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บทน า 

ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 

ภายใต้การด้าเนินงานของทุกๆองค์กร  เป็นภาวะปกติของการปฏิบัติงานที่จะมีโอกาสหรือเกิด
เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนขึ น ซึ่งท้าให้การด้าเนินงานประสบกับปัญหาหรืออุปสรรค และส่งผลกระทบหรือ
สร้างความเสียหาย ต่อเป้าหมายหรือความส้าเร็จของภารกิจและองค์กร ซึ่งแนวคิดของการควบคุมภายในได้ให้
ค้านิยามของสิ่งที่เกิดขึ นนี  ว่า ความเสี่ยง 

การน้ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า
การด้าเนินการต่าง ๆ ขององค์กร จะมีการด้าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง
เป็นการท้านายอนาคตอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการและหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการท้างานแต่ละ
ขั นตอนไว้ล่วงหน้าหรือในกรณีที่พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน
หรือหากเกิดความเสียหายขึ น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน้ากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าในขณะที่องค์กรอ่ืนที่ไม่เคยมีการเตรียมการหรือ  ไม่มีการน้า
แนวคดิของกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ นองค์กรเหล่านั นจะประสบกับปัญหา
และความเสียหายที่ตามมาโดยยากที่จะแก้ไข ดังนั นการน้ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาช่วยเสริมร่วมกับ
การท้างาน จะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติการอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงและปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการด้าเนินงาน 

การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เป็นเรื่องส่วนรวมที่ทุกคนใน
องค์กร ตั งแต่ระดับผู้บริหารที่ก้าหนดและก้ากับนโยบายจนถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน ทุกคนควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ในเชิงลึก  เชิงบูรณาการและเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการ
ก้าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานแผนปฏิบัติ การกิจกรรมขององค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นการวัด
ความสามารถและการด้าเนินงานของบุคลากรภายในองค์กร 

องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีจะต้องด้าเนินงานบนพื นฐานของ ๓ องค์ประกอบที่ส้าคัญคือ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง  
๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กรการบริหาร

ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส้าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการ
ด้าเนินการซึ่งตั งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร  

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส้าคัญได้ทั งหมด การบริหารความเสียงจะท้าให้
พนักงานภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงส้าคัญที่
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั งจากปัจจัยภายในองค์กรและ
จากปัจจัยภายนอกองค์กร  
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๓. เป็นเครื่องมือส้าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั งเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญของผู้บริหารใน
การบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก้าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 

๔. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท้าให้รูปแบบการตัดสินใจใน
การปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจใน        
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน  

๕. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล             
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะ สมโดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง 
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 ความเสี่ยงต่อการพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ความเสี่ยงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) และ
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง และอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการตามประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 

 1. ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 1.1 การพัฒนาบุคลากรและบริหารอัตราก้าลัง 
 1.2 การจัดท้าแผนพัฒนาและงบประมาณ 
 1.3 ภารกิจของสภาและคณะผู้บริหาร 
 1.4 กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุ 
 1.5 การเงินการคลัง  การพัฒนารายได้และกิจการพาณิชย์ 
 1.6 งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 2.  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2.1   การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2.2   การพัฒนาการศึกษาสถานศึกษาอ่ืน และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 3.  ด้านการท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

4.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.1   ผูสู้งอายุ 
4.2   คนพิการ 
4.3   สตร ี
4.4   การส่งเสริมอาชีพ 
4.5   การสาธารณสุข 

5.  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 6.  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

 7.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 ***************************  
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 ขั้นตอนการประเมนิความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 1   ระบุความเสีย่ง (Risk Identification)    

              ค้นหาและระบุความเสีย่ง ตามแบบระบุความเสีย่ง (แบบ R-1) 

วิธีการในการค้นหาและระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ส่วนราชการสามารถเลือกใช้วิธีการได้หลาย
รูปแบบ เช่น การสัมภาษณ์ การรายงาน หรือการระดมสมองเพ่ือรับทราบปัญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การแก้ปัญหา ร่วมกันปรึกษาหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดเพ่ือป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดหรือ
ลดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายให้น้อยลง และวิเคราะห์สาเหตุของของปัญหา (ปัจจัยเสี่ยง) ว่าเกิดขึ นจาก
ภายในองค์กรหรือเป็นผลกระทบจากปัจจัยภายนอกองค์กร 

 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท้าให้เป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ไม่เป็นไปตามที่ก้าหนด การค้นหาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงจะท้าให้สามารถก้าหนด
วิธีการ มาตรการในการบริหารจัดการปัญหา(ความเสี่ยง)ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเมื่อปัญหาหรือความเสี่ยงได้จัดการให้
หมดไปหรือน้อยลงจนอยู่ในระดับที่ไม่สามารถส่งผลกระทบกับการด้าเนินงานได้ องค์กรจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ได้ โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้เป็น 2 ด้าน ได้แก่  

1. ปัจจัยภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่องค์กรไม่สามารถควบคุมการเกิด อาทิ สภาพเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การต่างประเทศ กฎหมาย/กฎระเบียบ นโยบายรัฐบาล เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ 
โรคติดต่อ โรคระบาด 

2. ปัจจัยภายใน คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ นภายในองค์กรหรือสามารถควบคุมได้ อาทิ กฎระเบียบ
ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหารองค์กร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
กระบวนการท้างาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศขององค์กร อุปกรณ์เครื่องมือ 

ขั้นตอนที่ 2   ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสีย่ง  (Risk Assessment) 

    ประเมินความเสีย่ง ในแบบ R-2 

    2.1  น้าความเสี่ยงที่ระบุไว้ในขั นตอนที่ 1 มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั น (Likelihood)  
(โดยการคาดการณ์หรือข้อมูลสถิติที่เคยเกิดขึ น) ตามเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง           
โดยพิจารณาเลือกระดับคะแนนที่ท่านเห็นว่า มีโอกาสหรือความถี่ที่จะท้าให้เกิดความเสี่ยงนั นมากน้อยเพียงใด 
และเลือกระดับคะแนนที่ท่านประเมินแล้วว่าเหมาะสมและเป็นไปได้ที่สุด 

   2.2  ประเมินระดับของความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่จะเกิดตามมาจากความเสี่ยงที่
เกิดขึ น และเลือกระดับความรุนแรงหรือความเสียหายที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของภารกิจหรือโครงการที่
ท่านรับผิดชอบ  ตามตารางเกณฑ์พิจารณาระดับผลกระทบหรือขนาดความรุนแรง โดยคณะผู้จัดท้าได้ก้าหนด
ประเภทของผลกระทบ ที่จะส่งผลต่อเป้าหมายความส้าเร็จของโครงการหรือภารกิจที่ด้าเนินการ 4 ด้าน ได้แก่ 
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  (1)  ด้านประสิทธิภาพ  (Efficiency) หรือการบริหารเวลาของงานหรือโครงการ ส้าหรับงาน
หรือโครงการที่ก้าหนดเป้าหมายความส้าเร็จของงาน เป็นการด้าเนินการตามกรอบระยะเวลาของแผนการ
ด้าเนินงานหรือปฏิทินการท้างานที่หน่วยงานก้าหนด หรือภารกิจงานที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติ
คณะรัฐมนตรี หรือหนังสือสั่งการก้าหนดช่วงระยะเวลาการด้าเนินการไว้  

  (2)  ด้านประสิทธิผล  (Effectiveness)  ส้าหรับภารกิจงานหรือโครงการที่ก้าหนดตัวชี วัด
ความส้าเร็จ เป็นจ้านวนหรือปริมาณของเป้าหมายไว้ โดยให้ท่านประเมินว่าเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ นจะส่งผลกระทบ
ท้าให้เป้าหมายของงานหรือโครงการที่ก้าหนด ลดลงมากน้อยเพียงใด 

  (3)  ด้านบุคลากร  (Staff) เนื่องจากการปฏิบัติงานบางประเภทเป็นลักษณะงานที่ต้องใช้
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรกล ที่ผู้ใช้จ้าเป็นต้องมีทักษะหรือความช้านาญ หากเกิดการผิดพลาดจะท้าให้เกิด
อันตรายต่อร่างกายและชีวิตได้ หรือการปฏิบัติงานที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือภูมิประเทศที่อาจจะก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยขึ นได้ รวมถึงกรณีการด้าเนินโครงการที่เจ้าหน้าที่อาจจะปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติ 
ด้วยความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ หรือประมาทเลินเล่อ จนส่งผลให้ส่วนราชการได้รับความเสียหายจนต้องมี          
การด้าเนินการสอบข้อเท็จจริงหาผู้รับผิด เพ่ือชดใช้เงินคืนให้แก่หน่วยงาน หรือการด้าเนินการที่ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย ท้าให้หน่วยงานต้องพิจารณาด้าเนินการสั่งลงโทษทางวินัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา
ด้าเนินการสอบสวนเพื่อด้าเนินการทางอาญา 

  (4)  ด้านการเงิน  (Finance) ผลกระทบทางการเงินของหน่วยงานเป็นความเสียหายที่เกิดขึ น
ได้กับทุกหน่วยงาน โดยความเสียหายด้านการเงินตามเกณฑ์ที่ก้าหนด ได้ก้าหนดขึ นจากปัจจัยความเสี่ยงจากการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นการประเมินปัจจัยและโอกาสที่จะท้าให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในการรับเงิน
หรือเก็บรักษาเงินประพฤติผิดทุจริตยักยอกเงินของหน่วยงาน หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทรัพย์สินของราชการได้
น้าทรัพย์สินไปแสวงหาประโยชน์อ่ืนท้าให้หน่วยงานสูญเสียงบประมาณ ผลกระทบการทางเงินตามเกณฑ์ที่
ก้าหนด จึงเป็นการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นตัวชี วัดของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)          
ของส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ 
 
ขั้นตอนที่ 3   แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

     เลือกแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/การจดัการความเสี่ยง ในแบบ R-2 

เมื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและสามารถจัดล้าดับความเสี่ยงเสร็จในขั นตอน
ที่ 2 แล้วว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับใด ให้พิจารณาเลือกแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสถานการณ์
และปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้อง ที่จะท้าให้การจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ขั้นตอนที่ 4   ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities) 

             ก าหนดมาตรการและตัวชีว้ัดความส าเร็จในแผนบริหารจัดการความเสีย่ง (แบบ R-3) 

      หลังจากได้ตัดสินใจเลือกแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงในขั นตอนที่ 3 แล้ว ให้น้าความเสี่ยงมา
บริหารจัดการในแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือควบคุมให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยก้าหนด
กิจกรรมหรือมาตรการเพ่ือแก้ไขหรือป้องกันสาเหตุของความเสี่ยง โดยลดโอกาสของปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดหรือ
ควบคุมให้ระดับผลกระทบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั งนี หากเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก ให้เร่งด้าเนินการ
จัดการให้ความเสี่ยงหยุดหรือลดลงในทันที และเพ่ือให้สามารถประเมินผลความส้าเร็จของการด้าเนินการจัดการ
ความเสี่ยงตามมาตรการที่ส่วนราชการก้าหนด ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จ และระยะเวลาการด้าเนินการไว้ ด้วย
เพ่ือการติดตามผลในระยะต่อไป 
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ขั้นตอน 1 

• ระบุความเสี่ยง                             
(Risk Identification) 

ขั้นตอน 2 

• ประเมินโอกาสและผลกระทบของ    
ความเสี่ยง                                
(Risk Assessment)                     

ขั้นตอน 3 

• เลือกแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/
การจัดการความเสี่ยง 

• (Risk Response)                    

ขั้นตอน 4 

• ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง /          
กิจกรรมการควบคุม                
(Control Activities) 
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๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

                                          ความเสี่ยง (Risk) 

     ปัญหา (Problem)  เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหาก

เกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อ

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร   

เป็นการคาดการณ์สิ่งทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต 

สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

และหากไม่แก้ไขจะส่งผลต่ออนาคต 

... แต่ปัญหาสามารถป้องกันหรือ   

ลดความรุนแรงลงได้หากมีการ

เตรียมการรับมือหรือเฝ้าระวังไว้ 

ระดมสมอง เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยน

ปัญหาหรือความผิดพลาดและร่วมปรึกษา

หาแนวทางป้องกันและแก้ไขในอนาคต 
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ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์             

แผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนา) ยุทธศาสตร์ทีไ่ม่สอดคล้องกับ

สภาพแวดลอ้มภายใน ปัจจัยภายนอก หรือความต้องการ

ของผู้มีส่วนไดเ้สีย ท าให้มีโอกาสที่องค์กรจะไม่ประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมาย และทิศทางที่ก าหนดไว ้

 
 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินและ

งบประมาณ เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง 

ประสิทธิภาพในการเบกิจ่ายเงิน ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัต ิ 

ตามกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง  

ตลอดจนความเสี่ยงจากการทุจริตทางการเงิน 

 O 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน          

(Operational Risk) 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานปกติเกิดจาก
กระบวนการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรอืไม่ม ี      

ประสิทธิภาพ เช่นจากปัจจัยของอุปกรณ์ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ บุคลากร  

 

C 
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย  
(Compliance Risk) 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตร ีหรือแนวทาง          

การปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
 

ประเภทความเสี่ยง 
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๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 

  

ระดับ
คะแนน 

ระดับการเกิด
ความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด 

5 สูงมาก โอกาสเกิด 99% หรือเกดิบ่อยครั้ง หรือ               
เกิดขึน้เปน็ประจ า 

4 สูง โอกาสเกิดมากกว่า 50% หรือเกดิขึ้น    
ค่อนข้างบ่อย 

3 ปานกลาง 
โอกาสเกิดมากกว่า 10% หรือเกดิขึ้น         

บ้างนานๆครั้ง 

2 น้อย โอกาสเกิดมากกว่า 1% หรืออาจเกดิขึน้ไดบ้้าง                          
หรือเคยเกดิขึน้แล้วในรอบหลายปทีีผ่่านมา 

1 น้อยมาก โอกาสเกิดนอ้ยกว่า 1% หรือแทบจะไม่เกิดเลย                       
หรือไม่เคยเกดิขึน้มาก่อนเลย 

 
ระดับ

 คะแนน

 
ระดับ
ความ

 รุนแรง

ด้านประสิทธิภาพ    
 (Efficiency )        

ด้านประสิทธิผล    
 (Effectiveness)           

ด้านบุคลากร 
 (Staff)

ด้านการเงิน 
 (Finance)

(การบริหารเวลา) (กระทบต่อความส าเร็จตาม
เป้าหมายโครงการ) 

การถูกลงโทษ ความปลอดภัย 
ความเสียหายจาก

การทุจริต 

5 รุนแรง
ที่สดุ 

ล่าช้ากว่าแผน >50% ต่ ากวา่เป้าหมาย > 50% 
ถูกด าเนินการทาง
วินัย/อาญา/สตง.
ให้ชดใช้เงินคนื

หรือการถกู
ฟ้องร้องจาก

บคุคลภายนอก 

อันตรายถึงชีวติ >100,000 บาท 

4 
รุนแรง
มาก 

ล่าช้ากว่าแผน 25-50% ต่ ากวา่เป้าหมาย  40-50% 
 บาดเจบ็สาหสัถึง

ขั้นทพุลภาพ >50,000 บาท 

3 ปานกลาง ล่าช้ากว่าแผน 15-25% ต่ ากวา่เป้าหมาย  30-40% 
 บาดเจบ็รุนแรงถึง

ขั้นหยดุงาน >10,000 บาท 

2 น้อย ล่าช้ากว่าแผน 5-15% ต่ ากวา่เป้าหมาย  20-30% 
 บาดเจบ็แต่ไม่ต้อง

หยดุงาน 
>5,000 บาท 

1 น้อยมาก ล่าช้ากว่าแผน <=5% ต่ ากวา่เป้าหมาย  10-20% 
 

บาดเจบ็เลก็น้อย <5,000 บาท 

โอกาสเกิด (Likelihood) 
                              ผลกระทบ (Impact) 

ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ความเสีย่ง

ในอดีตและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่หาก

เกิดขึ้นแล้วจะสง่ผลกระทบในด้านต่างๆ 
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ระดับ

 คะแนน

 
ระดับความ

 รุนแรง

ด้านประสิทธิภาพ    
 (Efficiency )        

ด้านประสิทธิผล    
 (Effectiveness)           

ด้านบุคลากร 
 (Staff)

ด้านการเงิน 
 (Finance)

(การบริหารเวลา) (กระทบต่อความส าเร็จตาม
เป้าหมายโครงการ) 

การถูกลงโทษ ความปลอดภัย 
ความเสียหาย
จากการทุจริต 

5 รุนแรงที่สุด ล่าช้ากว่าแผน >50% ต่ ากว่าเป้าหมาย > 50% 
ถูกด าเนินการทางวินัย/
อาญา/สตง.ให้ชดใช้
เงินคืนหรือการถูก

ฟ้องร้องจาก
บุคคลภายนอก 

อันตรายถึงชีวิต >100,000 
บาท 

4 รุนแรงมาก ล่าช้ากว่าแผน 25-50% ต่ ากว่าเป้าหมาย  40-50% 
 บาดเจ็บสาหัสถึง

ขั้นทุพลภาพ >50,000 บาท 

3 ปานกลาง ล่าช้ากว่าแผน 15-25% ต่ ากว่าเป้าหมาย  30-40% 
 

บาดเจ็บรุนแรงถึง
ขั้นหยุดงาน 

>10,000 บาท 

2 น้อย ล่าช้ากว่าแผน 5-15% ต่ ากว่าเป้าหมาย  20-30% 
 บาดเจ็บแต่ไม่ต้อง

หยุดงาน 
>5,000 บาท 

1 น้อยมาก ล่าช้ากว่าแผน <=5% ต่ ากว่าเป้าหมาย  10-20% 
 

บาดเจ็บเล็กน้อย <5,000 บาท 
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ระดับ
คะแนน 

ระดับการเกิด
ความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกดิ 

5 สูงมาก โอกาสเกิด 99 % หรือเกิดบ่อยครั้ง                   
หรือ เกิดขึ้นเป็นประจ า 

4 สูง โอกาสเกิดมากกว่า 50% หรือเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย 

3 ปานกลาง โอกาสเกิดมากกว่า 10% หรือเกิดขึ้นบ้างนานๆครั้ง 

2 น้อย โอกาสเกิดมากกว่า 1% หรืออาจเกิดขึ้นได้บา้ง                          
หรือเคยเกิดขึ้นแล้วในรอบหลายปีที่ผ่านมา 

1 น้อยมาก โอกาสเกิดน้อยกว่า 1% หรือแทบจะไม่เกิดเลย                       
หรือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย 



 

๑๓ 
 

การจัดล าดับความเสี่ยง (Degree of Risk)  

น าค่าระดับโอกาสที่จะเกิดและค่าระดับผลกระทบของความเสี่ยง มาคูณกัน จะได้ผลคะแนนเป็นค่าระดับความเสีย่ง 

แล้วน าค่าคะแนนความเสี่ยงที่ไดม้า จดัล าดบัความเสี่ยง  ว่าเป็นความเสี่ยงระดับใด 

 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

5 1X5 2X5 3X5 4X5 5X5 

4 1X4 2X4 3X4 4X4 5X4 

3 1X3 2X3 3X3 3X3 5X3 

2 1X2 2X2 3X2 2X2 5X2 

1 1X1 2X1 3X1 4X1 5X1 

0 1 2 3 4 5 

ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) 

 

 

 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ความหมาย 

 
20-25 สูงมาก 

ระดับความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการลด   
ความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยทันที หรืออาจมีการถ่ายโอน   

ความเสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืนช่วยจัดการ หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไป 

 
10-16 

 
สูง 

ระดับความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องมีมาตรการ
จัดการความเสี่ยงให้ลดลงไปอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยเร็ว           

หรือกระจายความเสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืนร่วมช่วยจัดการ 

4-9 ปานกลาง ระดับความเสี่ยงท่ีองค์กรสามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุม
เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 

1-3 ต่ า ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีมาตรการควบคุม 



 

๑๔ 
 

3. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การยอมรับความเสี่ยง  (Risk Accept) หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน หรือเกิดผลกระทบ/ความเสียหายต่อ
เป้าหมายขององค์กรในระดับท่ีน้อยมาก จึงไม่ต้องด าเนินการใดๆ 

2. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง  (Risk Reduction/Control)  หมายถึง การด าเนินการเพื่อลดโอกาสการเกิด หรือผลกระทบ/ความเสียหายของความเสี่ยงให้น้อยลง           
เช่น การปรับปรุงระบบการท างานหรือออกแบบวิธีการท างานใหม่ 

3. การกระจาย/หรือโอนความเสี่ยง  (Risk Sharing/Transfer) หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบหรือจัดการให้ เช่น การท า
ประกันภัย การจ้างบุคคลภายนอก 

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  (Risk Avoid)(หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงท่ีอยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับผลกระทบหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ 
จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

5 1X5 2X5 3X5 4X5 5X5 

4 1X4 2X4 3X4 4X4 5X4 

3 1X3 2X3 3X3 3X3 5X3 

2 1X2 2X2 3X2 2X2 5X2 

1 1X1 2X1 3X1 4X1 5X1 

0 1 2 3 4 5 

ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
(ตอบสนองความเสี่ยง) 

  
20-25 สูงมาก 

ลดความเสี่ยง  หรือ โอน/กระจายความเสี่ยง  
หรือ  หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

10-16 สูง ลดความเสี่ยง  หรือ  โอน/กระจายความเสี่ยง 

4-9 ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง  หรือ  ลดความเสี่ยง 

1-3 ต่ า ยอมรับความเสี่ยง 



 

๑๕ 
 

4. กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง (Control Activities) 
 

d 

  

Preventive Control 
การควบคุมแบบป้องกัน 

Detective Control 
การควบคุมแบบค้นพบ 

Corrective Control 
การควบคุมแบบแก้ไข 

Directive Control 
การควบคุมแบบส่งเสริม 

เป็นวิธีการควบคุมท่ี

ก าหนดขึ้นเพื่อค้นหา

สาเหตุหรือค้นพบ

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว 

เป็นวิธีการควบคุมท่ี

ก าหนดขึ้นเพื่อแก้ไข

ข้อผิดพลาดหรือความ

เสียหายที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง 

หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไข

ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น

อีกในอนาคต 

เป็นวิธีการควบคุมท่ี

ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด

ความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

เป็นวิธีการควบคุมท่ี

ก าหนดขึ้นเพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและ

ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก  

โดยการลดโอกาสของการ

เกิดหรือลดความรุนแรง/

ผลกระทบของความเสี่ยง 

ที่จะเกิด 



 

๑๖ 
 

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(Risk Management Plan) 

 



 

๑๗ 
 

แบบ R-1 
 แบบระบคุวามเสี่ยง  

1. ด้านการบริหารจดัการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์การพัฒนา     องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถ 

ให้บริการสาธารณะได้อย่างมีมาตรฐาน 
 
 
เลขที่ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง โครงการ/งาน 
ประเภท

ความเสี่ยง 
S /O /F /C 

ปัจจัยเสี่ยง 
(สาเหตุ) หน่วยงาน 

ภายใน ภายนอก 
1.1 ไม่สามารถด้าเนินการจัดโครงการใน

กรอบระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ 
โครงการจัดฝึกอบรมและ
โครงการต่างๆตามแผนการ
ด้าเนินงาน 

O  -สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส
โคโรนา 2019 

กองการเจ้าหน้าที่ 

1.2 จ้านวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโครงการ 

-โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
-โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมจริยธรรม
และป้องกันการทุจริตฯ 
-โครงการเชิดชูเกียรติ
บุคลากรดีเด่น 
 
 
 
 
 

O -บุคลากรให้ความสนใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการน้อย 

 กองการเจ้าหน้าที่ 



 

๑๘ 
 

เลขที่ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง โครงการ/งาน 
ประเภท

ความเสี่ยง 
S /O /F /C 

ปัจจัยเสี่ยง 
(สาเหตุ) 

หน่วยงาน 

1.3 
 
 
 

จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตาม
เป้าหมายที่ก้าหนด 

-โครงการสัมมนาทาง
วิชาการประชาคมท้องถิ่น 
-โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อน
กระบวนการแผนชุมชนสู่
การพัฒนาท้องถิ่นแบบ
บูรณาการ 

O  ข้อเสนอหรือความต้องการ
ของกลุ่มหรือบางพื นที่ 
ไม่ได้รับการตอบสนอง          
จึงอาจท้าให้ขาดแรงจูงใจ
ในการเข้าร่วมโครงการ 

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

1.4 ส่วนราชการจัดส่งเอกสารประกอบ
โครงการเพื่อเสนอบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ไม่ถูกต้องหรือ
ครบถ้วน  

งานจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ 

O  ส่วนราชการผู้เสนอ
โครงการไม่ได้ตรวจสอบ
เอกสารให้เรียบร้อยก่อน
การจัดส่ง 

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

1.5 เงินประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันบาง
กรณีไม่ได้จ่ายคืนให้กับคู่สัญญาหรือ
ผู้ค ้าประกัน ส่งผลท้าให้มีเงินค้างจ่าย 
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 

งานด้านการเงินและบัญชี F  คู่สัญญาหรือผู้ค ้าประกัน 
นิ่งเฉยไม่มาด้าเนินการถอน
คืนหลักประกันสัญญา 
ตามท่ีอบจ.ได้มีหนังสือแจ้ง
เตือน 
 

กองคลัง 

  การอธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยง ให้อธิบายเป็นผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ น 

 

 

 



 

๑๙ 
 

แบบ R-2 

แบบประเมินระดับความเสี่ยง 

เลขที ่
ความเสี่ยง ความเสี่ยง 

ประเมินระดับความเสี่ยง แนวทางการจัดการ           
ความเสี่ยง 

(ตอบสนองความเสี่ยง) 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

1.1 ไม่สามารถด้าเนินการจัดโครงการในกรอบ
ระยะเวลาที่       ก้าหนดไว้ 

3 1 3 ต่้า ยอมรับความเสี่ยง 
(Risk Accept) 

1.2 บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก้าหนด ส่งผลต่อประสิทธิผลของโครงการ 

3 1 3 ต่้า ยอมรับความเสี่ยง 
(Risk Accept) 

1.3 
 

จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมายที่
ก้าหนด 

3 1 3 ต่้า ยอมรับความเสี่ยง 
(Risk Accept) 

1.4 ส่วนราชการจัดส่งเอกสารประกอบโครงการเพ่ือ
เสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน  

3 1 3 ต่้า ยอมรับความเสี่ยง 
(Risk Accept) 

1.5 เงินประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันบางกรณีไม่ได้จ่าย
คืนให้กับคู่สัญญาหรือผู้ค ้าประกัน ส่งผลท้าให้มีเงิน
ค้างจ่าย ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 

3 2 6 ปานกลาง ควบคุมความเสี่ยง 
(Risk Control) 

 

 หากประเมินระดับความเสี่ยงแล้ว ได้ผลคะแนนเป็นความเสี่ยงระดับต่ า ไม่ต้องน้าความเสี่ยงนั นไปจัดท้าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในแบบ  R-3 



 

๒๐ 
 

แบบ R-3 

แผนบริหารจดัการความเสี่ยง 
ด้านการพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

  
เลขที ่
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
S/O/F/C 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

(กิจกรรมควบคุม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ

ของมาตรการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.5 เงินประกันสัญญาที่พ้นข้อ
ผูกพันบางกรณีไม่ได้จ่ายคืน
ให้กับคู่สัญญาหรือผู้ค ้าประกัน 
ส่งผลท้าให้มีเงินค้างจ่าย ใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 

F คู่สัญญาหรือผู้ค ้าประกัน 
นิ่งเฉยไม่มาด้าเนินการ
ถอนคืนหลักประกันสัญญา 
ตามท่ีอบจ.ได้มีหนังสือ
แจ้งเตือน 

 

ปาน
กลาง 

ภายหลังจากท่ีอบจ.ท้า
หนังสือแจ้งเตือน 3 ครั ง
แล้วหากคู่สัญญาหรือผู้ค ้า
ประกัน ยังไม่ด้าเนินการ
ถอนคืนหลักประกันภายใน
ก้าหนด จะด้าเนินการยึด
เงินเข้าคลังอบจ. ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

ไม่มีรายการเงิน
ค้างจ่ายใน
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

กองคลัง 

 

  



 

๒๑ 
 

แบบ R-1 
แบบระบคุวามเสี่ยง 

2. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

เป้าประสงค์การพัฒนา  นครศรีธรรมราช เป็นเมืองท่องเที่ยวทีไ่ด้มาตรฐานและปลอดภัย         . 
         ประชาชน นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพ อนามัยที่ดีมีสถานที่ออกก าลังกายครอบคลุมทุกอ าเภอ 

ภารกิจความเสี่ยง  :    การพัฒนาการกีฬา                                                                                    .   . 
 

เลขที่ 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
 

โครงการ/งาน 
ประเภท

ความเสี่ยง 
S /O /F /C 

ปัจจัยเสี่ยง 
(สาเหตุ) 

ภายใน ภายนอก 
2.1 การจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ไม่

เป็นไปตามแผนการด้าเนินงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของโครงการ 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาใน
ระดับต่างๆ 

O 1. บุคลากรขาดทักษะความรู้
ในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องกับการด้าเนิน
โครงการ 

1.สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) 

2. ไม่สามารถประสานข้อมูล
การด้าเนินการโครงการ กับ
หน่วยงานที่ร่วมด้าเนินการหรือ
เกี่ยวข้องได้ทั งหมด            

2.2 การจัดโครงการแข่งขันกีฬา ไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ได้ ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโครงการ 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับ
อ้าเภอ และการแข่งขันชิงแชมป์
ของกีฬาประเภทต่างๆ 

O - 1.สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) ท้าให้ต้องจ้ากัด
จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการให้
เป็นไปตามมาตรการที่ก้าหนด 
 
 



 

๒๒ 
 

เลขที่ 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
 

โครงการ/งาน 
ประเภท

ความเสี่ยง 
S /O /F /C 

ปัจจัยเสี่ยง 
(สาเหตุ) 

ภายใน ภายนอก 
2. จ้านวนนักกีฬาหรือทีมกีฬา 
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
  



 

๒๓ 
 

แบบ R-1 

ภารกิจความเสี่ยง  :    การพัฒนาการท่องเที่ยว                                                                                   .    

เลขที่ 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
 

โครงการ/งาน 
ประเภท

ความเสี่ยง 
S /O /F /C 

ปัจจัยเสี่ยง 
(สาเหตุ) 

ภายใน ภายนอก 
2.3 การด้าเนินการโครงการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวไม่เป็นไปตามแผนการ
ด้าเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
โครงการ 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ระดับอ้าเภอและโครงการจัด
กิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ 

O 1. บุคลากรขาดทักษะความรู้
ในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องกับการด้าเนิน
โครงการ 

1.สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) 

2. ไม่สามารถประสานข้อมูล
การด้าเนินการโครงการ กับ
หน่วยงานที่ร่วมด้าเนินการหรือ
เกี่ยวข้องได้ทั งหมด            

2.4 การด้าเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ได้ 
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโครงการ 
 
 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ระดับอ้าเภอและโครงการจัด
กิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ 

O ไม่สามารถประสานข้อมูลการ
ด้าเนินการโครงการ กับ
หน่วยงานที่ร่วมด้าเนินการหรือ
เกี่ยวข้องได้ทั งหมด            

สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) ท้าให้ต้องจ้ากัด
จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการให้
เป็นไปตามมาตรการที่ก้าหนด 

2.5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่แหล่ง
ท่องเที่ยว ไม่เป็นไปตามแผนการ
ด้าเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
โครงการ 

1. โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น ้าตาปี 
2. โครงการปรับภูมิทัศน์และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพลายด้า 
3. โครงการปรับภูมิทัศน์
สวนสาธารณะแพรกเมือง            
อ.หัวไทร 

O แบบรูปรายการก่อสร้างที่ไม่
สมบูรณ์เรียบร้อย 

ขาดความพร้อมของสถานที่
ก่อสร้าง 



 

๒๔ 
 

แบบ R-2 

แบบประเมินระดับความเสี่ยง 

เลขที ่
ความเสี่ยง ความเสี่ยง 

ประเมินระดับความเสี่ยง แนวทางการจัดการ           
ความเสี่ยง 

(ตอบสนองความเสี่ยง) 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

2.1 การจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ไม่เป็นไปตาม
แผนการด้าเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพของโครงการ 

2 2 4 ปานกลาง ควบคุมความเสี่ยง 
(Risk Control) 

2.2 การจัดโครงการแข่งขันกีฬา ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่
ก้าหนดไว้ได้ ส่งผลต่อประสิทธิผลของโครงการ 

2 2 4 ปานกลาง ควบคุมความเสี่ยง 
(Risk Control) 

2.3 การด้าเนินการโครงการส่งเสริมการการท่องเที่ยวไม่
เป็นไปตามแผนการด้าเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของโครงการ 

2 2 4 ปานกลาง ควบคุมความเสี่ยง 
(Risk Control) 

2.4 การด้าเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ได้ ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โครงการ 

2 2 4 ปานกลาง ควบคุมความเสี่ยง 
(Risk Control) 

2.5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่แหล่งท่องเที่ยว ไม่
เป็นไปตามแผนการด้าเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของโครงการ 

2 2 4 ปานกลาง ควบคุมความเสี่ยง 
(Risk Control) 

 หากประเมินระดับความเสี่ยงแล้ว ได้ผลคะแนนเป็นความเสี่ยงระดับต่ า ไม่ต้องน้าความเสี่ยงนั นไปจัดท้าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในแบบ  R-3 



 

๒๕ 
 

แบบ R-3 

แผนบริหารจดัการความเสี่ยง 
ด้านการพัฒนาท่องเทีย่วและกีฬา  

เลขที ่
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
S/O/F/C 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

(กิจกรรมควบคุม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ

ของมาตรการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.1 การจัดโครงการแข่งขันกีฬา   
ไม่เป็นไปตามแผนการ
ด้าเนินงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของโครงการ 

O -บุคลากรขาดทักษะ
ความรู้ในกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องกับการด้าเนิน
โครงการ 
-ไม่สามารถประสานข้อมูล
การด้าเนินการโครง 
การ กับหน่วยงานที่ร่วม
ด้าเนินการหรือเกี่ยวข้อง
ได้ทั งหมด            

ปาน
กลาง 

1. ประชุมปรึกษาและ
ถ่ายทอดความรู้หรือจัดท้า
ระบบการจัดการความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
2. จัดประชุมร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานและภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ก่อนการด้าเนินโครงการ
อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อ
จัดเตรียมความพร้อมในการ
ด้าเนินโครงการ 

1. เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบมี
ความรู้เข้าใจใน
ระเบียบวิธีการ
ด้าเนินโครงการ 
2. มีรายละเอียด
ข้อมูลเพ่ือการ
ด้าเนินโครงการ
ครบถ้วนชัดเจน 

ก.พ.-มี.ค. 
2565 

 
 

 
พ.ค.-มิ.ย. 
2565 

ฝ่ายการกีฬา 

2.2 การจัดโครงการแข่งขันกีฬา          
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่
ก้าหนดไว้ได้ ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโครงการ 

O 1. สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
ท้าให้ต้องจ้ากัดจ้านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็น 
ไปตามมาตรการที่ก้าหนด 
 

ปาน
กลาง 

ด้าเนินการจัดการแข่งขัน
ตามมาตรการเว้นระยะห่าง
และประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมการแข่งขันแบบ 
New Normal เพ่ือสร้าง
ความม่ันใจให้แก่นักกีฬา
และทีมกีฬา ให้สามารถร่วม

1.จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการตาม
เป้าหมาย 
2. จ้านวน
นักกีฬาและ        
ทีมกีฬาเป็นไป

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝ่ายการกีฬา 



 

๒๖ 
 

เลขที ่
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
S/O/F/C 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

(กิจกรรมควบคุม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ

ของมาตรการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. จ้านวนนักกีฬาหรือทีม
กีฬา สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

การแข่งขันได้อย่างปลอดภัย ตามเป้าหมาย 

2.3 การด้าเนินการโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวไม่เป็นไปตาม
แผนการด้าเนินงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของโครงการ 

O 1. บุคลากรขาดทักษะ
ความรู้ในกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กับการด้าเนินโครงการ 
2. ไม่สามารถประสาน
ข้อมูลการด้าเนินการ
โครงการ กับหน่วยงานที่
ร่วมด้าเนินการหรือ
เกี่ยวข้องได้ทั งหมด            

ปาน
กลาง 

ประชุมปรึกษาและถ่ายทอด
ความรู้หรือจัดท้าระบบการ
จัดการความรู้ให้แก่
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ  

เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบมี
ความรู้เข้าใจใน
ระเบยีบวิธีการ
ด้าเนินโครงการ 

ก.พ.-มี.ค. 
2565 

 

ฝ่ายการ
ท่องเที่ยว 

2.4 การด้าเนินโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ได้ ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโครงการ 

O ๑. ไม่สามารถประสาน
ข้อมูลการด้าเนินการ
โครงการ กับหน่วยงานที่
ร่วมด้าเนินการหรือ
เกี่ยวข้องได้ทั งหมด     
2.สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา  ท้าให้ต้อง
จ้ากัดจ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการให้เป็น ไปตาม
มาตรการที่ก้าหนด 

ปาน
กลาง 

  1.จัดประชุมร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานและภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนการ
ด้าเนินโครงการอย่างน้อย 1 
เดือน เพ่ือจัดเตรียมความ
พร้อมในการด้าเนินโครงการ 
  2.จัดกิจกรรมหรือ
โครงการให้เป็นไปตาม
มาตรการการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

1. รายละเอียด
ข้อมูลของการ
ด้าเนินงาน
ครบถ้วนชัดเจน 
 
 
2.ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการให้
ความร่วมมือ
ตามมาตรการ
ป้องกันฯ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝ่ายการ
ท่องเที่ยว 



 

๒๗ 
 

เลขที ่
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
S/O/F/C 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

(กิจกรรมควบคุม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ

ของมาตรการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.5 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
สถานที่แหล่งท่องเที่ยว            
ไม่เป็นไปตามแผนการ
ด้าเนินงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของโครงการ 

O 1. แบบรูปรายการ
ก่อสร้างที่ไม่สมบูรณ์
เรียบร้อย 
2. ขาดความพร้อมของ
สถานที่ก่อสร้าง 

ปาน
กลาง 

ประสาน เร่งรัดหน่วยงานที่
รับผิดชอบจัดท้าแบบรูป
รายการก่อสร้าง  

การด้าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
แผนการ
ด้าเนินงาน 

ม.ค.-ส.ค.
2565 

ฝ่ายการ
ท่องเที่ยว 

 

  



 

๒๘ 
 

 แบบ R-1 

 แบบระบคุวามเสี่ยง
3. ด้านการพัฒนาการศึกษา 

เป้าประสงค์การพัฒนา การศึกษามีคุณภาพ เตรียมพร้อมการเป็นประชาคมอาเซียน 

 ภารกิจความเสี่ยง  :   พัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                     

เลขที่ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง โครงการ/งาน 
ประเภท

ความเสี่ยง 
S /O /F /C 

ปัจจัยเสี่ยง 
(สาเหตุ) หน่วยงาน 

ภายใน ภายนอก 
3.1 การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตาม

แผนการด้าเนินงานหรือเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บ้ารุงรักษา สิ่งก่อสร้างของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

O โรงเรียนแจ้งความประสงค์ขอ
ซ่อมแซม ในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปี  ท้าให้การ
ด้าเนินการไม่แล้วเสร็จตาม
แผนการด้าเนินงานที่ก้าหนด 
หรือภายในปีงบประมาณ 

 กองการศึกษาฯ 

3.2 ไม่สามารถฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อ
เตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับภาคใต้ได้ ซึ่ง
อาจจะท้าให้ผลความส้าเร็จไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก้าหนด 

 O การจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ท้าให้ไม่สามารถ
ฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือเตรียม
ความพร้อมได้ 

สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโร
นา 2019  

 

 

 



 

๒๙ 
 

 

เลขที่ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง โครงการ/งาน 
ประเภท

ความเสี่ยง 
S /O /F /C 

ปัจจัยเสี่ยง 
(สาเหตุ) หน่วยงาน 

ภายใน ภายนอก 
3.3 ไม่สามารถฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อ

เตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ซึ่งอาจจะท้า
ให้ผลความส้าเร็จไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก้าหนด 

 O โรงเรียนปิดการการเรียน
การสอนที่โรงเรียน ท้าให้ไม่
สามารถฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อ
เตรียมความพร้อมได้ 

สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 
2019  

กองการศึกษาฯ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

๓๐ 
 

 

ภารกิจความเสี่ยง  :   พัฒนาการศึกษาสถานศึกษาอื่นและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                        .. 

เลขที่ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง โครงการ/งาน 
ประเภท

ความเสี่ยง 
S /O /F /C 

ปัจจัยเสี่ยง 
(สาเหตุ) หน่วยงาน 

ภายใน ภายนอก 
3.4 หน่วยงานที่รับการสนับสนุน

งบประมาณเงินอุดหนุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รายงานผลการ
ด้าเนินโครงการ ล่าช้าไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก้าหนด ซึ่งอาจจะท้าให้
การด้าเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศโรงเรียน
สังกัดอ่ืน 
- โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ดนตรีวงดุริยางค์วงโยทวาทิต 
- โครงการอุดหนุน
สถานศึกษาด้านอ่ืนๆ 

O และ C - หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง 
 

กองการศึกษาฯ 

 
  



 

๓๑ 
 

แบบ R-2 

แบบประเมินระดับความเสี่ยง 

เลขที ่
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 

ประเมินระดับความเสี่ยง แนวทางการจัดการ           
ความเสี่ยง 
(ตอบสนอง 
ความเสี่ยง) 

โอกาส ความรุนแรง 
คะแนน

ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

3.1 การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการด้าเนินงานหรือเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 

3 3 9 ปานกลาง ควบคุมความเสี่ยง 
(Risk Control) 

3.4 หน่วยงานที่รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รายงานผลการด้าเนินโครงการ ล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก้าหนด ซึ่งอาจจะท้าให้การด้าเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 2 4 ปานกลาง ควบคุมความเสี่ยง 
(Risk Control) 

3.2 ไม่สามารถฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาคใต้ได้ ซึ่งอาจจะท้าให้ผลความส้าเร็จไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก้าหนด 

1 2 2 ต้่า ยอมรับความเสี่ยง 
(Risk Accept) 

3.3 ไม่สามารถฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ซึ่งอาจจะท้าให้ผล
ความส้าเร็จไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด 

3 1 3 ต้่า ยอมรับความเสี่ยง 
(Risk Accept) 



 

๓๒ 
 

แบบ R-3 

แผนบริหารจดัการความเสี่ยง 

ด้านการพัฒนาการศึกษา  

เลขที ่
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
S/O/F/C 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

(กิจกรรมควบคุม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ

ของมาตรการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.1 การเบิกจ่ายเงินโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ของโรงเรียนในสังกัด ไม่
เป็นไปตามแผนการ
ด้าเนินงานหรือเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 

O โรงเรียนแจ้งความประสงค์
ขอซ่อมแซม ในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปี  ท้าให้การ
ด้าเนินการไม่แล้วเสร็จตาม
แผนการด้าเนินงานที่
ก้าหนด หรือภายใน
ปีงบประมาณ 

ปาน
กลาง 

1. ประสานงานและก้าหนด
ระยะเวลาให้โรงเรียน        
เร่งด้าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลของอาคารและ
สถานที่ที่จะต้องซ่อมแซม 
2. จัดท้าแผนพัฒนาปรับปรุง 
อาคารสถานที่สิ่งก่อสร้างของ
โรงเรียนในสังกัด 

1.โรงเรียน
จัดส่งข้อมูล
ภายในระยะ 
เวลาที่ก้าหนด 
2.แผนพัฒนา

ปรับปรุงอาคาร
สถานที่โรงเรียน

ในสังกัดฯ 

ธ.ค. 2564-
มี.ค.2565 

ฝ่ายบริหาร
การศึกษา 

 

3.4 หน่วยงานที่รับการสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รายงานผลการด้าเนิน
โครงการ ล่าช้าไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก้าหนด ซึ่งอาจจะ
ท้าให้การด้าเนินการไม่เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท. 

O หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง 

 

ปาน
กลาง 

ประสานงาน ติดตามและ
ก้าชับหน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน ให้ด้าเนินการ
รายงานผลการด้าเนินการ
ภายในเวลาที่ก้าหนด 

หน่วยงานขอรับ
เงินอุดหนุนที่

รายงานผลการ
ด้าเนินงานตาม

กรอบเวลา 

ภายใน
ปีงบประมาณ 

2565 

-ฝ่ายบริหาร
การศึกษา 
-หน่วยนิเทศ
การศึกษา 



 

๓๓ 
 

          แบบ R-1 

แบบระบคุวามเสี่ยง 
4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เป้าประสงค์การพัฒนา   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ภารกิจความเสี่ยง  :    การส่งเสริมอาชีพ                                                                  . 
 

เลขที่ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง โครงการ/งาน 
ประเภท

ความเสี่ยง 
S /O /F /C 

ปัจจัยเสี่ยง 
(สาเหตุ) หน่วยงาน 

ภายใน ภายนอก 
4.1 การส่งเสริมอาชีพ ยังไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการให้แก่
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกสาขา และตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มอาชีพที่มีความ
สนใจ 

 S และ O 1. ขาดแผนเพื่อก้าหนด
ทิศทางและแผนงานในการ
ส่งเสริมอาชีพให้เกิด
ประสิทธิผลและครอบคลุมทุก
กลุ่มสาขาอาชีพ สามารถ
สนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาของประชาชนได้อย่าง
ยั่งยืน  

 ส้านักปลัดฯ 

2. ไม่มีระบบฐานข้อมูลของ
กลุ่มอาชีพในจังหวัด
นครศรีธรรมราชเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการ
ส่งเสริมอาชีพ 

 
 
 
 



 

๓๔ 
 

          แบบ R-1 
 

ภารกิจความเสี่ยง :  พัฒนาสังคม  (ผู้สูงอายุ  คนพิการ  บทบาทสตรี เด็กและเยาวชน ครอบครัว)  . 

 
เลขที่ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง โครงการ/งาน 
ประเภท

ความเสี่ยง 
S /O /F /C 

ปัจจัยเสี่ยง 
(สาเหตุ) หน่วยงาน 

ภายใน ภายนอก 
4.2 โครงการที่ก้าหนดยังไม่สามารถ

ตอบสนองต่อปัญหาและความ
ต้องการของของกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่ง
อาจจะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของ
โครงการ 

โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

S  โครงการไม่ได้รับความ
สนใจจากกลุ่มเป้าหมาย  
ซึ่งโครงการมีลักษณะการ
ด้าเนินการคล้ายคลึงกับ
หน่วยงานรัฐที่ด้าเนินการ
ด้านนี  
 

ส้านักปลัดฯ 

4.3 ไม่สามารถด้าเนินการจัดโครงการใน
กรอบระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพโครงการ 

ภารกิจงานพัฒนาสังคมตาม
โครงการต่างๆ 

O  สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 

ส้านักปลัดฯ 

 
  



 

๓๕ 
 

แบบ R-1 
 

ภารกิจความเสี่ยง :     การสาธารณสุข                                                                                                 . 
 

เลขที่ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง โครงการ/งาน 
ประเภท

ความเสี่ยง 
S /O /F /C 

ปัจจัยเสี่ยง 
(สาเหตุ) หน่วยงาน 

ภายใน ภายนอก 
4.4 ภารกิจการบริหารจัดการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล   
36 แห่งที่ถ่ายโอน อาจจะประสบ
ปัญหาในการด้าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ได้ 

โครงการสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายสาธารณสุข ระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติย
ภูม ิ

O อัตราก้าลังบุคลากรของกอง
สาธารณสุขมีไม่เพียง
พอที่จะรองรับภารกิจการ
บริหารจัดการโรงพยาบาล
ส่งสงเสริมสุขภาพต้าบลที่จะ
รับถ่ายโอน 

 กองสาธารณสุข 

4.5 การใช้งานชุดอุปกรณ์ส้าหรับดูแล
ผู้ป่วยเฝ้าระวังภายในที่พักอาศัย  
เป็นเทคโนโลยีที่น้ามาประยุกต์ใช้กับ
ผู้ป่วยติดเตียง อาจจะประสบปัญหา
ในการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประโยชน์สูงสุดได้ 

 O ขาดบุคลากรที่จะต้อง
ปฏิบัติงานประจ้าศูนย์
ควบคุมติดตามผู้ป่วย       
ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานตลอด 
24 ชั่วโมง 

ผู้ดูแลผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ใช้งาน
ระบบยังไม่มีความรู้ในการ
ใช้งานชุดอุปกรณ์ 
 

กองสาธารณสุข 
 

  
 

 

 



 

๓๖ 
 

แบบ R-2 

แบบประเมินระดับความเสี่ยง 

เลขที ่
ความเสี่ยง ความเสี่ยง 

ประเมินระดับความเสี่ยง แนวทางการจัดการ           
ความเสี่ยง 

(ตอบสนองความเสี่ยง) 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

4.1 การส่งเสริมอาชีพ ยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม
ทุกสาขา และตรงกับความต้องการของกลุ่มอาชีพ
ที่มีความสนใจ 

3 3 9 ปานกลาง ควบคุมความเสี่ยง 
(Risk Control) 

4.2 โครงการหรือกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนที่
ก้าหนดยังไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและ
ความต้องการของของกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของโครงการ 

2 1 2 ต้่า ยอมรับความเสี่ยง 
(Risk Accept) 

4.3 ไม่สามารถด้าเนินการโครงการด้านพัฒนาสังคม
และส่งเสริมอาชีพในกรอบระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพโครงการ 

2 1 2 ต้่า ยอมรับความเสี่ยง 
(Risk Accept) 

4.4 ภารกิจการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบล  36 แห่งที่ถ่ายโอน อาจจะประสบ
ปัญหาในการด้าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4 3 12 สูง ลดความเสี่ยง 
(Risk Reduction) 

4.5 การใช้งานชุดอุปกรณ์ส้าหรับดูแลผู้ป่วยเฝ้าระวัง
ภายในที่พักอาศัย  เป็นเทคโนโลยีที่น้ามา
ประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยติดเตียง อาจจะประสบปัญหา
ในการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์
สูงสุดได้ 

4 3 12 สูง ลดความเสี่ยง 
(Risk Reduction) 



 

๓๗ 
 

แบบ R-3 

แผนบริหารจดัการความเสี่ยง 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

เลขที ่
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
S/O/F/C 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

(กิจกรรมควบคุม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ

ของมาตรการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.4 ภารกิจการบริหารจัดการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบล 36 แห่งที่ถ่ายโอน 
อาจจะประสบปัญหาในการ
ด้าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ได้ 

O อัตราก้าลังบุคลากรของ
กองสาธารณสุขมีไม่เพียง
พอที่จะรองรับภารกิจการ
บริหารจัดการโรงพยาบาล
ส่งสงเสริมสุขภาพต้าบลที่
จะรับถ่ายโอน 

สูง     1. จัดท้าแผนปรับปรุง
อัตราก้าลังกองสาธารณสุข
ให้เพียงพอเพ่ือรองรับ
ภารกิจงาน 
    2. ติดตามและรายงาน
ผลการด้าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผน 

   1.แผนอัตรา 
ก้าลังอบจ.3ปี 
   2. รายงาน
ติดตามผลการ
ด้าเนินงาน 

ภายใน
ปีงบประมาณ 

2565 

กอง
สาธารณสุข 

4.5 การใช้งานชุดอุปกรณ์ส้าหรับ
ดูแลผู้ป่วยเฝ้าระวังภายในที่
พักอาศัย  เป็นเทคโนโลยีที่
น้ามาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยติด
เตียง อาจจะประสบปัญหาใน
การใช้งานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์
สูงสุดได้ 

O     1. ขาดบุคลากรที่
จะต้องปฏิบัติงานประจ้า
ศูนย์ควบคุมติดตามผู้ป่วย       
ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานตลอด 
24 ชั่วโมง 
   2. ผู้ดูแลผู้ป่วยซึ่งเป็น
ผู้ใช้งานระบบยังไม่มี
ความรู้ในการใช้งานชุด
อุปกรณ์ 

สูง 1.     1. จัดอบรมให้ผู้ดูแล
ผู้ป่วยในการใช้อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

2.     2. จัดให้มีบุคลากรเพ่ือ
รองรับการปฏิบัติงานตลอด 
24 ชั่วโมง 

3.     3. จัดท้าแผนการ
ติดตาม ดูแลชุดอุปกรณ์ 
หากเกิดกรณีช้ารุดเสียหาย 
 
 
 

 1.ผู้ดูแลผู้ป่วยมี
ความรู้ความ
เข้าใจสามารถใช้
งานชุดอุปกรณ์ได้
มีประสิทธิภาพ 
   2. มีทีมงาน
ติดตามควบคุม
การใช้งานและ
แก้ไขปัญหา 

กรกฎาคม-
สิงหาคม
2565 

กอง
สาธารณสุข 



 

๓๘ 
 

เลขที ่
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
S/O/F/C 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

(กิจกรรมควบคุม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ

ของมาตรการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.1 การส่งเสริมอาชีพ ยังไม่
สามารถตอบสนองความ
ต้องการให้แก่ประชาชนได้
อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกสาขา 
และตรงกับความต้องการของ
กลุ่มอาชีพที่มีความสนใจ 

S และ O    1. ขาดแผนเพื่อก้าหนด
ทิศทางและแผนงานใน
การส่งเสริมอาชีพให้เกิด
ประสิทธิผลและครอบคลุม
ทุกกลุ่มสาขาอาชีพ 
สามารถสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหา
ของประชาชนได้อย่าง
ยั่งยืน 
   2. ไม่มีระบบฐานข้อมูล
ของกลุ่มอาชีพในจังหวัด
นครศรีธรรมราชเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการ
ส่งเสริมอาชีพ 

ปาน
กลาง 

   1.จัดท้าแผนงานหรือแผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพ
เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางใน
การด้าเนินงาน โดยให้มีความ
สอดคล้องกับระยะเวลาของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   2. จัดท้าระบบฐานข้อมูล
การประกอบอาชีพของ
ประชาชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

1.แผนงานหรือ
แผนยุทธศาสตร์

การส่งเสริม
อาชีพ 

 
 

2. ระบบ
ฐานข้อมูลการ
ประกอบอาชีพ 

เมษายน-
มิถุนายน 
2565 

 
 
 

พฤษภาคม 
2565 

 
 
 
 
 

ส้านักปลัดฯ 

 



๓๙ 
 

แบบ R-1 

    แบบระบคุวามเสี่ยง 
5. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มและพลงังาน 

เป้าประสงค์การพัฒนา    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสมดุลและยั่งยืน                   . 

ภารกิจความเสี่ยง :     พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคและการเกษตร                                             .    

                                                                                                                                             

เลขที่ 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
 

โครงการ/งาน 
ประเภท

ความเสี่ยง 
S /O /F /C 

ปัจจัยเสี่ยง 
(สาเหตุ) 

ภายใน ภายนอก 
5.1 ภารกิจงานขุดลอกคลอง ,ขุดเจาะบ่อ

บาดาล, การขยายเขตประปา อาจจะไม่
สามารถด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน
ที่ก้าหนด 
 

 O บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีจ้านวน
น้อยไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
จ้านวนมาก 

สภาพอากาศ เป็นอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน  

 



๔๐ 
 

แบบ R-1 
. 

ภารกิจความเสี่ยง :     อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                              .  

                                             

เลขที่ 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
 

โครงการ/งาน 
ประเภท

ความเสี่ยง 
S /O /F /C 

ปัจจัยเสี่ยง 
(สาเหตุ) 

ภายใน ภายนอก 
5.2 จ้านวนประชาชนในพื นท่ีที่จัดกิจกรรม/

โครงการ เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

โครงการบริหารจัดการขยะใน
โรงเรียน ขยายผลสู่ชุมชน ,
โครงการคลองสวยน ้าใส ,โครงการ
บ้านปลาสะอาด คืนธรรมชาติสู่
ทะเล, โครงการธนาคารปู,
โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน/
ชายหาด ฯลฯ 

  1.มาตรการการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือ
จ้ากัดการรวมกลุ่มของบุคคล 
2.ประชาชนในพื นท่ีไม่
รับทราบข้อมูลการจัด
กิจกรรม/โครงการ 
3.ประชาชนในพื นท่ีไม่ให้
ความส้าคัญกับการจัด
กิจกรรม 

 

 

 

 



๔๑ 
 

แบบ R-2 

แบบประเมินระดับความเสี่ยง 

เลขที ่
ความเสี่ยง ความเสี่ยง 

ประเมินระดับความเสี่ยง แนวทางการจัดการ           
ความเสี่ยง 

(ตอบสนองความเสี่ยง) 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

5.1 ภารกิจงานขุดลอกคลอง ,ขุดเจาะบ่อบาดาล, การ
ขยายเขตประปา อาจจะไม่สามารถด้าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนงานที่ก้าหนด 
 

3 3 9 ปานกลาง ควบคุมความเสี่ยง 
(Risk Control) 

5.2 จ้านวนประชาชนในพื นท่ีที่จัดกิจกรรม/โครงการ 
เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

3 3 9 ปานกลาง ควบคุมความเสี่ยง 
(Risk Control) 

 

 หากประเมินระดับความเสี่ยงแล้ว ได้ผลคะแนนเป็นความเสี่ยงระดับต่ า ไม่ต้องน้าความเสี่ยงนั นไปจัดท้าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในแบบ  R-3 



๔๒ 
 

แบบ R-3 

แผนบริหารจดัการความเสี่ยง 

ด้านการพัฒนา   แหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

เลขที ่
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
S/O/F/C 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

(กิจกรรมควบคุม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ

ของมาตรการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

5.1 ภารกิจงานขุดลอกคลอง ,  
ขุดเจาะบ่อบาดาล, การขยาย
เขตประปา อาจจะไม่สามารถ
ด้าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนงานที่ก้าหนด 

O 1.บุคลากรที่ปฏิบัติงานมี
จ้านวนน้อยไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงานจ้านวนมาก 
2.สภาพอากาศ เป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ปาน
กลาง 

1.จัดการบริหารบุคลากรที่มี
อยู่ให้ปฏิบัติงานหมุนเวียน
ช่วยงานเป็นกรณีๆไป 
2.ขอสนับสนุนอัตราก้าลัง
บุคลากรเพ่ิมเติม 
3.วางแผนการปฏิบัติงาน
ไม่ให้อยู่ในช่วงฤดูฝน 

ภารกิจแล้วเสร็จ
ตามแผนการ
ด้าเนินงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

กองทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ 

5.2 จ้านวนประชาชนในพื นท่ีที่จัด
กิจกรรม/โครงการ เข้าร่วม
โครงการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 1.มาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื อไวรัสโคโรนา 2019 
เพ่ือจ้ากัดการรวมกลุ่มของ
บุคคล 

ปาน
กลาง 

1.ประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
พร้อมทั งให้ความรู้กับ
ประชาชนในพื นท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
 

จ้านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

กองทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ 

2.ประชาชนในพื นท่ีไม่
รับทราบข้อมูลการจัด
กิจกรรม/โครงการ 

 2. ด้าเนินการจัดกิจกรรมให้ 
เป็นไปตามมาตรการการ
ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 

   

3.ประชาชนในพื นท่ีไม่ให้
ความส้าคัญกับการจัด
กิจกรรม 
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แบบ R-1 
แบบระบคุวามเสี่ยง 

   ๖. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

เป้าประสงค์การพัฒนา  ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ได้มาตรฐาน ได้รับความสะดวกสามารถเข้าถึงบริการได้ทั่วถึง 

ภารกิจความเสี่ยง  :   ถนน    สะพาน   ไฟฟ้า    ประปา   อื่นๆ 

 

เลขที่ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง โครงการ/งาน 
ประเภทความ

เสี่ยง 
S /O /F /C 

ปัจจัยเสี่ยง 
(สาเหตุ) หน่วยงาน 

ภายใน ภายนอก 
1 
 
 

การติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุด
เสี่ยง และย่านธุรกิจชุมชนในถนน
ของ อบจ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก้าหนด 

โครงการติดตั งไฟฟ้าแสง
สว่าง จุดเสี่ยง ย่านธุรกิจ
ชุมชน เส้นทางคมนาคม
ของ อบจ. 

O  เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงาน
หลายด้านท้าให้เกิดความ
ล่าช้า 
 

 
 
 

ฝ่ายทางหลวง
ชนบท 

2 
 
 
 
 

กระบวนการส้ารวจ, จัดท้าประมาณ
การ,จัดท้าแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามที่ก้าหนด 
ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินการจัดหา
พัสดุไม่เป็นไปตามแผนด้าเนินงานที่
ก้าหนด 

 O 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านโยธาไม่มีทักษะความรู้
ด้านการไฟฟ้าและ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
2. รถยนต์เพ่ือใช้ในการ
ส้ารวจไม่เพียงพอ 

 
 
 
 

ฝ่ายทางหลวง
ชนบท, 
ฝ่ายก่อสร้างและ
ซ่อมบ้ารุง, 
ฝ่ายสา้รวจและ
ออกแบบ 
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เลขที่ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง โครงการ/งาน 
ประเภทความ

เสี่ยง 
S /O /F /C 

ปัจจัยเสี่ยง 
(สาเหตุ) หน่วยงาน 

ภายใน ภายนอก 
3 
 
 
 

โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ถนนตามภารกิจ
ถ่ายโอน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ก้าหนด 
 

โครงการบ้ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
ถนนตามภารกิจถ่ายโอน  

O 
 

เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงาน
หลายด้านท้าให้เกิดความ
ล่าช้า 
 
 

 
 
 
 

ฝ่ายทางหลวง
ชนบท 

4 การส่งมอบงานล่าช้าไม่เป็นไปตาม
สัญญาจ้างก่อสร้าง 

 O  
 

1. ผู้รับจ้างไม่เข้า
ปฏิบัติงาน เนื่องจากได้รับ
การยกเว้นค่าปรับตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
2. ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาจ้าง 

ฝ่ายทางหลวงชนบท 
ฝ่ายก่อสร้างและ
ซ่อมบ้ารุง,          
ฝ่ายสา้รวจและ
ออกแบบ 

5 
 
 
 

 

โครงการก่อสร้างถนน-สะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก/ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกในหมู่บ้านของพื นที่
อ้าเภอต่างๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก้าหนด 

โครงการก่อสร้างถนน-
สะพาน คอนกรีต       
เสริมเหล็ก/ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก ในหมู่บ้าน
ของพื นอ้าเภอต่างๆ  

O 
 

 

เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบต้อง
ปฏิบัติงานหลายด้าน ท้าให้
การด้าเนินงานล่าช้า  

 
 
 
 
 

ฝ่ายทางหลวงชนบท, 
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อม
บ้ารุง, 
ฝ่ายสา้รวจและ
ออกแบบ 

6 การซ่อมสร้างปรับปรุงถนนถนนที่รับ
ถ่ายโอนภารกิจ ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก้าหนด 

โครงการซ่อมสร้าง
ปรับปรุงถนนถนนที่รับ
ถ่ายโอนภารกิจ  

O เครื่องจักรกลเกิดการช้ารุด
ขณะปฏิบัติหน้าที่ ท้าให้เกิด
ความล่าช้า 

 
 
 
 

ฝ่ายทางหลวง
ชนบท 
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แบบ R-2 

แบบประเมินระดับความเสี่ยง 

เลขที ่
ความเสี่ยง ความเสี่ยง 

ประเมินระดับความเสี่ยง แนวทางการจัดการ           
ความเสี่ยง 

(ตอบสนองความเสี่ยง) 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

1 
 
 

การติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดเสี่ยง และ
ย่านธุรกิจชุมชนในถนนของ อบจ. ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก้าหนด 

3 
 

 

3 
 
 

9 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ลดความเสี่ยง 
 

2 
 
 
 

กระบวนการส้ารวจ, จัดท้าประมาณการ,จัดท้า
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามที่
ก้าหนด ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินการจัดหา
พัสดุไม่เป็นไปตามแผนด้าเนินงานที่ก้าหนด 

3 
 
 
 

3 
 
 

 

9 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

 

ลดความเสี่ยง 
 

3 โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง ถนนตามภารกิจถ่ายโอน ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายก้าหนด 

3 
 
 

3 9 ปานกลาง ลดความเสี่ยง 

4 การส่งมอบงานล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง 

3 3 
 

3 ปานกลาง ลดความเสี่ยง 
 

5 โครงการก่อสร้างถนน-สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก/ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกในหมู่บ้านของ
พื นที่อ้าเภอต่างๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก้าหนด 

3 
 

3 3 ปานกลาง ลดความเสี่ยง 

6 การซ่อมสร้างปรับปรุงถนนถนนที่รับถ่ายโอน
ภารกิจ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด 

3 
 

3 3 ปานกลาง ลดความเสี่ยง 
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แบบ R-3 

แผนบริหารจดัการความเสี่ยง 

ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน  
เลขที ่
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
S/O/F/C 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

(กิจกรรมควบคุม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ

ของมาตรการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง
บริเวณจุดเสี่ยง และย่านธุรกิจ
ชุมชนในถนนของ อบจ. ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด 

O เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงาน
หลายด้านท้าให้เกิดความ
ล่าช้า 

ปาน
กลาง 

ปรับปรุงกระบวนการท้างาน
ภายในฝ่ายให้เกิดความ
รวดเร็วขึ น 

การติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่างเป็นไป
ตามแผนที่
ก้าหนด 

กุมภาพันธ์-
เมษายน 

ฝ่ายทางหลวง
ชนบท 

2 กระบวนการส้ารวจ, จัดท้า
ประมาณการ,จัดท้าแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง ไม่เป็นไป
ตามท่ีก้าหนด ส่งผลกระทบ
ต่อการด้าเนินการจัดหาพัสดุ
ไม่เป็นไปตามแผนด้าเนินงาน
ที่ก้าหนด 

O  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
โยธาไม่มีทักษะความรู้ด้าน
การไฟฟ้าและเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 

ปาน
กลาง 

เสนอขอปรับปรุงอัตราก้าลัง
เพ่ิงเติมต่อกองการเจ้าหน้าที่ 
 

การจัดท้า
ประมาณการ,
แบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง 
เป็นไปตามแผน
ที่ก้าหนด 

เมษายน – 
พฤษภาคม 

ฝ่ายทางหลวง
ชนบท 

3 โครงการบ้ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
ถนนตามภารกิจถ่ายโอน ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายก้าหนด 
 
 
 
 

O  
 

เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงาน
หลายด้านท้าให้เกิดความ
ล่าช้า 

ปาน
กลาง 

เสนอขอปรับปรุงอัตราก้าลัง
เพ่ิงเติมต่อกองการเจ้าหน้าที่              

การส้ารวจ
ออกแบบเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก้าหนด 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

ฝ่ายทางหลวง
ชนบท 
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4 การส่งมอบงานล่าช้าไม่เป็นไป
ตามสัญญาจ้างก้าหนด 

O  การเกิดโรคระบาดท้าให้
การผลิตอุปกรณ์และขนส่ง
ล่าช้า , สภาพอากาศท่ีมี
ฝนตกเป็นระยะท้าให้การ
ด้าเนินการล่าช้า 

ปาน
กลาง 

ติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
สัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด 

งานเสร็จ
สมบูรณ์เป็นไป
ตามสัญญาจ้าง
ก้าหนด 

พฤษภาคม-
กันยายน 

ฝ่ายทางหลวง
ชนบท 

5 โครงการก่อสร้างถนน-สะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก/
ถนนลาดยาง                
แอสฟัลท์ติกในหมู่บ้านของ
พื นที่อ้าเภอต่างๆ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก้าหนด 

O เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบต้อง
ปฏิบัติงานหลายด้าน        
ท้าให้การด้าเนินงานล่าช้า 

ปาน
กลาง 

เสนอขอปรับปรุงอัตราก้าลัง
เพ่ิมเติมต่อกองการ
เจ้าหน้าที่ 

จ้านวนโครงการ
เสร็จตามแผนที่
ก้าหนด 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ฝ่ายทางหลวง
ชนบท,ฝ่าย
ก่อสร้างและ
ซ่อมบ้ารุง,
ฝ่ายส้ารวจ
และออกแบบ 

6 การซ่อมสร้างปรับปรุงถนน
ถนนที่รับถ่ายโอนภารกิจ           
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก้าหนด 

O   ปาน
กลาง 

 งานเสร็จ
สมบูรณ์เป็นไป
ตามสัญญาจ้าง
ก้าหนด 

พฤษภาคม-
กันยายน 

ฝ่ายทางหลวง
ชนบท 
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แบบ R-1 
แบบระบคุวามเสี่ยง 

 7. ด้านการท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์การพัฒนา   ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนท านุบ ารุงให้คงอยู่และเจริญรุ่งเรือง 

 
 
เลขที่ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง โครงการ/งาน 
ประเภท

ความเสี่ยง 
S /O /F /C 

ปัจจัยเสี่ยง 
(สาเหตุ) หน่วยงาน 

ภายใน ภายนอก 
7.1 ผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมมี

จ้านวนน้อย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก้าหนด  

โครงการด้านศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรมที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด้าเนินการหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นด้าเนินการ 

O  1.สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส
โคโรนา 2019 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ R-2 

แบบประเมินระดับความเสี่ยง 

เลขที ่
ความเสี่ยง ความเสี่ยง 

ประเมินระดับความเสี่ยง แนวทางการจัดการ           
ความเสี่ยง 

(ตอบสนองความเสี่ยง) 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

7.1 ผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมมีจ้านวนน้อย ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด อาจส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโครงการ 

3 1 3 ต้่า ยอมรับความเสี่ยง 
(Risk Accept) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หากประเมินระดับความเสี่ยงแล้ว ได้ผลคะแนนเป็นความเสี่ยงระดับต่ า ไม่ต้องน้าความเสี่ยงนั นไปจัดท้าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในแบบ  R-3 


