพ้ืนฐาน - โครงการ่อสร้างฯ มีจ านวนมาก

ท าให้การด าเนินงานตาม
โครงการฯ มีความเร่งรีบท าให้
โครงการฯไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เท่าท่ีควร 

3 
(มีโอกาส
เกิดข้ึน
ร้อยละ 
41-60) 

3 
(มี

ผลกระทบ
ร้อยละ 
41-60) 

9 
(ปาน
กลาง) 

    

 



 
 

 
 

แบบ R 02 

กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 

องค์การบริหารความเสี่ยง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ระดับ 

ความ
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 

โอกาส ผลกรทบ หลีกเลี่ยง 
ควบคุม/

ลด 
ยอมรับ ถ่ายโอน 

10 โครงการด้านงานประสารสาธารณูปโภค - ต าบลท่าใหญ่ มีทั้งหมด 11 
หมู่บ้าน 
ต้องดูแลในเรื่องงานไฟฟ้าและ
ถนน 

3 
(มีโอกาส
เกิดข้ึน
ร้อยละ 
41-60) 

3 
(มี

ผลกระทบ
ร้อยละ 
41-60) 

9 
(ปาน
กลาง) 

  

  

11 โครงการด้านงานผังเมือง - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการจัดท าแผนที่และการ
วางแผนพัฒนาผังเมือง 

2 
(มีโอกาส
เกิดข้ึน
ร้อยละ 
21-40) 

3 
(มี

ผลกระทบ
ร้อยละ 
21-40) 

5 
(ต่ า) 

  

  

 

 



 
 

 
 

แบบ R 02 

กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 

องค์การบริหารความเสี่ยง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ระดับ 

ความ
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 

โอกาส ผลกรทบ หลีกเลี่ยง 
ควบคุม/

ลด 
ยอมรับ ถ่ายโอน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
12 โครงการด้านงานอนามัยและควบคุมจัดการ

คุณภาพ 
- บุคลากรผู้รับผิดชอบงานมี
จ านวนจ ากัด ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินการ 

4 
(มีโอกาส
ในการเกิด
ค่อนข้าง
สูงหรือ
บ่อยๆ) 

4 
(มี

ผลกระทบ
ร้อยละ 
61-80) 

12 
(สูง) 

    

13 โครงการด้านงานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข 

- บุคลากรผู้รับผิดชอบงานมี
จ านวนจ ากัด ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินการ 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาด
ความเชี่ยวชาญจึงต้องมีการจัดอบ 
รมเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

4 
(มีโอกาส
ในการเกิด
ค่อนข้าง
สูงหรือ
บ่อยๆ) 

4 
(มี

ผลกระทบ
ร้อยละ 
61-80) 

12 
(สูง) 

    



 
 

 
 

แบบ R 02 

กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 

องค์การบริหารความเสี่ยง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ระดับ 

ความ
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 

โอกาส ผลกรทบ หลีกเลี่ยง 
ควบคุม/

ลด 
ยอมรับ ถ่ายโอน 

14 โครงการด้านงานรักษาความสะอาด - บุคลากรผู้รับผิดชอบงานมี
จ านวนจ ากัด ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินการ 

4 
(มีโอกาส
ในการเกิด
ค่อนข้าง
สูงหรือ
บ่อยๆ) 

4 
(มี

ผลกระทบ
ร้อยละ 
61-80) 

9 
(ปาน
กลาง) 

    

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
15 โครงการด้านงานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
- บุคลากรผู้รับผิดชอบงานมี
จ านวนจ ากัด ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินการ 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาด
ความเชี่ยวชาญจึงต้องมีการจัดอบ 
รมเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

4 
(มีโอกาส
ในการเกิด
ค่อนข้าง
สูงหรือ
บ่อยๆ) 

4 
(มี

ผลกระทบ
ร้อยละ 
61-80) 

12 
(สูง) 

    



 
 

 
 

แบบ R 02 

กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 

องค์การบริหารความเสี่ยง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ระดับ 

ความ
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 

โอกาส ผลกรทบ หลีกเลี่ยง 
ควบคุม/

ลด 
ยอมรับ ถ่ายโอน 

16 โครงการด้านงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น - บุคลากรผู้รับผิดชอบงานมี
จ านวนจ ากัด ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินการ 

4 
(มีโอกาส
ในการเกิด
ค่อนข้าง
สูงหรือ
บ่อยๆ) 

4 
(มี

ผลกระทบ
ร้อยละ 
61-80) 

12 
(สูง) 

    

17 โครงการด้านงานกีฬาและนันทนาการ - บุคลากรผู้รับผิดชอบงานมี
จ านวนจ ากัด ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินการ 

4 
(มีโอกาส
ในการเกิด
ค่อนข้าง
สูงหรือ
บ่อยๆ) 

4 
(มี

ผลกระทบ
ร้อยละ 
61-80) 

12 
(สูง) 

    

 



 
 

 
 

แบบ R 02 

กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 

องค์การบริหารความเสี่ยง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ระดับ 

ความ
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 

โอกาส ผลกรทบ หลีกเลี่ยง 
ควบคุม/

ลด 
ยอมรับ ถ่ายโอน 

กองสวัสดิการสังคม 
18 โครงการด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน - การตรวจสอบเอกสารในการ

ขอรับเงินอุดหนุนต่างๆ 
2 

(มีโอกาส
เกิดข้ึน 3-
4 ครั้ง/ปี) 

4 
(มี

ผลกระทบ
ร้อยละ 
21-40) 

4 
(ต่ า) 

    

19 โครงการด้านงานสังคมสงเคราะห์ 
- การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
- การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
- การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 

- การตรวจสอบเอกสารในการ
ขอรับเบี้ยยังชีพฯ 

2 
(มีโอกาส
เกิดข้ึน 3-
4 ครั้ง/ปี) 

4 
(มี

ผลกระทบ
ร้อยละ 
21-40) 

4 
(ต่ า) 

    

 



 
 

 
 

แบบ R 02 

กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 

องค์การบริหารความเสี่ยง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ระดับ 

ความ
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 

โอกาส ผลกรทบ หลีกเลี่ยง 
ควบคุม/

ลด 
ยอมรับ ถ่ายโอน 

20 โครงการด้านงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
สตรี 

- กลุ่มของผู้เข้าร่วมโครงการ 1 
(มีโอกาส
เกิดข้ึน
เพียง

เล็กน้อย) 

1 
(มี

ผลกระทบ
น้อยกว่า
ร้อยละ 

20) 

1 
(ต่ า) 

  

  

กองส่งเสริมการเกษตร 
21 โครงการด้านงานส่งเสริมการเกษตร - บุคลากรผู้รับผิดชอบงานมี

จ านวนจ ากัด ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินการ 

4 
(มีโอกาส
ในการเกิด
ค่อนข้าง
สูงหรือ
บ่อยๆ) 

4 
(มี

ผลกระทบ
ร้อยละ 
61-80) 

17 
(สูง) 

    



 
 

 
 

แบบ R 02 

กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 

องค์การบริหารความเสี่ยง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ระดับ 

ความ
เสี่ยง 

วิธีบริหารความเสี่ยง 

โอกาส ผลกรทบ หลีกเลี่ยง 
ควบคุม/

ลด 
ยอมรับ ถ่ายโอน 

22 โครงการด้านงานส่งเสริมปศุสัตว์ - บุคลากรผู้รับผิดชอบงานมี
จ านวนจ ากัด ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินการ 

4 
(มีโอกาส
ในการเกิด
ค่อนข้าง
สูงหรือ
บ่อยๆ) 

4 
(มี

ผลกระทบ
ร้อยละ 
61-80) 

17 
(สูง) 

    

 



 
 

 
 

บทที่ 5 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

 คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ได้ก าหนดแบบฟอร์มแผน

บริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R 03) เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความ

เสี่ยงก าหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบแยกเป็นโครงการ/กิจกรรม 

ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน (แบบ R 02) สรุปเป็น

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

แบบ R 03 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง วัตถุประสงค์ วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ส านักปลัด 
1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางของ

ทางราชการ 
1.1 เลขทะเบียน กฉ 6926 
ชัยภูมิ 
1.2 เลขทะเบียน กข 9910 
ชัยภูมิ 
1.3 เลขทะเบียน ผษ 4720 
ขอนแก่น (กู้ชีพ) 
1.4 เลขทะเบียน บธ 3338 
ชัยภูมิ (กู้ชีพ) 
1.5 เลขทะเบียน บธ 2042 
ชัยภูมิ (ดับเพลิง) 

- อุบัติเหตุจากการใช้
รถใช้ถนน 

- เพ่ือลดภาระค่าใช่
จ่ายกรณีรถยนต์
ของทางราชการ
เกิดอุบัติเหตุ และมี
ผู้ประสบภัยจาก
รถยนต์ 
- เพ่ือมีหลักฐาน
ส าหรับการสืบ
ข้อเท็จจริงกรณี
รถยนต์ของทาง
ราชการเกิด
อุบัติเหตุ 

- การท าประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับ (พรบ.) 
- การติดกล้องวงจรปิด
ภายในรถยนต์ 

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

นายบุญถม มาตรสงคราม 
นายส าเนาว์ ขุนแสน 
นายปริญญา สร้อยสูงเนิน 

 

 



 
 

 
 

แบบ R 03 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง วัตถุประสงค์ วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2 งานนโยบายและแผน(การ
ประชาคมจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น) 

- ประชาชนขาด
ความเข้าใจในการ
ประชาคมจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- ประชาชนไม่เข้า
ร่วมการประชาคม
ท้องถิ่น เพ่ือร่วมการ
เสนอปัญหาและ
ความต้องการม 
เนื่องจากมีภารกิจที่
ต้องเร่งรีบด าเนินการ 

- เพ่ือรับทราบ
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชนและการ
ด าเนินงานตาม
ระเบียบ 

- แจ้งประชาสัมพันธ์ เป็น
หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 
3 วัน ให้ผู้น าชุมชนได้แจ้ง
ผ่านเสียงตามสาย เพื่อให้
ประชาชนในหมู่บ้าน
ออกมาประชระชาคมใน
การจัดท าแผนพัฒนา 

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

นายนภดล พลธรรม  

 

 



 
 

 
 

แบบ R 03 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง วัตถุประสงค์ วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3 โครงการในด้านงานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

- การจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาล 
- การให้บริการผู้ป่วย
ฉุกเฉินและบริการ
หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย 

- เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

- สรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามรถให้
เพียงพอกับงานด้านงาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบเรียบร้อย  

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

จ่าสิบตรีตุลา ผู้นวนงาม 
นายส าเนาว์ ขุนแสน 

 

4 โครงการในด้านงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

- บุคลากรปฏิบัติงาน
มีจ านวนไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินการ
ตามภารกิจที่ได้
วางแผนไว้ 

- เพ่ือให้บุคลากร
เพียงพอและมี
ความรู้ความ 
สามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

- สรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถให้
เพียงพอกับงานด้านงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

จ่าสิบตรีตุลา ผู้นวนงาม 
นายส าเนาว์ ขุนแสน 

 

 

 



 
 

 
 

แบบ R 03 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง วัตถุประสงค์ วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5 งานกิจการสภา - ขาดบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญใน
การด าเนินการ 

- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน
ดังกล่าว 

- จัดหาบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญมาปฏิบัติงาน 

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

นางสาวศิริพร สมบัติหล้า  

กองคลัง 
6 การตรวจสอบความถูกต้อง

ของเอกสารและความ
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
ประกอบฎีกา 

- ข้อผิดพลาดในการ
ตรวจสอบฎีกา 

- เพ่ือป้องกันการ
ผิดพลาดการตรวจ
ฎีกาก่อนการเบิก 
จ่ายงบประมาณ 

- หัวหน้าส่วน/กอง ตรวจ
ฎีกาของแต่ละส่วนให้
ละเอียด ก่อนการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

นางสาวเทวี แก่นท้าว 
นางสาวพิมพ์อัปสร ละคร
พล 

 

7 การเก็บรักษาทรัพย์สินและ
พัสดุ 

- ทรัพย์สินและพัสดุ
สูญหาย 

- เพ่ือเก็บรักษา
ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้
ปลอดภัย 

- จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้
ในห้องที่สามารถปิดล็อค
ได้ทุกครั้งหลังใช้งาน 
- จัดท าทะเบียนคุมการยืม
พัสดุ 

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

นางสาวเทวี แก่นท้าว 
นายปริญญา สร้อยสูงเนิน 

 



 
 

 
 

แบบ R 03 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง วัตถุประสงค์ วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

8 การด าเนินการเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
คลัง(การจัดเก็บรายได้) 

- องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าใหญ่ มี
ระบบการจัดเก็บ
รายได้แต่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ
ครบถ้วนเท่าที่ควร 

- เพ่ือให้การพัฒนา
จัดเก็บรายได้มีวิธี 
การและหลักเกณฑ์
การจัดเก็บรายได้ มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

- ก าหนดให้ผู้เกี่ยวข้อง 
จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การฝึกอบรมโครงการ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

นางสาวเทวี แก่นท้าว 
นางสาวกัลยากร ค าเรือง
ศร ี

 

 

 

 

 



 
 

 
 

แบบ R 03 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง วัตถุประสงค์ วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

กองช่าง 
9 โครงการด้านงานโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
- โครงการ มีจ านวน
มากท าให้การด าเนิน 
งานตามโครงการฯ มี
ความเร่งรีบท าให้
โครงการฯไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

- เพ่ือให้บุคลากรที่
รับผิดชอบมีความรู้
ในการปฏิบัติงาน
และเพ่ือให้งานมี
ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมหาความรู้
เพ่ิมเติม 
- บริหารจัดการงาน
เอกสารโครงการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

นายแสงเดือน ถาวงษ์
กลาง 
นายณัฐพล โมคศิริ 

 

10 โครงการด้านงานประสาร
สาธารณูปโภค 

- ต าบลท่าใหญ่ มี
ทั้งหมด 11 หมู่บ้าน 
ต้องดูแลในเรื่องงาน
ไฟฟ้าและถนน 

- เพ่ือให้บุคลากร
เพียงพอและมี
ความรู้ความ 
สามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

- สรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถให้
เพียงพอกับงานด้าน
สาธารณูปโภค 
- บริหารจัดการงานด้าน
สาธารณูปโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

นายแสงเดือน ถาวงษ์
กลาง 
นายณัฐพล โมคศิริ 

 



 
 

 
 

แบบ R 03 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง วัตถุประสงค์ วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

11 โครงการด้านงานผังเมือง - ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในการจัดท าแผนที่
และการงวางแผน
พัฒนาผังเมือง 

- เพ่ือให้บุคลากรที่
รับผิดชอบมีความรู้
ในการปฏิบัติงาน
และเพ่ือให้งานมี
ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมหาความรู้
เพ่ิมเติม 

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

นายแสงเดือน ถาวงษ์
กลาง 
นายณัฐพล โมคศิริ 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
12 โครงการด้านงานอนามัยและ

ควบคุมจัดการคุณภาพ 
- บุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานมี
จ านวนจ ากัด ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการ
ด าเนินการ 

- เพ่ือให้บุคลากร
เพียงพอและมี
ความรู้ความ 
สามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

- สรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถให้
เพียงพอกับงานด้านงาน
อนามัยและควบคุมจัดการ
คุณภาพ 

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

นางชาลิสา บุญเสนา 
นางสาวณัฐธิดา  ทองสาย 

 

 



 
 

 
 

แบบ R 03 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง วัตถุประสงค์ วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

13 โครงการด้านงานส่งเสริม
สุขภาพและสาธารณสุข 

- บุคลากรผู้รับผิด 
ชอบงานมีจ านวน
จ ากัด ซึงไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินการ 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
งานยังขาดความ
เชี่ยวชาญจึงต้องมี
การจัดอบรมเพ่ิมองค์
ความรู้ให้แก่
เจ้าหน้าที่ 

- เพ่ือให้บุคลากร
เพียงพอและมี
ความรู้ความ 
สามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

- สรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถให้
เพียงพอกับงานด้านงาน
ส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข 

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

นางชาลิสา บุญเสนา 
นางสาวณัฐธิดา  ทองสาย 

 

 

 



 
 

 
 

แบบ R 03 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง วัตถุประสงค์ วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

14 โครงการด้านงานรักษาความ
สะอาด 

- บุคลากรผู้รับผิด 
ชอบงานมีจ านวน
จ ากัด ซึงไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินการ 

- เพ่ือให้บุคลากร
เพียงพอและมี
ความรู้ความ 
สามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

- สรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถให้
เพียงพอกับงานด้านงาน
รักษาความสะอาด 

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

นางชาลิสา บุญเสนา 
นางสาวณัฐธิดา  ทองสาย 
นายส าเนียง วงศ์ชาลี 

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
15 โครงการด้านงานระดับก่อน

วัยเรียนและประถมศึกษา 
- บุคลากรผู้รับผิด 
ชอบงานมีจ านวน
จ ากัดซึ่งไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินการ 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
งานยังขาดความเชี่ยว 
ชาญจึงต้องมีการจัด
อบรมเพ่ิมองค์ความรู้ 

- เพ่ือให้บุคลากร
เพียงพอและมี
ความรู้ความ 
สามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที ่

- สรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถให้
เพียงพอกับงานด้านงาน
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

นางชาลิสา บุญเสนา 
นางสาวสุธิดา  พุทธา 

 



 
 

 
 

แบบ R 03 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง วัตถุประสงค์ วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

16 โครงการด้านงานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

- บุคลากรผู้รับผิด 
ชอบงานมีจ านวน
จ ากัด ซึงไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินการ 

- เพ่ือให้บุคลากร
เพียงพอและมี
ความรู้ความ 
สามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

- สรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถให้
เพียงพอกับงานด้านงาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

นางชาลิสา บุญเสนา 
นางสาวสุธิดา  พุทธา 

 

17 โครงการด้านงานกีฬาและ
นันทนาการ 

- บุคลากรผู้รับผิด 
ชอบงานมีจ านวน
จ ากัด ซึงไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินการ 

- เพ่ือให้บุคลากร
เพียงพอและมี
ความรู้ความ 
สามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

- สรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถให้
เพียงพอกับงานด้านงาน
กีฬาและนันทนาการ 

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

นางชาลิสา บุญเสนา 
นางสาวสุธิดา  พุทธา 

 

 

 



 
 

 
 

แบบ R 03 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง วัตถุประสงค์ วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

กองสวัสดิการสังคม 
18 โครงการด้านสวัสดิการและ

พัฒนาชุมชน 
- การตรวจสอบ
เอกสารในการขอรับ
เงินอุดหนุนต่างๆ 

- เพ่ือความรวดเร็ว
ในการขอรับเงิน
อุดหนุนต่างๆ 

- ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
ตรวจสอบเอกสารอย่าง
ละเอียดและครบถ้วน 

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

นายระพีพัฒน์ วงศ์น้ านอง 
นายพิษณุ หลอดค า 
นายไพโรจน์ หมู่หนองสังข์ 

 

19 โครงการด้านงานสังคม
สงเคราะห์ 
- การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
- การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
- การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์ 

- การตรวจสอบ
เอกสารในการขอรับ
เบี้ยยังชีพฯ 

- เพ่ือให้การรับเงิน
เบี้ยยังชีพถูกต้อง
ตามระเบียบและมี
เอกสารหลักฐานที่
ตรวจสอบได้จริง 

- ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
ตรวจสอบรายมือชื่อใน
การขอรับเบื้อยังชีพ 

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

นายระพีพัฒน์ วงศ์น้ านอง 
นายพิษณุ หลอดค า 
นายไพโรจน์ หมู่หนองสังข์ 

 

20 โครงการด้านงานส่งเสริม
อาชีพและพัฒนาสตรี 

- กลุ่มของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- เพ่ือได้กลุ่มเป้า 
หมายที่ต้องการใน
การด าเนินโครงการ 

- แจ้งประชาสัมพันธ์ เป็น
หนังสือล่วงหน้า 

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

นายระพีพัฒน์ วงศ์น้ านอง 
นายพิษณุ หลอดค า 
นายไพโรจน์ หมู่หนองสังข์ 

 

 



 
 

 
 

แบบ R 03 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง วัตถุประสงค์ วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

กองส่งเสริมการเกษตร 
21 โครงการด้านงานส่งเสริม

การเกษตร 
- บุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานมี
จ านวนจ ากัด ซึงไม่
เพียงพอต่อการ
ด าเนินการ 

- เพ่ือให้บุคลากร
เพียงพอและมี
ความรู้ความ 
สามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

- สรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถให้
เพียงพอกับงานด้านงาน
ส่งเสริมการเกษตร 

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

นายระพีพัฒน์ วงศ์น้ านอง  

22 โครงการด้านงานส่งเสริมปศุ
สัตว์ 

- บุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานมี
จ านวนจ ากัด ซึงไม่
เพียงพอต่อการ
ด าเนินการ 

- เพ่ือให้บุคลากร
เพียงพอและมี
ความรู้ความ 
สามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

- สรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถให้
เพียงพอกับงานด้านงาน
ส่งเสริมปศุสัตว์ 

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

นายระพีพัฒน์ วงศ์น้ านอง  



 
 

 
 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


