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บทท่ี 1  
บทน า 

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและ
การตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ต่อมาเมื่อ
วันที่ 18 มีนาคม 2562 กระทรวงการคลังได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ซึ่งให้หน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาเนินจึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ขึ้น โดยถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตาเนิน เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้มีการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินได้ก าหนดนโยบายการ

บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วนต า บลตาเนิน
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความเชื่อม่ันได้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนี้ 

1) ให้มีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 

2) ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในทุก
ระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กรโดยให้ความส าคัญใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 

3) ให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
ทั่วถึง 

4) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่

แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วย
ก็ได ้

ปัจจัยเสี่ยง หรือประเด็นความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจท าให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร และท าไม ทั้งนี้
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือที่จะได้วิเคราะห์ และก าหนดมาตรการควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการด าเนินงานหรือ
ระบบงานไม่เหมาะสม บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตราก าลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจภัย
ธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมีผลท าให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถบรรลุวัตถุระสงค์ที่วางไว้จึง
จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่รองรับได ้

การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน / โครงการ เพ่ือให้ทราบถึง
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส า เร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องค านึงถึง
สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงานตามประเภทของความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้ 

    1) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  (Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้
ยุทธศาสตร์ที่ไม่เหมาะสม การที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจน
และความไม่เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ในการระบุ
ความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ยุทธศาสตร์ในปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมหรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่ 

     2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ท า ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินและหน่วยงานต่าง ๆ ในการระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้อง
พิจารณาว่าการด าเนินการใดสามารถท างานได้ดี และการด าเนินการใดท างานได้ไม่ดี หน่วยงานมีโครงสร้าง
และระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่เชื่อถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานหรือไม ่

     3) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks) หมายถึง 
ความเสี่ยงต่อสถานะการเงินและทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินทั้งด้านรายได้ รายจ่าย
ทรัพย์สิน และหนี้สิน ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่าทรัพยากรใดจะมีผลต่อการเงินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน (ทั้งท่ีชัดเจนและไม่ชัดเจน รวมถึง ข้อผูกพันและปัจจัยภายนอก) และอะไรคือ
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น 
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    4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks)
หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กร ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้อง
พิจารณาว่า งาน กระบวนการ และบุคลากรด าเนินงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิดการ
กระท าผิดกฎระเบียบได้อย่างไรบ้างและหากเกิดขึ้นระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจเจอหรือไม่ และมี
กรณีตัวอย่างจากอดีตเกี่ยวกับการกระท าผิดหรือการ ละเว้นการปฏิบัติ 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการน าความเสี่ยงที่ระบุมาจัดล าดับ

ความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี ่
หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อท าการประเมินแล้วน ามาก าหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิ
ความเสี่ยง เพ่ือช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการ
ก่อนหลังเป็นการจัดล าดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
ต่อไปองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงซึ่ง
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ของความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้ 

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

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

 
ตาราง 1.2 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง) 

คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้น 5 ปี ต่อครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้น 2-3 ปี ต่อครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ปี ต่อครั้ง 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้น 1-6 เดือน ต่อครั้ง 
5 สูงมาก มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 
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ตาราง 1.3 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ 
คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้น แต่นาน ๆ ครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง 

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

คะแนน ระดับผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 20 
2 น้อย มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ 21-40 
3 ปานกลาง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ 41-60 
4 สูง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรงร้อยละ 61-80 
5 สูงมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง มากกว่า 

 
ตาราง 2.2 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย) 

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

 
ตาราง 2.3 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (การสูญเสียและบาดเจ็บ) 

คะแนน ระดับผลกระทบ ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย 

ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 
2 น้อย การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร 

มีการบาดเจ็บรุนแรง 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก 

มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 
4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก 

มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 
5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ 

มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 
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-  ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส 
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 

     (แดง)      สูง   (คะแนนไม่น้อยกว่า 15) 
     (เหลือง)   ปานกลาง  (คะแนน 5-14) 
     (เขียว)   ต่ า   (คะแนน 1-4 

 
การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน
ระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและ
หน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือ กิจกรรมนั้นไป 

2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน หรือการ
ออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได ้

3) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากต้นทุน
การจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการ ควบคุมหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการ
ติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

4) การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจาย หรือถ่าย
โอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 
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โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการท างานมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ 

ดังนั้นโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินจึงมีความเชื่อมโยงกัน โดยมี
คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ซึ่งแต่งตั้งมาจากปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการกองทุกกอง เป็นคณะท างานและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นประธานคณะท างาน คณะท างานจะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ผลักดัน และติดตามการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ในขณะที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกกอง/ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกอง องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินแต่งตั้งคณะท างานบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณะท างานมีอ านาจ
หน้าที่ในการ 1) จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและ 4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  

ผังโครงสร้างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

 
 
 

ผังโครงสร้างคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริการส่วนต าบลตาเนิน 
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นายก อบต.

หัวหน้าส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา

ปลัด อบต.

ประธานคณะท างาน

คณะท างาน คณะท างาน คณะท างาน คณะท างาน คณะท างาน



วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการป้องกันข้าราชการ 

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้ว ไม่ให้เกิดขึ้นอีก 
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
4. สร้างกรอบและแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการความ                    

ไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตาม
พฤติกรรมเสี่ยง 

5. เพ่ือให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินสามารถบรรลุเป้าหมาย ขจัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ปัญหา 

อุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมขององค์กร 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. การก าหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะท างานประชุมรับทราบนโยบายและก าหนด

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

ประเภทของความเสี่ยง 4 ด้าน และแหล่งที่มาของความเสี่ยง โดยใช้แบบ R01 
    2.2 การประเมินความเสี่ยง ทุกกองการน าความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิด

เหตุการณ์และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และจัดล าดับความเสี่ยง 3 ระดับ โดยประเมินตามแผนภูมิ
ความเสี่ยง เพื่อช่วยในตัดสินใจก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้คณะท างานพิจารณากลั่นกรองโดยใช้
แบบ R02 

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

3. คณะท างานประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกองแล้วสรุป
จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กับผู้ที่เก่ียวข้องได้ด าเนินการตามแผนฯ 

4. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ภายในเดือนธันวาคม 2565 
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บทท่ี 2  
การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 

      คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ได้ก าหนด
แบบฟอร์มกระดาษท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตาม แบบ R01 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์ระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการ
ระบุเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจจะเกิดข้ึนและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกัน ความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในการนี้แต่ละส่วนราชการได้ท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงสามารถสรุปเป็นความ
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ดังนี้ 
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แบบ R01 
ตารางแสดงการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566) 
 (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ 
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ด้าน 
(5) 

แหล่งท่ีมาของ
ความเสี่ยง 

(6) 
1 การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง

ของราชการ 
1.1  อุบัติเหตุจากการใช้
รถใช้ถนน 

ด้านการเงินและ
ทรัพยากร 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

2 การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

2.1 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งาน  ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินการให้
ตรงตามระเบียบฯ หนังสือ
สั่งการ 

ด้านระเบียบ
กฎหมาย 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

3 กิจกรรมด้านงานสาร
บรรณ 

3.1 ต้นทางมีความล่าช้าใน
การส่งหนังสือ ท าให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า
ไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด 
3.2 การลงเลขทะเบียน
หนังสือรับ-ส่ง บางครั้ง 
เจ้าของเรื่องมาลงจองเลข
หนังสือ โดยไม่ระบุชื่อเรื่อง
และไม่มีส าเนาไว้กับสาร
บรรณกลาง 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

4 งานกิจการพาณิชย์ 4.1 คอมพิวเตอร์ที่ใช้
ส าหรับด าเนินการจด
ทะเบียนพาณิชย์ มีอายุการ
ใช้งานที่นานจึงเกิดความ
ล่าช้าในการจดทะเบียน
พาณิชย์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต                                                                                                      

ด้านทรัพยากร ปัจจัยภายใน 
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แบบ R01 
ตารางแสดงการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566) 
(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ 
(2) 

โครงการ/กจิกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ด้าน 
(5) 

แหล่งที่มาของ
ความเสี่ยง 

(6) 
1 การจัดเงินรรายได้ ภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย 
1.1 การออกส ารวจท่ีดินและสิ่ง

ปลูกสร้าง 
1.2 การประเมินราคาภาษ ี
1.3 การยื่นแบบภาษีและการ

ช าระภาษ ี

ระเบียบ 
กฎหมาย 
ข้อบังคับ 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

2 การจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติ 3.1 การตั้งข้อบัญญัติของ แต่ละ
งาน แต่ละกอง 
3.2 การบันทึกข้อมูลในระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง 
3.3 การด าเนินงานตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ด้านการ
ด าเนินงาน 
ระเบียบ
กฎหมาย 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

3 การเบิกจ่ายเงินประมาณ 4.1 การส่งเอกสารฎีกาเบิกจ่าย 
4.2 ระบบการบันทึกบัญชี 
4.3 การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม 

ด้านระเบียบ
กฎหมาย ด้าน
การเงินและ
ทรัพยากร 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

4 การจัดท าบัญชีการเงิน 5.1 การเปลี่ยนแปลงช่ือบัญชี 
5.2 การเคลื่อนไหวทางบัญชี 
การรับโอน 

ด้านบุคลากร 
ด้านระเบียบ

กฎหมาย 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

5 การใช้รถยนต์ราชการหมายเลข
ทะเบียน  กธ  3487  ชัยภูมิ 

6.1 อุบัติ เหตุจากการใช้รถใช้
ถนน 

ด้านการเงินและ
ทรัพยากร 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 
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แบบ R01 
ตารางแสดงการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566) 
(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 

 
ล าดับ 
(2) 

โครงการ/กจิกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ด้าน 
(5) 

แหล่งที่มาของ
ความเสี่ยง 

(6) 
1 งานประมาณราคม  และ

ค านวณราคากลาง 
1.ราคาน้ ามัน และราคาวัสดุก่อสร้าง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ 
๒.บุคลากร และเจ้าหน้าท่ีไมเ่ข้าใจ
แนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณ
ราคาและการค านวณราค่ากลางงาน
ก่อสร้าง 
3.การจดัท าราคากลาง ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

ด้านการ
ด าเนินการ 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

2 งานซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

๑.ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการ
ป้องกันความปลอดภัยไม่ครบ ในการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
๒.สภาพอากาศและพื้นท่ีด าเนินการ 

ด้านการเงินและ
ทรัพยากร 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

3 งานซ่อมแซมระบบประปา ๑.บุคลากรไม่เพียงพอ 
2.วัสดุ/อุปกรณ์ในระบบผลิตน้ าช ารุด
เสียหาย 
๓.ท่อจ่ายน้ าแตกหรือรั่ว 

ด้านการ
ด าเนินการ 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 
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แบบ R01 
ตารางแสดงการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566) 
(งานสาธารณสุข) องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ 
(2) 

โครงการ/กจิกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ด้าน 
(5) 

แหล่งที่มาของ
ความเสี่ยง 

(6) 
1 โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 
(เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน) 

- คณะกรรมการหมู่บ้านขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการด าเนินงานขอรบัเงิน
อุดหนุน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๙ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๓ 
- ความล่าช้าในการตดิตามผลการ
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

- การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 
- ด้านการ
ด าเนินงาน 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

2 โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 

- ประชาชนขาดความเข้าใจ และความ
ร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
- การขาดความต่อเนื่องในการก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายของเจ้าหน้าที่
เครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ต าบล
ตาเนิน 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 
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แบบ R01 
ตารางแสดงการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ 
(2) 

โครงการ/กจิกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ด้าน 
(5) 

แหล่งที่มาของ
ความเสี่ยง 

(6) 
1 กิจกรรมการด าเนินงานตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยรายได้และการจ่ายเงิน 
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑.๑ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการให้
ตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การปฏิบัตติาม  
กฎ ระเบยีบ 

กฎหมาย ข้อบังคับ 

ปัจจัยภายใน 
 

2 งานประสานและสนับสนุน
โรงเรียนระดับ 
ประถมศึกษา (สพฐ.) 

๒.๑ บุคลากรในหลายโรงเรียน ขาด
ความเข้าใจในการเขยีนโครงการขอรับ
สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน จาก 
อปท. ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

การปฏิบัตติาม  
กฎ ระเบยีบ 

กฎหมาย ข้อบังคับ 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 
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บทท่ี 3  
การประเมินความเสี่ยง 

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินได้ก าหนดแบบฟอร์ม
กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง ตาม แบบ R02 เพ่ือให้ทุกกองและส่วนราชการน าความเสี่ยงที่ได้จาก
กระดาษท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (แบบ R01) มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากัน น าไปสู่การก าหนดระดับความเสี่ยงตามแผนภูมิ
ระดับความเสี่ยงแล้วตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยค านึงประโยชน์และความคุ้มค่ากับ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มซ่ึงสามารถสรุปการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินได้ดังนี้ 
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แบบ R02 
ตารางแสดงการประเมินความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 
(ส านักปลัด) องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(6) 

วิธีบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
(7) 

โอกาส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลีก 
เลี่ยง 

ควบ
คุม/
ลด 

ยอม 
รับ 

ถ่าย
โอน 

การใช้
รถยนต์ 
ส่วนกลาง
ของราชการ 

1.1  อุบัตเิหตุจากการใช้
รถใช้ถนน 

4 
(มีโอกาสเกดิขึ้น
ค่อนข้างสูงหรือ

บ่อยๆ) 

2 
(มูลความ

เสียหายมากกว่า 
1,000,000 

บาท 

20 
สูง 

    

การเบิก
จ่ายเงิน
งบประมาณ
ตาม
ข้อบัญญัต ิ

2.1 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งาน  ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินการ
ให้ตรงตามระเบยีบฯ 
หนังสือสั่งการ 

1 
ไม่มโีอกาสที่จะ
เกิดขึ้น หรือมี

โอกาสเกดิขึ้นน้อย
กว่าร้อยละ 20 

2 
มีผลกระทบใน
การปฏิบัติงาน

หรือวัตถุประสงค์
ร้อยละ 21-40 

2 
ต่ า 

    

กิจกรรมด้าน
งานสาร
บรรณ 

3.1 ต้นทางมีความล่าช้า
ในการส่งหนังสือ ท าให้
การปฏิบัติงานเกิดความ
ล่าช้าไม่ทันตามเวลาที่
ก าหนด 
3.2 การลงเลขทะเบียน
หนังสือรับ-ส่ง บางครั้ง 
เจ้าของเรื่องมาลงจองเลข
หนังสือ โดยไม่ระบุชื่อ
เรื่องและไม่มสี าเนาไว้กับ
สารบรรณกลาง 

2 
มีโอกาสที่เกดิขึ้น 

แต่นานๆครั้ง 
 

2 
มีผลกระทบใน
การปฏิบัติงาน

หรือวัตถุประสงค์
ร้อยละ 21-40 

4 
ต่ า 

    



แบบ R02 
ตารางแสดงการประเมินความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 
(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 
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โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 
(6) 

วิธีบริหารจัดการความเสีย่ง 
(7) 

โอกาส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลีก 
เลี่ยง 

ควบคุม
/ลด 

ยอม 
รับ 

ถ่าย
โอน 

การจัดเงินรายได้ 
ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างและภาษี
ป้าย 

การตีความรายละเอียดของสิ่ง
ปลูกสร้าง  ยังไม่ชัดเจนอาจ
ประเมินผิดพลาดเนื่องจาก
ระเบียบกฎหมายยังใหม ่

มีโอกาสเกิดขึ้น
ร้อยละ 41-60 

มีผลกระทบใน
การปฏิบัติงาน

หรือ
วัตถุประสงค์

ร้อยละ  
41-60 

ปานกลาง     

การจัดซ้ือจัดจา้ง 
ตามข้อบัญญัต ิ

การจัดส่งเร่ืองขออนุมัติจัดซ้ือ
จัดจ้างไม่ตรงตามแผนและ
ข้อบัญญัต ิ
 

มีโอกาสเกิดขึ้น
ร้อยละ 41-60 

มีผลกระทบใน
การปฏิบัติงาน

หรือ
วัตถุประสงค์

ร้อยละ  
41-60 

ปานกลาง     

การเบิกจา่ยเงิน
ประมาณ 

เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เป็นไปตามแผนการเบิกจา่ย 

มีโอกาสเกิดขึ้น
ร้อยละ 41-60 

มีผลกระทบใน
การปฏิบัติงาน

หรือ
วัตถุประสงค์

ร้อยละ  
41-60 

ปานกลาง     

การจัดท าบัญชี
การเงิน 

ความเข้าใจในการบันทึกบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญช ี

ไม่มีโอกาสเกิด  
หรือมีโอกาส

เกิดขึ้นน้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

มีผลกระทบใน
การปฏิบัติงาน

หรือ
วัตถุประสงค์

น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

น้อยมาก     

การใช้รถยนต์
ราชการหมายเลข
ทะเบียน          
กธ 3487  ชยัภูม ิ

การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถ
ใช้ถนน 

มีโอกาสเกิดขึ้น
ร้อยละ 61-80 

มีการสูญเสีย
ทรัพย์สินมาก
มีการบาดเจ็บ
สาหัสถึงขั้น
พนักงาน 

สูง     



แบบ R02 
ตารางแสดงการประเมินความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 
(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 
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โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 
(6) 

วิธีบริหารจัดการความเสีย่ง 
(7) 

โอกาส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลีก 
เลี่ยง 

ควบคุม
/ลด 

ยอม 
รับ 

ถ่าย
โอน 

งานประมาณ
ราคา  และ
ค านวณราคา
กลาง 

1.ราคาน้ ามัน และราคา
วัสดุก่อสร้างที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
๒.บุคลากร และเจ้าหน้าท่ี
ไม่เข้าใจแนวทางตาม
หลักเกณฑ์การประมาณ
ราคาและการค านวณรา
ค่ากลางงานก่อสร้าง 
3.การจดัท าราคากลาง 
ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง
ตามที่กรมบญัชีกลาง
ก าหนด 

4 
มีโอกาสเกดิขึ้น 

1-6  
เดือน/ครั้ง 

3 
(มีผลกระทบ

ในการ
ปฏิบัติงาน

หรือ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ  
41-60) 

12 
ปานกลาง 

    

งานซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ 

๑.ไม่มีเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ในการป้องกัน
ความปลอดภัยไม่ครบ ใน
การซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 
๒.สภาพอากาศและพื้นท่ี
ด าเนินการ 

4 
(มีโอกาส
เกิดขึ้น

ค่อนข้างสูง
หรือบ่อยๆ) 

3 
(มูลค่าความ

เสียหาย
มากกว่า 

50,000-
500,000)  

 

12 
ปานกลาง 

    

งานซ่อมแซม
ระบบประปา 

1.วัสดุ/อุปกรณ์ในระบบ
ผลิตน้ าช ารุดเสียหาย 
2.ท่อจ่ายน้ าแตกหรือรั่ว 

4 
(มีโอกาส
เกิดขึ้น

ค่อนข้างสูง
หรือบ่อยๆ) 

3 
(มูลค่าความ

เสียหาย
มากกว่า 

50,000-
500,000)  

12 
ปานกลาง 

    



แบบ R02 
ตารางแสดงการประเมินความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 
(งานสาธารณสุข) องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 
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โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 
(6) 

วิธีบริหารจัดการความเสีย่ง 
(7) 

โอกาส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลีก 
เลี่ยง 

ควบคุม
/ลด 

ยอม 
รับ 

ถ่าย
โอน 

โครงการ
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
(เงินอุดหนุน
องค์กร
ประชาชน) 

- คณะกรรมการหมู่บ้าน
ขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในการด าเนินงานขอรับ
เงินอุดหนุน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 
- ความล่าช้าในการ
ติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

3 
มีโอกาสเกดิขึ้น 

1 ปี/ครั้ง 

3 
(มูลค่าความ

เสียหาย
มากกว่า 

50,000-
500,000)  

 

9 
ปานกลาง 

    

โครงการป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 
 

- ประชาชนขาดความ
เข้าใจ และความร่วมมือ
ในการป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 
- การขาดความต่อเนื่อง
ในการก าจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลายของ
เจ้าหน้าท่ีเครือข่าย และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
ตาเนิน 

4 
(มีโอกาส
เกิดขึ้น

ค่อนข้างสูง
หรือบ่อยๆ) 

3 
(มีผลกระทบ

ในการ
ปฏิบัติงาน

หรือ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ  
61-80) 

16 
     สูง 

    



แบบ R02 
ตารางแสดงการประเมินความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 
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โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 
(6) 

วิธีบริหารจัดการความเสีย่ง 
(7) 

โอกาส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลีก 
เลี่ยง 

ควบคุม
/ลด 

ยอม 
รับ 

ถ่าย
โอน 

กิจกรรมการ
ด าเนินงานตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาด 
ไทยว่าด้วย
รายได้และการ
จ่ายเงิน 
ของสถานศึกษา
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๒ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๑.๑ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งาน ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินการให้
ตรงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

3 
(มีโอกาส

เกิดขึ้นร้อยละ 
41-60) 

4 
(มีผลกระทบ

ในการ
ปฏิบัติงาน

หรือ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ  
41-60) 

9 
ปานกลาง 

    

งานประสาน
และสนบัสนุน
โรงเรียนระดับ 
ประถมศึกษา 
(สพฐ.) 

๒.๑ บุคลากรในหลาย
โรงเรียน ขาดความเข้าใจ
ในการเขียนโครงการ
ขอรับสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุน 
จาก อปท. ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

3 
(มีโอกาส

เกิดขึ้นร้อยละ 
41-60) 

4 
(มีผลกระทบ

ในการ
ปฏิบัติงาน

หรือ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ  
41-60) 

9 
ปานกลาง 

    



บทท่ี 4 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

 คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ได้ก าหนดแบบฟอร์ม
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R03) เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ก าหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็น
รายโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน
(แบบ R02) สรุปเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินได้ดังนี้ 
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แบบ R03 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566) 
(ส านักปลัด) องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับที่ 
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 
(6) 

ระยะเวลาใน
การด าเนินงาน 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมายเหตุ 
(9) 

1 การใช้รถยนต์ 
ส่วนกลางของราชการ 

-อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน - เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายกรณีเกิด
อุบัติเหตุ และมีผู้ประสบภัย 

- ท าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
(พ.ร.บ.) 

1 ต.ค.65 - 
30 ก.ย.66 

  

2 การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

-เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงาน  ขาดความรู้
ความเข้าใจในการด าเนินการให้ตรงตาม
ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ 

-เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ 
หนังสือสั่งการ  

- ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินงานตามระเบียบฯ และ
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ อย่าง
เคร่งครัด 
- ให้มีการตรวจสอบการด าเนินงาน
ตามระเบียบๆ 

1 ต.ค.65 - 
30 ก.ย.66 

  

3 กิจกรรมด้านงานสาร
บรรณ 

-ต้นทางมีความล่าช้าในการส่งหนังสือ 
ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าไม่
ทันตามเวลาท่ีก าหนด 
-การลงเลขทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง 
บางครั้ง เจ้าของเรื่องมาลงจองเลข
หนังสือ โดยไม่ระบุชื่อเรื่องและไม่มี
ส าเนาไว้กับสารบรรณกลาง 

- เพื่อให้การด าเนินงานต่างๆ 
เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย ทันตาม
ระยะเวลา และไม่เกิดความ
เสียหาย 

- ตรวจสอบเอกสารข้อมูลข่าวสาร
ราชการจากกลุ่มงานและจาก
อินเตอร์เน็ตทุกวัน 
- ให้เจ้าของเรื่องท่ีต้องการจองเลข
หนังสือแจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
ทุกครั้ง และเจ้าหน้าท่ีต้องติดตาม
ส าเนาคู่ฉบับจากเจ้าของเรื่องทุก
ครั้ง 
 

1 ต.ค.65 - 
30 ก.ย.66 

  

 
 

-21- 



แบบ R03 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566) 
(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับที่ 
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 
(6) 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมายเหตุ 
(9) 

1 การจัดเงินรายได้ ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และภาษีป้าย 

-การค้างยืนแบบประเมินการค้างช าระภาษี เพื่อลดจ านวนผู้ค้างช าระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีปา้ย 

จัดท าหนังสือแจ้งเตือนการยื่นแบบ 
ประเมิน การช าระภาษี และแจ้งเตือน 
ค้างช าระภาษี 

 ม.ค.66 - ธ.ค.66 กองคลัง  

2 การจัดซ้ือจัดจา้ง ตาม
ข้อบัญญัต ิ

-เจ้าของงบประมาณไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญในการควบคุมการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามแผนข้อบัญญัต ิ
-การจัดซ้ือจัดจ้างในช่วงเดือนสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ (กันยายน) 

-เพื่อให้การจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปตาม
ระเบียบพัสด ุ
-เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ได้ตรวจสอบ
รายละเอียด TOR และ แบบบก  
ให้ตรงตามความต้องการ 

ให้แต่ละกองตรวจสอบความถูกต้อง 
ให้แต่ละกองท าขออนุมัติจัดซ้ือ 
จัดจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 
ไตรมาส ๒-๓ ของปี 

 ต.ค.65-ก.ย.66 กองคลัง  

3 การเบิกจา่ยเงินประมาณ -เบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม
แผนการเบิกจา่ย 

-เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม
แผนเบิกจ่าย 

หน่วยงานผู้เบิกตอ้งปรับปรุงแผนการ 
เบิกจ่ายตามความเหมาะสม 

 ต.ค.65- ก.ย.66 กองคลัง  

4 การจัดท าบัญชกีารเงิน -ความเข้าใจในการบันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชภีาครัฐ 

เพื่อให้การบันทกึบัญชีเป็นตาม
มาตรฐานการบัญชภีาครัฐ 

ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจกับ 
บุคคลากร 

 ต.ค.65- ก.ย.66 กองคลัง  

5 การใช้รถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบยีน      
กธ 3487  ชยัภูม ิ

-การเกิดอุบัติเหตจุากการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดค่าใช้จ่ายกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
และมีผู้ประสบภยั 

ท าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
(พ.ร.บ.) 

 ต.ค.65- ก.ย.66 กองคลัง  
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แบบ R03 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566) 
(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับที่ 
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 
(6) 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมายเหตุ 
(9) 

1 งานประมาณราคา  
และค านวณราคากลาง 

1.ราคาน้ ามัน และราคาวัสดุก่อสร้างท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
๒.บุคลากร และเจ้าหน้าท่ีไม่เข้าใจ
แนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณ
ราคาและการค านวณราค่ากลางงาน
ก่อสร้าง 
3.การจัดท าราคากลาง ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

- เพื่อให้การค านวณราคางาน
ก่อสร้าง เพ่ือตั้งงบประมาณหรือ
การก าหนดราคากลางได้ถูกต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง 

-จัดส่งบุคลากรผู้มีหน้าท่ีตามค าสั่ง
เข้าร่วมฝึกอบรม หรือมีการ
ถ่ายทอดความรู้จากผู้ท่ีผ่าน
ฝึกอบรมให้กับผู้ร่วมเป็น
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
ทุกท่าน 

 ม.ค. - ก.ย.66 กองช่าง  

2 งานซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

๑.ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการ
ป้องกันความปลอดภัยไม่ครบ ในการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
๒.สภาพอากาศและพื้นท่ีด าเนินการ 

-เพื่อความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของหน้าท่ี และ
ทรัพย์สินของทางราชการ 

- ตั้งงบประมาณในการจัดซ้ือจัด
เครื่องมือเครื่องแต่งกาย เพื่อความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ม.ค. - ก.ย.66 กองช่าง  

3 งานซ่อมแซมระบบ
ประปา 

1.วัสดุ/อุปกรณ์ในระบบผลิตน้ าช ารุด
เสียหาย 
2.ท่อจ่ายน้ าแตกหรือรั่ว 

-เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้มีน้ า
ในการอุปโภคตลอด 24 ชั่วโมง 

- แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีในการซ่อมบ ารุง
ระบบประปาตลอด 24 ชั่วโมง 

 ต.ค.65-ก.ย.66 กองช่าง  

 

 

-23- 



แบบ R03 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566) 
(งานสาธารณสุข) องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับที ่
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค ์
(5) 

วิธีการจดัการความเสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลาใน
การด าเนนิงาน 

(7) 

ผูร้ับผดิชอบ 
(8) 

หมายเหต ุ
(9) 

1 โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
(เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน) 

- คณะกรรมการหมู่บ้านขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการด าเนินงานขอรับเงินอุดหนุน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๖๓ 
- ความล่าช้าในการติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

- เพื่อสร้างความรู้ความ 
เข้าใจให้แก่คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน 
- เพื่อก าหนดมาตรการ 
และปฏิทินการติดตามผล 
การด าเนินงานการใช้ 
จ่ายเงินอุดหนุนให้กับ 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

- ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจและแนะน าแนว
ทางการด าเนินงานและการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ก าหนดมาตรการ และปฏิทินการติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการๆ 

 ม.ค. - ก.ย.66 นวก.สาธารณสุข  

2 โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 

- ประชาชนขาดความเข้าใจ และความร่วมมือ
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
- การขาดความต่อเน่ืองในการก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายของเจ้าหน้าท่ีเครือข่าย และ
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลตาเนิน 

- เพื่อให้การปฏิบัติการ 
ด้านการควบคุโรค 
ไข้เลือดออกเป็นไปตาม 
เป้าหมาย ลดการแพร่ 
ระบาดของโรค 
ไข้เลือดออกในพื้นท่ีต าบล 
ตาเนิน 

- ประสานความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน ผู้น า
ชุมชน อสม. ในการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
- ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุงลายตามฤดูการแพร่ระบาด 
เช่นฤดูฝน 

ต.ค.65 - ก.ย.
65 

นวก.สาธารณสุข  
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 แบบ R03 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับที ่
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค ์
(5) 

วิธีการจดัการความเสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลาในการ
ด าเนนิงาน 

(7) 

ผูร้ับผดิชอบ 
(8) 

หมาย
เหต ุ
(9) 

1 กิจกรรมการด าเนินงานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยรายได้และการจ่ายเงิน 
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑.๑ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินการให้ตรงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายไดแ้ละการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

-เพื่อให้การด าเนินงานของ
ศพด. มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาและมีการด า
ด าเนินการตามระเบียบ 

-ก าชับให้เจ้าหกน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบด าเนินการตาม
ระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด 
-ให้มีการตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามระเบียบฯ 

ม.ค.-ก.ย.2565 นวก.การศึกษา  

2 งานประสานและสนับสนุน
โรงเรียนระดับ 
ประถมศึกษา (สพฐ.) 

๒.๑ บุคลากรในหลายโรงเรียน ขาดความเข้าใจ
ในการเขียนโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุน จาก อปท. ตามระเบยีบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุน
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนฯ 

-ก าชับให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนให้
ถี่ถ้วน 

ม.ค.-ก.ย.2565 นวก.การศึกษา  
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บทท่ี 5  
การติดตามและประเมนิผล 

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินได้ก าหนดแบบฟอร์มส าหรับ
จัดท ารายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R 04) เพ่ือให้ทุกกองและส่วนราชการ
ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างด าเนินการ หรือยังไม่ได้ด าเนินการพร้อมทั้งแสดงเอกสาร
หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบการจัดท ารายงาน รวมถึงต้อง
ด าเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบR02 ซึ่งหากความเสี่ยง
ยังคงมีอยู่ก็จะน าไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับปีถัดไปทั้งนี้ให้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียด ดังนี้ 
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แบบ R04 
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กอง..............(1). 

อบต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566) 

กอง.......(1)ได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
(4) 

ผลการด าเนินงาน 
ความเสี่ยงคงเหลือ 

(7) 
หมายเหตุ 

(8) สถานะ 
(5) 

เอกสารอ้างอิง 
(6) 
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ค าอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม R04 

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

สถานะ ดังนี้ 
- แล้วเสร็จ 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ 

(6) ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น 
เลขที่ค าสั่งเลขท่ีบันทึกข้อความ เป็นต้น 

(7) ระบุผลการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ 
R02 

(8) ระบุค าอธิบายอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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