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ค าน า 

  ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด” และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 
โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลและมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของ
ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐเป็นกรอบหรือแนวทาง พ้ืนฐานในการก าหนด
นโยบายการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยง อันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการ
บริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็น
เครื่องมือทางการบริหารที่ผู้บริหารสามารถน ามาช่วยสนับสนุนให้แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบ เพ่ิม
โอกาสที่จะด าเนินการให้ดีขึ้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
ดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน และจัดให้มีการ
จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเป็นกรอบขั้นตอนของการด าเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลัก
วิชาการท่ีเหมาะสม รวมทั้งก าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการ
จัดการบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และเป็นประโยชน์ต่อไป 
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                 แบบ RM – 1 

แบบก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ 
(1) 

โครงการ/กระบวนงาน/
กิจกรรมทีส่นับสนุน

ยุทธศาสตร ์
(2) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(3) 

วัตถุประสงค์ 
(4) 

ตัวช้ีวัด 
(5) 

เป้าหมาย 
(6) 

แบบงานประจ า 
ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม  การบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนกรณี
อุทกภัย 

- เพื่อให้ประชาชนท่ีรับความ
เดือดร้อนไดร้ับการบริการ

ด้านสาธารณภัยใน
ระดับพื้นฐานอย่างรวดเร็ว 

ประเมินจากความเดือดร้อน
ของประชาชน   ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90 

ประชาชนท่ีได้รบัความ
เดือดร้อนจากสาธารณภัย
ได้รับการเยียวยาโดยเร็ว 
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แบบ RM – 1 

แบบก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ 
(1) 

โครงการ/กระบวนงาน/
กิจกรรมทีส่นับสนุน

ยุทธศาสตร ์
(2) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(3) 

วัตถุประสงค์ 
(4) 

ตัวช้ีวัด 
(5) 

เป้าหมาย 
(6) 

แบบงานประจ า 
ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาการเมือง 
การบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม การปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญช ี

- 1.เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานผู้
เบิกแต่ละกองได้ตรวจสอบ
เอกสารพร้อมรับรองความ
ถูกต้องก่อนด าเนินการ
เบิกจ่าย 
2.เพื่อติดตามและสอบทาน
การปฏิบัติงานอยา่งต่อเนื่อง 
โดยฝ่ายการเงินและบญัชีแล
ผู้อ านวยการกองคลัง 
3.ส าเนาหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องให้หน่วยงานผู้เบิก
ทราบและถือปฏิบัต ิ
 

1.ให้เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 
2.ส าเนาหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องให้หน่วยงานผู้เบิก
ทราบและถือปฏิบัต ิ

 

1.การปฏิบัติงานถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
2.เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบมาตรฐาน
การบัญชี หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องและถือปฏิบัตไิด้
ถูกต้อง 
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แบบ RM – 1 

แบบก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ 
(1) 

โครงการ/กระบวนงาน/
กิจกรรมทีส่นับสนุน

ยุทธศาสตร ์
(2) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(3) 

วัตถุประสงค์ 
(4) 

ตัวช้ีวัด 
(5) 

เป้าหมาย 
(6) 

แบบงานประจ า  
ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาการเมือง 
การบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม  
งานออกใบอนุญาตก่อสร้าง 

- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ
ขออนุญาตก่อสร้างในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
หลุ่งตะเคียน ด าเนินการ
ถูกต้องตามพระราชบัญญตัิ
การควบคุมอาคาร 

ผู้มารบับริการยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างได้รับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

เพื่อให้งานออกใบอนุญาต
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
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แบบ RM – 1 

แบบก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ 
(1) 

โครงการ/กระบวนงาน/
กิจกรรมทีส่นับสนุน

ยุทธศาสตร ์
(2) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(3) 

วัตถุประสงค์ 
(4) 

ตัวช้ีวัด 
(5) 

เป้าหมาย 
(6) 

แบบงานประจ า 
ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม งานบริหารงาน
บุคคลของพนักงานครู ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รบั
ความรู้ พัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากร
และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานครู บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ทักษะในการ
ดูแลเด็กเล็กไดร้้อยละ 80 

ส่งครู/ผู้ดูแลเด็กเข้ารับ
การศึกษาอบรมและจดั
โครงการพัฒนาศักยภาพอยู่
เสมอ 
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แบบ RM – 1 

แบบก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ 
(1) 

โครงการ/กระบวนงาน/
กิจกรรมทีส่นับสนุน

ยุทธศาสตร ์
(2) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(3) 

วัตถุประสงค์ 
(4) 

ตัวช้ีวัด 
(5) 

เป้าหมาย 
(6) 

งานประจ า 
ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม  งานเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
 

- - เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเงินใช้จ่าย
ซื้อของอุปโภค บริโภคที่
จ าเป็นส าหรับการด ารงชีพ 
- เพื่อส่งเสริมใหผู้สู้งอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มคีวามสุขท้ัง
ด้านร่างกายและจติใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สูงอายุท่ีมสีิทธ์ิไดร้ับเงินเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
ทุกเดือน 

เบิกจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ
ภายในก าหนดและครบถ้วน
ทุกราย 



  รายงานผลการด าเนินงานแผนงานบริหารจดัการความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 
แบบ RM – 2 

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง 

งาน
หลัก
ของ
ฝ่าย 
(1) 

วัตถุประสงค์(เพ่ือ)/
เป้าหมาย 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ประเภทความ
เสี่ยง 
(5) 

ปัจจัยเสี่ยง
ภายใน/
ภายนอก 

(6) 

ผลกระทบ
ทางตรง/
ทางอ้อม 

(7) 

โอกาสที่    
จะเกิด 
(8) 

ผลกระทบ 
(9) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(10) 

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

(11) 

กิจกรรม 
งาน
ป้องกัน
และ
บรรเทา
สาธารณ
ภัย 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อน
ได้รับบริการด้านสา
ธารณภัย ในระดับขั้น
พื้นฐานอย่างรวดเร็ว 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

เกิดอุทกภัยน้ า
ท่วมในฤดูฝน
และไหลเขา้
ท่วมบ้านเรือน
ของประชาชน
ได้รับความ
เสียหายและ
ปัญหาสา
ธารณภัยจาก
พายุฤดูร้อน 
 
 
 
 
 
 

ด้านการ
ด าเนินการ 

(O) 

การขออนุญาต
ขุดดินถมดิน 
อาจมีท าให้เกิด
การขวางทางน้ า 

ประชาชนไดร้ับ
ความเดือดร้อน
ไม่มีที่อยู่อาศัยที่
ปลอดภัย 

1 1 1 ลดโอกาสและ
ใช้มาตรการ
การเฝา้ระวัง 
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แบบ RM – 2 

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง 

งานหลักของ
ฝ่าย 
(1) 

วัตถุประสงค์
(เพ่ือ)/เป้าหมาย 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ประเภทความ
เสี่ยง 
(5) 

ปัจจัยเสี่ยง
ภายใน/
ภายนอก 

(6) 

ผลกระทบ
ทางตรง/
ทางอ้อม 

(7) 

โอกาสที่    
จะเกิด 
(8) 

ผลกระทบ 
(9) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(10) 

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

(11) 
กิจกรรม 
งานการเงินและ
บัญช ี

เพื่อให้หัวหน้า
หน่วยงานผู้เบิก 
แต่ละกองได้
ตรวจสอบ 
เอกสารพร้อม
รับรองความ
ถูกต้องก่อน
ด าเนินการ
เบิกจ่าย 
 
 

กองคลัง เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานยัง
ไม่เข้าใจระเบยีบ
และหนังสือสั่ง
การ ท าให้วาง
ฎีกามาที่
หน่วยงานคลัง
ล่าช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(O) 

ผู้ปฏิบัติงานยัง 
ขาดความรู้
ความเข้าใจใน
ระเบียบ 

1.เกิดความ
ล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 
2.เกิด
ข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 

1 1 1 ลดโอกาส
ความเสีย่งและ
ลดผลกระทบ
ความเสีย่ง 
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แบบ RM – 2 

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง 

งานหลัก
ของฝ่าย 

(1) 

วัตถุประสงค์
(เพ่ือ)/เป้าหมาย 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ประเภทความ
เสี่ยง 
(5) 

ปัจจัยเสี่ยง
ภายใน/ภายนอก 

(6) 

ผลกระทบ
ทางตรง/
ทางอ้อม 

(7) 

โอกาสที่    
จะเกิด 
(8) 

ผลกระทบ 
(9) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(10) 

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

(11) 
กิจกรรม 
งานออก
ใบอนุญาต
ก่อสร้าง 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้าน
การขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
ต่างๆ ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหลุ่ง
ตะเคียน 

กองช่าง การออก
ใบอนุญาต
ก่อสร้าง ยังไม่
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

1.ด้านการ
ด าเนินงาน(O) 
2.ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
(L) 

 

เจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบต้อง
ออกตรวจสอบ
พื้นที่ก่อสร้างตาม
พรบ.ควบคุม
อาคารพ.ศ.2522 
จึงท าให้เกิดความ
ล่าช้า/ผู้ขอ
อนุญาตไม่
ครบถ้วนและผู้ขอ
อนุญาตไม่ท าตาม
แบบแปลน 
 
 
 
 
 
 

การออกใบขอ
อนุญาตไม่
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่

ก าหนด 
 

1 2 2 ลดโอกาส
ความเสีย่ง 

ลดผลกระทบ
ความเสีย่ง 



  รายงานผลการด าเนินงานแผนงานบริหารจดัการความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 
 

แบบ RM – 2 

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง 

งานหลักของ
ฝ่าย 
(1) 

วัตถุประสงค์
(เพ่ือ)/

เป้าหมาย 
(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ประเภทความ
เสี่ยง 
(5) 

ปัจจัยเสี่ยง
ภายใน/
ภายนอก 

(6) 

ผลกระทบ
ทางตรง/
ทางอ้อม 

(7) 

โอกาสที่    
จะเกิด 
(8) 

ผลกระทบ 
(9) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(10) 

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

(11) 
กิจกรรม 
งานการศึกษา
ปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรไดร้ับ
ความรู้พัฒนา
ทักษะ
ความสามารถ
ของบุคลากร
และมีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา การจัดการ
ศึกษายังไม่มี
ประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 

ด้านกลยุทธ์ 
(S) 

ขาดการใช้สื่อ
ออนไลน์เข้ามา
ช่วยเสริม
พัฒนาการเด็ก 

เด็กขาดโอกาส
เรียนรู ้

1 1 1 ลดโอกาสและ
ลดผลกระทบ
ของความเสี่ยง 
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แบบ RM – 2 

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง 

งานหลักของ
ฝ่าย 
(1) 

วัตถุประสงค์(เพ่ือ)/
เป้าหมาย 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ประเภทความ
เสี่ยง 
(5) 

ปัจจัยเสี่ยง
ภายใน/
ภายนอก 

(6) 

ผลกระทบ
ทางตรง/
ทางอ้อม 

(7) 

โอกาสที่    
จะเกิด 
(8) 

ผลกระทบ 
(9) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(10) 

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

(11) 
กิจกรรม 
งานเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมเีงิน
ใช้จ่ายซื้อของอุปโภค
บริโภคที่จ าเป็น
ส าหรับการด ารงชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ผู้สูงอายไุม่ได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพ
อย่างต่อเนื่อง
จาก
เปลี่ยนแปลง
หมายเลขบัญชี
ธนาคารแล้วแจ้ง
ให้ทราบ 
 
 
 
 
 
 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

(O) 

ผู้สูงอายุปิดบัญชี
ธนาคาร/

เจ้าหน้าท่ีไม่
สามารถเปลีย่น
ข้อมูลเพื่อส่ง

กรมบัญชีกลาง 

ไม่สามารถเบิก
จ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุได้
ตามก าหนด 

1 2 2 ลดโอกาส
ความเสีย่ง 

 



  รายงานผลการด าเนินงานแผนงานบริหารจดัการความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 
 

แบบ RM – 3 

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 

โครงการ/
กระบวนงาน/ประเภท

ความเสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 
 

ระบุตัวชี้วัด 
(3) 

แนวทาง
ตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง 

(4) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง/ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ 

แผนงาน/กิจกรรม 
(5) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้รับผิดชอบหลัก/ 

หน่วยงาน 
(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

วิธีติดตามและ
รายงานความ

เสี่ยง 
(8) 

กิจกรรม 
งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความเดือดร้อนไม่

มีที่อยู่อาศัยที่
ปลอดภัย 

การขออนุญาตขุด
ดินถมดิน อาจมีท า
ให้เกิดการขวางทาง

น้ า 

ลดโอกาสและใช้
มาตรการเฝ้าระวัง 

1.ตรวจสอบเครื่องมืออย่าง
สม่ าเสมอ 
2.จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติหนา้ที่
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนกรณเีกิดอุทกภัย 
 
 
 
 
 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

1 ต.ค.256๓ 
ถึง 

 30 ก.ย.256๔ 
 

การติดตามผล
และรายงานให้
นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หลุ่งตะเคียน
ทราบ 
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แบบ RM – 3 

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 

โครงการ/
กระบวนงาน/ประเภท

ความเสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 
 

ระบุตัวชี้วัด 
(3) 

แนวทาง
ตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง 

(4) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง/ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ 

แผนงาน/กิจกรรม 
(5) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้รับผิดชอบหลัก/ 

หน่วยงาน 
(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

วิธีติดตามและ
รายงานความ

เสี่ยง 
(8) 

งานประจ า 
ด้านการด าเนินงาน(O) 
งานการเงินและบญัช ี

เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานยังไม่
เข้าใจระเบยีบและ
หนังสือสั่งการให้
วางฎีกาที่
หน่วยงานคลัง
ล่าช้า 
 

1.ใหเ้จ้าหนา้ที่
ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน 
เบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการ
ตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 
2.ส าเนาหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องให้
หน่วยงานผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

ลดโอกาสความเสี่ยง
และลดกระทบความ
เสี่ยง 

ให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กองคลัง 1 ต.ค.256๓ 
ถึง 

 30 ก.ย.256๔ 
 

การติดตามผล
และรายงานให้
นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หลุ่งตะเคียน
ทราบ 
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แบบ RM – 3 

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 

โครงการ/
กระบวนงาน/ประเภท

ความเสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 
 

ระบุตัวชี้วัด 
(3) 

แนวทาง
ตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง 

(4) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง/ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ 

แผนงาน/กิจกรรม 
(5) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้รับผิดชอบหลัก/ 

หน่วยงาน 
(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

วิธีติดตามและ
รายงานความ

เสี่ยง 
(8) 

งานประจ า 
1.ด้านการด าเนินงาน(O) 
2.ด้านการปฏิบตัิ 
กฎหมาย ระเบียบ (L) 
งานออกใบอนุญาต
ก่อสร้าง 

เจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบต้อง
ออกตรวจสอบ
พื้นที่ก่อสร้างตาม
พรบ.ควบคุม
อาคารพ.ศ.2522 
จึงท าให้เกิดความ
ล่าช้า/ผู้ขอ
อนุญาตไม่
ครบถ้วนและผู้ขอ
อนุญาตไม่ท าตาม
แบบแปลน 
 
 
 
 

ผู้มารบับริการยื่น
ขออนุญาตก่อสร้าง 
ได้รับใบอนญุาต
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ลดโอกาสความ
เสี่ยงและลด

กระทบความเสี่ยง 

1.จัดท าคู่มือและแผ่นพับเกี่ยวกับ
งานขออนุญาตก่อสร้าง ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ 
2.ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ 
เช่นเว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊ค ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่ง
ตะเคียน 

 

กองช่าง 1 ต.ค.256๓ 
ถึง 

 30 ก.ย.256๔ 
 

การติดตามผล
และรายงานให้
นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หลุ่งตะเคียน
ทราบ 
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แบบ RM – 3 

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 

โครงการ/
กระบวนงาน/

ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 
 

ระบุตัวชี้วัด 
(3) 

แนวทาง
ตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง 

(4) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง/ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ 

แผนงาน/กิจกรรม 
(5) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้รับผิดชอบหลัก/ 

หน่วยงาน 
(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

วิธีติดตามและ
รายงานความเสี่ยง 

(8) 

งานประจ า 
ด้านกลยุทธ์(S) 
งานการศึกษาปฐมวัย 
 

ขาดการใช้สื่อ
ออนไลน์เข้ามาช่วย
เสรมิพัฒนาการเด็ก 

พนักงานครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้
ทักษะในการดูแล
เด็กเล็กไดร้้อยละ 
80    
 
 
 
 
 
 
 
 

ลดโอกาสความ
เสี่ยงและลด
กระทบความเสี่ยง 

การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ของกรม
ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น 

กองการศึกษา 1 ต.ค.256๓ 
ถึง 

 30 ก.ย.256๔ 
 

การติดตามผลและ
รายงานให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหลุ่ง
ตะเคียน ทราบ 
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แบบ RM – 3 

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 

โครงการ/
กระบวนงาน/ประเภท

ความเสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 
 

ระบุตัวชี้วัด 
(3) 

แนวทาง
ตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง 

(4) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง/ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ 

แผนงาน/กิจกรรม 
(5) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้รับผิดชอบหลัก/ 

หน่วยงาน 
(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

วิธีติดตามและ
รายงานความ

เสี่ยง 
(8) 

งานประจ า 
ด้านการด าเนินงาน(O) 
กิจกรรมงานเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุปิดบัญชี
ธนาคาร/

เจ้าหน้าท่ีไม่
สามารถเปลีย่น
ข้อมูลเพื่อส่ง

กรมบัญชีกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สูงอายไุด้รับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อย่างต่อเนื่องทุก

เดือน 

ลดโอกาสความ
เสี่ยงและลด

กระทบความเสี่ยง 

ประชาสมัพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบถึง
การด าเนินงานการโอนเบีย้ยังชีพ 

งานสวัสดิการสังคม 1 ต.ค.256๓ 
ถึง 

 30 ก.ย.256๔ 
 

การติดตามผล
และรายงานให้
นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หลุ่งตะเคียน
ทราบ 

 


