
 

รายงานผลการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 
ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ส านัก/กอง : กองช่าง 
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการด าเนินงาน 
กิจกรรม : งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง 
รหัสความเสี่ยง : 001 (พิจารณาจากโอกาสกับผลกระทบ) 
- การควบคุมงาน และตรวจรับงาน
ก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้  
 
 
การลดหรือควบคุม
ความเสี่ยง 

 
 
 

กองช่าง 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1. ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม
กับหน่วยงาน และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ มีความเข้าใจ
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถกลับมา
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
2. ก าชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบลงพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด
และสม่ าเสมอ 
3. ก าชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 

รับความเสี่ยงไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง 

การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 
ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ส านัก/กอง : กองช่าง 
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการด าเนินงาน 
กิจกรรม : งานประมาณการราคาและค านวณราคากลาง 
รหัสความเสี่ยง : 002 (พิจารณาจากโอกาสกับผลกระทบ) 
- การประมาณการราคาและค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างไม่เป็นไป 
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้  
 
 
ลดหรือควบคุมความ
เสี่ยง 

 
 
 

กองช่าง 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1. ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม
กับหน่วยงาน และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ มีความเข้าใจ
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถกลับมา
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
2. ก าชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 

รับความเสี่ยงไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง 

การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 
ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ส านัก/กอง : กองช่าง 
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการด าเนินงาน 
กิจกรรม : งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง 
รหัสความเสี่ยง : 003 (พิจารณาจากโอกาสกับผลกระทบ) 
- เพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน และเกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้  
 
 
การลดหรือควบคุม
ความเสี่ยง 

 
 
 

กองช่าง 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1. ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ให้เพียงพอ 
2. ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม
กับหน่วยงาน และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามา
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

รับความเสี่ยงไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง 

การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 
ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ส านัก/กอง : กองช่าง 
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการด าเนินงาน 
กิจกรรม : งานซ่อมแซมไฟฟูา 
รหัสความเสี่ยง : 003 (พิจารณาจากโอกาสกับผลกระทบ) 
- เพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน และเกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้  
 
 
การลดหรือควบคุม
ความเสี่ยง 

 
 
 

กองช่าง 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1. ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ให้เพียงพอ 
2. ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม
กับหน่วยงาน และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามา
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

รับความเสี่ยงไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง 

การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 
ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ส านัก/กอง : กองคลัง 
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้าง 
รหัสความเสี่ยง : 004 (พิจารณาจากโอกาสกับผลกระทบ) 
- การจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ไม่เป็นไป
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้  
 
 
การลดหรือควบคุม
ความเสี่ยง 

 
 
 

กองคลัง 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1. ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม
กับหน่วยงาน และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามา
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
2. แจ้งส านัก/กอง ปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างเคร่งครัด 

รับความเสี่ยงไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง 

การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 
ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ส านัก/กอง : กองคลัง 
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน 
กิจกรรม : งานการเงินและบัญชี 
รหัสความเสี่ยง : 005 (พิจารณาจากโอกาสกับผลกระทบ) 
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ล่าช้า   
ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้  
 
 
การลดหรือควบคุม
ความเสี่ยง 

 
 
 

กองคลัง 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1. แจ้งส านัก/กอง ปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างเคร่งครัด 
2. หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสาร
พร้อมรับรองความถูกต้องก่อนด าเนินการเบิกจ่าย 
3. นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้อ านวยกองคลัง มีการ
สอบทานการเบิกจ่ายตามข้ันตอน 

รับความเสี่ยงไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง 

การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 
ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ส านัก/กอง : กองคลัง 
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการด าเนินงาน 
กิจกรรม : ด้านงานจัดเก็บรายได้ 
รหัสความเสี่ยง : 006 (พิจารณาจากโอกาสกับผลกระทบ) 
- การจัดเก็บภาษีล่าช้า การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้  

 
 
ลดหรือควบคุมความ
เสี่ยง 

 
 
 

กองคลัง 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1. จัดท าแผนจัดเก็บรายได้ อบต. 
2. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้ประชาชนทราบ
อย่างทั่วถึง และหลากหลายช่องทาง เช่น เสียงตาม
สายหมู่บ้าน เว็บไซต์ อบต. บอร์ดประชาสัมพันธ์   
เป็นต้น 

รับความเสี่ยงไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง 

การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 
ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ส านัก/กอง : กองคลัง 
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการด าเนินงาน 
กิจกรรม : งานทะเบียนทรัพย์สิน 
รหัสความเสี่ยง : 007 (พิจารณาจากโอกาสกับผลกระทบ) 
- การจัดท าทะเบียนคุมพัสดุต่างๆ 
ไม่เป็นปัจจุบัน และการเก็บรักษาไม่
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้  
 
 
การลดหรือควบคุม
ความเสี่ยง 

 
 
 

กองคลัง 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1. ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม
กับหน่วยงาน และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามา
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
2. มีการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คงเหลือ
ควบคุมให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

รับความเสี่ยงไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง 

การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 
ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ส านัก/กอง : ส านักปลัด 
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการด าเนินงาน 
กิจกรรม : งานกีฬาและนันทนาการ 
รหัสความเสี่ยง : 008 (พิจารณาจากโอกาสกับผลกระทบ) 
- ผู้น าชุมชน ประชาชนไม่ค่อยให้
ความร่วมมือในการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมโครงการในแต่ละครั้ง 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้  
 
 
การลดหรือควบคุม
ความเสี่ยง 

 
 
 

ส านักปลัด 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1. มอบหมายผู้รับผิดชอบติดต่อประสานงานให้ชัดเจน 
2. จัดกิจกรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมทุกครั้ง 
3. มีการประชุมคณะกรรมการฝุายต่างๆ ก่อนด าเนิน
กิจกรรม 
4. มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม 
5. มีการสรุปและรายงานผลหลังด าเนินกิจกรรมเสร็จ
สิ้น 

รับความเสี่ยงไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง 

การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 
ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ส านัก/กอง : ส านักปลัด 
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการด าเนินงาน 
กิจกรรม : โครงการเศรษฐกิจชุมชน 
รหัสความเสี่ยง : 009 (พิจารณาจากโอกาสกับผลกระทบ) 
- เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมด้วย
การพัฒนาชุมชนระดับฐานราก คือ 
ต าบล หมู่บ้าน ให้มีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
พ่ึงตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้  
 
 
การลดหรือควบคุม
ความเสี่ยง 

 
 
 

ส านักปลัด 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1. อบรมกลุ่มอาชีพหรือ  กลุ่มเกษตรกรให้เข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการและการผิดนัดในการช าระ
หนี้ 
2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดท าบัญชีแสดงรายการ    
ยืมเงินและการช าระเงินทุนหมุนเวียนให้เป็นปัจจุบัน 
3. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท าหนังสือแจ้งเตือนการ
ช าระหนี้  เมื่อใกล้ถึงวันครบก าหนดช าระหนี้ 

รับความเสี่ยงไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง 

การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 
ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ส านัก/กอง : ส านักปลัด 
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการด าเนินงาน 
กิจกรรม : การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รหัสความเสี่ยง : 010 (พิจารณาจากโอกาสกับผลกระทบ) 
- แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีเป็นจ านวนมาก ท าให้ไม่มี
งบประมาณเพียงพอต่อการน า
แผนงานโครงการต่างๆ มาจัดท าได้
ทั้งหมด 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้  
 
 
การลดหรือควบคุม
ความเสี่ยง 

 
 
 

ส านักปลัด 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดล าดับ
ความส าคัญของแผนงาน/โครงการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนมาจัดท าโครงการเป็นล าดับต้นๆ 
2. ของบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพ่ือมาด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน 

รับความเสี่ยงไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง 

การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 
ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ส านัก/กอง : ส านักปลัด 
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการด าเนินงาน 
กิจกรรม : ด้านการบริหารงานบุคคล 
รหัสความเสี่ยง : 011 (พิจารณาจากโอกาสกับผลกระทบ) 
- ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
- บุคลากรมีไม่ครบตามแผนอัตรา 
ก าหลังสามปี 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้  
 
 
การลดหรือควบคุม
ความเสี่ยง 

 
 
 

ส านักปลัด 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1. ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม
กับหน่วยงาน และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามา
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
2. จัดส่งต าแหน่งว่างให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง
ต่างๆ ที่ว่าง 
3. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในต าแหน่งที่ว่าง ให้มี
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้งานของราชการเกิดความ
เสียหาย 

รับความเสี่ยงไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง 

การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง 

 


