
 
 

บทที่ 1 

บทน ำ 

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี          
การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 กระทรวงการคลังได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 
2562 ซึ่งให้หน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง  ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้ใน
รอบระยะเวลาบัญชาถัดไปองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ .ศ .2562 ซึ่งมีการแต่งตั้ง
คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้มี
การจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนตำล 
  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล ได้ก าหนด
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนตาลยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร ดังนี้ 

1) ให้มีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2562 

2) ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้
ความส าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 

3) ให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กรและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างทั่วถึง 

4) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณและ
ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนตำล 
  ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์
ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด
ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวก
ด้วยก็ได้ 



 
 

  ปัจจัยเสี่ยง หรือประเด็นควำมเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจ
ท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร และ
ท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือที่จะได้วิเคราะห์ และก าหนดมาตรการ
ควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการ
ด าเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตราก าลังไม่เพียงพอ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนององค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมีผลท าให้องค์กรเสียหายได้หรือไม่สามารถบรรลุ
วัตถุระสงค์ที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
สามารถควบคมุความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 กำรระบุควำมเสี่ยง เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้ทราบถึง
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องค านึงถึง
สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงาน ตามประเภทของความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์ที่ไม่
เหมาะสม การที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนและความไม่
เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงในการระบุความเสี่ยง
หน่วยงานต้องพิจารณาว่ายุทธศาสตร์ในปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
หรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่ 

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน    
ที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ท าให้เกิดประโยชน์เต็มที่ตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาลและหน่วยงานต่างๆ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่าการ
ด าเนินการใดสามารถท างานได้ดีและการด าเนินการใดท างานได้ไม่ดี หน่วยงานมีโครงสร้างและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินงาน
หรือไม ่

3) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks) หมายถึง ความเสี่ยง
ต่อสถานะการเงินและทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล ทั้งด้านรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และ
หนี้สิน ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่าทรัพยากรใดจะมีผลต่อการเงินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนตาล (ท้ังที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน รวมถึง ข้อผูกพันและปัจจัยภายนอก) และอะไรคือปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความเสี่ยงเหล่านั้น 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks)หมายถึง 
การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กรในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณา
ว่า งาน กระบวนการ และบุคลากร ด าเนินงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิดการกระท าผิด
กฎระเบียบได้อย่างไรบ้างและหากเกิดขึ้น ระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจเจอหรือไม่ และมีกรณี
ตัวอย่างจากอดีตเกี่ยวกับการกระท าผิดหรือการละเว้นการปฏิบัติ 

 
กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการน าความเสี่ยงที่ระบุ มาจัดล าดับ
ความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่



 
 

หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ ( Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อท าการประเมินแล้วน ามาก าหนดเป็นระดับความเสี่ยงใน
แผนภูมิความเสี่ยง เพ่ือช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการ
จัดการก่อนหลังเป็นการจัดล าดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสมต่อไปองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาลก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้ 

 1. ตำรำงกำรพิจำรณำก ำหนดระดับคะแนนของโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
 ตำรำง 1.1 โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในเชิงปริมำณ (ร้อยละ) 

คะแนน ระดับโอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

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

 ตำรำง 1.2 โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในเชิงปริมำณ (ครั้ง) 

คะแนน ระดับโอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

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 

ตำรำง 1.3 โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในเชิงคุณภำพ 

คะแนน ระดับโอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

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

 
 
 
 
 



 
 

 2. ตำรำงกำรพิจำรณำก ำหนดระดับคะแนนของควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
 ตำรำง 2.1 ควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงในเชิงปริมำณ (ร้อยละ) 

คะแนน ระดับ
ผลกระทบ 

ค ำอธิบำย 

1 น้อยมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 20 
2 น้อย มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ 21-40 
3 ปานกลาง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ 41-60 
4 สูง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรงร้อยละ61-80 
5 สูงมาก มีมีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง มากกว่า ร้อยละ 80 

ตำรำง 2.2 ควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงในเชิงปริมำณ (มูลค่ำควำมเสียหำย) 
คะแนน ระดับผลกระทบ ค ำอธิบำย 

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 

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

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

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) 
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหาร

จัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง
ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(I) 



 
 

1) กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือกิจกรรมนั้นไป 

2) กำรลด/กำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน
หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ใน
ระดับท่ีองค์กรยอมรับได ้

3) กำรยอมรับควำมเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกัน แต่
ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

4) กำรกระจำยควำมเสี่ยงหรือกำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจาย
หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

  การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการท างานมีความเชื่อมโยง
กันทุกระดับ ดังนั้น โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล จึงมีความ
เชื่อมโยงกันโดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล ซึ่งแต่งตั้งมา
จากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการกองทุกกอง เป็นคณะกรรมการและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการจะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ผลักดัน และ
ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ในขณะที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกกอง/ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ 
ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนตาลแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล เมื่อวันที่    
.........ตุลาคม 2564 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการ 1) จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง          
2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 3) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และ 4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ผังโครงสร้ำงส่วนรำชกำรภำยใน อบต.โนนตำล 

 

นายก อบต.
นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์

ส านักงานปลัด อบต.
นางสาวจันทร์สมร  วรรณษา

นิตกรช านาญการ

รักษการแทนหัวหน้าส านักปลัด  

กองคลัง

นางพิศมัย สุวรรณรอ

กองช่าง

นายพรชัย รัตนวงศ์ปาน

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

นายสุวรรณ วงค์ใหญ่

ปลัด อบต
นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี



 
 

ผังโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ อบต.โนนตำล 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาลมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการป้องกัน
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีก 
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
4. สร้างกรอบและแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ

ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตาม
พฤติกรรมเสี่ยง 

5. เพ่ือให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและ    
เฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล สามารถบรรลุเป้าหมาย ขจัด หรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์
ปัญหาอุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นและสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมขององค์กร 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 1. การก าหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการประชุมรับทราบนโยบายและก าหนด
แนวทางร่วมกันในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดท าคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วสื่อสารให้   
ทุกคนในองค์กรทราบ 
 2. การบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการ มีขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 การระบุความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาโครงการ/กิจกรรม แล้วน ามาระบุความเสี่ยงตาม
ประเภทของความเสี่ยง 4 ด้าน และแหล่งที่มาของความเสี่ยง โดยใช้แบบ R01 

2.2 การประเมินความเสี่ยง ทุกกองการน าความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และจัดล าดับความเสี่ยง 3 ระดับ       
โดยประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง เพ่ือช่วยในตัดสินใจก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง 
แล้วส่งให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง โดยใช้แบบ R02 

2.3 การจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาใช้กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์        
เพ่ือจัดการความเสี่ยง ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ก าหนด
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ แล้วส่งให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง โดยใช้แบบ R03 

ประธานคณะกรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล

คณะกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล

คณะกรรมการ

ผู้อ านวยการกองคลัง

คณะกรรมการ

ผู้อ านวยการกองช่าง

คณะกรรมการ

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ

คณะกรรมการ

หัวหน้าส านักปลัด



 
 

 3. คณะกรรมการประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกอง     
แล้วสรุปจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอนายกพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงกับผู้ที่เก่ียวข้องได้ด าเนินการตามแผนฯ 
 4. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ภายในเดือนธันวาคม 2564 
 

บทที่ 2 

กำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล ได้ก าหนดแบบฟอร์ม
กระดาษท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตามแบบ R 01 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการน าไปใช้ในการวิเคราะห์
ระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการระบุ
เหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในการนี้แต่ละส่วนราชการได้ท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง สามารถสรุปเป็นความ
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล ดังนี้ 

กระดำษท ำกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนตำล อ ำเภอท่ำอุเทน จังหวดันครพนม 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564) 
ล ำดับ 
(2) 

โครงกำร/กิจกรรม 
(3) 

ควำมเสี่ยง 
(4) 

ด้ำน 
(5) 

แหล่งท่ีมำของ
ควำมเสี่ยง 

(6) 
1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทาง

ราชการ 
 

1.1 รถยนต์เสียหายเนื่องจาก
อุปกรณ์ช ารุด เสื่อมสภาพตาม
ระยะเวลา 
1.2 การน ารถยนต์ของทาง
ราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 

ด้ านการเ งินและ
ทรัพยากร 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

2 การเก็บรักษาพัสดุ 2.1 เนื่องจากมีการยืมพัสดุใน
วันหยุดราชการเพื่อใช้ในเหตุ
จ าเป็น เช่น งานศพ  โดยผู้ที่มา
ยืมได้ประสานเรื่องยืมพัสดุไป
ยังท่านท่านผู้บริหารแล้วเข้ามา
เอาพัสดุเลย โดยที่เจ้าหน้าที่
พัสดุไม่ทราบ 
2.2 การส่งคืนพัสดุ ส่งคืนใน
วั น ห ยุ ด ร า ช ก า ร  ท า ใ ห้
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจนับว่าครบ
ตามจ านวนที่ยืมไปหรือไม่ 

ด้ านการเ งินและ
ทรัพยากร 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

แบบ Ro1 



 
 

ล ำดับ 
(2) 

โครงกำร/กิจกรรม 
(3) 

ควำมเสี่ยง 
(4) 

ด้ำน 
(5) 

แหล่งท่ีมำของ
ควำมเสี่ยง 

(6) 
3 งานการเงินและบญัช ี 3.1 ขาดบุคลากรในต าแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญช ี
ด้านการ 
ด าเนินงาน  

ปัจจัยภายใน 

4 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี 

4 .1 ขาดงบประมาณในการ
จัดท าแผนที่ภาษี เพื่อให้ทราบ
พิกัดและข้อมูลของผู้เสียภาษี
ทั้งหมดในต าบลโนนตาล 
4.2 บุคลากรยังขาดความรู้
เกี่ยวกับการจัดท าแผนที่ภาษี 

ด้านการ 
ด าเนินงาน 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

5 การใช้ทรัพยากร 5 .1 การใ ช้ทรัพยากรอย่าง
ฟุ่มเฟือย 

ด้ านการเ งินและ
ทรัพยากร 

ปัจจัยภายใน 
 

6 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สู่ชุมชน 

6 .1 ขาดความร่ วมมื อจาก
ประชาชนในการลงพื้นที่ส ารวจ
ภาษีเพื่อสร้างฐานภาษีรายใหม่ 

การปฏิบัตติาม กฎ 
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ 

ปัจจัยภายนอก 

7 งานออกแบบ และการควบคุม
งานก่อสร้าง 

7 .1 งานก่อสร้ า ง  และงาน
บริการมีจ านวนมาก  ท าให้
ประสิทธิภาพการท างานลดลง 
7 .2 บุ คคล ากรกอง ช่ า ง ไม่
ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม ง า น ไ ด้
ตลอดเวลาในวันหยุดราชการ 
7.3 การควบคุมงานไม่เป็นไป
ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง 

ด้ านการเ งินและ
ทรัพยากร 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

8 งานประมาณราคา และค านวณ
ราคากลาง 

8.1 ราคาน้ ามัน และราคาวัสดุ
ก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
8.2 บุคลากร และเจ้าหน้า 
ที่ ไ ม่ เ ข้ า ใ จ แ น ว ท า ง ต า ม
หลักเกณฑ์การประมาณราคา
และการค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง 
8.3 การจัดท าราคากลาง ต้อง
เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์การ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตามทีก่รมบัญช ี
กลางก าหนด 

ด้านการด าเนินงาน ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

9 งานซ่อมแซมไฟฟ้า 
สาธารณะ 

9.1 ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์
ป้องกันเพื่อความปลอดภัยใน
การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
9 .2 งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรในการซ่อมบ ารุงรักษา
ไม่เพียงพอ 

ด้ านการเ งินและ
ทรัพยากร 

ปัจจัยภายใน 
 
 
 



 
 

ล ำดับ 
(2) 

โครงกำร/กิจกรรม 
(3) 

ควำมเสี่ยง 
(4) 

ด้ำน 
(5) 

แหล่งท่ีมำของ
ควำมเสี่ยง 

(6) 
10 งานส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การ

เรียนชุมชน 
10.1 ขาดผู้มีความรู้ที่มีความ
ต้องการจะเผยแพร่ความรู้
ใ ห้ กั บผู้ อื่ น  และขาดความ
ร่วมมือของคนในชุมชนที่จะ
ช่วยกันผลักดันให้เกิดศูนย์การ
เรียนชุมชน 
10.2 ศูนย์การเรียนชุมชนมีไม่
ทั่วถึงทุกพื้นที ่

ด้านการด าเนินงาน ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

11 กิจกรรมการด าเนินงานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
ส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  พ .ศ . 
2562  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

11.1 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
ไม่มีความรู้ในการด าเนินการให้
ตรงกับระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยรายได้และ
การจ่ายเงินของสถานศึกษา
สั งกั ดองค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม 
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ 
กฎหมาย ข้อบังคับ 

ปัจจัยภายใน 

12 งานประสานและสนับสนุนสภา
วัฒนธรรมต าบลโนนตาล 

13 .1 คณะกรรมการในสภา
วัฒนธรรมไม่มีความเข้าใจใน
การเขียนโครงการขอรับการ
สนั บสนุ น งบประมาณเ งิน
อุดหนุนจาก อบต. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

การปฏิบัติตาม กฎ 
ระเบียบ  
กฎหมาย 
ข้อบังคับ 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

13 โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

13.1 วัคซีนป้องกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า มีโอกาสเสื่อมสภาพ
เนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อยๆ ท าให้
ตู้ เ ย็ น ที่ เ ก็ บ รั ก ษ า วั ค ซี น 
อุณหภูมิไม่คงท่ี 

ด้ านการเ งินและ
ทรัพยากร 

ปัจจัยภายใน 

 
บทที ่3 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล ได้ก าหนดแบบฟอร์ม
กระดาษท าการประเมินความเสี่ยงตามแบบ R 02 เพ่ือให้ทุกกองและส่วนราชการ น าความเสี่ยงที่ได้จาก
กระดาษท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (แบบ R01) มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากัน น าไปสู่การก าหนดระดับความเสี่ยงตามแผนภูมิ
ระดับความเสี่ยงแล้วตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยค านึงประโยชน์และความคุ้มค่ากับ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่ม ซึ่งสามารถสรุปการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาลได้ดังนี้ 



 
 

กระดำษท ำกำรประเมินควำมเสี่ยง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนตำล อ ำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (1 ตุลำคม 2563- 30 กันยำยน 2564) 
  

ล ำดับที ่
(1) 

โครงกำร/กิจกรรม 
(2) 

ควำมเสี่ยง 
(3) กำรประเมินควำมเสี่ยง 

ระดับ 
ควำม

เสี่ยง(6) 

วิธีบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
(7) 

โอกำส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลีกเลี่ยง ควบคุม/ 
ลด 

ยอมรับ ถ่ำย
โอน 

1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทาง 
ราชการ 
 

1.1 รถยนต์เสียหาย เนื่องจาก
อุปกรณ์ช ารดุ เสื่อมสภาพตาม
ระยะเวลา 
1.2 การน ารถยนต์ของทาง
ราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 

4 
มีโอกาสเกดิขึ้น 

ค่อนข้างสูง 
หรือบ่อย 

3 
มูลค่าความ

เสียหายมากกว่า 
50,000– 

500,000 บาท 

12 
ปานกลาง 

 ✓   

2 การเก็บรักษาพัสด ุ 2.1 เนื่องจากมีการยมืพัสดุใน
วันหยุดราชการเพื่อใช้ในเหตุ
จ าเป็น เช่น งานศพ โดยที่ผูม้ายืม
ได้ประสานเรื่องยืมพสัดไุปยังท่าน
ผู้บริหารแล้วเข้ามาเอาพัสดุเลย 
โดยที่เจ้าหน้าท่ีพัสดไุม่ทราบ 
2.2 การส่งคืนพัสดุ ส่งคืนใน
วันหยุดราชการ ท าใหเ้จ้าหน้าท่ี
ไม่ได้ตรวจนับว่าครบตามจ านวน
ที่ยืมไปหรือไม ่
 

4 
มีโอกาสเกดิขึ้น 

ค่อนข้างสูง 
หรือบ่อยๆ 

3 
(มูลค่าความ

เสียหายมากกว่า 
50,000– 

500,000 บาท) 

12 
ปานกลาง 

 ✓   
 
 
 

 

 

แบบ Ro2 



 
 

ล ำดับที ่
(1) 

โครงกำร/กิจกรรม 
(2) 

ควำมเสี่ยง 
(3) กำรประเมินควำมเสี่ยง 

ระดับ 
ควำม

เสี่ยง(6) 

วิธีบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
(7) 

โอกำส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลีกเลี่ยง ควบคุม/ 
ลด 

ยอมรับ ถ่ำย
โอน 

3 งานการเงินและบญัช ี 3.1 ขาดบุคลากรในต าแหน่ง
นักวิชาการเงินและบญัชี 

4 
มีโอกาสเกดิขึ้น 

ค่อนข้างสูง 
หรือบ่อย 

4 
มีผลกระทบ 

ในการ 
ปฏิบัติงานหรือ 
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 61-80 

16 
สูง 

 ✓   

4 การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บ 
ภาษี 

4.1 ขาดงบประมาณในการจัดท า
แผนที่ภาษี เพ่ือให้ทราบพิกัดและ
ข้อมูลของผู้เสยีภาษีท้ังหมดใน
ต าบลโนนตาล 
4.2 บุคลากรยังขาดความรู้
เกี่ยวกับการจดัท าแผนที่ภาษ ี

5 
มีโอกาสเกดิขึ้น 
ร้อยละ 41-60 

5 
มีผลกระทบ 

ในการ 
ปฏิบัติงานหรือ 
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 61-80 

25 
สูงมาก 

✓    

5 การใช้ทรัพยากร - การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย 4 
มีโอกาสเกดิขึ้น

ร้อยละ  
61-80 

3 
มีผลกระทบ 

ในการ 
ปฏิบัติงานหรือ 
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 21-40 

12 
ปานกลาง 

 ✓   

6 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษ ี
สู่ชุมชน 

- ขาดความร่วมมือจากประชาชน
ในการลงพื้นที่ส ารวจภาษีเพื่อสร้าง
ฐานภาษีรายใหม ่

3 
มีโอกาสเกดิขึ้น

ร้อยละ  
41-60 

4 
มีผลกระทบ 

ในการปฏิบัติงาน
หรือวัตถุประสงค ์

ร้อยละ 
61-80 

12 
ปานกลาง 

 ✓   
 
 
 

 



 
 

 
ล ำดับที ่

(1)  
โครงกำร/กิจกรรม 

(2) 
ควำมเสี่ยง 

(3) กำรประเมินควำมเสี่ยง 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง
(6) 

วิธีบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
(7) 

โอกำส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลีกเลี่ยง ควบคุม/ 
ลด 

ยอมรับ ถ่ำย
โอน 

7 งานออกแบบ และการควบคุม 
งานก่อสร้าง 

7.1 งานก่อสร้าง และงาน
บริการมีจ านวนมาก ท าให้
ประสิทธิภาพการท างาน
ลดลง 
7.2 บุคคลากรกองช่างไม่
ส า ม า ร ถค วบ คุ ม ง า น ไ ด้
ตลอดเวลาในวันหยุด 
ราชการ 
7 .3  กา รควบคุ ม งาน ไม่
เป็นไปตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้าง 

4 
มีโอกาสเกดิขึ้น 

ค่อนข้างสูง 
หรือบ่อยๆ 

5 
มีผลกระทบใน
การปฏิบัติงาน

หรือวัตถ ุ
ประสงคเ์ป็น

อย่างยิ่งมากกว่า 
ร้อยละ 80 

20 
สูง 

 ✓   

8 งานประมาณราคา และค านวณ 
ราคากลาง 

8.1 ราคาน้ ามัน และราคา
วัสดุก่อสร้างมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
8.2 บุคลากร และเจ้าหน้าที่
ไม่เข้าใจแนวทางตาม
หลักเกณฑ์การประมาณ
ราคา และการค านวณราคา
กลางงานก่อสร้าง 
8.3 การจัดท าราคากลาง 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

4 
มีโอกาสเกดิขึ้น
ร้อยละ 61-80 

4 
มีผลกระทบ 

ในการ 
ปฏิบัติงานหรือ 
วัตถุประสงค์

ร้อยละ 
41-60 

16 
สูง 

 ✓   



 
 

ล ำดับที ่
(1) 

โครงกำร/กิจกรรม 
(2) 

ควำมเสี่ยง 
(3) กำรประเมินควำมเสี่ยง 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง

(6) 

วิธีบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
(7) 

โอกำส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลีกเลี่ยง ควบคุม/ 
ลด 

ยอมรับ ถ่ำย
โอน 

9 งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 9 .1  ไ ม่ มี เ ค รื่ อ งมื อ แ ล ะ
อุปกรณ์ป้องกันเพื่อความ
ปลอดภัยในการซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้า 
9.2 งบประมาณที่ได้รับการ
จั ด ส ร ร ใ น ก า ร ซ่ อ ม
บ ารุงรักษาไม่เพียงพอ 

4 
มีโอกาสเกดิขึ้น
ร้อยละ 61-80 

4 
มีผลกระทบใน
การปฏิบัติงาน

หรือวัตถ ุ
ประสงค์

ค่อนข้างรุนแรง
ร้อยละ 61-80 

16 
ปานกลาง 

 ✓   

10 งานส่งเสรมิ สนับสนุนศูนย์การเรยีน
ชุมชน 

10.1  ขาดผู้ มี ความรู้ ที่ มี
ความต้องการจะเผยแพร่
ความรู้ให้กับผู้อื่น และขาด
ความร่วมมือของคนในชุมชน
ที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิด
ศูนย์การเรียนชุมชน 
10.2 ศูนย์การเรียนชุมชนมี
ไม่ทั่วถึงทุกพื้นที ่

3 
มีโอกาสเกดิขึ้น
ร้อยละ 41-60 

3 
มีผลกระทบ 

ในการ 
ปฏิบัติงานหรือ 
วัตถุประสงค์

ร้อยละ 41-60 

9 
ปานกลาง 

 ✓   

11 กิจกรรมการด าเนินงานตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายไดแ้ละ
การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

11.1 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ง า น ไ ม่ มี ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร  ใ ห้ ต ร ง กั บ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ย ร า ย ไ ด้ แ ล ะ ก า ร
จ่ าย เ งินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

4 
มีโอกาสเกดิขึ้น 

ค่อนข้างสูง 
หรือบ่อยๆ 

4 
มีผลกระทบ   

ในการ 
ปฏิบัติงานหรือ 
วัตถุประสงค์

ร้อยละ 61-80 

16 
สูง 

 ✓   

 



 
 

ล ำดับที ่
(1) 

โครงกำร/กิจกรรม 
(2) 

ควำมเสี่ยง 
(3) กำรประเมินควำมเสี่ยง 

ระดับ 
ควำม

เสี่ยง(6) 

วิธีบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
(7) 

โอกำส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลีกเลี่ยง ควบคุม/ 
ลด 

ยอมรับ ถ่ำย
โอน 

12 งานประสานและสนับสนุนสภา
วัฒนธรรมต าบลโนนตาล 

12.1 คณะกรรมการในสภา
วัฒนธรรมไม่มีความเข้าใจใน
การเขียนโครงการขอรับการ
สนับสนุ น งบประมาณเ งิน
อุดหนุนจาก อบต.ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 

4 
มีโอกาสเกดิขึ้น  
ร้อยละ 61-80 

4 
มีผลกระทบ 

ในการ 
ปฏิบัติงานหรือ 
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 61-80 

16 
ปานกลาง 

 ✓   

13 โครงการควบคมุป้องกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

13.1 วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า มีโอกาสเสื่อมสภาพ 
เนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อย ๆ ท า
ให้ ตู้ เ ย็ นที่ เ ก็บรั กษาวัคซีน 
อุณหภูมิไม่คงท่ี 

3 
มีโอกาสเกดิขึ้น 

บางครั้ง 

4 
มีผลกระทบ 

ในการ 
ปฏิบัติงานหรือ 
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 61-80 
 

12 
ปานกลาง 

 ✓   



 
 

บทที ่4 
แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล ได้ก าหนดแบบฟอร์ม
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R 03) เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ก าหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็น
รายโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน
(แบบ R 02) สรุปเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาลได้ดังนี้ 



 
 

แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนตำล อ ำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (1 ตุลำคม 2563- 30 กันยำยน 2564) 

 
ล ำดับที ่

(2) 
โครงกำร/กิจกรรม 

(3) 
ควำมเสี่ยง 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(6) 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมำยเหตุ 
(9) 

1 การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
ของทางราชการ 
 

1.1 รถยนต์เสียหาย
เนื่องจากอุปกรณ์ช ารดุ 
เสื่อมสภาพตามระยะ 
เวลา 
1.2 การน ารถราชการ
ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 

1 . 1  เ พื่ อ ล ด ภ า ร ะ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในกา รซ่ อม
บ า รุ ง รั ก ษ า ร ถ ย น ต์
ส่วนกลาง 
1 . 2  เ พื่ อ ไ ม่ ใ ห้ น า ร ถ
ราชการไปใช้ในกิจธุระ
ส่วนตัว  

1.1 แจ้งพนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลางตรวจสอบสภาพรถ
เบื้องต้นก่อนการใช้งานเป็น
ประจ า เพื่ อ ไม่ ให้ เ กิ ดความ
เสียหายรุนแรงและเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ขับข่ี 
1.2 ประกาศมาตรการใช้รถ
ราชการ เพื่อป้องกันการทุจริต
และแก้ไขการกระท าผิดวินัย
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
1.3 ให้พนักงานขับรถแจ้งลง
ในไลน์หรือแจ้งผู้บังคับบัญชา
ในไลน์กลุ่มและจัดท าบันทึกใช้
รถแบบ 3 ทุกครั้งก่อนใช้งาน 

ต.ค.2563 
ก.ย.2564 

ส านักงานปลัด  

2 การเก็บรักษาพัสด ุ 2.1 เนื่องจากมีการยมื
พัสดุในวันหยุดราชการ
เพื่อใช้ในเหตุจ าเป็น 
เช่น งานศพ โดยที่ผู้มา
ยืมไดป้ระสานเรื่องยืม
พัสดุไปยังท่านผู้บริหาร
แล้วเข้ามาเอาพัสดเุลย  
 

2.1 เพื่อเก็บรักษา 
ทรัพย์สินของทางราชการ
ให้ปลอดภัยไม่สูญหาย 
2.2 เพื่อให้มีการยืมและ
การส่งคืนพัสดุที่ถูกต้อง 
2.3 เพื่อให้มีการ 
บันทึ กภาพ เหตุ ก ารณ์
บริเวณส านักงาน 

2.1 จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ใน
ห้องที่สามารถปิดล๊อคได้  
ทุกครั้งหลังใช้งาน 
2.2 จัดท าทะเบียนคุมการยืม
พัสดุ 
2.3 แจ้งผู้ที่มีความประสงค์จะ
ยืมพัสดุให้ติดต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ
เพื่อยืมและส่งคืนพัสดุ เพื่อจะ 

ต.ค.2563 
ก.ย.2564 

กองคลัง 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ Ro3 



 
 

 
ล ำดับที ่

(2) 
โครงกำร/กิจกรรม 

(3) 
ควำมเสี่ยง 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(6) 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมำยเหตุ 
(9) 

  โดยที่เจ้าหน้าท่ีพัสดไุม่
ทราบ 
2.2 การส่งคืนพัสดุ 
ส่งคืนในวันหยุดราชการ 
ท าให้เจ้าหน้าท่ีไม่ได ้
ตรวจนับว่าครบตาม
จ านวนที่ยืมไปหรือไม ่
และพัสดุที่ยืมไปเมื่อ
น ามาส่งคืนสภาพคงเดมิ
ไม่เสียหายหรือไม ่

 ได้ตรวจนับพัสดุให้ครบจ านวน
ไม่เกิดการสูญหาย 
2.4 ติดตั้งกล้องวงจรปดิภายใน
ส านักงาน 

   

3 งานการเงินและบญัช ี 3.1 ขาดบุคลากรใน
ต าแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชี 

3.1 เพื่อตรวจสอบ
เอกสารต่างๆ ให้ม ี
ความถกูต้อง 
3.2 เพื่อให้การรับเงิน 
การน าส่งเงิน การสรุป
การน าส่งเงินถูกต้อง
ตรงกัน 
 

3.1 แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
ในเรื่องการรับเงิน การน าส่งเงิน
ให้ตรวจสอบความถูกต้องและ
สอบทานการรับเงิน          
การรวบรวมเงินและการน า 
ส่งเงินในแต่ละวัน เพื่อน าฝาก
ให้ตรงเวลา ครบตามจ านวนท่ี
ได้รับและรายงานให้ผูบ้ังคับ 
บัญชาทราบเป็นปัจจุบัน 
3.2 แจ้งผู้ก ากับดูแล ให้ติดตาม
ก าชับ เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานให้
ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง
พร้อมสอบทาน 
3.3 หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
ให้แจ้งหัวหน้าทราบทันที 

ต.ค.2563 
ก.ย.2564 

กองคลัง 
ส านักงานปลัด 
 

 



 
 

ล ำดับที ่
(2) 

โครงกำร/กิจกรรม 
(3) 

ควำมเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมำยเหตุ 
(9) 

    3.4 ประชาสมัพันธ์รับโอนย้าย
พนักงานส่วนต าบลในต าแหน่ง
นักวิชาการเงินและบญัชี/ขอใช้
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3.5 ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้
เหมาะสมกับบุคลากรทีม่ีอยู ่

   

4 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษ ี

4.1 ขาดงบประมาณใน
การจัดท าแผนท่ีภาษี
เพื่อให้ทราบพิกัดและ
ข้อมูลของผู้เสยีภาษี
ทั้งหมดในต าบลโนน
ตาล 
4.2 บุคลากรยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าแผนที่ภาษ ี

4.1 เพื่อให้มเีทคโนโลยีที่
ทันสมัยมีประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษ ี
4.2 เพื่อให้มีฐานข้อมูล
ของผู้เสียภาษ ี
4.3 เพื่อใหท้ราบพิกัด
การจัดเก็บภาษีของผู้เสีย
ภาษี  

4.1 ตั้งงบประมาณในการ
จัดท าแผนที่ภาษ ี
4.2 ส่งเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ
ในการจัดท าแผนท่ีภาษีเข้ารับ
การอบรมการจัดท าแผนท่ีภาษ ี
4.3 ประสานงาน อปท.
ข้างเคียงในการจัดท าแผนท่ี
ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ต.ค.2563 
ก.ย.2564 

กองคลัง 
กองช่าง 
 

 

5 การใช้ทรัพยากร 5.1 การใช้ทรัพยากร
อย่างฟุ่มเฟือย 

5.1 ประหยดัค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน 

5.1  ใช้กระดาษ 2 หน้า       
ในกรณีเป็นร่างเอกสารและ
เอกสารไมส่ าคัญ 
5.2 ประกาศมาตรการ
ประหยดัพลังงาน 

ต.ค.2563 
ก.ย.2564 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

 

6 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีสู่ชุมชน 

6.1 ขาดความร่วมมือ
จากประชาชนในการลง
พื้นที่ส ารวจภาษเีพื่อ
สร้างฐานภาษรีายใหม ่

6.1 เพื่อขยายฐานภาษี
รายใหม ่
6.2 ประชาชนทราบแนว
ทางการจัดเก็บภาษีและ 

6.1 ประชาสมัพันธ์ความรู้
เกี่ยวกับภาษผีา่นสื่อสังคม
ออนไลน ์

ต.ค.2563 
ก.ย.2564 

กองคลัง 
 

 



 
 

ล ำดับที ่
(2) 

โครงกำร/กิจกรรม 
(3) 

ควำมเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมำยเหตุ 
(9) 

   ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ
ข้อบังคับ กฎหมาย 

    

7 งานออกแบบ และการ 
ควบคุมงานก่อสร้าง 

7.1 งานก่อสร้าง และ
งานบริการมีจ านวนมาก 
ท าให้ประสิทธิภาพการ
ท างานลดลง 
7.2 บุคคลากรกองช่าง
ไม่สามารถควบคุมงาน 
ได้ตลอดเวลาใน
วันหยุดราชการ 
7.3 การควบคุมงานไม่
เป็นไปตามรูปแบบ
รายการก่อสร้าง 

7.1 เพื่อให้งานออกแบบ 
และการควบคุมงาน
ก่อสร้างมีความถตู้อง 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
7.2 เพื่อใหง้านออกแบบ 
และการควบคุมงาน
ก่อสร้างเป็นไปตามแบบ
รูปรายการ 

7.1 จดัส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อรับการถ่ายทอด
ความรู้ใหม่อยูเ่สมอ และครบ
ทุกคน 
7.2 จดัหาเครื่องมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน 
7.3 จดัท าตารางการออก
ควบคุมงานให้ครอบคลุม
วันหยุดราชการ 

ต.ค.2563 
ก.ย.2564 

กองช่าง  

8 งานประมาณราคา และ 
ค านวณราคากลาง 

8.1 ราคาน้ ามัน และ
ราคาวัสดุก่อสร้างมีการ 
เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
8.2 บุคลากร และ
เจ้าหน้าท่ีไม่เข้าใจ
แนวทางตามหลักเกณฑ์
การประมาณราคา และ
การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้าง 
8.3 การจัดท าราคากลาง 
ต้องเป็นไปตาหลักเกณฑ์ 
 

8.1 เพื่อให้การประมาณ
ราคา และค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างมีความ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 
8.2 เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจตาม
แนวทางหลักเกณฑ์การ
ประมาณราคาและการ
ค านวณราคางานกลาง
งานก่อสร้างตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

8.1 ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
ติดตามหนังสือสั่งการและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้การ
ท างานเป็นไปอย่างถูกต้อง 
8.2 จดัส่งบุคลากรผู้มีหน้าที่
ตามค าสั่งทุกคนเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพื่อรับความรู้ใหม่อยู่
เสมอ 
8.3 ให้เจ้าหน้าที่ตามค าสั่ง
สามารถปฏิบัติงานเอกสารและ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
เองได ้

ต.ค.2563 
ก.ย.2564 

กองช่าง  



 
 

 
ล ำดับที ่

(2) 
โครงกำร/กิจกรรม 

(3) 
ควำมเสี่ยง 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(6) 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมำยเหตุ 
(9) 

  การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างตามท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด 

     

9 
 

งานซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

9.1 ไม่มเีครื่องมือ และ
อุปกรณ์ป้องกันเพ่ือ
ความปลอดภัยในการ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
9.2 งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรในการซ่อม
บ ารุงรักษาไม่เพียงพอ 

9.1 เพื่อความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและทรัพยส์ิน
ของทางราชการ 
9.2 เพื่อให้มีงบประมาณ
ในการซ่อมแซม บ ารุง 
รักษาท่ีเพียงพอ 

9.1 ตั้งงบประมาณในการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เพื่อรักษาความปลอดภัย และ
งบประมาณในการซ่อม
บ ารุงรักษาให้เพียงพอ 

ต.ค.2563 
ก.ย.2564 

กองช่าง  

10 งานส่งเสรมิ สนับสนุน 
ศูนย์การเรียนชุมชน 

10.1 ขาดผู้มีความรู้ที่มี
ความต้องการจะ
เผยแพรค่วามรู้ให้กับ
ผู้อื่น และขาดความ
ร่วมมือของคนในชุมชน
ที่จะช่วยกันผลักดันให้
เกิดศูนย์การเรยีนชุมชน 
10.2 ศูนย์การเรยีน
ชุมชนมีไม่ทั่วถึงทุกพื้นที ่

10.1 เพื่อให้แตล่ะชุมชน
มีศูนย์การเรียนรู้ที่
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
มีประสิทธิภาพ 
10.2 เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชุมชนอย่างยั่งยืน 

10.1 เพิ่มศูนย์การเรียนชุมชน
ให้ครบทุกหมู่บ้าน 
10.2 มผีู้คอยให้ความรู้และ
แนะน าผู้ที่เข้ามาศึกษาอย่าง
เป็นระบบ 
10.3 ประชาสัมพันธ์ให้คนใน
ชุมชนเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและ
เข้ามาศึกษาอย่างท่ัวถึง 

ต.ค.2563 
ก.ย.2564 

กองการศึกษาฯ  

11 กิจกรรมการด าเนินงานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วน 

11.1 เจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบงานไม่มี
ความรู้ในการด าเนินการ 
ให้ตรงกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า 
 

11.1 เพื่อให้การด าเนิน 
งานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนา และมีการ
ด าเนนิการตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย 

11.1 ก าชับให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตาม
ระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด 
11.2 ให้มีการตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามระเบียบฯ 

ต.ค.2563 
ก.ย.2564 

กองการศึกษาฯ  
 
 
 
 
 



 
 

ล ำดับที ่
(2) 

โครงกำร/กิจกรรม 
(3) 

ควำมเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมำยเหตุ 
(9) 

 ท้องถิ่น พ.ศ.2562 ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

ด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 

    

12 งานประสานและสนับสนุน
สภาวัฒนธรรมต าบลโนน
ตาล 

12.1 คณะกรรมการใน
ส ภ า วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ม่ มี
ความเข้าใจในการเขียน
โ ค ร ง ก า ร ขอ รั บ ก า ร
สนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนจาก อบต.
ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ วย เ งินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 

12.1 เพื่อให้การใช้จ่าย 
เงินอุดหนุนเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 
 

12.1 ก าชับให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนใหล้ะเอียด 
ถี่ถ้วน 
12.2 เพิ่มการตดิต่อสื่อสาร
และการประสานงานกับสภา
วัฒนธรรมต าบลโนนตาล      
ให้มากข้ึน 

ต.ค.2563 
ก.ย.2564 

กองการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 โครงการควบคมุป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า 

13.1 วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า มีโอกาส
เสื่อมสภาพ เนื่องจาก
ไฟฟ้าตกบ่อยๆ ท าให้
ตู้เย็นที่เก็บรักษาวัคซีน
อุณหภูมไิม่คงท่ี 

13.1 เพื่อเก็บรักษา
วัคซีนให้มีคุณภาพ ขณะที่
ยังไม่ได้ด าเนินการฉีด
วัคซีน 
13.2 เพื่อใหเ้กิดความ
คุ้มค่าของงบประมาณที่
จัดซื้อวัคซีนและ
ประชาชนท่ีเป็นเจ้าของ
สุนัขไดร้ับประโยชน์สูงสุด 

13.1 เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ 
ไฟฟ้าตกหากมเีหตุการณ์
ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าโดยการซื้อน้ าแข็งมาแช่
วัคซีนเพื่อป้องกันการเสื่อม 
สภาพจนกว่าไฟฟ้าจะกลับมา
ใช้งานได้ปกต ิ
13.2 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า
ส าหรับตู้แช่วัคซีน 

ต.ค.2563 
ก.ย.2564 

ส านักงานปลัด  

 



 
 

 

 

 



 
 

บทที ่5 
กำรติดตำมและประเมินผล 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล ได้ก าหนดแบบฟอร์ม
ส าหรับจัดท ารายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R 04) เพ่ือให้ทุกกองและส่วน
ราชการ ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการด าเนินการตาม แผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่าแล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างด าเนินการ หรือยังไม่ได้ด าเนินการ พร้อมทั้ง
แสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดท ารายงาน
รวมถึงต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ R02 ซึ่งหาก
ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะน าไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียดดังนี้ 



 
 

รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กอง..............(1)............................... อบต.โนนตำล อ.ท่ำอุเทน จ.นครพนม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (1 ตุลำคม 2563- 30 กันยำยน 2564) 

กอง.......(1)...................ได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

โครงกำร/กิจกรรม 

(2) 

ควำมเสี่ยง 

(3) 

วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(4) 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ควำมเสี่ยงคงเหลือ 

(7) 

หมำยเหตุ 

(8) สถำนะ (8) 

(5) 

เอกสำรอ้ำงอิง 
(6) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  

      
 
 

 

      
 
 

 

แบบ Ro4 



 
 

ค ำอธิบำยกำรกรอกแบบฟอร์ม 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 โดยเลือกระบุสถานะ ดังนี้ 

  - แล้วเสร็จ 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ 

(6) ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น เลขที่ค าสั่ง 
เลขที่บันทึกข้อความ เป็นต้น 

(7) ระบุผลการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ R02 
(8) ระบุค าอธิบายอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 



 
 

 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนตำล 
เรื่อง แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนตำล 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
     

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและ
การตรวจสอบ มาตรา ๓๔ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ในกา รนี้ 
กระทรวงการคลังได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบล   
โนนตาล โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนตาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 

ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล     
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖) มารตรา ๕๙ ประกาศใช้เป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ  วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

 

    (นายสุภวิทย์  พรรณวงศ์) 
                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 



 
 

                                              บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
ที่ นพ 75301/                            วันท่ี  1 ตุลาคม 2563       

เร่ือง    แจ้งการประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 
 

เรียน หัวหน้าส านักปลัด,ผู้อ านวยการกองคลัง,ผู้อ านวยการกองช่าง,และผู้อ านวยการการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ตามที่ทุกส่วนราชการได้ด าเนินการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหาร 
จัดการความเสี่ยงแล้วส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาลพิจารณา 
จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 นั้น 

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล     
ได้ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 เรียบร้อยแล้ว 
ดังนั้น จึงขอแจ้งประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ให้ทุกส่วนราชการ
ทราบและด าเนินการให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ก าหนด พร้อมนี้ได้ส่งเล่มแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จ านวน ๑ เล่ม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

 

 

 (นายสุภวิทย์  พรรณวงศ)์ 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 



 
 

 


