
การประเมินความเสี่ยง 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 

 
 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการ จัดระดับความเสี่ยง 
ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือของ องค์กร  
 3.2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood) ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูง มาก ดังนี้ 
 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ  
 1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood :L) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
ซึ่ง จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ  
 

ระดับ  โอกาสที่จะเกิด  คำอธิบาย 

5  สูงมาก  1 เดือนต่อครั้ง / เกิดข้ึนเป็นประจำ 

4  สูง  1-6 เดือนต่อครั้ง / เกิดข้ึนค่อนข้างบ่อย 

3  ปานกลาง  1 ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง 

2  น้อย  2-3 ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง 

1  น้อยมาก  5 ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น 

 
2. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง 
จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ  
 

ระดับ  โอกาสที่
จะเกิด  

คำอธิบาย 

5  รุนแรง
ที่สุด 

เกิดความเสียหายร้อยละ 25 ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน - โครงการ-
กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่าง มหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต 

4  รุนแรง
มาก 

เกิดความเสียหายร้อยละ 20 ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน – โครงการ -
กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่าง มาก/บาดเจ็บสาหัสถึงข้ันทุพพลภาพไม่
สามารถทำงานได้ 



3  ปานกลาง เกิดความเสียหายร้อยละ 15 ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน – โครงการ -
กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินปาน กลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงข้ันหยุดงาน 

2  น้อย เกิดความเสียหายร้อยละ 10 ของงบประมาณการด าเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-
กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน พอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

1  น้อยมาก เกิดความเสียหายร้อยละ 5 ของงบประมาณการด าเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-
กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน เล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง 
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3. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน โอกาสและผลกระทบ
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้  ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ
ของความเสี่ยง หรือ D = L x I 
 

 
 

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละ
ปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
 (แดง)  สูง  (คะแนนไม่น้อยกว่า 15) 
 (เหลือง)  ปานกลาง (คะแนน 5 - 14) 
 (เขียว)   ต่ำ  (คะแนน 1 – 4 ) 



 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข 

แผนงานโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีเป็นจำนวนมาก แต่ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ไม่มีงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการนำ
แผนงานโครงการต่าง ๆ มาจัดทำได้
ทั้งหมด การจัดทำรายละเอียดของ
โครงการ ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ 
 

งบประมาณในการจัดทำมีไม่เพียงพอตอ
แผนงานโครงการต่างๆทำให้ไม่สามารถ
นำกิจกรรมหรือโครงการมาจัดได้ทั้งหมด 

ปานกลาง ด้านการ
ดำเนินงาน 

- การจัดทำแผน นำแผนงานโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมา
จัดทำโครงการเป็นอันดับต้น ๆ  
ส่วนรับผิดชอบ (สำนักปลัด)   
ระยะเวลาที่ดำเนินการ ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 
2565) 
 

ข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้รับผิดชอบโดนตรงมีแต่
พนักงานจ้างที่เป็นผู้ช่วย ซึ่งการ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหาในเรื่อง
ต่างๆ ยังไม่เด็ดขาดและมีความ
ผิดพลาดในการลงใบนำส่งเงิน
ประจำวัน 

- การลงบันทึกข้อมูลในใบนำส่งในระบบ  
L-AAS ผิดพลาด 
- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 

ปานกลาน ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาจากระเบียบข้อกฎหมายที่มีและค้นหา
เพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต 
2. ร้องขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ส่วนรับผิดชอบ (กองคลัง)   
ระยะเวลาที่ดำเนินการ ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 
2565) 



 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข 

- การจัดทำงานด้านการเงินและพัสดุ
ของศูนย์เด็กเล็ก ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในด้านการเงิน และงาน
พัสดุ  
- เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุ ระเบียบงานการเงิน และบัญชี
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

- การจัดทำงานด้านการเงินและพัสดุ
ของศูนย์เด็กเล็ก ยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจและความชำนาญด้านการเงิน 
และงานพัสดุ  
- เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 
ระเบียบงานการเงิน และบัญชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ปานกลาง ด้านการเงิน มีการกับกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าที่คอยหมั่นตรวจสอบ 
ตรวจทาน ดูหนังสื่อสั่งการและระเบียบเกี่ยวกับงานในด้วนการ
จัดทำแผนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ส่วนรับผิดชอบ (กองศึกษา)   
ระยะเวลาที่ดำเนินการ ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 
2565 

- ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ
และผู้ป่วยเอดส์ไม่ให้ความร่วมมือใน
การแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
กรณีมีการย้ายออกจากพ้ืนที่กรณี
ได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิ
ประโยชน์อื่นจากรัฐและผู้ได้รับเบี้ย
เสียชีวิตทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเรื่อง
ระงับการจ่ายเงินยังจ่ายเบี้ยยังชีพทุก 
เดือนอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่
ต้องเรียกเงินคืน 

การติดต่อประสานงาน 
กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลำ
นางรองข้อมูลที่ได้รับยังเป็นข้อมูลดิบ
และบอกด้วยวาจาไม่เป็นการรับรองด้วย
ลายลักษณ์อักษร 
 

ตำ่  ติดต่อประสานกับสำนักทะเบียนอำเภอโนนดินแดงทุกเดือนทำการ
ตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้และจะเป็น
ข้อมูลที่แท้จริง 
ส่วนรับผิดชอบ (กองสวัสดิการ)   
ระยะเวลาที่ดำเนินการ ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 
2565) 
 



ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข 

- การวางแผนการก่องสร้างและ
สำรวจปริมาณการก่อสร้างมีการ
ปฏิบัติซ้ำซ้อนทำให้การตั้ง
งบประมาณไม่ครอบคลุมทำให้งาน
ล่าช้า  
- ข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนไม่ทั่วถึง 

- การวางแผนการก่อสร้างและสำรวจ
ปริมาณการก่อสร้างมีการปฏิบัติซ้ำซ้อน 
ทำให้การตั้งงบประมาณไม่ครอบคลุม 
ล่าช้า 
- ข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนไม่ทั่วถึงและครอบคลุมพ้ืนที่ 

ปานกลาง  1. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ล้าหลังตรงตามมาตรฐาน 
2. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
ส่วนรับผิดชอบ (กองช่าง)   
ระยะเวลาที่ดำเนินการ ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 
2565) 
 

 


