
แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
โครงการ  ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแคนเหนือ  หมู่ที่  1  ไปกกแดง  หนองแวง
สาธารณประโยชน์  ตำบลแคนเหนือ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น    
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแคนเหนือ  หมู่ที่  1  สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 2. เพื่อประชาชนได้สัญจรและขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างสะดวกและปลอดภัย 
 3. เพื่อให้การออกแบบ การประมาณการ การกำหนดราคากลางถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง 
 4. เพื่อให้การก่อสร้างได้คุณภาพ เป็นไปตามรูปแบบและสัญญาและงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา 
 5. เพื่อให้การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเบิกจ่ายเงินภายใน
เวลาที่กำหนดไม่ล่าช้า 

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ  ตัวชี้วัด 
1. เพ่ือให้การสำรวจ การออกแบบ การวัดระยะพ้ืนที่ก่อสร้างถูกต้องและการแนวเขตถูกต้อง 

 2. เพ่ือให้การออกแบบ การประมาณการและกำหนดราคากลางถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
 3. เพ่ือให้งานโครงการก่อสร้างมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบและสัญญา งานสำเร็จเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 
 4. เพ่ือให้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วนและทำให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา 
 5. เพื่อประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ประเมินผลกระทบตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 การสำรวจสถานที่ก่อสร้าง การวัดระยะพ้ืนที่ก่อสร้าง การสำรวจและตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่ก่อสร้าง 
กิจกรรมที่ 2 การประมาณการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง 
กิจกรรมที่ 3 การควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและสัญญา 
กิจกรรมที่ 4 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน เช่น รายงานผลการก่อสร้าง รายงานการปฏิบัติงานของ 

ผู้รับจ้าง บันทึกผลการออกตรวจงานจ้าง ใบรับรองผลการปฏิบัติงานหรือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
อ่ืนๆ การวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
 
 



ขั้นตอนที่ 2  การระบุความเสี่ยง (Event Identification) 
กิจกรรมโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแคนเหนือ  หมู่ที่  1   

วัตถุประสงค์ 
(เป้าหมาย) 

(1) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(4) 

 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

(5) 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

(6) 

ระดับความ
เสี่ยง 

(5) x (6) 
=(7) 

ภายใน ภายนอก S O F C 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
1. เพ่ือให้การสำรวจ การ
วัดระยะถูกต้องและแนวเขต
ถูกต้อง ออกแบบตามสภาพ
พ้ืนที่จริง 
2. เพ่ือให้การออกแบบ การ
ประมาณการและกำหนด
ราคากลางถูกต้องตาม
หนังสือสั่งการและระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
3. เพ่ือให้งานโครงการ
ก่อสร้างมีคุณภาพได้
มาตรฐาน เป็นไปตาม
รูปแบบและสัญญาและงาน
สำเร็จเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
4. เพื่อให้เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ถูกต้อง ครบถ้วนและทำให้
การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม
กำหนดเวลา 

กองช่าง     
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ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง และ 
ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 

 
 

กิจกรรมโครงการ 

 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะเกิด 
ความ

เสียหาย 

   ความ 
   รุนแรง 

ของ
ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางบ้าน
แคนเหนือ  หมู่ที่  1   
 
กิจกรรม  
1. การสำรวจ การ
ออกแบบ การวัดระยะ
พื้นที่ก่อสร้าง การ
ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่
ก่อสร้าง 
 
 

ด้านกลยทุธ ์     1.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสี่ยง 
2.การควบคุมความเสี่ยง 
3.การยอมรับความเสี่ยง 
4.การถ่ายโอนความเสี่ยง 

 

ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยภายใน/ปจัจัย
ภายนอก 
- การสำรวจ วัดระยะยัง
คลาดเคลื่อน 
- การออกแบบไม่เป็นไป
ตามสภาพพื้นที่จริง
เนื่องจากสำรวจและวัด
ระยะคลาดเคลื่อน 
- ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่
ชัดเจน 
 

1 1 1 1.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสี่ยง 
2.การควบคุมความเสี่ยง 
3.การยอมรับความเสี่ยง 
4.การถ่ายโอนความเสี่ยง 

- บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัด 
สถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและ
บันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง 
- ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกให้
แบบให้ถูกต้องตามสภาพพืน้ที่กอ่สร้าง 
- ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดิน 

ด้านการเงิน     1.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสี่ยง 
2.การควบคุมความเสี่ยง 
3.การยอมรับความเสี่ยง 
4.การถ่ายโอนความเสี่ยง 

 

 
 



 
 
 

 
 

กิจกรรมโครงการ 

 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะเกิด 
ความ

เสียหาย 

ความรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

 ด้านกฎหมายและ
ระเบียบ 

    1.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสี่ยง 
2.การควบคุมความเสี่ยง 
3.การยอมรับความเสี่ยง 
4.การถ่ายโอนความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

กิจกรรมโครงการ 

 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะเกิด 
ความ

เสียหาย 

ความรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

กิจกรรม 
2. การประมาณการ
ก่อสร้างและการกำหนด
ราคากลาง 

ด้านกลยทุธ ์     1.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสี่ยง 
2.การควบคุมความเสี่ยง 
3.การยอมรับความเสี่ยง 
4.การถ่ายโอนความเสี่ยง 

 

ด้านการดำเนินงาน ภายใน/ภายนอก 
- ราคาวัสดบุาง
รายการไม่มีในพาณิช
จังหวัด 
- การกำหนดราคา
กลางอาจผดิพลาด 

1 1 1 1.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสี่ยง 
2.การควบคุมความเสี่ยง 
3.การยอมรับความเสี่ยง 
4.การถ่ายโอนความเสี่ยง 

- หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคา
เผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสรา้งที่
สำนักงานพาณชิย์จังหวัดใกล้เคียง
เผยแพร่หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมี
สำนักงานพาณชิย์จังหวัดใกล้เคียง
เผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้
ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จงัหวัดที่
มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมาก
ที่สุด โดยพจิารณาจากที่ตั้งของศาลา
กลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็น
เกณฑ์พิจารณา    
- กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใด 
ที่สำนักงานพาณชิย์จังหวัดทีส่ถานที่
ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคา
เผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคา
กลางสบืและใช้ราคาวสัดุก่อสร้าง 

ด้านการเงิน  1 1 1 1.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสี่ยง 
2.การควบคุมความเสี่ยง 
3.การยอมรบัความเสี่ยง 
4.การถ่ายโอนความเสี่ยง 

ด้านกฎหมายและ
ระเบียบ 

ภายใน/ภายนอก 
- ราคาวัสดุทีไ่ม่มีใน
ราคาพาณชิจังหวัด 
- การกำหนดราคา
กลางอาจผดิพลาด 
 

2 1 2 1.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสี่ยง 
2.การควบคุมความเสี่ยง 
3.การยอมรับความเสี่ยง 
4.การถ่ายโอนความเสี่ยง 

 
 



 
 

กิจกรรมโครงการ 

 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะเกิด 
ความ

เสียหาย 

ความรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

       รายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่
สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของ
จังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้
สถานที่ก่อสร้างมากที่สดุออกไป
ตามลำดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวม
ค่าขนส่ง ทัง้นี้ในการสืบและกำหนด
ราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

กิจกรรมโครงการ 

 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะเกิด 
ความ

เสียหาย 

ความรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

กิจกรรม 
3. การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

ด้านกลยทุธ ์     1.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสี่ยง 
2.การควบคุมความเสี่ยง 
3.การยอมรับความเสี่ยง 
4.การถ่ายโอนความเสี่ยง 

 

ด้านการดำเนินงาน ภายใน/ภายนอก 
- งานก่อสร้างไม่
เป็นไปตามรูปแบบ
รายการและสัญญา 
เนื่องจากสภาพพืน้ที่
ก่อสร้างและแบบ
ก่อสร้างไม่ถูกต้องตาม
สภาพพื้นที่ก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างอาจ
ไม่ได้มาตรฐานหรือ
ไม่ได้คุณภาพ เช่น
พื้นผิวถนนคอนกรีต
แตกร้าว 

1 1 1 1.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสี่ยง 
2.การควบคุมความเสี่ยง 
3.การยอมรับความเสี่ยง 
4.การถ่ายโอนความเสี่ยง 

- ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่
กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้
ทำงานจา้งนัน้ๆ ทุกวนัให้เป็นไปตาม
รูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดใน
สัญญาทุกประการถ้าผู้รบัจ้างขดัขืนไม่
ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นในส่วน
หนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแตก่รณีไว้
ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏบิัติให้
ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที 
- ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการ
ละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามี
ข้อความขัดกันกับสภาพพืน้ที่กอ่สร้าง
ให้รายงานให้คณะกรรมการตรวจงาน
จ้างเพื่อเสนอผู้บังคบับัญชาพิจารณา
แก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบก่อน 
 

 
 



 
 
 

กิจกรรมโครงการ 

 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะเกิด 
ความ

เสียหาย 

ความรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

       ดำเนินการน 
- หรือแม้งานนั้นเปน็ไปตามแบบรูป
รายการและข้อกำหนดในสญัญาแต่เมื่อ
สำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่
เป็นไปตามหลักวชิาช่างที่ดีหรือไม่
ปลอดภัยให้สั่งพักงานนัน่ไว้ก่อนแล้ว
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่
ทำหน้าที่การบริหารสัญญาโดยเร็ว 
- จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้
รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็น
รายวันพร้อมทั้งผลการปฏบิัติงานหรือ
การหยุดงานหรือ 
สาเหตุที่มีการหยุดงานเพื่อรายงานให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุบรหิาร
สัญญาทุกสปัดาห์และเก็บหลักฐานไว้ 
เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงาน
แต่ละงวดโดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญ
ของทางราชการเพื่อประกอบการ
ตรวจสอบ 
- การบันทึกการปฏบิัติงานของผู้จ้างให้
ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

 
 
 



 
 
 

กิจกรรมโครงการ 

 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะเกิด 
ความ

เสียหาย 

ความรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

       และวัสดุที่ใช้ด้วย 
- ในวันเร่ิมงานของผู้รบัจ้างตามสัญญา
และในวันถึงกำหนดสง่มอบงานแต่ละ
งวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้
รับจ้างวา่เป็นไปตามสัญญาหรือไม่ให้
คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง
รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือ
ข้อตกลงและการตรวจรับงานจา้ง
ก่อสร้างทราบภายใน 3 วันทำการนับ
แต่วันถึงกำหนดนั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

กิจกรรมโครงการ 

 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะเกิด 
ความ

เสียหาย 

ความรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

 ด้านการเงิน     1.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสี่ยง 
2.การควบคุมความเสี่ยง 
3.การยอมรับความเสี่ยง 
4.การถ่ายโอนความเสี่ยง 

ด้านการเงิน 

 ด้านกฎหมายและ
ระเบียบ 

    1.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสี่ยง 
2.การควบคุมความเสี่ยง 
3.การยอมรับความเสี่ยง 
4.การถ่ายโอนความเสี่ยง 

ด้านกฎหมายและระเบียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมโครงการ 

 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 

โอกาส 
ที่จะเกิด 
ความ

เสียหาย 

ความรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

กิจกรรม 
4. เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายเงินถูกต้อง เช่น 
รายงานผลการก่อสร้าง/
รายงานการปฏิบตัิงาน
ของผู้รับจ้าง/บันทึกผล
การออกตรวจงานจ้าง/
ใบรับรองผลการ
ปฏิบัติงานหรือเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน
อ่ืนๆ การวางฎีกาเบิก
จ่ายเงิน 

ด้านกลยทุธ ์     1.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสี่ยง 
2.การควบคุมความเสี่ยง 
3.การยอมรับความเสี่ยง 
4.การถ่ายโอนความเสี่ยง 

 

ด้านการดำเนินงาน 
ด้านการเงิน 
ด้านกฎหมายและ
ระเบียบ 

ภายใน/ภายนอก 
- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายเงินไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง  
- ส่งเอกสาร
ประกอบการเบิก
จ่ายเงินลา่ชา้ทำให้การ
เบิกจ่ายเงินลา่ชา้ 

1 1 1 1.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสี่ยง 
2.การควบคุมความเสี่ยง 
3.การยอมรับความเสี่ยง 
4.การถ่ายโอนความเสี่ยง 

- ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ที่เก่ียวข้องในการ
จัดทำเอกสารและตรวจสอบความ
ถูกต้องของงานแต่ละโครงการ 
ให้ถูกต้อง 
- รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วน
เป็นระเบียบคน้หางา่ยและ 
- ส่งเอกสารและวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ภายใน 3 วันนับจากวันทีต่รวจรับงาน
จ้างเรียบร้อย 
 

      

 
 



ขั้นตอนที่  5  กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแคนเหนือ  หมู่ที่  1   

ความเสี่ยง 
แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ 

ความเสี่ยง 
ความสำเร็จของเป้าหมาย 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ด้านกลยทุธ ์
 

- - - -  

ด้านการดำเนินงาน 
- การสำรวจ การ
ออกแบบ การวัด
ระยะพื้นที่ก่อสร้าง 
- การตรวจสอบแนว
เขตพื้นที่ก่อสร้าง 

ภายใน/ภายนอก 
- การสำรวจ วัดระยะยัง
คลาดเคลื่อนทำให้การออกแบบ
ไม่ถูกต้องกับสภาพพืน้ที่จริง 
- การออกแบบไม่เป็นไปตาม
สภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจ
และวัดระยะคลาดเคลื่อน 
-ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ก่อสร้างที่
ชัดเจน 
 

- บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัด สถานที่ก่อสร้าง
ของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง 
- ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกให้แบบให้ถูกต้อง
ตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง 
- ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดิน 

- แบบก่อสร้างถูกต้องตามสภาพ
พื้นที่ก่อสร้างจริงเชน่ ความยาว 
ความกว้างของสถานที่ก่อสร้าง 
สภาพพื้นที่ก่อสร้างเปน็ไปตาม
รูปแบบรายการ 
- งานก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบ
รายการ 
- ทราบแนวเขตที่จะก่อสร้าง
ชัดเจนไม่ก่อสร้างในเขตพื้นทีส่่วน
บุคคล  

กองช่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เดือน 
เม.ย.- ก.ย.2563 
 

ด้านการดำเนินงาน 
และ 
ด้านกฎหมายและ
ระเบียบ  
- การประมาณการ
ก่อสร้างและการ
กำหนดราคากลาง 
 

ภายใน/ภายนอก 
- ราคาวัสดบุางรายการไม่มีใน
พาณิชย์จงัหวัด  
- การกำหนดราคากลางอาจเกิด
ข้อผิดพลาดได ้

- หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้
ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จงัหวัด
ใกล้เคียงเผยแพร่หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมี
สำนักงานพาณชิย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้
มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานทีก่่อสร้างมากที่สุด 
โดยพิจารณาจากที่ตัง้ของศาลากลางจังหวัดถึง
สถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา 
- กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดทีส่ำนักงานพาณชิย์
จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์ 
จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มี 

- การประมาณการและการ
กำหนดราคากลางถูกต้อง 

กองช่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เดือน 
เม.ย.- ก.ย. 2563 
 

 
 
 



 
 
 

ความเสี่ยง 
แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ 

ความเสี่ยง 
ความสำเร็จของเป้าหมาย 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
  หน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวสัดุก่อสร้าง

รายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้าง
ตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทาง
ใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดบั โดย
ใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนสง่ ทั้งนี้ในการสืบและ
กำหนดราคาวสัดุก่อสร้างดังกลา่ว 
- คำนวณราคากลางตามแนวทางวิธีปฏิบัติและ
รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคา
กลางงานก่อสร้างของกรมบัญชกีลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 



ความเสี่ยง 
แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ 

ความเสี่ยง 
ความสำเร็จของเป้าหมาย 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ด้านการดำเนินงาน 
- การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

ภายใน/ภายนอก 
- งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
รูปแบบรายการและสญัญา
เนื่องจากสภาพพืน้ที่ก่อสร้างและ
แบบก่อสร้างไม่ถูกต้องตามสภาพ
พื้นที่ก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างอาจไมไ่ด้มาตรฐาน
หรือไม่ได้คุณภาพ เช่นพืน้ผิวถนน
คอนกรีตแตกร้าว 

- ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ใน
สัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจา้งนั้นๆ ทุกวนัให้
เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดใน
สัญญาทุกประการถ้าผู้รบัจ้างขดัขืนไม่ปฏบิัติตามก็
สั่งให้หยุดงานนั้นในส่วนหนึง่ส่วนใดหรือทั้งหมด
แล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้
ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุทนัท ี
- ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียดหรือ
ข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขดักันกับสภาพพื้นที่
ก่อสร้างให้รายงานให้คณะกรรมการตรวจงานจา้ง
เพื่อเสนอผู้บังคับบญัชาพิจารณาแก้ไขให้เป็นไปตาม
ระเบียบก่อนดำเนนิการ 
- หรือแม้งานนั้นเปน็ไปตามแบบรูปรายการและ
ข้อกำหนดในสัญญาแต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มัน่คง
แข็งแรงหรือไม่เป็นไปตามหลักวชิาชา่งทีด่ีหรือไม่
ปลอดภัยให้สั่งพักงานนัน่ไว้ก่อนแล้วรายงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ทำหน้าที่การบริหาร
สัญญาโดยเร็ว 
- จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและ
เหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผลการ
ปฏิบัติงานหรือการหยุดงานหรอืสาเหตุที่มีการหยุด
งานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

-งานก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบ
รายการและสัญญา  
-งานก่อสร้างได้มาตรฐาน มี
คุณภาพ 

กองช่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เดือน 
เม.ย.- ก.ย. 2563 
 

 
 
 
 
 



ความเสี่ยง 
แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ 

ความเสี่ยง 
ความสำเร็จของเป้าหมาย 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
  บริหารสัญญาทุกสัปดาห์และเก็บหลักฐานไว้เพื่อ

มอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวดโดยถือว่า
เป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการ
ตรวจสอบ 
- การบันทึกการปฏบิัติงานของผู้จ้างให้ระบุ
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย 
- ในวันเร่ิมงานของผู้รบัจ้างตามสัญญาและในวนัถึง
กำหนดส่งมอบงานแตล่ะงวดให้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างวา่เปน็ไปตามสัญญาหรือ
ไม่ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทำหน้าที่รบัผิดชอบการบริหารสัญญา
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพสัดุที่เป็นงานจ้าง
ก่อสร้างทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วนัถึง
กำหนดนั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 



 

ความเสี่ยง 
แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ 

ความเสี่ยง 
ความสำเร็จของเป้าหมายตาม

แผนบริหารความเสี่ยง 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
- ความเสี่ยงด้านการ
ดำเนินงาน 
- ความเสี่ยงด้าน
การเงิน 
- ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ภายใน/ภายนอก 
- เอกสารประกอบการเบิก
จ่ายเงินไม่ครบถ้วน ถูกต้อง  
- ส่งเอกสารประกอบการเบิก
จ่ายเงินลา่ชา้ทำให้การเบิก
จ่ายเงินลา่ชา้ ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ช่างผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดทำ
เอกสารจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของงานแต่
ละโครงการ 
- จัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย ค้นหาง่าย 
- รวบรวมส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ 
หน่วยงานผู้วางฎีกา/หน่วยงานคลังให้ครบถ้วน 
ถูกต้องเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระยะเวลา
ที่ระเบียบกำหนด 
 

- เบิกจ่ายเงินได้ตามระยะเวลาที่
ระเบียบกำหนด 

-กองช่าง ส่ง
เอกสารให้
หน่วยงานผู้
เบิก/
หน่วยงาน
คลัง
ตรวจสอบ
และเบิก
จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
เดือน เม.ย. – ก.ย.
2563 

 
 
  
 
 



ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง 
 

ข้อมูลที่ต้องการ ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย 
- การสำรวจ การออกแบบ การวัดระยะพ้ืนที่ก่อสร้าง
ถูกต้องและการแนวเขตถูกต้อง 
- ข้อมูลสถานที่ก่อสร้างถูกต้องชัดเจน ได้แก่ ระยะ กว้าง 
ยาว สูง แนวเขตของพ้ืนที่ก่อสร้างที่ถูกต้อง เพ่ือให้การ
ออกแบบถูกต้องตามสภาพพ้ืนที่จริง 
 

- ประชุม สื่อสารด้วยวาจาต่อผู้รับผิดชอบในการ
สำรวจ วัดระยะพ้ืนที่ในการก่อสร้างส่งข้อมูลที่ถูกต้อง
ให้ผู้เขียนแบบ 
- บันทึกข้อความ 
- โทรศัพท์ line  
- หนังสือราชการติดต่อกับสำนักงานที่ดินเพ่ือสอบ
แนวเขต 
 

- ผู้รับผิดชอบในการสำรวจวัดระยะ แนวเขตในการ
ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนา 
- ผู้รับผิดชอบในการออกแบบ เขียนแบบและ
ประมาณการ 
- ขนาดพ้ืนที่ในการก่อสร้างถูกต้อง แนวเขตถูกต้อง 
 
 

- การออกแบบ การประมาณการและกำหนดราคากลาง
ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

- การประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
- บันทึกข้อความ/การเสนอรายงาน 
- ศึกษาระเบียบและแนวทาง วิธีปฏิบัติและ
รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้าง 
 

- ผู้รับผิดชอบในการเขียนแบบ /คณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง 
- การกำหนดราคากลาง การประมาณการถูกต้องตาม
หนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- งานโครงการก่อสร้างมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นไปตาม
แบบและสัญญา งานสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 
 
 

-ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างถึงกระบวนการ
ก่อสร้างและมาตรฐานในการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
รูปแบบรายการ  
- สื่อสารด้วยวาจา โทรศัพท์ line  
- หากพบปัญหาอุปสรรคต้องรายงานให้
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้บังคับบัญชา
ทราบและพิจารณาสั่งการ 
- การประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้าง 
 

-ผู้รับจ้าง 
-ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
-ประธานและคณะกรรมการตรวจงานจ้าง 
-ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น 

 
 



 
 

ข้อมูลที่ต้องการ ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย 
 - สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อประธาน

กรรมการและกรรมการให้เป็นปัจจุบัน 
- บันทึกข้อความ/หนังสือรับหนังสือส่ง 
 

 

- เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา
และทำให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา 

- สื่อสารด้วยวาจาภายในหน่วยงาน 
- ประชุมพนักงานส่วนตำบล/ผู้ที่เก่ียวข้อง 
- บันทึกข้อความ/รายงานผลการปฏิบัติงานการ
ควบคุมงาน การตรวจรับงานจ้าง และเอกสารที่
เกีย่วข้องอ่ืนๆ 
- การรับ - ส่งเอกสารที่เก่ียวข้องภายในหน่วยงาน 

-บุคลากรภายในกองช่าง 
-หน่วยงานเบิกจ่ายเงิน 
-ผู้รับจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ขั้นตอนที่ 7  การติดตาม เฝ้าระวังความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
โครงการ
...................................................................................................................................................................................................................................................................
......................... 
หน่วยงานรับผิดชอบ
.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ความเสี่ยง 
ผลการดำเนินงาน 

โอกาส
คงเหลือ 

ผลกระ
กระทบ
คงเหลือ 

ระดับ
ความเสี่ยง
คงเหลือ 

 
ปัญหาอุปสรรค ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 
 
 

      

ความเสี่ยงด้านการ
ดำเนินงาน 
 
 
 

      

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
 
 
 

      

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
และระเบียบ 
 
 

      



 
ประเมินระดับความเสี่ยงระหว่างการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงและระหว่างประเมินความเสี่ยง 

โครงการ/แผนงาน  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย หมู่ที่ 6  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง ช่าง 
ระดับความเสี่ยง  = (ระดับความรุนแรงของผลกระทบ x โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย)  2 

                            แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง 
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ระดับความ              

  รุนแรงของ   
ผลกระทบ      
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                                                                                                  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

 
 


