


  

รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรการการควบคุมภายใน
ครบทุกส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม โดยบริหารปัจจัย 
ควบคุมกระบวนการ และกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ
ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และได้ก าหนดให้ทุกส านัก/กอง                
มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ ได้ก าหนดแนวทางการบริหารความ
เสี่ยง ดังนี้ 

1. ส านัก/กอง มีการด าเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ 
2. ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว รับทราบประกาศ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานปกต ิ

3. วิเคราะห์กระบวนการ กิจกรรม โครงการ ที่สนับสนุนให้ส านัก/กอง ด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ 

4. ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยจากการด าเนินงาน 
5. ก าหนดมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก โดยใช้หลักวิธี (การหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยง การลดความสูญเสีย การรับความเสี่ยงไว้เอง และการถ่ายโอนความเสี่ยง) 
6. การด าเนินการควบคุมความเสี่ยงตามมาตรการที่ก าหนด 
7. ติดตามผลความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค และทบทวนปรับปรุงการ

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
8. รายงานสรุปผลความส าเร็จการด าเนินการบริหารความเสี่ยง เสนอผู้บริหาร และหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบ 
 

ประเภทความเสี่ยง 
1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการ
ก าหนด  กลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ท าให้โครงการขาดการ
ยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่
ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) 
เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน หรือด าเนินงานปกติที่องค์กร

ต้องเผชิญ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผัง
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) 

เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงิน และการงบประมาณของ
องค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่
เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการด าเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และ
จากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวข้องกับ
การรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันน าไปสู่การตรวจสอบทักท้วงจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C)  
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการ

ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่
เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ การประเมินและการ

จัดล าดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว ดังนี้ 

 

    การก าหนดเกณฑ์การประเมิน  
เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความ

เสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ได้ 5 
ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 

 

ประเด็นที่พิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หรือข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน (ครั้ง) 

1 ปี/ครั้ง 2 ปี/ครั้ง 3 ปี/ครั้ง 6 เดือน/ครั้ง 
(ไม่เกิน 5 ครั้ง/

ปี) 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงและผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า 

1,000  
บาท 

1,001 – 
5,000  
บาท 

5,001 – 
10,000  

บาท 

10,001 – 
50,000  

บาท 

50,001 – 
100,000  
บาท ขึ้นไป 

ผลกระทบต่อประชาชนใน
พ้ืนที่ 

เดือนร้อน/
ร าคาญ/สูญ 
เสียทรัพย์สิน 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

บาดเจ็บต้อง
รักษา 

บาด 
เจ็บสาหัส 

เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
องค์กร 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง  

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) ความเสี่ยงและความรุนแรง
ของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยงต่อองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว และส านัก/กอง  ว่าก่อให้ เกิดระดับของความ
เสี่ยงในระดับใด 

 

ระดับความเสี่ยง   =   โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  x  ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า สามารถแสดงเป็นแผนภูมิ

ความเสี่ยง แข่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
 

1) ระดับความเสี่ยงต่ า คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน  
วิธีการจัดการความเสี่ยง : ยอมรับความเสี่ยง ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เพ่ิมเติม 

ก าหนดเป็นสีเขียว 
2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน  

วิธีการจัดการความเสี่ยง : ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ก าหนด
เป็นสีน  าเงิน 

3) ระดับความเสี่ยงสงู คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 16 คะแนน  
วิธีการจัดการความเสี่ยง : มีแผนลดความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงนั นลดลงให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได ้ก าหนดเป็นสีเหลือง 
4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน  

วิธีการจัดการความเสี่ยง : มีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ  า หรืออาจต้องถ่ายโอน
ความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีแดง 
 

การจัดล าดับความเสี่ยง 
เมื่อได้ค่าล าดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อ

องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้
เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ 

5 5 10 15 20 25 
สูงมาก 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 สูง 
2 2 4 6 8 10 ปานกลาง 
1 1 2 3 4 5 ต่ า 
 1 2 3 4 5  

ตารางระดบัของความเส่ียง (degree of risk) 
 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

ต่ า 

คว
าม
รุน

แร
งข
อง
ผล

กร
ะท

บ 

โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง 
รูปภาพ 5 ตารางระดับของความเสี่ยง (degree of risk) 
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ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ จาก
ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูง มาจัดท าแผนการบริหาร/จัดการ
ความเสี่ยงในข้ันตอน ต่อไป 

 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลด
ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 4 แนวทาง
หลัก ดังนี้ 

 

กลยุทธ์ที่ใช้ส าหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง 
1. การยอมรับ : การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่

ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขั้น  

2. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง : การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหายโดย
การจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็น
ความเสี่ยง เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานการจัดอบรม
เพ่ิมทักษะในการท างาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3. การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้และต้อง
จัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น 
การหยุดหรือ ยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้ความเสี่ยงนั้น 

4. การถ่ายโอนความเสี่ยง : ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท าประกันภัย 
ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงาน
บางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 

 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ
และควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก นั้นให้ลดลง ให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและให้
สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้าน ค่าใช้จ่ายและต้นทุน
ที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ ที่จะได้รับด้วย 
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รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับ ความเสี่ยง/กิจกรรม/โครงการ การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม สรุปการประเมินความเสี่ยง 
ประเภท โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1 กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล O 1 1 1 

(ต่ า) 
- มีแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
- มีค าสั่งแบ่งงานภายในส านักปลัดที่แบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
- มีการรายงานต าแหน่งว่างและมีการ
สรรหาบุคลากรตามแผนอัตรา ก าลัง 

เป็นระดับที่พอยอมรับได้ โดยมีการติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด หรือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้น 

2 กิจกรรมการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 

O 2 1 2 
(ต่ า) 

- ประสานงานกบังานทะเบียนราษฎร์
อ าเภอห้วยแถลงอยู่เป็นประจ าทุกเดือน 
มีแผนก าหนดจ่ายเงินในแต่ละเดือน  
- มีการประชาสัมพันธ์ เรื่องการย้ายที่อยู่
อาศัย 

เป็นระดับที่พอยอมรับได้ โดยมีการติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด หรือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้น 

3 กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

O 3 1 3 
(ต่ า) 

- จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต่างๆ 
- มีการจัดส่งบุคลากรและอาสาสมัคร
เข้ารับการฝึกอบรม ให้มีความรู้เพ่ิมมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เป็นระดับที่พอยอมรับได้ โดยมีการติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด หรือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้น 

4 กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร O 3 1 3 
(ต่ า) 

- ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเกี่ยวกับข้อมูล
ด้านการเกษตร พร้อมประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรทราบ 
 

เป็นระดับที่พอยอมรับได้ โดยมีการติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด หรือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้น 



  

ล าดับ ความเสี่ยง/กิจกรรม/โครงการ การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม สรุปการประเมินความเสี่ยง 
ประเภท โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
5 กิจกรรมงานส่งเสริมสัตวบาล O 2 1 2 

(ต่ า) 
- รณรงค์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้
เตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคต่างๆ ที่เกิดจากสัตว์ 

เป็นระดับที่พอยอมรับได้ โดยมกีารติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด หรือป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความ
เสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น 

6 กิจกรรมงานการเงินและบัญชี F 2 1 2 
(ต่ า) 

- ก าชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบ คอบ
และระมัดระวังในการจัดท าและ
ตรวจสอบฎีกาก่อนการเบิก จ่ายให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  
- ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบต่างๆ ใน
การจัดท าฎีกา 

เป็นระดับที่พอยอมรับได้ โดยมีการติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด หรือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้น 

7 กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 

F 1 1 1 
(ต่ า) 

- ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบของภาษีแต่ละแบบด้วยความ
รอบคอบและรัดกุมเพ่ือป้องกันความ
ผิดพลาด 

เป็นระดับที่พอยอมรับได้ โดยมีการติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด หรือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้น 

8 กิจกรรมงานแผนที่ภาษี O 1 1 1 
(ต่ า) 

- ได้ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีซึ่งอยู่
ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล  
- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  
งานเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การท างานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
- การออกพ้ืนที่เพ่ือเป็นการให้บริการแก่
ประชาชนผู้เสียภาษี 
 
 
 

เป็นระดบัที่พอยอมรับได้ โดยมีการติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด หรือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้น 
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ล าดับ ความเสี่ยง/กิจกรรม/โครงการ การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม สรุปการประเมินความเสี่ยง 
ประเภท โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
9 กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สิน

และพัสดุ 
F 2 1 2 

(ต่ า) 
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ าหน่าย
ทรัพย์สินมีการปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการของทางราชการ 
- มีการจัดท าทะเบียนคุมตามระเบียบฯ 
- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง 
โดยต าแหน่งรับผิดชอบ 

เป็นระดับที่พอยอมรับได้ โดยมีการติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด หรือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้น 

10 กิจกรรมงานส ารวจ ออกแบบ 
เขียนแบบก่อสร้าง 

O 2 1 2 
(ต่ า) 

- การใช้กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
- การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยว 
กับการส ารวจ ออกแบบ  เขียนแบบ 
และบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ 

เป็นระดับที่พอยอมรับได้ โดยมีการติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด หรือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้น 

11 กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง O 2 1 2 
(ต่ า) 

- จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อน
ใช้งาน และให้ได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการใช้
งานทุกครั้ง                                           

เป็นระดับที่พอยอมรับได้ โดยมีการติดตามและ
ควบคมุความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด หรือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้น 

12 กิจกรรมงานสาธารณูปโภค O 2 1 2 
(ต่ า) 

- ให้เจ้าหน้าที่ตรียมพร้อมส าหรับการ
บริการงานด้านสาธารณูปโภค อย่าง
สม่ าเสมอ  และมีการฝึกปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ าเสมอ  
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมงาน
ด้านสาธารณูปโภคและขอรับค าปรึกษา
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น 
การประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ 
 

เป็นระดับที่พอยอมรับได้ โดยมีการติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด หรือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้น 

-7- 



  

ล าดับ ความเสี่ยง/กิจกรรม/โครงการ การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม สรุปการประเมินความเสี่ยง 
ประเภท โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
13 กิจกรรมงานผังเมือง O 1 1 1 

(ต่ า) 
- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านผังเมือง 
- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพิจารณา
อนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชน
ทราบ 

เป็นระดับที่พอยอมรับได้ โดยมีการติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด หรือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้น 

14 กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา O 1 1 1 
(ต่ า) 

- ประชาสัมพันธ์การรับโอนบุคลากรจาก
บัญชีของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- ผู้บังคับบัญชาก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานประจ าปี และก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการ
รับจ่ายเงินและรายงานพัสดุประจ าปีที่
ต้องรายงานผู้บริหารประจ าปี ส าเนาส่ง 
สตง. ตามระเบียบที่ก าหนด 
- จัดให้มีการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่
จัดท าบัญชีและเอกสารที่เก่ียวข้องกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 

เป็นระดับที่พอยอมรับได้ โดยมีการติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด หรือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้น 
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ล าดับ ความเสี่ยง/กิจกรรม/โครงการ การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม สรุปการประเมินความเสี่ยง 
ประเภท โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
15 กิจกรรมด้านงานกิจการโรงเรียน O 2 1 2 

(ต่ า) 
- จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมการ
สอนเพ่ือฝึกฝนทักษะในการดูแลเด็กและ
กิจกรรมประจ าวัน พร้อมจัดท าแผนการ
เรียนรู้และกิจกรรมการสอนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด ใช้สื่อการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริง
ของผู้เรียนในพ้ืนที่ 

เป็นระดับที่พอยอมรับได้ โดยมีการติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด หรือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้น 

16 กิจกรรมการป้องกันและควบคุม
การระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

O 2 1 2 
(ต่ า) 

- รักษาความสะอาดภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและดูแลของใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอยู่เป็นประจ า พร้อมกับปฏิบัติ
ตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด 

เป็นระดับที่พอยอมรับได้ โดยมีการติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด หรือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้น 
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