
-.4 - 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง  

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (STRATEGIC RISK : S)  
 

เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง
ก่อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง 
คงเหลือ 

สถานะ 
ความ
เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ปัญหา 
อุปสรรค 

กิจกรรมที่
วิเคราะห์ 

ผู้รับผิดชอบ 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 
-การเสนอโครงการเพื่อบรรจุไว้ใน 
แผนพัฒนามีมากและนำมาจัดทำ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายน้อย 
เกินไป การดำเนินงานตามนโยบายด้าน 
โครงสร้างพื้นฐานจึงไม่สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างทั่วถึง 

15 สูง 3 ต่ำ / เสนอโครงการที่เกินศักยภาพ
เพ่ือขอรับการ สนับสนุน
งบประมาณจากกรมส่งเสริม
การ ปกครองท้องถิ่น และ
หน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้ 
สามารถช่วยเหลือประชาชน
ด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานได้มาก
ขึ้น 

ระยะเวลา
ใน การ
จัดทำ 
เอกสาร 
กระชั้นชิด 
เกินไป 

กิจกรรมการ
จัดทำ 
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

งานนโยบาย 
และแผน 
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2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (OPERATIONAL RISK : O)  
 

เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง
ก่อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง 
คงเหลือ 

สถานะ 
ความ
เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ปัญหา 
อุปสรรค 

กิจกรรมที่
วิเคราะห์ 

ผู้รับผิดชอบ 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 
-ผู้ขอรับสิทธิ์ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์
การ ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงิน
อุดหนุนเพ่ือ การเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด -ปัญหาในการหาผู้รับรอง
สถานะ ครัวเรือน 

15 สูง 9 ปาน
กลาง 

/ • เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแจ้ง
หลักเกณฑ์และ สัมภาษณ์ เบื้องต้น
มีการติดตามการนำส่ง เอกสารการ
ลงทะเบียน  
• กรณีผู้ลงทะเบียนประสบปัญหา
ในการหาผู้รับ รอง ให้อำนวยความ
สะดวกโดยการจัดหาผู้รับ รอง
สถานะครัวเรือนมอบหมาย อพม.
หรือ อสม.เยี่ยมบ้านเพ่ือตรวจสอบ
ที่อยู่ปัจจุบันและ สถานะครัวเรือน 

มีการดำเนิน 
แก้ไขแล้ว แต่ 
ยังไม่ทั่วถึง 

โครงการเงิน
อุดหนุน เพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็ก
แรก เกิด 

งาน
สวัสดิการ 
สังคม 

-ความระมัดระวังและความ
ปลอดภัยในการขับ ขี่ของ
พนักงานขับรถยนต์/การรักษา
รถยนต์/ กฎจราจรสภาพ
รา่งกายจิตใจ 

12 สูง 8 ปาน 
กลาง 

/ มีคำสั่งให้พนักงานขับรถยนต์ประจำ
รถแต ่ละคันเพ่ือรับผิดชอบในการ
ดูแลรักษา รถยนต์ส่วนกลาง 

การใช้รถ
ส่วนกลางยังมี 
ปัญหาเรื่อง
ปริมาณการ ใช้
น้ำมันเชื้อเพลิง 

กิจกรรมการ
งาน ด้านการ
กำกับ ดูแล
รถยนต์ของ 
สำนักปลัดฯ 

งาน
สวัสดิการ 
สังคม 
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2.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (OPERATIONAL RISK : O) (ต่อ) 

 
เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง

ก่อนการจัดการ 
ระดับความเสี่ยง 

คงเหลือ 
สถานะ 
ความ
เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ปัญหา อุปสรรค กิจกรรมที่
วิเคราะห์ 

ผู้รับผิดชอบ 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 
-ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน
งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ 
ประมาณราคาควบคุม งาน
ก่อสร้าง 

20   สูง
มาก 

10 สูง x จ้างเอกชนควบคุมงานก่อสร้าง 
และเปิด กรอบสรรหาบุคลการ
ด้านช่างเพ่ิมเติม 

ดำเนินการแล้ว แต่
ยัง ไม่ได้บุคลากรมา
ปฏิบัติ หน้าที่ 

กิจกรรมสำรวจ 
ออกแบบ เขียน 
แบบ ประมาณ 
ราคาควบคุม 
งานก่อสร้าง 

กองช่าง 
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3. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่าง ๆ (COMPLIANCE RISKS)  

เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง
ก่อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง 
คงเหลือ 

สถานะ 
ความ
เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ปัญหา 
อุปสรรค 

กิจกรรมที่
วิเคราะห์ 

ผู้รับผิดชอบ 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 
-ความไม่ชำนาญในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ หลากหลายของเจ้าหน้าที่  
-เจ้าหน้าที่และบุคลากรในศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็กขาดความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบพัสดุ ระเบียบงาน
การเงินและบัญชี 

10   สูง 8 ปาน 
กลาง 

/ •การจัดเก็บเอกสารแยกไว้เป็น
หมวดหมู่  
• ส่งบุคลากรรับการฝึกอบรม 

มีการ 
ดำเนินการ 
แล้ว แต่ยังไม่ 
สมบูรณ์ 

การบริหารงานด้าน 
งานธุรการ/งาน 
งบประมาณ/งาน 
พัสดุ/งานบุคลากร 

งานบริหาร 
การศึกษา 

-บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ใน ระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ
ในการ ปฏิบัติงาน 

10   สูง 3 ต่ำ / • มีคำสั่งมอบหมายงานภายใน
กอง การศึกษามอบหมาย
ความรับผิดชอบให้ เจ้าหน้าที่
อย่างชัดเจน  
• การส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงาน 

ไม่มี การดำเนินงานด้าน 
ประเพณี ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

งานบริหาร 
การศึกษา 

-บุคลากรที่ได้รับมอบหมายดูแล
รับผิดชอบงานกองสาธารณสุข มี
การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติ 

10   สูง 3 ต่ำ / • ให้คำแนะนำ 
• ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ไม่มี การบันทึกข้อมูลใน
ระบบ สป.สช. 

กอง
สาธารณสุข



ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง ขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 


