
องคก์ารบรหิารสว่นต าบหหนองบ ว 
อ าเภออนิคนน ำาอ น จ งหว ดสกหนคร 

ส าน กปห ด โทรศ พท ์042-704995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนบรหิารจ ดการควานเภสี่ยง  
ประจ าปีงบประนาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 



ค ำน ำ 
 

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของ
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บทท่ี 1 บทน า 
 

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการ
ตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ การบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ต่อมา เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2562 กระทรวงการคลังได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 โดยมี รายละเอียดตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ซึ่งให้หน่วยงาน ของรัฐที่ยังไม่ได้ด า เนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่แนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวจึงได้จัดท
ท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2562 ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความ เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวเพ่ือเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนให้มีการจัดท าแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 
 

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบหหนองบัว 
คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้ก าหนดนโยบาย การบริหาร

จัดการความเสี่ยงขององค์กร เพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวยอมรับได้ ซึ่งจะ
ท าให้เกิดความเชื่อม่ันได้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กร ดังนี้ 

1) ให้มีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 

2)  ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ในทุก
ระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความส า คัญในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและ เหมาะสม 

3) ให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร 
และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างทั่วถึง 

4) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปี งบประมาณและทบทวน แผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี 

 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบหหนองบัว 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ แน่นอนและ

จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่
จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวก ด้วยก็ได้ 
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ปัจจัยเสี่ยง หรือประเด็นความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจท าให้ไม่
บรรล ุวัตถุประสงค์ท ี่ก าหนดโดยต ้องระบุได้ว ่าเหต ุการณ ์นั้นจะเกิดท่ีไหนเมื่อใดเก ิดขึ้นอย่างไรและท าไมท้ังนี้ 
สาเหต ุของความเสี่ยงที่ระบ ุควรเป็นสาเหต ุท่ีแท ้จริงเพ ื่อท่ีจะได ้ว ิเคราะห์และกำหนดมาตรการควบค ุมหร ือลด 
ความเสี่ยงได ้อย ่างถ ูกต ้องซ่ึงความเสี่ยงอาจเก ิดจากป ัจจ ัยภายในองค ์กรเองเช ่นกระบวนการดำเน ินงานหร ือ 
ระบบงานไม่เหมาะสมบ ุคลากรขาดความรู ้ความสามารถอัตราก าล ังไม ่เพ ียงพอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ มี
ประสิทธิภาพเป็นต้นหรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นภาวะเศรษฐกิจ ภ ัย
ธรรมชาติเป ็นต ้นซ่ึงสิ่งเหล ่านี้อาจม ีผลทำให ้องค ์กรเส ียหายได้หร ือไม ่สามารถบรรล ุว ัตถ ุประสงค ์ท่ีวางไว้ จ ึง
จ าเป ็นต ้องม ีการบร ิหารจ ัดการความเสี่ยงท่ีม ีประส ิทธ ิภาพเพ ื่อให ้เก ิดความมั่นใจว ่าสามารถควบค ุมความ 
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รองรับได้ 

การระบ  ความเส่ียงเป ็นการระบ ุป ัจจ ัยเสี่ยงท่ีเกี่ยวข ้องก ับแผนงาน/โครงการเพื่อให ้ทราบถ ึง 
เหตุการณ์ที่ เป็นความเสี่ยงซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส ำเร็จ ตามวัตถุประสงค์โดยต้องคำนึงถึง
สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงานตามประเภทของความเสี่ยง 4 ด้านดังนี้ 

1) ความเส่ียงด  านย  ทธศาสตร์(StrategicRisks)หมายถ ึงความเสี่ยงจากการใช ้ย ุทธศาสตร ์ท่ีไม่ 
เหมาะสมการท่ีย ุทธศาสตร ์ไม ่สอดคล ้องก ับว ิส ัยท ัศน ์และภารก ิจการม ีย ุทธศาสตร ์ท่ีไม ่ช ัดเจนและความไม่ 
เหมาะสมของยุทธศาสตร์ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงในการระบุความเสี่ยง
หน่วยงานต้องพิจารณาว่ายุทธศาสตร์ในปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองและสังคมหรือไม่
และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่ 

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการ
ดำเน ินงานท่ีไม ่ม ีประส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผลและการใช ้ทร ัพยากรโดยท่ีไม ่ทำให ้เก ิดประโยชน ์เต ็มท่ีตาม 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวและหน่วยงานต่างๆในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า
การด าเนินการใดสามารถท างานได้ดีและการด าเนินการใดท างานได้ไม่ดีหน่วยงานมีโครงสร้างและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเชื่อถ ือได ้หร ือไม่และหน ่วยงานม ีทร ัพยากรท่ีเพ ียงพอและเหมาะสมต ่อการ ดำเนินงานหรือไม่ 

3) ความเสี่ยงด ้านการเง ินและทร ัพยากร(FinancialandmaterialRisks)หมายถ ึงความ เสี่ยงต ่อ
สถานะการเง ินและทร ัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวท้ังด ้านรายได้รายจ ่าย ทรัพย์สินและ
หนี้สินในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่าทรัพยากรใดจะมีผลต่อการเงินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว(ท้ังท่ีช ัดเจนและไม ่ช ัดเจนรวมถ ึงข ้อผ ูกพ ันและป ัจจ ัยภายนอก)และ อะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิด
ความเสี่ยงเหล่านั้น 

4) ความเสี่ยงด ้านการปฏ ิบ ัต ิตามกฎระเบ ียบข ้อบ ังค ับกฎหมาย(ComplianceRisks) หมายถึง 
การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กร ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพ ิจารณา
ว ่างานกระบวนการและบ ุคลากรดำเน ินงานตามกฎระเบ ียบท่ีเกี่ยวข ้องหร ือไม่สามารถเก ิดการ กระทำผิด
กฎระเบียบได้อย่างไรบ้างและหากเกิดขึ้นระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจเจอหรือไม่และมีกรณีตัวอย่างจาก
อดีตเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการละเว้นการปฏิบัติ 
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การประเมินความเสี่ยง(RiskAssessment) 
การประเมินความเสี่ยง(RiskAssessment)หมายถึงกระบวนการนำความเสี่ยงที่ระบุมาจัดลำดับความเสี่ยง

โดยการประเม ินโอกาสท่ีจะเก ิดและผลกระทบซึ่งโอกาสท่ีจะเก ิด(Likelihood)หมายถ ึงความถี่ หรือโอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเก ิดข ึ้นหาก
เก ิดเหต ุการณ ์ความเสี่ยงเมือ่ทำการประเม ินแล ้วนำมากำหนดเป ็นระด ับความเสี่ยงในแผนภ ูมิ ความเสี่ยง เพื่อช่วย
ให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลัง เป ็นการจ ัดล าด ับ
ความเสี่ยงและสามารถต ัดส ินใจวางแผนบร ิหารจ ัดการความเสี่ยงได ้อย ่างเหมาะสมต ่อไป องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวกำหนดเกณฑ ์การประเม ินมาตรฐานท่ีจะใช ้ในการประเม ินความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ ระดับโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) และระดับของความเสี่ยง
(DegreeofRisk)ดังนี ้

 
1. ตารางการพิจารณากำ หนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) 

ตาราง  1.1 โอกาสที่จะเกิดเหต การณ์ต่างๆในเชิงปริมาณ (ร อยหะ) 
คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก ไม่ม ีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีโอกาสเกิดข ึ้นน ้อยกว่าร ้อยละ20 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้น ร้อยละ 21-40 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้น ร้อยละ 41-60 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้น ร้อยละ 61-80 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ร้อยละ 80 

 
ตาราง 1.2  โอกาสที่จะเกิดเหต การณ์ต่างๆในเชิงปริมาณ (ครั้ง) 

คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้น 5 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้น 2-3 ปีต่อครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ปีต่อครั้ง 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้น 1-6 เดือนต่อครั้ง 
5 สูงมาก มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 

 
ตาราง 1.3 โอกาสที่จะเกิดเหต การณ์ต่างๆในเชิงค ณภาพ 

คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
1 น้อยมาก มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นแต่นานๆครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง 
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2. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของความร นแรงของผหกระทบ (I) 

ตาราง 2.1 ความร นแรงของผหกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ(ร อยหะ) 
คะแนน ระดับผหกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่า ร้อยละ20 
2 น้อย มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ ร้อยละ 21-40 
3 ปานกลาง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ ร้อยละ 41-60 
4 สูง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง ร้อยละ 

61-80 
5 สูงมาก มีม ีผลกระทบในการปฏ ิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย ่างยิ่งมากกว่า 

ร้อยละ 80 
 
ตาราง 2.2 ความร นแรงของผหกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (มูหค่าความเสียหาย) 

คะแนน ระดับผหกระทบ คำอธิบาย 
1 น้อยมาก  ไม่เก ิน 10,000 บาท 
2 น้อย > 10,000 - 50,000บาท 
3 ปานกลาง > 50,000 – 500,000 บาท 
4 สูง > 500,000 – 1,000,000 บาท 
5 สูงมาก > 1,000,000 บาท 

 
ตาราง2.3 ความร นแรงของผหกระทบของความเสี่ยงในเชิงค ณภาพ (การสูญเสียแหะบาดเจ็บ) 

คะแนน ระดับผหกระทบ คำอธิบาย 
1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย 

ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 
2 น้อย การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร 

มีการบาดเจ็บรุนแรง 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก 

มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 
4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก 

มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 
5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ 

มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 
 

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 

(แดง) สูง (คะแนนไม่น้อยกว่า 15)
เหลือง) ปานกลาง  (คะแนน5-14) 
(เขียว) ต่ า (คะแนน1-4) 
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แผนภูมิระดับความเสี่ยง 
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(L) 
 

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่
ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี 4  กลยุทธ์ ดังนี้ 

1)การหห ีกเหี ่ยงความเส่ียง(RiskAvoidance)เป ็นการจ ัดการก ับความเสี่ยงท่ีอยู ่ในระด ับส ูง 
และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจหยุด ยกเลิกโครงการหรือ กิจกรรมนั้นไป 

2)การหด/การควบค มความเสี่ยง(RiskReduction)เป ็นการปรบัปร ุงระบบการทำงานหร ือการ
ออกแบบวิธีการท างานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบหรือควบคุมป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ 

3)การยอมร ับความเส่ียง(RiskAcceptance)เป ็นการยอมร ับความเสี่ยงที ่เก ิดขึน้เนื่องจาก 
ต ้นท ุนการจ ัดการความเสี่ยงส ูงกว ่าประโยชน ์ที ่จะได ้ร ับไม ่คุ ้มค ่าในการจ ัดการควบค ุมหร ือป ้องก ันแต ่ควรมี 
มาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

4)การกระจายความเสี่ยงหร ือการถ ่ายโอนความเส่ียง(RiskSharing)เป ็นการกระจายหร ือถ่าย
โอนความเสี่ยงให้ผ ู้อ ื่นช ่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 

 

โครงสร างการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การบร ิหารจ ัดการความเสี่ยงเป ็นองค ์ประกอบของท ุกกระบวนการทางานม ีความเชื่อมโยงก ันท ุก 

ระดับดังนั้นโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวจึงมีความเชื่อมโยงก ันโดย
ม ีคณะทำงานบร ิหารจ ัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวซ่ึงแต ่งตั้งมาจากปล ัด องค ์การ
บร ิหารส ่วนตำบลห ัวหน ้าส ่วนราชการเป ็นประธานคณะทำงาน ผู ้อ านวยการกองท ุกกองเป ็นคณะท างานและ
คณะทำงานจะเปน็ผ ู้กำหนดนโยบายผล ักด ันและต ิดตามการ บร ิหารจ ัดการความเสี่ยงในขณะท่ีพน ักงานและ
เจ ้าหน ้าท่ีท ุกกอง/ส ่วนราชการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท่ีประเม ินความ เสี่ยงและบร ิหารจ ัดการความเสี่ยงตามหน ้าท่ีความ
ร ับผ ิดชอบของแต ่ละกององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแต ่ งตั้งคณะทำงานบร ิหารจ ัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวเมื่อ ว ันท่ี 26 ธันวาคม 2562 คณะทำงานม ีอ านาจหน ้าท่ีในการ  

1) จ ัดทำแผนการบร ิหารจ ัดการความเสี่ยงขององค์กร   
2) ต ิดตามประเม ินผลการบริหารจ ัดการความเสี่ยง 
3) จ ัดทำรายงานผลตามแผนการบร ิหารจ ัดการความเสี่ยง  
4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คว
ำม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ

(I)
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กองคลงั กองสวัสดิการฯ กองการศึกษาฯ 

คณะทำงาน คณะทำงาน คณะทำงาน คณะทำงาน คณะทำงาน 

ประธำน
คณะทำงาน 

ผังโครงสร างส่วนราชการภายในอบต.หนองบัว 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังโครงสร างคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของ  
อบต.หนองบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถ ประสงค์ 

1. เพ ื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวม ีมาตรการระบบหรือแนวทางในการป ้องก ัน 
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีก 
3. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
4. สร ้างกรอบและแนวทางในการดำเน ินงานให ้แก ่บ ุคลากรเพ ื่อให ้สามารถบร ิหารจ ัดการความ

เสี่ยง ไม ่แน ่นอน ท่ีอาจจะเก ิดขึ้นก ับองค ์กรได ้อย ่างเป ็นระบบและม ีประส ิทธ ิภาพเฝ ้าระว ังสอดส ่อง
ต ิดตาม พฤติกรรมเสี่ยง 

5. เพื่อให ้ม ีระบบในการต ิดตามตรวจสอบผลการดำเน ินการบร ิหารจ ัดการความเสี่ยงและเฝ ้าระว ัง 
ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได รับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสามารถบรรล ุเป ้าหมายขจ ัดหร ือลดผลกระทบจากเหต ุการณ์ 

ปัญหา อุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวม
ขององค์กร 
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ขั้นตอนการดำเนนิการ 
1. การกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงคณะทำงานประชุมรับทราบนโยบายและกำหนดแนวทางร่วมกัน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรทราบ 
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการมีข้ันตอนดังนี้ 

2.1 การระบุความเสี่ยงทุกกองพิจารณาโครงการ/กิจกรรมแล้วน ามาระบุความเสี่ยงตามประเภท
ของความเสี่ยง 4 ด้านและแหล่งที่มาของความเสี่ยงโดยใช้แบบ R01 

2.2 การประเมินความเสี่ยงทุกกองการน าความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์และระดับความรุนแรงของผลกระทบและจัดล าดับความเสี่ยง3ระดับโดยประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง
เพื่อช่วยในตัดสินใจกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้วส่งให้คณะท างานพิจารณากลั่นกรองโดยใช้แบบR02 

2.3 การจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกกองพิจารณาใช้กลยุทธ์  4 กลยุทธ์เพื่อ
จัดการจัดการความเสี่ยง ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการแล้วส่งให้
คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโดยใช้แบบ R03 

3. คณะทำงานประช ุมเพื่อพ ิจารณากลั่นกรองแผนการบร ิหารจ ัดการความเสี่ยงของแต ่ละกอง 
แล ้วสร ุปจ ัดทำแผนการบร ิหารจ ัดการความเสี่ยงเสนอนายกพ ิจารณาอน ุม ัติรวมท้ังสื่อสารแผนบร ิหารจ ัดการ 
ความเสี่ยงกับผู้ที่เก่ียวข้องได้ดำเนินการตามแผนฯ 

4. ต ิดตามประเม ินผลการบร ิหารจ ัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบร ิหารจ ัดการความเสี่ยง 
ภายในเดือน ธันวาคม  2564 
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บทท่ี 2  การวิเคราะหแ์หะระบ ความเสี่ยง 
 

คณะทำงานบร ิหารจ ัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได ้กำหนด
แบบฟอร ์ม กระดาษท าการวิเคราะห ์และระบ ุความเสี่ยงตามแบบ R01 เพ ื่อให ้ทุกส่วนราชการ
น าไปใช ้ในการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินงานด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆซึ่งจะเป็นการระบุเหต ุการณ ์ทั้งภายในและภายนอกองค ์กรที่เป ็นความเสี่ยงซ่ึงอาจจะ
เก ิดข้ึนและส ่งผลให ้เก ิดความเส ียหายแก่ องค ์กรหร ือกระทบต ่อการบรรล ุว ัตถ ุประสงค ์ของ
องค ์กรเพ ื่อจะได ้ใช ้เป ็นข ้อม ูลในการจ ัดการหร ือป ้องก ัน ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในการนี้แต่ละ
ส่วนราชการได้ทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงสามารถสรุปเป็นความเส่ียงขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว ดังนี้ 
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กระดาษท าการวิเคราะห์แหะระบ ความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบหหนองบัว อ าเภอนิคมน้ าอนู จังหวัดสกหนคร 

                                               ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  (1 ต หาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 
 

หำดับ 
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ด าน 
(5) 

แหห่งท่ีมาของความเสี่ยง 
(6) 

๑  การบริการประชาชน(การจดทะเบียนพาณิชย์)  ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐาน
งานบริการประชาชน 
 

 ด้านการดำเนินงาน  ปัจจัยภายในปัจจัยภายนอก 

๒  การเก็บรักษาพัสดุ  พัสดุสูญหาย 
 

 ด้านการเงินและทรัพยากร  ปัจจัยภายใน 

๓  การสอบทานการรับเงินการรวบรวมเงินและ
การนำส่งเงิน 

 การยักยอกเงิน  ด้านการดำเนินงาน  ปัจจัยภายใน 

๔  การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบความช ารุด
บกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา 

 พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญามี
ความชำ รุดโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างด าเนินการ
แก้ไขตามเงื่อนไขการรบัประกัน ความชำรุด
บกพร่อง 
 

 ด้านการเงินและทรัพยากร  ปัจจัยภายใน 

5  การปฏิบัติงานบนระบบ e-laas  เจ้าหน้าที่ยังขาดความละเอียดรอบคอบในการ
ปฏิบัติงานยังมีความผิดพลาดและบกพร่องจาก
การพิมพ์ฏีกาและท าการยกเลิกบ่อยครั้ง 
 

 ด้านการดำเนินงาน  ปัจจัยภายใน 
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หำดับ 
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ด าน 
(5) 

แหห่งท่ีมาของความเสี่ยง 
(6) 

6  การใช้ทรัพยากร  การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย 
 
 

 ด้านการเงินและทรัพยากร  ปัจจัยภายใน 

7  งานส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน  ขาดผู้มีความรู้ที่มีความต้องการจะเผยแพร่
ความรู้ให ้กับผู ้อ ื่นและขาดความร่วมม ือของคน
ในชุมชนที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิดศูนย์การ
เรียนชุมชน 
 

 ด้านการดำเนินงาน  ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

8  การให้บริการด้านสาธารณสุข 
 

๑.ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทั้งที่เกิดจาก
สัตว์เป็นพาหะ เช่นไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ 
เช่น โคโลนาไวรัส เนื่องจากประชาชนยังไม่ให้
ความส าคัญในการร่วมมือกันปอ้งกันและขาดความรู้
ความเข้าใจในปัจจัยสาเหตุและวิธีป้องกันโรคที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๒.ปัญหาสภาพแวดล้อมภายในชุมชน 
๓. บุคลากรที่รับผิดชอบงานมไีม่เพียงพอ 
๔.งบประมาณ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ควบคุมและป้องกนัโรคมีไม่เพียงพอ 
 

 ด้านการด าเนินงานและ  
ทรัพยากร 

 ปัจจัยภายใน 
 ปัจจัยภายนอก 

9  การใช้รถน้ าเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน  
817192 สกลนคร 
 

-อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งอาจเกิดความ
เสียหายต่อชีวิตของผู้ที่ 
เกี่ยวข้อง 

 ด้านด าเนินการ  ปัจจัยภายใน  
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หำดับ 
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ด าน 
(5) 

แหห่งท่ีมาของความเสี่ยง 
(6) 

10  การจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในสังกัด 

 ยังขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลกรที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 
และงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีไม่เท่าที่ควร 
เนื่องจากบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ไม่ได้รับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชี และงาน
พัสดุโดยตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 ด้านด าเนินการ  ปัจจัยภายใน 
 

11 งานออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง  1.งานก่อสร้างและงานบริการมีจำ นวนมาก
ทำให้ประสิทธิภาพการทางานลดลง 
 2. บุคลากรกองช่างไม่สามารถควบคุมงานได้ 
ตลอดเวลาในวันหยุดราชการ 
 3. การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ
รายการ ก่อสร้าง 
 

 ด้านการเงินและทรัพยากร  ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

12  งานประมาณราคาและคำนวณราคากลาง  1.ราคาน้ ามันและราคาวัสดุก่อสร้างมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 2. การจัดท าราคากลางต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
ตามท ี่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 

 ด้านการดำเนินงาน  ปัจจัยภายในปัจจัยภายนอก 

13  งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 1. ไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันเพ่ือความ
ปลอดภัยในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
2.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการซ่อม 
บ ารุงรักษาไม่เพ ียงพอ 
 

 ด้านการเงินและทรัพยากร  ปัจจัยภายใน 
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                            บทท่ี 3  การประเมินความเสี่ยง 
 

คณะทำงานบร ิหารจ ัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได ้กำหนด
แบบฟอร ์ม กระดาษทำการประเม ินความเสี่ยงตามแบบR02เพ ื่อให ้ท ุกกองและส ่วนราชการนำ
ความเสี่ยงที่ได ้จาก กระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง (แบบR01) มาวิเคราะห์ว่าความ
เสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพ ียงใดและม ีผลกระทบต ่อองค ์กรร ุนแรงมากน ้อยเพ ียงใดเพ่ือ
จะได ้จ ัดลำด ับความสำค ัญของความเสี่ยงที่ อาจจะเก ิดข้ึนว ่าเหต ุการณ ์ใดม ีความเสี่ยงมากน ้อยกว ่า
ก ันนาไปสู ่การกำหนดระด ับความเสี่ยงตามแผนภ ูมิ ระด ับความเสี่ยงแล ้วต ัดส ินใจเล ือกใช ้ว ิธ ีการ
บร ิหารจ ัดการความเสี่ยงโดยคำน ึงถึงประโยชน ์และความคุ ้มค ่าก ับ ค่าใช้จ่ายท่ีต้องจ่ายเพิ่มซึ่ง
สามารถสรุปการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ดังนี้ 
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กระดาษทำการประเมินความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบหหนองบัว อำเภอนิคมน้ าอนู จังหวดัสกหนคร 

                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ต หาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

โครงการ/กิจกรรม
(2) 

ความเสี่ยง
(3) 

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง

(6) 

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
(7) 

โอกาส
(4) 

ผหกระทบ
(5) 

หหีกเหี่ยง ควบค ม/
หด 

ยอมรับ ถ่ายโอน 

 การใช้รถน้ า
เอนกประสงค์หมายเลข
ทะเบียน 817192 
สกลนคร 
 

-อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้
ถนน ซึ่งอาจเกิดความ
เสียหายต่อชีวิตของผู้ที่ 
เกี่ยวข้อง 

4 
(ม ีโอกาสเกิดข ึ้น 
ค่อนข้างสูงหรือ 

บ่อยๆ) 

5 
(มูลค่าความเสียหายมากกว่า

1,000,000 บาท) 

20 
สูง 

  
 

 

  

การบริการประชาชน
การจดทะเบียนพาณิชย ์

-ไม่สามารถให้บริการ
ประชาชนได้ตามคู่มือ
สำหรับประชาชน 

4 
(ม ีโอกาสเกิดข ึ้น 

1-6เดือนต่อครั้ง) 

3 
(ม ีผลกระทบในการปฏ ิบัติงาน 

หรือวัตถุประสงค์ ร้อย
ละ 41-60) 

 

12 
ปานกลาง 

  

 

 

  

การเภก็บร กษาพ สด ุ -พ สดสุ ญหาย 3 
(ม ีโอกาสเกิดข ึ้น 

1 ปีต่อครั้ง) 

4 
(มูลค่าความเสียหายมากกว่า
50,000–500,000บาท) 

12 
ปานกลาง 

  

 

  

การสอบทาน การรับ
เงิน การรวบรวมเงิน
และการน าส ่งเงิน 

-การย กยอกเภงิน 3 
(ม ีโอกาสเกิดข ึ้น 
ร้อยละ 41-60) 

4 
(มีผลกระทบในการปฏิบัติงาน

หรือวัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 61-80) 

12 
ปานกลาง 
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โครงการ/กิจกรรม

(2) 
ความเสี่ยง

(3) 
การประเมินความเสี่ยง ระดับ

ความเสี่ยง
(6) 

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
(7) 

โอกาส
(4) 

ผหกระทบ
(5) 

หหีกเหี่ยง ควบค ม/
หด 

ยอมรับ ถ่ายโอน 

การให้บริการด้านสา
ธารสุข 

-ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ทั้งท่ีเกิดจากสัตว์เป็นพาหนะ เช่น
ไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ เช่น 
โคโลนาไวรัส เนื่องจากประชาชนยัง
ไม่ให้ความส าคัญในการร่วมมือป้องกัน
และขาดความรู้ความเข้าใจในปัจจัย
สาเหตุและวิธีป้องกันโรคที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
-ปัญหาสภาพแวดล้อมภายในชุมชน 
-บุคลากรที่รับผิดชอบงานมีไม่เพียงพอ 
-งบประมาณ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การควบคุมและป้องกันโรคมีไม่
เพียงพอ 

4 
(มีโอการเกิดขึ้นร้อย

ละ 61-80) 

4 
(มีผลกระทบในกร
ปฏิบัติงานหรือ

วัตถุประสงค์ร้อยละ 61-
80) 

16 
สูง 

  
 

 

  

     
     

การใช้ทรัพยากร -การใช้ทรัพยากรอย่างฟ ุ่มเฟ ือย 2 2 9   
 

 

  
  (ม ีโอกาสเกิดข ึ้น (ม ีผลกระทบในการ ปานกลาง 
  ร้อยละ21-40) ปฏิบัติงานหรือ  

   วัตถุประสงค์  

   ร้อยละ 21-40)  
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โครงการ/กิจกรรม
(2) 

ความเสี่ยง
(3) 

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง 

(6) 

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
(7) 

โอกาส
(4) 

ผหกระทบ
(5) 

 หหีกเหี่ยง ควบค ม/
หด 

ยอมรับ ถ่ายโอน 

งานออกแบบและการ
ควบคุม งานก่อสร้าง 

-งานก ่อสร้างและงานบริการม ีจ านวน
มากทำให้ประสิทธิภาพการทางานลดลง 
-บุคคลากรกองช ่างไม่สามารถควบคุม
งาน ได้ตลอดเวลาในวันหยุดราชการ 
-การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ 
รายการก่อสร้าง 

4 
(ม ีโอกาส
เกิดข ึ้น 

ค่อนข้าง
สูงหรือ
บ่อยๆ) 

5 
(มูลค่าความ

เสียหาย
มากกว่า

1,000,000
บาทข้ึนไป) 

20 
สูง 

  

 

  

     

     

     

งานประมาณราคาและ
ค านวณราคากลาง 

- ราคาน้ ามัน และราคาวัสดุก่อสร้างมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
-การจัดทำราคากลางต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างตามที่
กรมบัญชีกลางกำหนด 

4 
(ม ีโอกาส
เกิดข ึ้น 1-6
เดือนต่อ
ครั้ง) 

3 
(ม ีผลกระทบใน
การ ปฏิบัติงาน

หรือ
วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 41-

60) 
 
 
 
 
 

12 
ปานกลาง 
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โครงการ/
กิจกรรม
(2) 

ความเสี่ยง
(3) 

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง

(6) 

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง(7) 

โอกาส
(4) 

ผหกระทบ
(5) 

หหีกเหี่ย
ง 

ควบค ม/
หด 

ยอมรับ ถ่าย
โอน 

งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ -ไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ ์ปอ้งก ันเพื่อ ความ
ปลอดภยัในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
-งบประมาณที่ไดร้บการจดัสรรในการ
ซ่อมบ ารุงรักษาไม่เพียงพอ 
 
 
 

4 
(มีโอกาสเกดิขึ้น
ค่อนข้างสูงหรือ

บ่อยๆ) 

3 
(มูลค่าความเสยีหาย
มากกว่า50,000 
–500,000บาท) 

12 
ปานกลาง 

  

 

  

การดูแลบ ารุงรักษาและการ
ตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของ
พัสดุระหว่างประกันสัญญา 

- พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญามี
ความช ารุดโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างด าเนินการ
แก ้ไขตามเง ื่อนไขการ รับประกันความช ารุด
บกพร่อง 
 
 
 

4 
(มีโอกาสเกดิขึ้น

1-6เดือน ต่อครั้ง) 

3 
(มูลค่าความเสยีหาย
มากกว่า50,000- 
500,000บาท) 

12 
ปานกลาง 

  
 

 

  

งานส่งเสรมิสนับสนุนศูนย์การ
เรียนชุมชน 

- ขาดผู้มีความรู้ที่มีความต้องการจะ
เผยแพรค่วามรู้ให้กับผู้อื่น และขาดความ
ร่วมม ือของคนในช ุมชนที่จะช ่วยกัน 
ผลักดันใหเ้กิดศูนย์การเรียนชุมชน 
 
 
 
 
 

3 
(มีโอกาสเกดิขึ้น
ร้อยละ41-60) 

3 
(มีผลกระทบในการ

ปฏิบัติงานหรือ
วัตถุประสงค์ร้อย

ละ41-60) 

9 
ปานกลาง 
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โครงการ/กิจกรรม

(2) 
ความเสี่ยง

(3) 
การประเมินความเสี่ยง ระดับ

ความเสี่ยง 
(6) 

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
(7) 

โอกาส
(4) 

ผหกระทบ
(5) 

 หหีกเหี่ยง ควบค ม/
หด 

ยอมรับ ถ่ายโอน 

  การปฏิบัติงานบน 
  ระบบ e-laas 

เจ้าหน้าที่ยังขาดความละเอียด
รอบคอบในการปฏิบัติงานยังมีความ
ผิดพลาดและบกพร่องจากการพิมพ์
ฏีกาและท าการยกเลิกบ่อยครั้ง 
 

3 
(โอกาสเกิดขึ้น

ร้อยละ 41-60) 

3 
(มีผลกระทบใน
การปฏิบัติงาน

หรือวัตถุประสงค์
ร้อยละ41-60) 

9 
ปานกลาง 

  

 

  

     

     

     

การจัดการด้านการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯในสังกัด 

ยังขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุ คลกรที่ ได้ รับ มอบหมายให้
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และ
งานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีไม่
เท่าที่ควร เนื่องจากบุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิ บั ติ หน้ าที่  ไม่ ได้
รับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชี 
และงานพัสดุโดยตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
 

3 
(ม ีโอกาส
เกิดข ึ้น 
ร้อยละ
41-60) 

4 
(มีผลกระทบในการ

ปฏิบัติงานหรือ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 61-80) 

13 
ปานกลาง 

  

 
  

     
     

     

 

 


