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ค าน า 
 
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้ มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่ งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2562 เพ่ือให้ หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลโดยคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดท าแผน
บริหาร จัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ 5 บท คือ 

บทที่ 1 บทน า 
บทที่ 2 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
บทที่ 3 การประเมินความเสี่ยง 
บทที่ 4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
บทที่ 5 การติดตามและประเมินผล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จะช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การ 
ด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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บทที่ 1 บทน า 

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และ
การตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ การ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ต่อมา เมื่อ
วันที่ 18 มีนาคม 2562 กระทรวงการคลังได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 โดยมี รายละเอียดตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ซึ่งให้หน่วยงาน ของรัฐที่ยังไม่ได้
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความ
เสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไลจึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดย
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้มีการจัดท าแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างเป็น
รูปธรรม 

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลได้ก าหนดนโยบายการ

บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความเชื่อม่ันได้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนี้ 

1) ให้มีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 

2) ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ใน
ทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยง านของตนและองค์กร โดยให้
ความส าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและ เหมาะสม 

3) ให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์กรและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
ทั่วถึง 

4) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณและทบทวน 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ 

แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ 
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของส่วนราชการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวก 
ด้วยก็ได้ 
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ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หรือประเด็นความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่
อาจท าให้มาบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดโดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร 
และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงทีระบุควรเป็นสาเหตุทีแท้จริงเพ่ือทีจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการ
ควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการ
ด าเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตราก าลังไม่เพียงพอ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมีผลท าให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถบรรลุ
วัตถุระสงค์ที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รองรับได้ 

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน / 
โครงการ เพ่ือให้ทราบถึง เหตุการณ์ที่ เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ โดยต้องค านึงถึง สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของหน่ วยงานตามประเภท
ของความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์ที่ไม่ 
เหมาะสม การที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนและความไม่
เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ในการระบุความเสี่ยง 
หน่วยงานต้องพิจารณาว่า ยุทธศาสตร์ในปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
หรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่ 

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ท าให้เกิดประโยชน์เต็มที่ตาม ภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไลและหน่วยงานต่าง ๆ ในการระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้อง พิจารณาว่าการ
ด าเนินการใดสามารถท างานได้ดี และการด าเนินการใดท างานได้ไม่ดี หน่วยงานมีโครงสร้าง และระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศท่ีเชื่อถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ ด าเนินงาน
หรือไม ่

3) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks) หมายถึง ความเสี่ยงต่อ
สถานะการเงินและทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลทั้งด้านรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และ
หนี้สิน ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่าทรัพยากรใดจะมีผลต่อการเงินของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล (ทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน รวมถึง ข้อผูกพันและปัจจัยภายนอก) และ อะไรคือปัจจัยที่ท าให้
เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks) หมายถึงการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กร ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้อง พิจารณาว่า 
งาน กระบวนการ และบุคลากรด าเนินงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิดการ กระท าผิด
กฎระเบียบได้อย่างไรบ้างและหากเกิดขึ้นระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจเจอหรือไม่ และมี กรณี
ตัวอย่างจากอดีตเกี่ยวกับการกระท าผิดหรือการ ละเว้นการปฏิบัติ 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการน าความเสี่ยงที่ระบุมาจัดล าดับ 

ความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่
หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหาย
ที่ จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อท าการประเมินแล้วน ามาก าหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิ 
ความเสี่ยงเพ่ือช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการ
ก่อนหลัง เป็นการจัดล าดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
ต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความ
เสี่ยง ซึ่งได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ
ระดับ ของความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้ 

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

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

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

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

ตาราง 1.3 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ 
คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้น แต่นาน ๆ ครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง 
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2. ตารางการพิจารณาก าหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I)  
ตาราง 2.1 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (ร้อยละ) 

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

61-80 
5 สูงมาก มีมีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง มากกว่า 

ร้อยละ 80 

ตาราง 2.2 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย) 
คะแนน ระดับผลกระทบ ค าอธิบาย 

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

ตาราง 2.3 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (การสูญเสียและบาดเจ็บ) 
คะแนน ระดับผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

2 น้อย การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 

3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 

5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน โอกาส 
 และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 

                                 (แดง)        สูง               (คะแนนไม่น้อยกว่า 15) 

                                (เหลือง)    ปานกลาง     (คะแนน 5-14) 

                                 (เขียว)        ต่ า               (คะแนน 1-4) 
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แผนภูมิระดับความเสี่ยง 
5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) 

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ ให้
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ 
ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

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

2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน หรือ การ
ออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ปูองกันให้อยู่ในระดับที่ 
องค์กรยอมรับได ้

3) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจาก 
ต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการ ควบคุมหรือปูองกัน แต่ควรมี 
มาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

4) การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจาย หรือ ถ่าย
โอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการท างานมีความเชื่อมโยงกันทุก 

ระดับ   ดังนั้นโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพะไลจึงมีความ
เชื่อมโยง กัน โดยมีคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งแต่งตั้งมาจากปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานคณะท างาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการกองทุกกอง เป็น
คณะท างาน คณะท างานจะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ผลักดัน และติดตามการ บริหารจัดการความเสี่ยง ในขณะที่
พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกกอง/ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกอง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลแต่งตั้งคณะท างานจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลเมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ในการ 1) 
จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ ยง 3) จัดท ารายงาน
ผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ 4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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ผังโครงสร้างส่วนราชการภายใน อบต.เมืองพะไล 

 

 

 

 

 

ผังโครงสร้างคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.เมืองพะไล 

 

 

 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการปูองกัน 
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้ว ไม่ให้เกิดขึ้นอีก 
3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ 
4. สร้างกรอบและแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการความไม่

แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เฝูาระวัง สอดส่อง ติดตาม พฤติกรรม
ที่มีความเสี่ยง 

5. เพ่ือให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝูาระวัง 
ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลสามารถบรรลุเปูาหมาย ขจัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ 

ปัญหา อุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถปูองกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวม 
ขององค์กร 
 

 

นายก อบต. 

ปลัด อบต. 

หัวหน้าส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ 

ประธานคณะท างาน 

คณะท างาน คณะท างาน คณะท างาน คณะท างาน 
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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 RM 1 

2.2 การประเมินความเสี่ยง ทุกกองการน าความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิด 
เหตุการณ์และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และจัดล าดับความเสี่ยง 3 ระดับ โดยประเมินตามแผนภูมิ 
ความเสี่ยง เพื่อช่วยในตัดสินใจก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้คณะท างานพิจารณากลั่นกรองโดยใช้
แบบ RM 2 

2.3 การจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกกองพิจารณาใช้กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ เพ่ือ
จัดการความเสี่ยง ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการแล้วส่งให้
คณะท างานพิจารณากลั่นกรอง โดยใช้แบบ RM 3 

3. คณะท างานประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกองแล้วสรุป
จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กับผู้ที่เก่ียวข้องได้ด าเนินการตามแผนฯ 

4. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ภายในเดือนธันวาคม 2564 
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บทที่ 2 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 

  คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลได้ก าหนด
แบบฟอร์ม กระดาษท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตาม แบบ RM 1 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการน าไปใช้ใน
การวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดeเนินงาน ด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะ
เป็นการระบุ เหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความ
เสียหายแก่ องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือ
ปูองกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในการนี้แต่ละส่วนราชการได้ท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงสามารถ
สรุปเป็น ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ดังนี้ 
  



 

 

แผนบริหารความเสี่ยง 9 

 

กระดาษท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

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

ล าดับ 
(2) 

โครงการ/กจิกรรม 
 (3) 

ความเสี่ยง 
 (4) 

ด้าน 
 (5) 

แหล่งที่มาของความ
เสี่ยง (6) 

1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางของ
ทางราชการทุกคัน 

1.1 อุบัติเหตุจากการใช้รถ
ใช้ถนน 

ด้านการเงินและทรัพยากร ปัจจัยภายใน  
ปัจจัยภายนอก 

2 การบริการประชาชน (การ
จดทะเบียนพาณิชย์) 

2.1. ไม่สามารถให้บริการ
ประชาชนได้ตาม มาตรฐาน
งานบริการประชาชน 

ด้านการด าเนินงาน ปัจจัยภายใน  
ปัจจัยภายนอก 

3 การเก็บรักษาพัสดุ 3.1 พัสดุสูญหาย ด้านการเงินและทรัพยากร ปัจจัยภายใน 
4 การสอบทานการรับเงิน การ

รวบรวมเงิน และการน าส่ง
เงิน 

4.1 การยักยอกเงิน ด้านการด าเนินงาน ปัจจัยภายใน 

5 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษ ี

5.1 ก า ร ค้ า ง ยื่ น แ บ บ
ประเมินภาษี 
5.2 การค้างช าระภาษี 

ด้านการด าเนินงาน ปัจจัยภายใน  
ปัจจัยภายนอก 

6 การใช้ทรัพยากร 6.1 การใช้ทรัพยากรอย่าง
ฟุุมเฟือย 

ด้านการด าเนินงาน ปัจจัยภายใน 

7 ง านออกแบ บ  และกา ร
ควบคุมงานก่อสร้าง 

7.1 งานก่อสร้างและงาน
บริการมีจ านวนมากท าให้
ประสิทธิภาพการท างาน
ลดลง 
7.2 บุคคลากรกองช่างไม่
สามารถควบคุมงาน ได้
ต ล อ ด เ ว ล า ใ น
วันหยุดราชการ 
7.3 การควบคุมงานไม่
เป็นไปตามรูปแบบ รายการ
ก่อสร้าง 

ด้านการเงินและทรัพยากร ปัจจัยภายใน  
ปัจจัยภายนอก 

8 งานประมาณราคา และ
ค านวณราคากลาง 

8.1 ราคาน้ ามันและราคา
วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง มี ก า ร 
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
8.2 การจัดท าราคากลาง
ต้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์การค านวณราคา
กลางงานก่อสร้าง ตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

ด้านการด าเนินงาน ปัจจัยภายใน ปัจจั ย
ภายนอก 

 
 

    

แบบ RM 1 



 

 

แผนบริหารความเสี่ยง 10 

 
 

กระดาษท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 
ล าดับ 
(2) 

โครงการ/กจิกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ด้าน 
(5) 

แหล่งที่มาของความ
เสี่ยง (6) 

9 ง า น ซ่ อ ม แ ซ ม ไ ฟ ฟู า
สาธารณะ 

9.1 ไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์
ปูองกันเพ่ือความปลอดภัยในการ
ซ่อมแซมระบบไฟฟูา 
9.2 งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรในการ ซ่อมบ ารุงรักษาไม่
เพียงพอ 

ด้านการด าเนินงาน ปัจจัยภายใน  

10 การดูแลบ ารุงรักษาและการ
ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ช า รุ ด
บกพร่องของพัสดุระหว่าง
ประกันสัญญา 

10.1 พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการ
ประกันตามสัญญามีความช ารุด 
โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ แ จ้ ง ใ ห้ ผู้ รั บ จ้ า ง
ด าเนินการแก้ไขตามเง่ือนไขการ
รับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ด้ า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ
ทรัพยากร 

ปัจจัยภายใน 

11 กิจกรรมการด าเนินงานตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่ า ด้ ว ย ร า ย ไ ด้ แ ล ะ ก า ร
จ่ายเ งินของ สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

11.1 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานไม่
มีความรู้ใน การด าเนินการ ให้
ต ร ง กั บ ร ะ เ บี ย บ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และการ จ่ายเงินของสถานศึกษา
สั ง กั ดอ งค์ ก รปกครอง  ส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

การปฏิบัติตาม กฎ 
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ 

ปัจจัยภายใน  

12 งานประสานและสนับสนุน
โรงเรียนระดับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

12.1 บุคลากรในหลายโรงเรียน
ไม่มีความเข้ า ใจในการเขียน
โครงการขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณ เงินอุดหนุน จาก 
อ บ ต .  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุน ขององค์กรปกครอง
ท้องถิน่ พ.ศ.2559 

การปฏิบัติตาม กฎ 
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

13 โครงการควบคุมปูองกันโรค
ระบาด โควิด 19 

13.1 ไม่มีบุคลากรส าหรับออก
ด าเนินการ ปูองกันควบคุมโรค
โดยตรงต้องอาศัยบุคลากร ของ
ส านักปลัด ในการด าเนินการใน
แต่ละครั้ง อาจส่งผลกระทบต่อ
งานปูองกันและบรรเทา สาธารณ
ภัยได้ 

ด้ า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ
ทรัพยากร 

ปัจจัยภายใน  

 

 

 

แบบ RM 1 



 

 

แผนบริหารความเสี่ยง 11 

 
 

กระดาษท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 
ล าดับ 
(2) 

โครงการ/กจิกรรม 
 (3) 

ความเสี่ยง 
 (4) 

ด้าน 
 (5) 

แหล่งที่มาของความ
เสี่ยง (6) 

14 การด าเนินงานแก้ไขข้อร้องเรียนจาก
ผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม 

14.1 ผู้ประกอบกิจการ
ไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ
หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือละเลยจน
ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมจนท าให้มีผู้
ร้องเรียน 

ความเสี่ยงด้านการ
ป ฏิ บั ติ  ต า ม ก ฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎหมาย 

ปัจจัยภายใน  
ปัจจัยภายนอก 

15 การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

15.1 ผู้มาลงลงทะเบียน
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ปิดบังรายได้ที่แท้จริง 

ด้านการด าเนินงาน ปัจจัยภายใน  
ปัจจัยภายนอก 

16 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ปุวยโรคเอดส์ เป็นเงินสด 

16.1 การยักยอกเงิน 
16.2 การไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ 

ด้ า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ
ทรัพยากร 

ปัจจัยภายใน  
ปัจจัยภายนอก 

 

 

 

 

 

 

  

แบบ RM 1 



 

 

แผนบริหารความเสี่ยง 12 

 

บทที่ 3 การประเมินความเสี่ยง 

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลได้ก าหนดแบบฟอร์ม 
กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง ตาม แบบ RM 2 เพ่ือให้ทุกกองและส่วนราชการน าความเสี่ยงที่ได้จาก
กระดาษท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (แบบ RM 1) มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมาก
น้อย เพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่ 
อาจจะเกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากัน น าไปสู่การก าหนดระดับความเสี่ยงตามแผนภูมิ 
ระดับความเสี่ยงแล้วตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยค านึงประโยชน์และความคุ้มค่ากับ 
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มซ่ึงสามารถสรุปการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลได้ ดังนี้ 

 

 



 

 

แผนบริหารความเสี่ยง 13 

 
 

กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

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

โครงการ/
กิจกรรม 

(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(6) 

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 
(7) 

โอกาส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลัก
เลี่ยง 

ควบคุม
/ลด 

ยอมรับ ถ่ายโอน 

1. การใช้
รถยนต์
ส่วนกลางของ
ทางราชการทุก
คัน 

1.1 อุบัติเหตุ
จากการใช้รถ
ใช้ถนน 

4 
(มีโอกาสเกดิขึ้น 
ค่อนข้างสูงหรือ 

บ่อย ๆ) 

5 
(มูลค่าความ

เสียหายมากกว่า 
1,000,000 
บาทขึ้นไป) 

20 
สูง 

 √   

2. การบริการ
ประชาชน 
(การจด
ทะเบียน
พาณิชย์) 

2.1. ไม่
สามารถ
ให้บริการ
ประชาชนได้
ตามมาตรฐาน
งานบริการ
ประชาชน 

4 
(มีโอกาสเกดิขึ้น 

1-6 เดือน 
ต่อครั้ง) 

3 
(มีผลกระทบใน
การปฏิบัติงาน

หรือวัตถุประสงค ์
ร้อยละ 41-60) 

12 
ปานกลาง 

 √   

3. การเก็บ
รักษาพัสด ุ

3.1 พัสดุสญู
หาย 

3 
(มีโอกาสเกดิขึ้น 

1 ปีต่อครั้ง) 

4 
(มูลค่าความ

เสียหาย มากกว่า 
50,000-

500,000 บาท) 

12 
ปานกลาง 

 √   

4. การสอบ
ทานการรับเงิน 
การรวบรวม
เงิน และการ
น าส่งเงิน 

4.1 การ
ยักยอกเงิน 

3 
(มีโอกาสเกดิขึ้น 
ร้อยละ 41-60) 

4 
(มีผลกระทบใน
การปฏิบัติงาน

หรือวัตถุประสงค ์
ร้อยละ 61-80) 

12 
ปานกลาง 

 √   

5. การเพิม่
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
ภาษี 

5.1 การค้าง
ยื่นแบบ
ประเมินภาษ ี
5.2 การค้าง
ช าระภาษ ี

4 
(มีโอกาสเกดิขึ้น 
ร้อยละ 41-60) 

4 
(มีผลกระทบใน
การปฏิบัติงาน

หรือวัตถุประสงค ์
ร้อยละ 61-80) 

16 
สูง 

 √   

6. การใช้
ทรัพยากร 

6.1 การใช้
ทรัพยากรอย่าง
ฟุุมเฟือย 

2 
(มีโอกาสเกดิขึ้น 
ร้อยละ 21-40) 

2 
(มีผลกระทบใน
การปฏิบัติงาน

หรือวัตถุประสงค ์
ร้อยละ 21-40) 

9 
ปานกลาง 

 √   

 
 

แบบ RM 2 
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กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

โครงการ/
กิจกรรม 

(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(6) 

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 
(7) 

โอกาส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลัก
เลี่ยง 

ควบคุม/
ลด 

ยอมรับ ถ่ายโอน 

7.งาน
ออกแบบ และ
การควบคุม
งานก่อสร้าง  

7.1 งานก่อสร้างและ
งานบริการมีจ านวน
มากท าให้
ประสิทธิภาพการ
ท างานลดลง 
7.2 บุคคลากรกอง
ช่างไม่สามารถ
ควบคุมงานได้
ตลอดเวลาใน
วันหยุดราชการ 
7.3 การควบคุมงาน
ไม่เป็นไปตามรูปแบบ
รายการก่อสร้าง 

4 
(มีโอกาสเกดิขึ้น 
ค่อนข้างสูงหรือ 

บ่อย ๆ) 

5 
(มูลค่าความ

เสียหาย มากกว่า 
1,000,000 
บาท ข้ึนไป) 

20 
สูง 

 √   

8. งาน
ประมาณราคา 
และค านวณ
ราคากลาง 

8.1 ราคาน้ ามันและ
ราคาวัสดุก่อสรา้งมี
การ เปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
8.2 การจัดท าราคา
กลางต้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลาง
งานก่อสร้าง ตามที่
กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

4 
(มีโอกาสเกดิขึ้น 

1-6 เดือน 
ต่อครั้ง) 

3 
(มีผลกระทบใน
การปฏิบัติงาน

หรือวัตถุประสงค ์
ร้อยละ 41-60) 

12 
ปาน
กลาง 

 √   

9. งาน
ซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ 

9.1 ไม่มเีครื่องมือ
และอุปกรณ์ปูองกัน
เพื่อความปลอดภัยใน
การซ่อมแซมระบบ
ไฟฟูา 
9.2 งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรใน
การ ซ่อม บ ารุงรักษา
ไม่เพียงพอ 

3 
(มีโอกาสเกดิขึ้น 

1 ป ี
ต่อครั้ง) 

4 
(มูลค่าความ

เสียหาย มากกว่า 
50,000-

500,000 บาท) 

12 
ปาน
กลาง 

 √   

 

 

แบบ RM 2 
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กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

โครงการ/
กิจกรรม 

(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(6) 

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 
(7) 

โอกาส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลัก
เลี่ยง 

ควบคุม 
/ลด 

ยอมรับ ถ่ายโอน 

10. การดูแล
บ ารุงรักษาและ
การตรวจสอบ
ความช ารุด
บกพร่องของ
พัสดุระหว่าง
ประกันสญัญา 

10.1 พัสดุซึ่งอยู่
ระหว่างการ
ประกันตามสญัญา
มีความช ารุด โดย
ไม่ได้แจ้งให้ผูร้ับ
จ้างด าเนินการ
แก้ไขตามเงื่อนไข
การรับประกัน
ความช ารุด
บกพร่อง 

4 
(มีโอกาส
เกิดขึ้น 

1-6 เดือน 
ต่อครั้ง) 

3 
(มูลค่าความ

เสียหาย 
มากกว่า 

50,000-
500,000 

บาท) 

12 
ปานกลาง 

 √   

11. กิจกรรม
การด าเนินงาน
ตามระเบียบ
กระทรวง 
มหาดไทยว่า
ด้วยรายได้และ
การจ่ายเงินของ 
สถานศึกษา
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

11.1 เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานไม่
มีความรู้ในการ
ด าเนินกา ให้ตรง
กับระเบียบ 
กระทรวงมหาดไท
ยว่าด้วยรายได้
และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษา
สังกัดองค์กร
ปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 

4 
(มีโอกาส
เกิดขึ้น 

ค่อนข้างสูง
หรือบ่อยๆ) 

4 
(มีผลกระทบ

ในการ
ปฏิบัติงาน

หรือ
วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 41-

60) 

16 
สูง 

 √   

12. งาน
ประสานและ
สนับสนุน
โรงเรียนระดับ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

12.1 บุคลากรไม่
มีความเข้าใจ 
ในการเขียน
โครงการขอรับ
การสนับสนุน 
งบประมาณ เงิน
อุดหนุน จาก 
อบต. 

3 
(มีโอกาส
เกิดขึ้น 
1 ป ี

ต่อครั้ง) 

3 
(มูลค่าความ

เสียหาย 
มากกว่า 

50,000-
500,000 

บาท) 

9 
ปานกลาง 

 √   

 

 

แบบ RM 2 
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กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

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

โครงการ/
กิจกรรม 

(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(6) 

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 
(7) 

โอกาส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลัก 
เลี่ยง 

ควบคุม 
/ลด 

ยอมรับ ถ่ายโอน 

13. โครงการ
ควบคุมปูองกัน
โรคระบาด โค
วิด-19 

13.1 ไม่มีบุคลากร
ส าหรับออก
ด าเนินการ ปูองกัน
ควบคุมโรคโดยตรง
ต้องอาศัยบุคลากร 
ของส านักปลัด ใน
การด าเนินการในแต่
ละครั้ง อาจส่งผล
กระทบต่องาน
โครงการอื่นๆ ได ้

3 
(มีโอกาสเกดิขึ้น 

บางครั้ง) 

3 
(มีผลกระทบ

ในการ
ปฏิบัติงาน

หรือ
วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 41-

60) 

9 
ปานกลาง 

 √   

14. การ
ด าเนินงาน
แก้ไขข้อ
ร้องเรียนจาก
ผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อม 

14.1 ผู้ประกอบ
กิจการไม่ปฏิบัตติาม 
กฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
หรือละเลยจน
ก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้าน สิ่งแวดล้อมจน
ท าให้มีผู้ร้องเรียน 

4 
(มีโอกาสเกดิขึ้น 
ค่อนข้างสูงหรือ

บ่อยๆ) 

4 
(มีผลกระทบ

ในการ
ปฏิบัติงาน

หรือ
วัตถุประสงค์  

ค่อนข้าง
รุนแรง 

ร้อยละ 41-
60) 

16 
สูง 

 √   

15. การรับ
ลงทะเบียนเงิน
อุดหนุนเพื่อ
การเลีย้งดูเด็ก
แรกเกิด 

15.1 ผูม้าลง
ลงทะเบียนเงิน
อุดหนุนเด็กแรกเกิด
ปิดบังรายได้ที่แท้จริง 

4 
(มีโอกาสเกดิขึ้น 
ค่อนข้างหรือ

บ่อยๆ) 

1 
(มูลค่าความ
เสียหาย น้อย

กว่า  
10,000บาท) 

9 
ปานกลาง  √   

16. การจ่าย
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ
ผู้ปุวยโรคเอดส์ 
เป็นเงินสด 

16.1 การยักยอก
เงิน 
16.2 การไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ 

3 
(มีโอกาสเกดิขึ้น 

บางครั้ง) 

3 
(มีผลกระทบ

ในการ
ปฏิบัติงาน

หรือ
วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 41-

60) 

9 
ปานกลาง 

 √   

 

แบบ RM 2 
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บทที่ 4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลได้ก าหนดแบบฟอร์ม 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM 3) เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง ก าหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็น 
รายโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน 
(แบบ RM 2) สรุปเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลได้ ดังนี้ 

  



 

 

แผนบริหารความเสี่ยง 18 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอเมืองพะไล จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 

ล าดับ
ที ่

(2) 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมาย
เหตุ 
(9) 

1 การใช้รถยนต์
ส่วนกลางของ
ทางราชการ
ทุกคัน 

1.1 อุบัติเหตุ
จากการใช้รถ
ใช้ถนน 

- เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายกรณี
รถยนต์ของทาง
ราชการเกิด
อุบัติเหตุ และมี
ผู้ประสบภยัจาก
รถยนต ์

- การท าประกันภยั
รถยนต์ภาคบังคับ 
(พรบ.) 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

ส านักปลดั  

2 การบริการ
ประชาชนการ
จดทะเบียน
พาณิชย ์

2.1 ไม่
สามารถ
บริการ
ประชาชนได้
ตามคู่มือ
ประชาชน 

- เพื่องานบริการ
ประชาชนเป็นไป
ตามพ.ร.บ.การ
อ านวยความ
สะดวกในการ
พิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 

- มอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได ้
- พิจารณามอบอ านาจ
ให้มีอ านาจพิจารณา
อนุญาตตามล าดับ 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

กองคลัง  

3 การเก็บรักษา
พัสด ุ

3.1 พัสดุสญู
หาย 

- เพื่อเก็บรักษา
ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้
ปลอดภัย 

- จัดเก็บรักษาทรัพยส์ิน
ไว้ในห้องที่สามารถปดิ
ล็อคทุกครั้งหลังใช้งาน 
- จัดท าทะเบียนคุมการ
ยืมพัสด ุ

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

กองคลัง  

4 การสอบทาน 
การรับเงิน 
การรวบรวม
เงิน และการ
น าส่งเงิน 

4.1 การ
ยักยอกเงิน 

- เพื่อปูองกันการ
ทุจริต 
- เพื่อปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

- จัดท าค าสั่งมอบหมาย
งานการสอบ ทานการ
รับเงิน การ รวบรวมเงิน 
และการน าส่งเงิน 
- ติดตามการด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบ 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

กองคลัง  

5 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บ
ภาษี 

5.1 การค้าง
ยื่นแบบ 
ประเมินภาษ ี
5.2 การค้าง
ช าระภาษ ี

- เพื่อลดจ านวนผู้
ค้างยื่น แบบ
ประเมินภาษีและผู ้
ค้างช าระภาษ ี

- จัดท าหนังสือแจ้ง
เตือนการ ยื่นแบบ
ประเมิน,การช าระภาษี
และแจ้งเตือนคา้งช าระ
ภาษี 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

กองคลัง  

6 การใช้
ทรัพยากร 

6.1 การใช้
ทรัพยากร 
อย่างฟุุมเฟือย 

- ประหยัด
ค่าใช้จ่ายใน การ
บริหารงาน 

- ใช้กระดาษ 2 หน้า ใน
กรณี เป็นร่างเอกสาร
และเอกสารไม ่
ส าคัญ 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

ทุกกอง  

 

แบบ RM 3 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอเมืองพะไล จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 

ล าดับ
ที ่

(2) 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมาย
เหตุ 
(9) 

7 งานออกแบบ 
และการ
ควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

7.1 งานก่อสร้าง 
และงานบริการมี
จ านวนมากท าให้ 
ประสิทธิภาพการ
ท างาน ลดลง 
7.2 บุคคลากรกอง
ช่างไม่สามารถ
ควบคุมงาน ได้
ตลอดเวลาใน
วันหยุดราชการ 
7.3 การควบคุมงาน
ไม่เป็นไปตาม
รูปแบบ รายการ
ก่อสร้าง 

- เพื่อให้เป็นไป
ตาม 
วัตถุประสงค์
ของ โครงการ 
- เพื่อให้เป็นไป
ตามแบบ รูป
รายการ 

-จัดส่งบุคลากรเข้า
รับการ 
ฝึกอบรม เพื่อรับ
การถ่ายทอด 
ความรู้ใหม่อยูเ่สมอ
และครบ ทุกคน 
- จัดหาเครื่องมือ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
เกี่ยวขอ้งเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

กองช่าง  

8 งานประมาณ
ราคาและ
ค านวณราคา
กลาง 

8.1 ราคาน้ ามันและ
ราคาวัสดุก่อสรา้งมี
การ เปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
8.2 การจัดท าราคา
กลางต้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลาง
งานก่อสร้าง ตามที่
กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

- เพื่อการ
ค านวณราคา
งานก่อสร้างเพื่อ
ตั้งงบประมาณ 
หรือการก าหนด
ราคากลาง
ถูกต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์
การค านวณ
ราคากลางงาน
ก่อสร้าง 

- จัดส่งบุคลากรผูม้ี
หน้าท่ีตามค าสั่งทุก
คนเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อรับ
ความรู้ใหม่อยูเ่สมอ 
-ให้เจ้าหน้าที่ตรม
ค าสั่งสามารถ
ปฏิบัติงานเอกสาร
และค านวณราคา
กลางงานก่อสร้าง
เองได ้

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

กองช่าง  

9 งานซ่อมแซม
ไฟฟูา
สาธารณะ 

9.1 ไม่มเีครื่องมือ
และอุปกรณ์ปูองกัน
เพื่อความปลอดภัย
ในการซ่อมแซม
ระบบไฟฟูา 
9.2 งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรใน
การ ซ่อมบ ารุงรักษา
ไม่เพียงพอ 

- เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและ
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
-เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ให้มีความ
รวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ ์

- ตั้งงบประมาณใน
การจัดซื้อเครื่องมือ
เพื่อความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน 
- ตั้งงบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ให้เพียงพอ
ในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

กองช่าง  

 

แบบ RM 3 



 

 

แผนบริหารความเสี่ยง 20 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอเมืองพะไล จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 

ล าดับ
ที ่

(2) 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมาย
เหตุ 
(9) 

10 การดูแล
บ ารุงรักษา
และการ
ตรวจสอบ
ความช ารุด
บกพร่องของ
พัสดุระหว่าง 
ประกัน
สัญญา 

10.1 พัสดุซึ่งอยู่
ระหว่าง การ
ประกันตามสญัญา
มี ความช ารุด โดย
ไม่ได้แจ้งให้ ผู้รับ
จ้างด าเนินการ
แก้ไขตาม เง่ือนไข
การรับประกัน
ความ ช ารุด
บกพร่อง 

- เพื่อให้มีการ
บ ารุงรักษา พัสดุ
ระหว่างประกัน
สัญญา 

- จัดท าค าสั่ง
มอบหมายให้มี 
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบความ
ช ารุดบกพร่องของ
พัสด ุ
- ให้ผู้รับผดิชอบ
รายงานการ 
ตรวจสอบสภาพ
ของพสัดุซึ่งอยู่ 
ระหว่างการ
ประกันตามสญัญา
ต่อ นายก อบต. 
เป็นประจ าทุก 3 
เดือน 
 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

กองคลัง  

11 กิจกรรมการ
ด าเนินงาน 
ตามระเบียบ
กระทรวง 
มหาดไทยว่า
ด้วยรายได้ 
และการ
จ่ายเงินของ 
สถานศึกษา
สังกัดองค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 ของ
ศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็ก 

11.1 เจ้าหน้าท่ีรับ
ผิด ชอบงานไม่มี
ความรู้ในการ 
ด าเนินการใหต้รง
กับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย รายได้และ
การจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัด
องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 

- เพื่อให้การ
ด าเนินงาน ของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มี ความ สอดคล้อง
กับ แผนพัฒนา 
และมีการ
ด าเนินการตาม 
ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยรายได้และ
การจ่ายเงิน ของ
สถานศึกษาสังกัด
องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
 

- ก าชับให้
เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินงานตาม
ระเบียบฯ อย่าง 
เคร่งครดั 
- ให้มีการ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ตาม
ระเบียบฯ 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

 

 

 

แบบ RM 3 



 

 

แผนบริหารความเสี่ยง 21 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอเมืองพะไล จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 

ล าดับ
ที ่

(2) 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมาย
เหตุ 
(9) 

12 งานประสาน
และ
สนับสนุน
โรงเรียน
ระดับ 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

12.1 บุคลากรใน
หลายโรงเรยีนไมม่ี
ความเข้าใจ 
ในการเขียน
โครงการขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ เงิน
อุดหนุน จาก อบต. 
ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 

- เพื่อให้การใช้
จ่ายเงินอุดหนุน
ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 
- เพื่อพัฒนา
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีอบต.เมือง
พะไลใหม้ีคุณภาพ 

- ก าชับให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบโครงการ
ขอเงินอุดหนุนให้
ละเอียดถี่ถ้วน 
- เพิ่มการ
ติดต่อสื่อสารและ
การประสานงานกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มากข้ึน 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

13 โครงการ
ควบคุม
ปูองกันโรค
ระบาด  
โควิด-19 

13.1 ไม่มีบุคลากร
ส าหรับออก
ด าเนินการ ปูองกัน
ควบคุมโรคโดยตรง
ต้องอาศัยบุคลากร 
ของส านักปลัด ใน
การด าเนินการใน
แต่ละครั้ง อาจ
ส่งผลกระทบต่อ
งานปูองกันและ
บรรเทา สาธารณ
ภัยได ้

- เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้านการ
ปูองกันควบคุมโรค
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
สูงสุด 

- สรรหาบคุลากรที่
รับผิดชอบ
ด าเนินการปูองกัน
ควบคุมโรค
โดยเฉพาะ 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

ส านักปลดั  

14 การ
ด าเนินงาน
แก้ไขข้อ
ร้องเรียน
จาก
ผลกระทบ
ด้าน 
สิ่งแวดล้อม 

14.1 ผู้ประกอบ
กิจการไม่ปฏิบัติ
ตาม กฎระเบียบ
หรือข้อบังคับต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หรือละเลยจน
ก่อให้เกิด
ผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมจนท า
ให้มีผู้ร้องเรียน 

- เพื่อให้
ผู้ประกอบการไม่
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
- เพื่อลดปัญหาข้อ
ร้องเรียนและลด
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนจาก
ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

- ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ 
- ออกติดตามการ
ประกอบการของแต่
ละพื้นท่ี เพื่อ
ควบคุม ก ากับ ดูแล
ให้เป็นตาม
กฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

ส านักปลดั  

แบบ RM 3 



 

 

แผนบริหารความเสี่ยง 22 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอเมืองพะไล จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 

ล าดับ
ที ่

(2) 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมาย
เหตุ 
(9) 

15 การรับ
ลงทะเบียน
เงินอุดหนุน
เพื่อการเลีย้งดู
เด็กแรกเกดิ 

15.1 ผูม้าลง
ลงทะเบียน
เงินอุดหนุน
เด็กแรกเกดิ
ปิดบังรายได้ที่
แท้จริง 

- เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานการรับ
ลงทะเบียนเด็กแรก
เกิดที่มีภมูิล าเนา
อยู่ต าบลเมือง
พะไลเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
และข้อบังคับ 

- ตรวจสอบข้อมลูจาก
เพื่อนบ้านหรือผู้น า
ชุมชน 
- ใช้เอกสารจาก
ราชการ(บัตร
ประชาชนรัฐ) และ
รายได้ที่ก าหนดให้
ครัวเรือนเป็นเกณฑ์
ในการรับขึ้นทะเบียน 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

ส านักปลดั  

16 การจ่ายเบีย้ยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ
ผู้ปุวยโรค
เอดส์ เป็นเงิน
สด 

16.1 การ
ยักยอกเงิน 
16.2 การไม่
ปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ 

- เพื่อปูองกันการ
ทุจริต 
- เพื่อให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

- จัดให้มีการโอนเงิน
เข้าบัญชีให้เป็น 
100% 
- ติดตามการ
ด าเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

ส านักปลดั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ RM 3 



 

 

แผนบริหารความเสี่ยง 23 

บทที่ 5 การติดตามและประเมินผล 

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลได้ก าหนดแบบฟอร์ม 
ส าหรับจัดท ารายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ  RM 4) เพ่ือให้ทุกกองและ 
ส่วนราชการด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผน 
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ , อยู่ระหว่างด าเนินการ หรือยังไม่ได้ด าเนินการ 
พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบการจัดท า 
รายงาน รวมถึงต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ RM 2 
ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะน าไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

แผนบริหารความเสี่ยง 24 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

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

ส านักงานปลัด ได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว  
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังน้ี 
โครงการ/กจิกรรม 

 (2) 
ความเสี่ยง 

 (3) 
วิธีการจัดการความเสี่ยง  

(4) 
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

(7) สถานะ(5) เอกสารอ้างอิง 
(6) 

1.การใช้รถยนต์
ส่วนกลางของทาง
ราชการทุกคัน 
 

1.1 อุบัตเิหตุจากการ
ใช้รถใช้ถนน 

1.การท าประกันภยัรถยนต์
ภาคบังคับ (พรบ.) 

แล้วเสร็จ 1.เอกสาร พรบ. 
ประกันภัย
รถยนต ์

 

6.การใช้ทรัพยากร 6.1 การใช้ทรัพยากร 
อย่างฟุุมเฟือย 

1.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน 

แล้วเสร็จ 1.เก็บพัสดุไว้ใน
ตู้ และมผีู้รักษา
กุญแจ  
2.ไม่จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ไม่
จ าเป็น 

 

13.โครงการ
ควบคุมปูองกันโรค
ระบาด  
โควิด-19 

13.1 ไม่มีบุคลากร
ส าหรับออก
ด าเนินการ ปูองกัน
ควบคุมโรคโดยตรง
ต้องอาศัยบุคลากร 
ของส านักปลัด ใน
การด าเนินการในแต่
ละครั้ง อาจส่งผล
กระทบต่องาน
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยได ้

1.สรรหาบุคลากรที่
รับผิดชอบด าเนินการ
ปูองกันควบคุมโรค
โดยเฉพาะ 

แล้วเสร็จ 1.มอบหมายให้
ส านักงานปลัด
เป็นผู้รับผิดชอบ 
ประสานงานกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ที่ได้รับ
ผลกระทบของ
โรคระบาดใน
พื้นที ่

 

14.การด าเนินงาน
แก้ไขข้อร้องเรียน
จากผลกระทบดา้น 
สิ่งแวดล้อม 

14.1 ผู้ประกอบ
กิจการไม่ปฏิบัตติาม 
กฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
หรือละเลยจน
ก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้าน สิ่งแวดล้อมจน
ท าให้มีผู้ร้องเรียน 

1.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
แก่ผู้ประกอบการ 
2.ออกติดตามการ
ประกอบการของแตล่ะ
พื้นที่ เพื่อควบคุม ก ากับ 
ดูแลให้เป็นตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ 

แล้วเสร็จ 1.มอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องแต่ละ
ด้านด าเนินการ
ให้แก่ประชาชน
ผู้ร้องเรยีนเป็น
ล าดับไป 

 

 
 

แบบ RM 4 



 

 

แผนบริหารความเสี่ยง 25 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

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

ส านักงานปลัด ได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว  
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังน้ี 
โครงการ/กจิกรรม 

 (2) 
ความเสี่ยง 

 (3) 
วิธีการจัดการความเสี่ยง  

(4) 
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

(7) สถานะ(5) เอกสารอ้างอิง 
(6) 

15.การรับ
ลงทะเบียนเงิน
อุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดเูด็กแรกเกิด 

15.1 ผูม้าลง
ลงทะเบียนเงิน
อุดหนุนเด็กแรกเกิด
ปิดบังรายได้ที่แท้จริง 

1.ตรวจสอบข้อมลูจาก
เพื่อนบ้านหรือผู้น าชุมชน 
2.ใช้เอกสารจากราชการ
(บัตรประชาชนรัฐ) และ
รายได้ที่ก าหนดให้
ครัวเรือนเป็นเกณฑ์ในการ
รับขึ้นทะเบียน 

แล้วเสร็จ มอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบข้อมลู
อย่างละเอียด
จากผู้ที่ใกล้ชิด 

 

16. การจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ปุวย
โรคเอดส์ เป็นเงิน
สด 

16.1 การยักยอกเงิน 
16.2 การไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ 

1.จัดใหม้ีการโอนเงินเข้า
บัญชีให้เป็น 100% 
2.ติดตามการด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

แล้วเสร็จ จ่ายเบี้ยฯ โดน
วิธีการโอนเงิน
เข้าบัญชีเท่าน้ัน 

 

  

แบบ RM 4 



 

 

แผนบริหารความเสี่ยง 26 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

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

กองคลัง ได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว  
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังน้ี 
 
โครงการ/กจิกรรม 

 (2) 
ความเสี่ยง 

 (3) 
วิธีการจัดการความเสี่ยง  

(4) 
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

(7) สถานะ
(5) 

เอกสารอ้างอิง 
(6) 

2.การบริการ
ประชาชนการจด
ทะเบียนพาณิชย ์

2.1 ไมส่ามารถ
บริการประชาชน
ได้ตามคู่มือ
ประชาชน 

1.มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้
2.พิจารณามอบอ านาจให้มี
อ านาจพิจารณาอนุญาต
ตามล าดับ 

แล้ว
เสร็จ 

1.มอบหมายงาน
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีมี
ความรู้ เพื่อบริการ
และให้ค าแนะน า
ประชาชน 

 

3.การเก็บรักษา
พัสด ุ

3.1 พสัดุสญูหาย 1.จัดเก็บรักษาทรัพยส์ินไว้ใน
ห้องที่สามารถปิดล็อคทุกครั้ง
หลังใช้งาน 
2.จัดท าทะเบียนคมุการยมืพัสด ุ

แล้ว
เสร็จ 

1.มอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีดูแล
ทรัพย์สิน 

 

4.การสอบทาน 
การรับเงิน การ
รวบรวมเงิน และ
การน าส่งเงิน 

4.1 การยักยอก
เงิน 

1.จัดท าค าสั่งมอบหมายงานการ
สอบ ทานการรับเงิน การ 
รวบรวมเงิน และการน าส่งเงิน 
2.ติดตามการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

แล้ว
เสร็จ 

1.ผู้บังคับบญัชาได้
ตรวจนับเงินสด 
เงินฝากธนาคาร 
กับงบการเงินเป็น
ประจ าทุกวัน  
2.ได้ออกรายงาน
สถานะทางการเงิน
เสนอผู้บงคับบญัชา
ทุกวัน 

 

5.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การ
จัดเก็บภาษ ี

5.1 การค้างยื่น
แบบ ประเมิน
ภาษี 
5.2 การค้าง
ช าระภาษ ี

1.เพื่อลดจ านวนผูค้้างยื่น แบบ
ประเมินภาษีและผู ้
ค้างช าระภาษ ี

แล้ว
เสร็จ 

1.เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องได้ตดิตาม
ทวงถามอยู่เสมอ 

 

6.การใช้ทรัพยากร 6.1 การใช้
ทรัพยากร อย่าง
ฟุุมเฟือย 

1.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน 

แล้ว
เสร็จ 

1.เก็บพัสดุไว้ในตู้ 
และมผีู้รักษา
กุญแจ  
2.ไม่จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ไม่จ าเป็น 

 

 

 

แบบ RM 4 



 

 

แผนบริหารความเสี่ยง 27 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

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

กองคลัง ได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว  
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังน้ี 
 
โครงการ/กจิกรรม 

 (2) 
ความเสี่ยง 

 (3) 
วิธีการจัดการความเสี่ยง  

(4) 
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

(7) สถานะ
(5) 

เอกสารอ้างอิง 
(6) 

10.การดูแล
บ ารุงรักษาและการ
ตรวจสอบความ
ช ารุดบกพร่องของ
พัสดุระหว่าง 
ประกันสญัญา 

10.1 พัสดุซึ่งอยู่
ระหว่าง การ
ประกันตาม
สัญญามี ความ
ช ารุด โดยไมไ่ด้
แจ้งให้ ผู้รับจ้าง
ด าเนินการแกไ้ข
ตาม เง่ือนไขการ
รับประกันความ 
ช ารุดบกพร่อง 

1.ค าสั่งมอบหมายใหม้ี 
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ช ารุดบกพร่องของพัสด ุ
2.ให้ผูร้ับผดิชอบรายงานการ 
ตรวจสอบสภาพของพสัดุซึ่งอยู่ 
ระหว่างการประกันตามสญัญา
ต่อ นายก อบต. เป็นประจ าทุก 
3 เดือน 
 

แล้ว
เสร็จ 

1.ค าสั่งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบความ
ช ารุดบกพร่อง 

 

 

  

แบบ RM 4 



 

 

แผนบริหารความเสี่ยง 28 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กองช่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

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

กองช่าง ได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว  
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังน้ี 
 
โครงการ/กจิกรรม 

 (2) 
ความเสี่ยง 

 (3) 
วิธีการจัดการความ

เสีย่ง  
(4) 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
(7) สถานะ

(5) 
เอกสารอ้างอิง 

(6) 
7.งานออกแบบ 
และการควบคุม
งานก่อสร้าง 

7.1 งานก่อสร้าง และงาน
บริการมจี านวนมากท าให้ 
ประสิทธิภาพการท างาน 
ลดลง 
7.2 บุคคลากรกองช่างไม่
สามารถควบคุมงาน ได้
ตลอดเวลาใน
วันหยุดราชการ 
7.3 การควบคุมงานไม่
เป็นไปตามรูปแบบ 
รายการก่อสร้าง 

-จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การ 
ฝึกอบรม เพื่อรับการ
ถ่ายทอด ความรู้ใหม่
อยู่เสมอและครบ ทุก
คน 
- จัดหาเครื่องมือดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

แล้วเสร็จ มอบหมายงานให้
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง
ตามล าดับ
ความส าคญัของ
งาน 

 

8.งานประมาณ
ราคาและค านวณ
ราคากลาง 

8.1 ราคาน้ ามันและราคา
วัสดุก่อสร้างมีการ 
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
8.2 การจัดท าราคากลาง
ต้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง 
ตามที่กรมบญัชีกลาง
ก าหนด 

- จัดส่งบุคลากรผูม้ี
หน้าท่ีตามค าสั่งทุกคน
เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อรับความรู้ใหม่อยู่
เสมอ 
-ให้เจ้าหน้าที่ตรม
ค าสั่งสามารถ
ปฏิบัติงานเอกสารและ
ค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างเองได ้

แล้วเสร็จ แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีที่
มีความช านาญ
และมี
ประสบการณ์เพื่อ
รับผิดชอบการ
ประมาณการและ
ค านวณราคากลาง 

 

9.งานซ่อมแซม
ไฟฟูาสาธารณะ 

9.1 ไม่มเีครื่องมือและ
อุปกรณ์ปูองกันเพ่ือความ
ปลอดภัยในการซ่อมแซม
ระบบไฟฟูา 
9.2 งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรในการ ซ่อม
บ ารุงรักษาไม่เพียงพอ 

- ตั้งงบประมาณใน
การจัดซื้อเครื่องมือ
เพื่อความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 
- ตั้งงบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ให้เพียงพอในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินการ 

  

 

 

แบบ RM 4 



 

 

แผนบริหารความเสี่ยง 29 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กองช่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

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

กองช่าง ได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว  
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังน้ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 (2) 
ความเสี่ยง 

 (3) 
วิธีการจัดการความ

เสี่ยง  
(4) 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
(8) สถานะ

(5) 
เอกสารอ้างอิง 

(6) 
6.การใช้ทรัพยากร 6.1 การใช้ทรัพยากร 

อย่างฟุุมเฟือย 
2.ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน 

แล้ว
เสร็จ 

มีเจ้าหน้าที่ดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ์
ส่วนกลาง  
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ที่จ าเป็นต้องใช้งาน
และที่ได้ระบไุว้ใน
ข้อบัญญัติเท่าน้ัน 

 

 

 

  

แบบ RM 4 



 

 

แผนบริหารความเสี่ยง 30 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

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

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังน้ี 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 (2) 

ความเสี่ยง 
 (3) 

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง  
(4) 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
(8) สถานะ(5) เอกสารอ้างอิง 

(6) 
11.กิจกรรมการ
ด าเนินงาน ตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วย
รายได้ และการ
จ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัด
องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 ของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

11.1 เจ้าหน้าท่ีรับผิด 
ชอบงานไม่มีความรู้ในการ 
ด าเนินการใหต้รงกับ
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
รายได้และการจ่ายเงิน
ของ สถานศึกษาสังกัด
องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 

1.ก าชับให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินงานตาม
ระเบียบฯ อย่าง 
เคร่งครดั 
2.ให้มีการตรวจสอบ
การด าเนินงาน ตาม
ระเบียบฯ 

แล้วเสร็จ มอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องศึกษา
ระเบียบ และ
ด าเนินการตาม
ระเบียบฯ อย่าง
เคร่งครดั และมี
ผู้บังคับบัญชา
ตรวจสอบก่อน
ด าเนินกิจกรรม 

 

12.งานประสาน
และสนบัสนุน
โรงเรียนระดับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

12.1 บุคลากรในหลาย
โรงเรียนไมม่ีความเข้าใจ 
ในการเขียนโครงการ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ เงินอุดหนุน 
จาก อบต. ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุน ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.
2559 

1.ก าชับให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
โครงการขอเงิน
อุดหนุนให้ละเอียดถี่
ถ้วน 
2.เพิ่มการ
ติดต่อสื่อสารและการ
ประสานงานกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหม้าก
ขึ้น 

แล้วเสร็จ มอบหมายให้
นักวิชาการ
การศึกษาผูม้ี
ความรู้ความ
ช านาญและมี
ประสบการณ์
ด าเนินการตาม
โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนจาก อบต. 

 

6.การใช้ทรัพยากร 6.1 การใช้ทรัพยากร 
อย่างฟุุมเฟือย 

1.ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน 

แล้วเสร็จ มีเจ้าหน้าที่ดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ์
ส่วนกลาง  
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ที่จ าเป็นต้องใช้
งานและที่ไดร้ะบุ
ไว้ในข้อบัญญัติ
เท่านั้น 

 

 

 

แบบ RM 4 


