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องคการบริหารสวนตําบลแมสูน อาํเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 



ค าน า 
 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งต่อมากระทรวงการคลังได้ก าหนด
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 และมีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่
กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป (ประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562) องค์การบริหารส่วนต าบล       
แม่สูน เป็นหน่วยงานของรัฐตามค านิยามในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
2561 จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  
  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้จัดท าแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมี
ความเข้าใจถึงขั้นตอนกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถด าเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามกระบวนงานที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ ซึ่งจะเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและระดับของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้  
  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อ   
ได้มีการน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือ 
ในการน าไปด าเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็น  
ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของ   
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนต่อไป 
 
  
           
            องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
                 28 พฤศจิกายน 2562 
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บทท่ี 1 บทน ำ 
 
ส่วนที่ 1 หลักกำรและเหตุผล 

 การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้
การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผล
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและ
โอกาสที่ทาให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
 ภายใต้สภาวะการดาเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่าง
เป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร 
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลาดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนดแนวทางใน
การจัดการความเสี่ยง และต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
 นอกจากนี้ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดกา
ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ     พ.ศ.
2561 ก าหนดให้ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การ
ระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง ดังนั้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น 
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด า เนินการต่างๆ เพ่ือลด
มูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ลดความเสี่ยง ส าคัญ ๔ ด้าน ได้แก่ 

 ๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  ( Compliance Risk : C ) คือ ความ
เสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย/กฎระเบียบที่มีอยู่
ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความสับสนในการเลือกกฎระเบียบหรือกฎหมายที่จะ
บังคับใช้ เป็นต้น         

 ยกตัวอย่างปัจจัยความเสี่ยง ได้แก่ เกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนา, หรือบุคลากรมีเจตนาหรือความ
ตั้งใจที่จะกระท าผิดหรือทุจริต, มีการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ โดยผู้ปฏิบัติงาน, เกิดการตีความผิดพลาด 

 2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ( Strategic Risk : S ) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดกลยุทธ์และ
นโยบายในการบริหารงาน ท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุแผนที่วางไว้ได้ เช่น แผนการด าเนินงานไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของเจ้าของงบประมาณ โครงสร้างองค์กรเปลี่ยนท าให้แผนที่วางไว้ไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ เป็นต้น     

 แนวทางการจัดการ ได้แก่ ทบทวนแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป     

 3. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  ( Operational Risk : O ) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์กร เช่น โครงการล่าช้า ขาด
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อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ขาดการติดตามการบริหารสัญญา บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 แนวทางการจัดการ ได้แก่ แบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจน, จัดท าแผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน, 
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน, แลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ โดยอาศัยบทเรียนอดีต, ใช้เครื่องมือควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ     
 4. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดข้อมูล การวิเคราะห์ 
การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เช่น การ
จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม ตั้งงบประมาณผิดพลาด ใช้งบประมาณเกิน คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน  

ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ 
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
3) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความ

เสี่ยงกับภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  
6) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร 

ส่วนที่ 3 เป้ำหมำย 
1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ในการ

ด าเนินงานตามภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และตอบสนองความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

3) สามารถน าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 
6) การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

 

ส่วนที่ 4 ประโยชน์ของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
1) การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนัก

ถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความ
เสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บน
สมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทัง้หมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะ
ท าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร  และตระหนักถึงความเสี่ยง
ส าคัญท่ีส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน 
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4) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา  รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ การ
ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร  

5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการตัดสินใจ
ในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความ
เข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน  

6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกจิกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าและกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
 

ส่วนที่ 5 นิยำมควำมเสี่ยง (หลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ) 
ควำมเสี่ยง (Risk) หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรต่อการ

บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Management) หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการ

เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดคามสามารถให้หน่วยงานของรัฐ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

4 

 

บทท่ี 2 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ลักษณะที่ตั้งของชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

พิกัดที่ตั้ง ณ เสาธง หน้า ส านักงาน อบต.แม่สูน N 19° 49' 49.9" , E 99° 10' 13.5" 

องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลแม่สูน มีส านักงานตั้งอยู่ เลขที่ 400 หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง 
ด้านทิศตะวันออกของถนนสายโชตนา(ทางหลวงแผ่นดินสาย 107) จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2539  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่  113  ตอนพิเศษ 
52 ง ลงวันที่  25  ธันวาคม 2539 (หน้า 64 ล าดับที่ 632) โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้ 

ทิศเหนือ      ติดต่อกับ  เขตต าบลม่อนปิ่น , สันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศใต้         ติดต่อกับ  เขตต าบลแม่ข่า , แม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  เขตต าบลแม่คะ , แม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  เขตต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
รวมมีพ้ืนที่ประมาณ 76.09 ตารางกิโลเมตร(47,557.10 ไร่)อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอฝาง 12 

กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่  137  กิโลเมตร  
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1.2 ลักษณะภูมปิระเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลแม่สูนมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา ความสูงจากระดับน้ าทะเลปาน

กลางเฉลี่ย 482 เมตร ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูงลาดเป็นที่ราบสูง ส่วนกลางไปจนจดทางทิศตะวันตก มี
แม่น้ าไหลผ่านจ านวน 2 สาย คือ แม่น้ าฝาง ไหลจากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือ และแม่น้ าแม่งอนไหลจากทาง
ตะวันตกไปทางตะวันออกมีอ่างเก็บน้ าขนาดปานกลาง คือ อ่างเก็บน้ าแม่สูนน้อย 

 

2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
2.1 กำรก ำหนดเขตต ำบลแม่สูน  

พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มี 17 หมู่บ้าน คือ 
หมู่ที่ ๑ บ้านแม่สูนหลวง            
หมู่ที่ ๒ บ้านปางสัก                  
หมู่ที่ ๓ บ้านแม่สูนน้อย             
หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าแดง             
หมู่ที่ ๕ บ้านล้องอ้อ                 
หมู่ที่ ๖ บ้านต้นส้าน                 

หมู่ที่ ๗ บ้านหนองยาว             
หมู่ที่ ๘ บ้านเพชรไพฑูรย์         
หมู่ที่ ๙ บ้านสันดินแดง             
หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันมะเฟือง          
หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันป่าเกี๊ยะ          
หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันมะม่วง           

หมู่ที่ ๑๓ บ้านใหม่โป่งผา         
หมู่ที่ ๑๔ บ้านสันติพัฒนา         
หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่ชัยเกษม       
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองยาวใต้        
หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองยาวเหนือ

2.2 จ ำนวนประชำกร 
 ประชากร ทั้งสิ้น  14,780 คน  แยกเป็น ชาย 7,342 คน  หญิง 7,438 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 
194.24 คน/ตารางกิโลเมตร จ านวนครัวเรือน 5,744 ครัวเรือน ( ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 ) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
1  แม่สูนหลวง  759 976 968 1,944 
2  ปางสัก  418 408 423 831 
3  แม่สูนน้อย  624 822 747 1,569 
4  สันป่าแดง  348 595 602 1,197 
5  ล้องอ้อ 262 321 302 623 
6  ต้นส้าน  301 487 502 989 
7  หนองยาว  534 657 673 1,330 
8  เพชรไพฑูรย์  77 72 91 163 
9  สันดินแดง  457 630 655 1,285 
10  สันมะเฟือง 486 492 555 1,047 
11  สันป่าเกี๊ยะ 306 407 431 838 
12  สันมะม่วง  198 269 215 484 
13  ใหม่โป่งผา  153 206 228 434 
14  สันติพัฒนา 215 272 281 553 
15  ใหม่ชัยเกษม 180 237 239 476 
16  หนองยาวใต้ 212 212 229 441 
17  หนองยาวเหนือ 214 279 297 576 
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ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภำรกิจ ยุทธศำสตร์ และอ ำนำจหน้ำที่ 

2.1 วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ 

ด้วยผลของการพัฒนาในห้วงระยะเวลาห้าปี ( พ.ศ.2561 – 2565 ) 
ต าบลแม่สูน...จะเป็นต าบลที่มี...“ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมั่งค่ัง และ มีความสุข ” 
 

2.2 พันธกิจกำรพัฒนำ 
1. ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรอง ให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี 
2. ด าเนินการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ าประปา บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ือ

การเกษตร การอุปโภค บริโภค 
3. ขยายการบริการไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงพัฒนา

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน  รวมถึงการจัดสวัสดิการให้กับ

ประชาชนอย่างท่ัวถึง  
5. จัดให้มีสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
6. สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
7. สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
8. สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกเกษตรอินทรีย์ รวมทั้ง

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 
9. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว  และการกีฬา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน  
11. จัดให้มีการอนุรักษ์ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น   

งานประเพณีวันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันส าคัญทางศาสนา ฯลฯ 
12. เฝ้าระวัง ติดตาม สถานการณ์โรคระบาดที่อาจเกิดข้ึนในเขตต าบล 
13. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
14. สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันยาเสพติด โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระดับ

หมู่บ้านและระดับต าบล เพ่ือเยาวชนและประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด 
15. รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน สร้างจิตส านึกต่อ

ส่วนราชการในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรแหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

2.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4. การพัฒนาด้านการศึกษา และ วัฒนธรรม 
5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 
 

7 

 

6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
7. การพัฒนาการเมืองและการบริหา 

2.4 อ ำนำจหน้ำที่ 
1. ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 มาตรา 250 
2. ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ส่วนที่ 3 มาตรา 66  , 67 

และ 68 
3. ตาม พรบ.ก าหนดและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16 
4. และกฎหมายอ่ืน ๆ เช่น พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 , พรบ.ประกัน

สุขภาพแห่งชาติ 2545 เป็นต้น 
 
ส่วนที่ 3 โครงสร้ำงองค์กรและอ ำนำจหน้ำที่ 

3.1 โครงสร้ำงองค์กร 
 

 
 

 
  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

งานบริหารทั่วไป 

งานบริหารงานบุคคล 

งานนโยบายและแผน 

งานนิติการ 

งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน 

 
งานการเกษตร 

 
งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 
 

งานการเงิน 

งานบัญชี 

งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสด ุ

 
งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้

 

งานการเงิน 

งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 

 

งานผังเมือง 
 

งานประสานงาน
สาธารณสุข 

 

งานส่งเสริมสุขภาพ 
และสาธารณสุข 

 
งานอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม 
 

งานรักษาความสะอาด 
 

งานบริการสาธารณสุข 
 

งานกองทุน 
หลักประกันสุขภาพฯ 

 

งานกู้ชีพกู้ภัย 
 

งานบริหารการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

งานกิจการโรงเรียน 

งานกิจการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษาฯ 
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3.2 อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนัก/กอง/หน่วยต่ำงๆ มีดังนี้ 
ส านักปลัด รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนและ

ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ กองหรือส่วนราชการใดในองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูนโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนโดยเฉพาะ ให้
เป็นไปตาม นโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สูนโดยเฉพาะ และควบคุมการปฏิบัติงานธุรการ 

กองคลัง รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ/ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน 
ค่าจ้าง คา่ตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดท า
งบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย 
งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุ 

กองช่าง รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลด้านวิศวกรรม การ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ
การก่อสร้างงานควบคุมอาคาร งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้าน
วิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่อง การควบคุมและการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งาน
เกี่ยวกับแผนการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่และน้ ามัน
เชื้อเพลิง งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่า
ด้วยการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง 
พัฒนาและปรับปรุงงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัย 
การส่ง เสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การ
พัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้บริการ
เผยแพร่ความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุม
สิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค จัดบริการ รักษาความสะอาด การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในเขต ทั้งในระบบ/
นอกระบบ โรงเรียน และ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมี
ภารกิจในการรักษาและด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน งาน
การศึกษาปฐมวัยและอนุบาล งานส่งเสริมกิจการศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ งาน
ธุรการ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

หน่วยตรวจสอบภายใน รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้าน
งบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งให้ความเชื่อมั่น โดยการสอบทาน
ปฏิบัติงาน รายงานผลการตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางการ
ปรับปรุง แก้ไข ให้ค าปรึกษากับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  
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บทที่ 3 
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 
ส่วนที่ 1 แนวทำงกำรด ำเนินงำนและกลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที ่1 เริ่มต้น 
1) มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2) ก าหนดนโยบายหรือวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2) ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง โดยระบุโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
3) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
4) จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
5) สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ และสามารถ

น าไปปฏิบัติได ้
ระยะที่ 2 พัฒนา 
1) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยประเมิน

ต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระส าคัญให้
รายงานหัวหน้าหน่วยงาน 

2) รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
ระยะที่ 3 ยั่งยืน 
1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา 
2) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
 

ส่วนที่ 2 กลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
ประกอบด้วย 
1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  

ก าหนดนโยบาย/วัฒนธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป 

2) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ด าเนินการจัดให้มีระบบการบริหารจัดการความ
เสี่ยง จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาทบทวนแผนการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานต่อไปในอนาคต 

3) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 
 
 
 



 
 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภำพแสดงกลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ส่วนที่ 3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

3.1 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง   
2) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
4) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

3.2 หน่วยตรวจสอบภายใน 
1) สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3) เสนอแนะ/ปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4) น าเสนอผลการสอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่สูนทราบ 
3.3 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง   

1) จัดให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
2) จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
3) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4) รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  

3.4 เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน 
1) สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง   
2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
 

นายก อบต. 

คณะกรรม
การบริหาร

จัดการ
ความเสี่ยง 

จนท./
ผู้ปฏิบัติงาน 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

 

สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ปฏิบัติงานตามแผน 

 

จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
1. ระบุปัจจัยเสี่ยง 
2. ประเมินความเสี่ยง 
3. ตอบสนองความเสี่ยง 

 

ทบทวนแผนฯ 

รายงานผล 

 สื่อสารท าความ
เข้าใจ 

 

 

พิจารณา/
เสนอแนะ 

ติดตาม/ประเมินผล 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฯ 
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แผนภำพแสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 
ส่วนที่ 4 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 1. ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ ที่จะต้องตระหนักถึง
ความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองและองค์กร โดยให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง
ด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 
 2. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพ่ือให้เกิด
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการด าเนินงานของเทศบาลฯอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการ
พัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกันโดยน าระบบการบริหาร
ความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการด าเนิน งานของผู้บริหาร 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นขององค์กร 
 3. ก าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการด าเนินงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือ
ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ มีการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน 
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บทที่ 4  

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ
จัดล าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอนหลัก 6 ขั้นตอนย่อย ดังนี้  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพแสดงกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 
1.1 ระบุควำมเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณใ์ดๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ของ
องค์กร ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้
วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง   

 

แหล่งที่มาของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.1 ระบุ
ความเสีย่ง 

1.2 ประเมิน
ความเสีย่ง 

 1.3 ตอบสนอง
ความเสีย่ง 

2.1 ติดตาม 
ประเมินผล 

4.1 ทบทวน
แผน 

3.1  
รายงานผล 

ปัจจัยภายในองค์กร เช่น วัตถุประสงค์ขององค์กร 
กระบวนการท างาน การด าเนินนโยบายและกลยุทธ์ 
วัฒนธรรมองค์กร สภาพการเงิน โครงสร้าง องค์กร
และระบบการบริหารงาน ประสบการณ์ท างาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ กฎหมาย และ
ระเบียบที่เก่ียวข้องภายในองค์กร เป็นต้น 

ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล 
สภาวะเศรษฐกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาวะ
การแข่งขัน  สภาพสังคม เหตุการณ์ธรรมชาติ 
กฎระเบียบ ภายนอกองค์กร และการเมือง เป็น
ต้น 
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 กำรระบุปัจจัยเสี่ยง จ ำแนกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้  
 (๑) ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์องค์กรที่ถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานย่อยในส่วนที่หน่วยงานย่อยรับผิดชอบ นอกจากนี้
ยังรวมถึงความเสี่ยงระดับโครงการที่ผู้จัดการโครงการไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ภายใต้การบริหารและจัดการของผู้จัดโครงการในแต่ละโครงการและเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานย่อยไม่
สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานย่อยเอง ซึ่ง
หน่วยงานย่อยต้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินและจัดล าดับความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย รวมทั้งการรายงานตามระบบการควบคุมภายในต่อไป 
 (๒) ความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ องค์กร หรือ
การตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารระดับสูง โดยให้องค์กรพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมิน
และจัดล าดับความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรต่อไป นอกจากนี้ยังรวมถึงความ
เสี่ยงที่หน่วยงานย่อยไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของ
หน่วยงานย่อยใดเพียงหน่วยงานเดียว จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานย่อยต่าง ๆ หรือต้อง
บูรณาการการด าเนินงานจากหลายหน่วยงาน ทั้งนี้การระบุปัจจัยเสี่ยงจะเริ่มต้นที่เป้าประสงค์หรือ
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีความเชื่อมโยงต่อการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานย่อยและการบริหาร
ความเสี่ยงระดับโครงการเพื่อให้เป็นภาพความเสี่ยงองค์กรที่ไม่มีความซ้ าซ้อนกัน 
 การค้นหาความเสี่ยงสามารถศึกษาจากข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น  การส ารวจ
ในปัจจุบันหรือคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การรวบรวมข้อมูลเพ่ือบ่งชี้เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจะ
เป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งแบบ Top-down คือ การระดมความคิดเห็นผู้บริหารของหน่วยงานเพ่ือระบุ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ขององค์กรและแบบ Bottom-up คือ การระดมความคิดเห็นของบุคลากรใน
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน/การรายงาน ความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ทั้งจากผู้บริหารและบุคลากร ทบทวนโดย
ผู้บริหารและคณะท างานฯ รวบรวมเป็นรายการความเสี่ยงองค์กร  (Risk register) และประเมินความ
เสี่ยงนั้น ๆ ในขั้นตอนต่อไป 
 การบ่งชี้ความเสี่ยงจะต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งและควรระบุให้ครบทุก
สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้บริหาร
จัดการความเสี่ยงได้ตรงกับสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 1.2 ประเมินควำมเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง เพ่ือจัดระดับโอกาส
หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ โดยในขั้นตอนนี้เป็นการน า
เหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาท าการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรงกับ
ความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้เพ่ือระบุระดับความส าคัญของความเสี่ยง     

 การประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อย
เพียงใด โดยพิจารณาจากโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยงโดยการประมวลผลค่าระดับของโอกาสและ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ ทั้ง ๒ ด้าน (Impact & 
Likelihood) 

 

ระบบการให้คะแนน ก าหนดเป็นระบบคะแนน ๑ – ๕  
 

 ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  
 น้อยมาก   สูงมาก 

   ๑   ๒   ๓   ๔   ๕  
  

โอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีเกิดข้ึน (Likelihood) 
น้อยมาก   สูงมาก 

   ๑   ๒   ๓   ๔   ๕  
 

 การก าหนดนิยามของระดับคะแนน จ าเป็นต้องก าหนดให้มีความสอดคล้องกับ ระดับ
ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk appetite) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาด้วย จึงควรมีการทบทวนนิยามดังกล่าวในแต่ละปี  ส าหรับในเบื้องต้นสามารถก าหนดนิยาม
เป็นแนวทางในการพิจารณาใช้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสหรือ
ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น จากนั้นจึงค านวณให้ระดับความเสี่ยงตามผลคูณของระดับ
คะแนนทั้ง ๒ ด้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ปัจจัยเสี่ยง  โอกาสหรือความ     ผลกระทบของ ระดับความเสี่ยง 
 เป็นไปได้ที่เกิดขึ้น  ความเสี่ยง (Impact) (Level of Risk) 
   (Likelihood)  
ปัจจัยเสี่ยง A  3  1  3 x 1 = 3  
ปัจจัยเสี่ยง B  3  3  3 x 3 = 9  
ปัจจัยเสี่ยง C  4  4  4 x 4 = 16  
ปัจจัยเสี่ยง D  4  5  4 x 5 = 20 
 
 
 
 
 



 
 

15 

 

 
 

 

 เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดท าแผนผังความเสี่ยงองค์กร 
(Risk Profile)  
  โอกำสหรือควำมเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood) 
  ๑ (น้อยมาก) ๒ ๓ ๔ ๕ (สูงมาก) 

ผลกระทบ
ของควำม

เสี่ยง 
(Impact) 

๕ (สูงมาก)    ความเสี่ยง D  
๔    ความเสี่ยง C  
๓   ความเสี่ยง B   
๒      

๑(น้อยมาก)   ความเสี่ยง A   
 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยง 
ซึ่งแสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x 
ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความส าคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
 

  ระดับ  ระดับคะแนน  ความหมาย  
ความเสี่ยง 
  สูงมาก  17 - 25  ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง D ระดับ คะแนนความ
เสี่ยงเท่ากับ ๒๐)  

    สูง  10 - 16  ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง C ระดับคะแนน ความเสี่ยง
เท่ากับ ๑๖)  

 ปานกลาง  5 - 9  ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง 
ไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนน ความ
เสี่ยงเท่ากับ ๙)  

   น้อย  3 - 4  ระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ 
ก าหนด (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๓)  

  น้อยมาก  1 - 2  ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอด 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
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 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานในการให้คะแนน ดังนี้ 
 1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Linklihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (เชิงปริมำณ) 
ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2-4 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 

 
ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (เชิงคุณภำพ) 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดสูงมาก 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย 

 
 2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
 2.1) กรณีเป็นความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นเงินได้ 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (เชิงปริมำณ) 
ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก > 1,000,000 บาท 
4 สูง > 250,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท 
3 ปานกลาง > 50,000 บาท ถึง 250,000 บาท 
2 น้อย > 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 

   

 2.2) กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นเงินได้ 
ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (เชิงคุณภำพ) 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 
4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 
2 น้อย มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 
1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 
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 2.3) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์ 
ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (ต่อเป้ำหมำยขององค์กร) 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรบ้าง 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรน้อย 
1 น้อยมาก แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรเลย 

 2.4) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (ต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ) 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่ส าคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหาย

อย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ 
4 สูง เกิดปัญหากับระบบ IT ที่ส าคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อ

ความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน 
3 ปานกลาง ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก 
2 น้อย เกิดเหตุที่แก้ไขได้ 
1 น้อยมาก เกิดเหตุที่ไม่มีความส าคัญ 

 

 2.5) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 
ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (ต่อบุคลำกร) 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง(ปลดออก ไล่ออก) หรือเลิกจ้าง หรืออกจาก

งาน เนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตผู้อื่นโดยตรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน 
3 ปานกลาง ถูกลงโทษทางวินัยภาคทัณฑ์ 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 

 2.6) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (กระบวนการ) 
ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (ต่อกระบวนกำร) 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรงมาก เช่น หยุด

ด าเนินการมากกว่า 1 เดือน 
4 สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรง เช่น หยุด

ด าเนินการ 1 เดือน 
3 ปานกลาง มีการชะงักงันอย่างมีนัยส าคัญของกระบวนการและการด าเนินงาน 
2 น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการด าเนินงาน 
1 น้อยมาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการด าเนินงาน 
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 ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกิจกรรมเพ่ิมเติมจากเดิมท่ีมีอยู่  โดยค านึงถึงค่าใช้จ่าย
และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากด าเนินการตามกิจกรรม/มาตรการควบคุมที่ก าหนดไว้ในแผนบริหาร
ความเสี่ยงแล้วเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลง 
 การประเมินความเสี่ยงจ าเป็นต้องมีการประเมินอย่างน้อย ๒ ครั้งในแต่ละรอบของการ
บริหารความเสี่ยง คือ ก่อนจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและหลังจากสิ้นสุดการด าเนินการกิจกรรมตาม
แผนบริหารความเสี่ยงองค์กรเพ่ือให้สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการกิจกรรม การจัดการความ
เสี่ยงต่าง ๆ โดยอาจเพ่ิมความถี่การประเมินระหว่างรอบได้ ทั้งนี้เพ่ือใช้ผลการประเมินเปรียบเทียบ และ
ปรับปรุงกลยุทธ์/มาตรการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

1.3 ตอบสนองควำมเสี่ยง ภายหลังการประเมินความเสี่ยง ควรมีการก าหนดการตอบสนองต่อความ
เสี่ยงให้เหมาะสม กล่าวคือ การด าเนินการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีจัดการที่
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ประเมินไว้และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องตามแผนการตัดสินใจทางกลยุทธ์การ
บริหารความเสี่ยง โดยทางเลือกหรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุมท่ีมีอยู่ ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ
ด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตาม
อย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 2 การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสการเกิดข้ึนของ
ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยง โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอน
บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอ
และเหมาะสม ตัวอย่างเช่น  
 - กิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ เพ่ือป้องกันอันตราย
จากการท างานหรือการจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมจากเดิม  การจัดท าแผนฉุกเฉิน เป็นต้น   
 - กิจกรรมเพ่ือลดโอกาสการเกิดขึ้นของความเสี่ยง เช่น การปรับปรุง แก้ไขกระบวนงาน 
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร เป็นต้น     

กลยุทธ์ที่ 3 การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่
สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเง่ือนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการ
ตอบสนองความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การระงับ/การหยุดด าเนินกิจการ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ 
มีงบประมาณสูง อาจมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด
ปัญหาตามมา ทั้งด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ ก็จะไม่ด าเนินการนั้น 

กลยุทธ์ที่ 4 การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืน
ได้ เช่น การท าประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้าง
บริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดท าแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) 
และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถติดตาม
และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่
ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
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ขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วย 
2.1 ติดตำมและประเมินผล หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว 

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
การบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพ
ดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจ
ก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจท า Check List การติดตาม พร้อมทั้งก าหนดความถี่ในการติดตามผล โดย
สามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ 

1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 

2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามท่ีรวมอยู่ในการ
ดาเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน  

ขั้นตอนที่ 3 ประกอบด้วย 
3.1 รำยงำนผลตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง สรปุรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เพ่ือให้มั่นใจว่า มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการ สามารถ
ลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุม
อ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการด าเนินงาน  

ขั้นตอนที่ 4 ประกอบด้วย 
4.1 ทบทวนแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร

ความเสี่ยงในทุกข้ันตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
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กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัด
ให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 

 
 (ลงชื่อ)      กรรมการ (ลงชื่อ)      กรรมการ 
  (นางธารญา เรือนติปิน)    (นางธารญา เรือนติปิน) 
   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

      

    (ลงชื่อ)      ผู้เห็นชอบแผน 
                   (นายพลรบ ไพเมือง) 
                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
            วันที่.......................................... 

       
      (ลงชื่อ)       ผู้อนุมัติแผน 
             (นายวันชาติ   ศิริภัทรนุกูล) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
            วันที่.......................................... 
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เอกสารแนบท้าย 
 

 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

 
ประกอบดว้ย 

 
แบบ 1 การประเมินความเสี่ยง 

แบบ 2 การตอบสนองความเสี่ยง 

แบบ 3 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 



แบบ 1  

ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุ
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น
ประเภทความ

เส่ียง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความเส่ียง

ระดับ
ความเส่ียง

ผู้รับผิดชอบ

1 กระบวนงานการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ ผู้สูงอายุ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต / แผนงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
การจ่ายเงินสงเคราะห์ทีเ่ข้า
ลักษณะต้องห้าม ตาม
ระเบียบ ฯ ข้อ 6 (4) ...ที่
ตรวจพบภายหลังว่าบางราย
.." เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ
หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
จากหน่วยงานของรัฐ " ** 
เช่น กรณีผู้สูงอายุทีเ่ข้าพัก
อาศัยในสถานสงเคราะห์ ฯ 
ของรัฐ **

ผู้ทรงสิทธิเ์ป็นผู้สูงวัย
โดยทัว่ไปมักมีข้อบกพร่อง
ในการส่ือสาร/การรับรู้/
จดจ า/บ้างในบางรายตาม
สภาพของช่วยวัย..อาศัย
ระบบการมอบอ านาจ
ด าเนินการแทน...ซ่ึงเป็น
ช่องว่างให้เกิดการ
คลาดเคล่ือนจากข้อเท็จจริง
ได้หากไม่มีการสอบทาน
ฐานข้อมูลอย่างละเอียด

เกิดการจ่ายซ้ าซ้อนขึ้นเป็น
ผลให้ต้องเรียกเงินคืนใน
บางกรณี

ด้านการด าเนินงาน
 ( o )

4 2 8 ปานกลาง งานสวสัดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

 ส านักปลัด ฯ

การประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
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แบบ 1  

ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุ
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น
ประเภทความ

เส่ียง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความเส่ียง

ระดับ
ความเส่ียง

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

2 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดและเทคโนโลยีการเกษตร / ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ / แผนงานการเกษตร
การบริหารจัดการศูนย์การ
เรียนรู้ที่มีความหลากหลายแต่
ไม่ได้ส่ือสารกับประชาชนหรือ
เกษตรกรกลุ่มเปา้หมายอย่างมี
ปฏสัิมพนัธต่์อเนื่องและจริงจัง
มากพอ

ปจัจัยภายนอก:เกษตรกรหรือ
ประชาชนกลุ่มเปา้หมายใน
พื้นที่ต าบลแม่สูนยังไม่มี
ปฏสัิมพนัธโ์ดยตรงกับการ
บริการวชิาการเทา่ที่ควร

ฐานข้อมูลผู้รับบริการไม่เปน็
ระบบและครอบคลุม ตลอดจน
สถิติการเรียนรู้ทางวชิาการ
เกษตรที่ชัดเจนเพยีงพอและมี
ความสอดคล้องกับการเบกิจ่าย
งบประมาณ..ที่ผ่านมาวเิคราะห์
เพื่อวางแผนจัดสรรทรัพยากร
ในการจัดการบริหารใหเ้ปน็
หลักสูตรมาตรฐานในอนาคตได้

ด้านการด าเนินงาน
 ( o )

2 3 6 ปานกลาง งานวชิาการเกษตร 
ส านักปลัด ฯ
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แบบ 1  

ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุ
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น
ประเภทความ

เส่ียง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความเส่ียง

ระดับ
ความเส่ียง

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

3 โครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBMLD) /ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ฯ / แผนงานการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัด อปท. มี
ลักษณะความเยื้องของ ปี
ปฏทินิ/ปงีบประมาณ/ปี
การศึกษา ที่ผ่านมามักพบวา่
การจัดสรรเงินอุดหนุน(ขาเข้า)
ไม่สอดคล้องกับความจ าเปน็ใน
การเบกิจ่ายของโครงการ เปน็
ผลใหบ้างรายการต้องไปขอ
อนุมัติจ่ายจากรายได้สะสมของ
สถานศึกษา ทั้ง ๆ ที่มีระบไุวใ้น
แผนอย่างชัดเจนแล้ว

ปจัจัยภายใน:ระหวา่งส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องมีความรับรู้
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน(กอง
การศึกษา:หน่วยเบกิ)VS(กอง
คลัง:หน่วยจ่าย)ท าใหจ้ังหวะใน
การด าเนินโครงการคลาดเคล่ือน
เนิ่นช้าไปโดยไม่มีเหตุผลสมควร
..โครงการที่ควรท าใหแ้ล้วเสร็จ
ภายในปกีารศึกษากลับไม่ได้
ด าเนินการติดอยู่กับข้ออ้าง
ง่าย ๆ ที่วา่เงินไม่เข้า โดยไม่
ร่วมกันหาทางออกโดยกลไก
การท างานที่มีอยู่ใหบ้รรลุผล
ส าเร็จร่วมกัน

ผู้รับบริการทางการศึกษาเสีย
โอกาสจากการด าเนินการ
โครงการที่ได้วางแผนไวใ้นรอบ
ปกีารศึกษา , เบกิจ่ายไม่ทนั
ภายในปงีบประมาณ หรือมีการ
เบกิจ่ายโดยเร่งรีบขาดความ
ละเอียดรอบคอบ

ด้านการปฏบิติั
ตามกฎหมายและ

ระเบยีบ( C )

4 2 8 ปานกลาง งานระดับก่อนวยั
เรียนและ

ประถมศึกษา กอง
การศึกษา ฯ
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แบบ 1  

ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุ
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น
ประเภทความ

เส่ียง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความเส่ียง

ระดับ
ความเส่ียง

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

4 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มจิตอาสาในการส่งเสริม ฟืน้ฟู ดูแลสุขภาพ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต / แผนงานสาธารณสุข
การด าเนินการมีขอบข่ายที่
ครอบคลุมถึงการซ่อมแซม
ปรับปรุงที่พกัอาศัยของ
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ต าบลมี
ลักษณะที่คล่อมระหวา่งฝ่ายที่
ปฏบิติั ส านักปลัด(งาน พช),
กองสาธารณสุข,และกองช่าง ...
 ซ่ึงไม่ได้มีแนวทางหลักเกณฑ์
ก าหนดไวเ้ปน็การเฉพาะและยัง
มีโอกาสที่จะซ้อนเหล่ือมกับการ
ใช้เงินของกระทรวงพฒันา
สังคมด้วย..มีโอกาสผิดพลาด
คลาดเคล่ือนได้ง่ายหากไม่จัด
ระเบยีบฐานข้อมูลใหรั้ดกุม
เพยีงพอ

ปจัจัยภายนอก จากการการ
ด าเนนิการที่อาศัยแรงงานจิตอาสา
ซ่อมแซมบา้นพกัอาศัยใหแ้ก่
ผู้ด้อยโอกาส..ที่ไมป่รากแผนการ
ท างานที่ชักเจนว่า มกีารซ้ือ/หรือ
จ้าง ใด ๆ ในแต่ละเคส..ไมพ่บว่ามี
คณะท างานเฉพาะเร่ืองที่ประสาน
อย่างเปน็ระบบ..การใช้จ่าย
งบประมาณที่ผ่านมาจึงเปน็
ลักษณะของการจัดอบรมและทศัน
ศึกษาดูงานของประชาชนจิตอาสา
เทา่นั้น..ไมส่อคคล้องกบัวงเงิน
งบประมาณที่ต้ังไว้สูง...ในส่วนของ
การซ่อมแซมบา้นโดยใช้เงินนอก
งบประมาณมลัีกษณะการเบกิจ่าย
โดยใช้วงเงินเปน็ตัวต้ัง..ไมส่ะทอ้น
ข้อเทจ็จริงในพื้นที(่โดยธรรมชาติ
ไมน่า่จะเทา่กนัทกุเคส แต่ปรากฎ
ว่ามกีารเบกิจ่ายเต็มวงเงิน ทั้งที่
ความจ าเปน็ในการใช้วัสดุย่อม
แตกต่างกนั)

การเบกิจ่ายหมวดค่าใช้สอยหาก
เปน็ไปเพยีงการจัดฝึกอบรมก็
อาจไม่เสียหาย หากแต่มี
รายการจ่ายอื่นๆที่มีความ
จ าเปน็ต่อการท างานของ
ประชาชนกลุ่มจิตอาสาก็ควร
แยกงบประมาณออกไปให้
ชัดเจน เช่น การจัดซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์หรือค่าอาหารขณะ
ปฏบิติัการงานซ่อมแซมบา้นพกั
อาศัยใหแ้ก่ผู้ยากไร้..กรณีใช้เงิน
นอกงบประมาณมีความเส่ียงที่
จะซ้ าซ้อนและคลาดเคล่ือนจาก
ข้อเทจ็จริงหากไม่ตรวจสอบ
ควบคุมอย่างละเอียด

ด้านการเงิน   ( F ) 4 2 8 ปานกลาง งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
 / กองสาธารณสุข ฯ
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แบบ 1  

ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุ
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น
ประเภทความ

เส่ียง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความเส่ียง

ระดับ
ความเส่ียง

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

5 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณียี่เป็งต าบลแม่สูน / ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
การจัดกิจกรรมประเพณี
ทอ้งถิ่นที่มีระยะเวลาเพยีงหนึ่ง
ค่ าคืน(ลอยกระทงตามปฏทินิมี
เพยีงปลีะ 1 วนัโดยไม่ก าหนดให้
เปน็วนัหยุด)การจัดงานอาจมี
การเตรียมการก่อนวนังาน เช่น 
การจัดสถานที่ วสัดุอุปกรณ์ 
เตรียมคณะท างาน ตลอดจน
ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนเข้า
ร่วม แต่ที่ผ่านมามักจะจัดงาน
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับ
งานวนัวชิาการของ
สถาบนัการศึกษาในเขตต าบล ( 
ในนามศูนย์พฒันาคุณภาพ
การศึกษา ฯ) โดยคาดหวงัจะให้
มีคนเข้าร่วมงานเปน็จ านวน
มากขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณ 1
 สัปดาห์

ปจัจับภายนอก:ทั้งสองกิจกรรม
มีกลุ่มเปา้หมายเดียวกัน 
หากแต่ระเบยีบการเบกิจ่ายนั้น
มีข้อจ ากัดอยู่มากไม่สามารถ
เบกิจ่ายได้ครอบคลุมตามความ
เปน็จริงได้ทั้งหมด..เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดบธูวชิาการ 
ของแต่ละโรงเรียน ก็มัก
คาดหวงัการสนับสนุนจาก 
อบต.แต่ไม่มีระเบยีบวธิกีารที่
ก าหนดใหจ้่ายได้โดยตรง...งาน
ประเพณียี่เปง็มีการจัดมหรสพ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับงานรักษาความ
สงบของฝ่ายปกครองที่ไม่อาจ
สนับสนุนภารกิจได้โดยตรง
เนื่องจากอ านาจหน้าที่ที่
กระทรวงมหาดไทยได้แบง่แยก
ไวต่้างหากจากกันอย่างชัดเจน
แล้ว

การเบกิจ่ายค่าจัดงานมหรสพที่
มีประชาชนเข้าร่วมเปน็จ านวน
มาก ..หากพจิารณา
รายละเอียดของกิจกรรมที่ไม่ได้
มีความเกี่ยวเนื่องกับประเพณีที่
จัดโดยตรง..และไม่มีอ านาจ
ควบคุมดูแลความสงบบริเวณ
งาน..มีความเส่ียงในการใช้
จ่ายเงินของรัฐไม่คุ้มค่าและอาจ
มองได้วา่แสวงหาผลประโยชน์
หรือเอื้อประโยชน์ใหบ้างกลุ่ม
แสวงหารายได้ในการจัดงาน
ประเพณี..การเบกิจ่ายโดยอ้อม
สนับสนุนงานวนัวชิาการที่อาจ
เกื้อกูลต่องานประเพณีบา้งแต่
ไม่มีช่องทางการเบกิจ่ายที่แยบ
ยลเพยีงพอ ที่ไม่เปน็การ
ซ้ าซ้อนหรือคลาดเคล่ือนจาก
วตัถุประสงค์

ด้านการปฏบิติั
ตามกฎหมายและ

ระเบยีบ( C )

4 2 8 ปานกลาง งานศาสนาและ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น 
กองการศึกษา ฯ
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แบบ 1  

ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุ
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น
ประเภทความ

เส่ียง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความเส่ียง

ระดับ
ความเส่ียง

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

6 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฯ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม / แผนงานสาธารณสุข ฯ
การเบกิจ่ายโครงการในหมวดค่า
ใช้สอยมีมิติความหลากหลายทั้ง
ประเภทค่าจ้าง/ค่าซ้ือ/
ค่าตอบแทน/ค่าสาธารณูปโภค 
อันพงึมีจ าเปน็ต้องควบคุม
ก ากับดูแลใหม้ีความชัดเจน แต่
ที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนใน
ตัวโครงการเทา่ที่ควร..ทั้งยังไม่มี
ระเบยีบกระทรวงที่วางกรอบ
แนวทางไวเ้ปน็การเฉพาะ..
ภารกิจที่คาบเกี่ยวในอ านาจ
หน้าที่และจ าเปน็ต้องบรูณาการ
ระหวา่งหน่วยงานโอกาส
คลาดเคล่ือนจากประโยชน์
ส่วนรวมจึงมีสูงหากขาดไร้ซ่ึง
ความละเอียดรอบคอบ

ปจัจัยภายใน:ยังไม่พบวา่มีการ
จัดต้ังศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉินที่เปน็รูปธรรมชัดเจนทั้ง
ที่ลักษณะงานมีการจัดก าลังคน
 พาหนะ อุปกรณ์ การส่ือสาร 
ตลอดจนมีรายรับจากการออก
เหตุอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งป ีแต่
ยังไม่มีการวางระเบยีบการ
บริหารจัดการในรูปแบบ
กองทนุหรือการอื่น ๆ ที่ท าให้
รายรับ/รายจ่ายที่เกิดจากการ
ปฏบิติัหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินมี
ความสอดคล้องกัน สามารถ
ประเมินประสิทธภิาพ 
ประสิทธผิลได้ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ

การไม่วางระบบการบริหาร
จัดการศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ที่ครอบคุลมทั้งการเงิน 
บคุคล ทะเบยีนคุมตลอดจน
การบ ารุงรักษาวสัดุครุภณัฑ์
ต่าง ๆ งานสถิติ ฯลฯ ใน
กระบวนงาน อย่างเปน็รูปธรรม
 จึงเส่ียงต่อการเบกิจ่ายที่
คลาดเคล่ือนจากระเบยีบ
กฏหมายที่ใช้อ่างอิงอยู่ได้

ด้านการปฏบิติั
ตามกฎหมายและ

ระเบยีบ( C )

4 2 8 ปานกลาง งานบริการ
สาธารณสุขอื่น กอง

สาธารณสุข ฯ
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แบบ 1  

ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุ
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น
ประเภทความ

เส่ียง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความเส่ียง

ระดับ
ความเส่ียง

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

7 ระบบงานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร / แผนงานบริหารงานคลัง
กิจกรรมงานแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
ข้อมูลแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็น
ปัจจุบัน (ประชาชนยังมี
ระดับการรับรู้ไม่เพียงพอ / 
ผู้ปฏิบัติยังขาดทักษะความรู้
ในเร่ืองใหม่ ๆ)

ท าให้การจัดเก็บภาษีทีดิ่น
และส่ิงปลูกสร้างไม่เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติภาษี
ทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562

มีการเปล่ียนแปลงการ
ส ารวจฐานข้อมูลภาษีทีดิ่น
และส่ิงปลูกสร้างและมีการ
ก าหนดอัตราภาษ(ีแบบ
ใหม)่ตามพระรราชบัญญัติ
ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562

ด้านการปฏบิติั
ตามกฎหมายและ

ระเบยีบ( C )

4 2 8 ปานกลาง งานแผนบริหารงาน
คลัง : กองคลัง ฯ

8 โครงการอาหารกลางวัน รร บ้านล้องอ้อ งบบริหารสถานศึกษา ฯ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ฯ / แผนงานการศึกษา
คุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารกลางวันไม่ครบถ้วน/
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกาย

การก าหนดรายละเอียด
พัสดุทีจ่ะจ้าง ไม่คนึงถึงหลัก
โภชนาการ

เด็กได้รับสารอาหารที่ไม่พยีง
พอต่อการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย

ด้านการด าเนินงาน
 ( o )

4 3 12 สูง งานระดับก่อนวยั
เรียนและ

ประถมศึกษา กอง
การศึกษา ฯ
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แบบ 1  

ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุ
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น
ประเภทความ

เส่ียง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความเส่ียง

ระดับ
ความเส่ียง

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

9 กระบวนงานการเก็บขยะมูลฝอย ฯ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม / แผนงานเคหะและชุมชน
การเก็บขนขยะมูลฝอยใน
วันท าการและการเก็บเศษ
อาหารในวันหยุดไม่มีความ
สอดคล้องกันทัง้เนื้องานและ
เหตุผลในการแบ่งแยก
ภารกิจท าให้มักเกิดการ
สะสมขยะเปียกส่วนเกินอยู่
นอกเหนือการควบคุม

ในภาพรวมการเก็บขนขยะใน
ชุมชน 17 หมู่บา้น เปน็ภารกิจ
ที่กองสาธารณสุข ฯกระท า
ควบคู่กับการรณรงค์ส่งเสริม
การคัดแยกขยะ..หากแต่ในส่วน
ของขยะเปยีกที่งานวชิาการ
เกษตรรับไปนั้นมึการออก
บริการในวนัหยุดราชการเพื่อ
น ามาท าปุ๋ยและน้ าหมักชีวภาพ
ซ่ึงในข้อเทจ็จริงพบวา่มีส่วนเกิน
ที่ไม่สามารถก าจัดทิ้งได้ทั้งหมด
กลับกลายเปน็วา่ อบต.เปน็ผู้
สะสมเศษอาหารอย่างต่อเนื่อง
กระทบกลับไปสู่ชุมชน

กระบวนงานการก าจัดขยะ
ชุมชนเปน็ไปอย่างไม่สอดคล้อง
กับทศิทางที่มุ่งไป...มาตรการคัด
แยกขยะไม่เปน็ผลส าเร็จ

ด้านการด าเนินงาน
 ( o )

4 3 12 สูง งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏกิูล : 
กองสาธารณสุข ฯ
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แบบ 1  

ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุ
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น
ประเภทความ

เส่ียง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความเส่ียง

ระดับ
ความเส่ียง

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

10 โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านล้องอ้อ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา / แผนงานการศึกษา
โครงการทีต้ั่งงบประมาณ
ตามการจัดสรรเงินอุดหนุน
เพือ่ให้สถานศึกษาปรับปรุง
อาคารสถานทีใ่ห้เหมาะสม
กับการจัดบริการทาง
การศึกษา

งบประมาณต้ังไวใ้นกอง
การศึกษา แต่ต้องอาศัยการ
ออกแบบและประมาณราคา
โดยกองช่าง หากไม่วางแผน
กระชับกระบวนงานที่ต้อง
ประสานสอดคล้องกันมักจะไม่
สามารถขับเคล่ือนไปได้อย่าง
เปน็ระบบ

การด าเนินการล่าช้าเบกิจ่ายไม่
ทนัในปงีบประมาณ

ด้านการด าเนินงาน
 ( o )

4 2 8 ปานกลาง งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกับการศึกษา
 : กองการศึกษา ฯ
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แบบ 1  

ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุ
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น
ประเภทความ

เส่ียง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความเส่ียง

ระดับ
ความเส่ียง

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

11 กระบวนงานการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน / ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร / แผนงานบริหารงานทัว่ไป
การบริหารผลประโยชน์
จากทรัพย์สินประเภท
อาคารสถานทีโ่ดยไม่วาง
ระเบียบหลักเกณฑ์หรือ
อัตราการใช้บริการและไม่
เก็บสถิติท าให้ไม่สามารถ
ควบคุมก ากับดูแลอย่างเป็น
ระบบได้

ไม่พบการวางระเบียบใด ๆ 
ทีม่ีความชัดเจนว่าการขอใช้
อาคารสถานทีจ่ัดประชุม
หรือกิจกรรมของหน่วยงาน
ภายนอก....มีเพียงขั้นตอน
การเขียนค าร้องและการ
ออกใบเสร็จ..แต่ไม่ได้
รวบรวมว่าในแต่ละปีมีการ
เก็บค่าธรรมเนียมกี่รายเป็น
เงินเท่าใดสอดคล้องกับการ
ใช้จ่ายเงินเพือ่บ ารุงรักษา
และรายจ่ายสาธารณูปโภค
อาคารนั้นๆหรือไม่

ไม่สามารถค านวณอัตรา
การส้ินเปล่ืองทรัพยากร
การบริหารจัดการทรัพย์สิน
ประเภทอาคารสถานทีไ่ด้

ด้านการด าเนินงาน
 ( o )

4 2 8 ปานกลาง งานบริหารทั่วไป 
ส านักปลัด ฯ
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แบบ 1  

ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุ
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น
ประเภทความ

เส่ียง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความเส่ียง

ระดับ
ความเส่ียง

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

12 งานบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน / แผนงานการเคหะและชุมชน
จากข้อจ ากัดของจ านวน
บุคลากร , อุปกรณ์ของส่วน
งานทีรั่บผิดชอบ ทีม่ี
ขอบข่ายกว้าง เป็นผลให้
ระบบงานบริการสาธารณะ 
การซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในชุมชนไม่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุง บ ารุงรักษา
และพัฒนาระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง สาธารณะ ไม่
ครอบคลุมเพียงพอ ไม่เป็น
ระบบ/ระเบียบ และ ไม่
สอดคล้องกับการขยายตัว
ของชุม

ระบบไฟฟ้าส่องสว่างใน
ชุมชนไม่เพียงพอ ไม่
เหมาะสม ไม่สามารถ
อันตรายจากจุดเส่ียงภัยใน
ชุมชนได้

ด้านการด าเนินงาน
 ( o )

4 2 8 ปานกลาง งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน กองช่าง
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แบบ 2 

ความเส่ียง
ประเภท

ความเส่ียง
วิธีตอบสนองความเส่ียง

รายละเอียดการตอบสนองความเส่ียง/
กิจกรรมการควบคุม

ทางเลือกทีเ่หมาะสม ผู้รับผิดชอบ

1 กระบวนงานการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ ผู้สูงอายุ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต / แผนงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
การจ่ายเงินสงเคราะห์ทีเ่ข้าลักษณะ
ต้องห้าม ตามระเบียบ ฯ ข้อ 6 (4) ...ที่
ตรวจพบภายหลังว่าบางราย.." เป็นผู้
ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
จากหน่วยงานของรัฐ " ** เช่น กรณี
ผู้สูงอายุทีเ่ข้าพักอาศัยในสถาน
สงเคราะห์ ฯ ของรัฐ **

ด้านการ
ด าเนินงาน ( o )

การยอมรับความเส่ียง/การ
ลดหรือควบคุมความเส่ียง/
การหยุดหรือหลีกเล่ียงความ
เส่ียง/การถ่ายโอนความเส่ียง

การสอบทานฐานข้อมูล สถานะการ
ได้รับสิทธิข์องผู้สูงอายุ ระหว่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน กับ 
หน่วยงานส่วนราชการอื่นทีบ่ริการเร่ือง
สถานสงเคราะห์ ฯ ** สถานแรกรับคน
ไร้ทีพ่ึง่ ต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง
 จังหวัดเชียงใหม*่*

การลดหรือควบคุมความเส่ียง งานสวสัดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

 ส านักปลัด ฯ

2 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดและเทคโนโลยีการเกษตร / ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ / แผนงานการเกษตร

การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ทีม่ี
ความหลากหลายแต่ไม่ได้ส่ือสารกับ
ประชาชนหรือเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่องและจริงจัง
มากพอ

ด้านการ
ด าเนินงาน( o )

การยอมรับความเส่ียง/การลด
หรือควบคุมความเส่ียง/การ
หยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง/
การถ่ายโอนความเส่ียง

วางระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บริการตลอดจนสถิติ
ของการใช้บริการที่มีความแม่นย าครอบคลุม
เพยีงพอแก่การตรวจสอบ ยกระดับมาตรฐาน
 การจัดการเรียนรู้ วชิาการเกษตรอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับรายจ่ายที่ได้ใช้ไปใน
แต่ละปงีบประมาณ

การลดหรือควบคุมความเส่ียง งานวชิาการเกษตร 
ส านักปลัด ฯ

การตอบสนองความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
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แบบ 2 

ความเส่ียง
ประเภท

ความเส่ียง
วิธีตอบสนองความเส่ียง

รายละเอียดการตอบสนองความเส่ียง/
กิจกรรมการควบคุม

ทางเลือกทีเ่หมาะสม ผู้รับผิดชอบ

การตอบสนองความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

3 โครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน(SBMLD) /ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา ฯ / แผนงานการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในสังกัด 
อปท. มีลักษณะความเยื้องของ ปปีฏทินิ/
ปงีบประมาณ/ปกีารศึกษา ที่ผ่านมามักพบวา่
การจัดสรรเงินอุดหนุน(ขาเข้า)ไม่สอดคล้อง
กับความจ าเปน็ในการเบกิจ่ายของโครงการ 
เปน็ผลใหบ้างรายการต้องไปขออนุมัติจ่าย
จากรายได้สะสมของสถานศึกษา ทั้ง ๆ ที่มี
ระบไุวใ้นแผนอย่างชัดเจนแล้ว

ด้านการปฏบิติั
ตามกฎหมาย

และระเบยีบ( C
 )

การยอมรับความเส่ียง/การลด
หรือควบคุมความเส่ียง/การ
หยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง/
การถ่ายโอนความเส่ียง

ต้องจัดท ารายละเอียดโครงสร้างทางการเงิน
ทั้งด้านรับและด้านจ่าย ใหม้ีความชัดเจน ใน
กรณีที่จังหวะการเบกิจ่ายเหล่ือมปรู้ีล่วงหน้า
วา่จะเบกิจ่ายไม่ทนัหรือไม่สอดคล้องกับ
ข้อเทจ็จริงใหร้ายงานเหตุผลความจ าเปน็ให้
ผู้บริหารพจิารณาสรรหาช่องทางการใช้
จ่ายเงินโดยไม่ต้องรอการจัดสรรเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลทั้งนี้ต้องเปน็ไปเพื่อรักษา
ประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการเปน็ส าคัญ

การลดหรือควบคุมความเส่ียง งานระดับก่อนวยั
เรียนและ

ประถมศึกษา กอง
การศึกษา ฯ
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แบบ 2 

ความเส่ียง
ประเภท

ความเส่ียง
วิธีตอบสนองความเส่ียง

รายละเอียดการตอบสนองความเส่ียง/
กิจกรรมการควบคุม

ทางเลือกทีเ่หมาะสม ผู้รับผิดชอบ

การตอบสนองความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

4 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่มจิตอาสาในการส่งเสริม ฟื้นฟ ูดูแลสุขภาพ / ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติ / แผนงานสาธารณสุข

การด าเนินการมีขอบข่ายที่ครอบคลุมถึงการ
ซ่อมแซมปรับปรุงที่พกัอาศัยของผู้ด้อยโอกาส
ในพื้นที่ต าบลมีลักษณะที่คล่อมระหวา่งฝ่ายที่
ปฏบิติั ส านักปลัด(งาน พช),กองสาธารณสุข
,และกองช่าง ... ซ่ึงไม่ได้มีแนวทางหลักเกณฑ์
ก าหนดไวเ้ปน็การเฉพาะและยังมีโอกาสที่จะ
ซ้อนเหล่ือมกับการใช้เงินของกระทรวงพฒันา
สังคมด้วย..มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคล่ือนได้
ง่ายหากไม่จัดระเบยีบฐานข้อมูลใหรั้ดกุม
เพยีงพอ

ด้านการเงิน    
  ( F )

การยอมรับความเส่ียง/การลด
หรือควบคุมความเส่ียง/การ
หยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง/
การถ่ายโอนความเส่ียง

วางแผนกระบวนงาน จ าแนกประเภทรายจ่าย
ใหช้ัดเจน หากจ าเปน็ควรแยกรายการออกไป 
เช่น การจ้างเหมา การจัดซ้ือวสัดุ หรือการจัด
อบรม ควรแยกจากกันไม่คลุมเครือ โดย
พจิารณาครอบคลุมถึงการใช้เงินนอก
งบประมาณด้วยใหส้ะทอ้นข้อเทจ็จริง ไม่เข้า
ลักษณะการเบกิจ่ายเต็มวงเงินเปน็ที่ต้ัง 
ขัดแย้งกับบริบทของผู้รับบริการที่ย่อมมี
ความแตกต่างกัน ไม่ใช่การจัดสรรที่เปน็การ
สงเคราะหใ์นอัตราคงที่

การลดหรือควบคุมความเส่ียง งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
 / กองสาธารณสุข ฯ
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แบบ 2 

ความเส่ียง
ประเภท

ความเส่ียง
วิธีตอบสนองความเส่ียง

รายละเอียดการตอบสนองความเส่ียง/
กิจกรรมการควบคุม

ทางเลือกทีเ่หมาะสม ผู้รับผิดชอบ

การตอบสนองความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

5 โครงการอนุรักษ ์สืบสาน วฒันธรรม ประเพณียี่เปง็ต าบลแม่สูน / ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม / แผนงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ่น

การจัดกิจกรรมประเพณีทอ้งถิ่นที่มีระยะเวลา
เพยีงหนึ่งค่ าคืน(ลอยกระทงตามปฏทินิมี
เพยีงปลีะ 1 วนัโดยไม่ก าหนดใหเ้ปน็วนัหยุด)
การจัดงานอาจมีการเตรียมการก่อนวนังาน 
เช่น การจัดสถานที่ วสัดุอุปกรณ์ เตรียม
คณะท างาน ตลอดจนประชาสัมพนัธใ์ห้
ประชาชนเข้าร่วม แต่ที่ผ่านมามักจะจัดงาน
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับงานวนัวชิาการ
ของสถาบนัการศึกษาในเขตต าบล ( ในนาม
ศูนย์พฒันาคุณภาพการศึกษา ฯ) โดย
คาดหวงัจะใหม้ีคนเข้าร่วมงานเปน็จ านวน
มากขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณ 1 สัปดาห์

ด้านการปฏบิติั
ตามกฎหมาย

และระเบยีบ( C
 )

การยอมรับความเส่ียง/การลด
หรือควบคุมความเส่ียง/การ
หยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง/
การถ่ายโอนความเส่ียง

การวางระบบฐานข้อมูลกิจกรรมประเพณี...
จ าแนกประเภทผู้เข้าร่วม เช่น ประชาชน
ทั่วไป ตัวแทนหน่วบงาน วดั ฝ่ายปกครอง 
ฯลฯ ใหช้ัดเจนแต่แคบลงโฟกัสไปที่กิจกรรม
วฒันธรรมวา่มีรายการเบกิจ่าย ซ้ือหรือจ้างแค่
ไหน...ส่วนของการจัดมหรสพควรพจิารณา
เทา่ที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีเทา่นั้น...ส่วนการ
พว่งงานวนัวชิาการไวใ้นก าหนดการและ
สถานที่เดียวกันควรพจิารณาปรับรูปแบบ
เทา่ที่สามารถเบกิจ่ายได้โดยไม่ต้องเล่ียงบาลี

การลดหรือควบคุมความเส่ียง งานศาสนาและ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น 
กองการศึกษา ฯ

34



แบบ 2 

ความเส่ียง
ประเภท

ความเส่ียง
วิธีตอบสนองความเส่ียง

รายละเอียดการตอบสนองความเส่ียง/
กิจกรรมการควบคุม

ทางเลือกทีเ่หมาะสม ผู้รับผิดชอบ

การตอบสนองความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

6 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฯ / ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม / แผนงานสาธารณสุข ฯ

การเบิกจา่ยโครงการในหมวดค่าใช้สอยมีมิติ
ความหลากหลายทั้งประเภทค่าจา้ง/ค่าซ้ือ/
ค่าตอบแทน/ค่าสาธารณูปโภค อันพึงมี
จ าเป็นต้องควบคุมก ากบัดูแลให้มีความชัดเจน 
แต่ที่ผ่านมายงัไม่มีความชัดเจนในตัวโครงการ
เท่าที่ควร..ทั้งยงัไม่มีระเบียบกระทรวงที่วาง
กรอบแนวทางไวเ้ป็นการเฉพาะ..ภารกจิที่คาบ
เกี่ยวในอ านาจหน้าที่และจ าเป็นต้องบูรณาการ
ระหวา่งหน่วยงานโอกาสคลาดเคล่ือนจาก
ประโยชน์ส่วนรวมจงึมีสูงหากขาดไร้ซ่ึงความ
ละเอียดรอบคอบ

ด้านการปฏบิติั
ตามกฎหมาย

และระเบยีบ( C
 )

การยอมรับความเส่ียง/การลด
หรือควบคุมความเส่ียง/การ
หยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง/
การถ่ายโอนความเส่ียง

วางระบบฐานข้อมูลใหท้นัสมัยมากขึ้น
สามารถตรวจนับและวเิคราะหไ์ด้ถึงปริมาณ
การปฏบิติัหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินตาม
สถานการณ์จริงและครอบคลุมถึงข้อมูล
รายรับจากเครือข่ายโรงพยาบาล/สถิติการ
เผชิญเหตุ...เพื่อสามารถบริหารจัดการ
รูปแบบกองทนุอย่างแทจ้ริง

การลดหรือควบคุมความเส่ียง งานบริการ
สาธารณสุขอื่น กอง

สาธารณสุข ฯ

7 ระบบงานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร / แผนงานบริหารงานคลัง
กิจกรรมงานแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ข้อมูลแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน 
(ประชาชนยังมีระดับการรับรู้ไม่เพียงพอ
 / ผู้ปฏิบัติยังขาดทักษะความรู้ในเร่ือง
ใหม่ ๆ)

ด้านการปฏบิติั
ตามกฎหมาย

และระเบยีบ( C
 )

การยอมรับความเส่ียง/การ
ลดหรือควบคุมความเส่ียง/
การหยุดหรือหลีกเล่ียงความ
เส่ียง/การถ่ายโอนความเส่ียง

การวางระบบการส่ือสารองค์ความรู้สู่
ภายนอก โดยให้ความส าคัญกบัการเปิด
ช่องทางเขา้ถงึองค์ความรู้ทีท่ันสมัยเพงีพอ
แกก่ารเขา้ใจในระบบฐานภาษีใหม่(เน้น
เร่ืองการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น)...ทัง้ด้าน
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

การลดหรือควบคุมความเส่ียง งานแผนบริหารงาน
คลัง : กองคลัง ฯ
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แบบ 2 

ความเส่ียง
ประเภท

ความเส่ียง
วิธีตอบสนองความเส่ียง

รายละเอียดการตอบสนองความเส่ียง/
กิจกรรมการควบคุม

ทางเลือกทีเ่หมาะสม ผู้รับผิดชอบ

การตอบสนองความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

8 โครงการอาหารกลางวัน รร บ้านล้องอ้อ งบบริหารสถานศึกษา ฯ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ฯ / แผนงานการศึกษา
คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
กลางวันไม่ครบถ้วน/ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของร่างกาย

ด้านการ
ด าเนินงาน ( o )

การยอมรับความเส่ียง/การ
ลดหรือควบคุมความเส่ียง/
การหยุดหรือหลีกเล่ียงความ
เส่ียง/การถ่ายโอนความเส่ียง

ใช้โปรแกรม School Lunch ช่วยใน
การค านวณคุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารทีจ่พก าหนดในรายละเอียดพัสดุ
ทีจ่ะจ้าง

การลดหรือควบคุมความเส่ียง งานระดับก่อนวยั
เรียนและ

ประถมศึกษา กอง
การศึกษา ฯ

9 กระบวนงานการเก็บขยะมูลฝอย ฯ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม / แผนงานเคหะและชุมชน

การเก็บขนขยะมูลฝอยในวันท าการ
และการเก็บเศษอาหารในวันหยุดไม่มี
ความสอดคล้องกันทัง้เนื้องานและ
เหตุผลในการแบ่งแยกภารกิจท าให้มัก
เกิดการสะสมขยะเปียกส่วนเกินอยู่
นอกเหนือการควบคุม

ด้านการ
ด าเนินงาน ( o )

การยอมรับความเส่ียง/การ
ลดหรือควบคุมความเส่ียง/
การหยุดหรือหลีกเล่ียงความ
เส่ียง/การถ่ายโอนความเส่ียง

การวางระบบการก าจัด คัดแยก ขยะ
มูลฝอย ทุกประเภท ควรให้เบ็ดเสร็จใน
กระบวนงานเดียวไม่แบ่งแยก .. หากแต่
ต้องเพิม่รายละเอียดฐานข้อมูลสถิติที่
สะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น ไม่ปิดบัง
อ าพรางปัญหา..ส่วนการจะให้ความรู้
และคาดหวังให้ชุมชนมีส่วนร่วมนั้นก็
ควรปฏิบัติต่อไปอย่างถูกหลักและ
จริงจังมากขึ้นไม่ใช่แบกรับภาระเกินตัว
โดยไม่สามารถขับเคล่ือนให้มีผลสัมฤทธิ์
ได้

การลดหรือควบคุมความเส่ียง งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏกิูล : 
กองสาธารณสุข ฯ
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แบบ 2 

ความเส่ียง
ประเภท

ความเส่ียง
วิธีตอบสนองความเส่ียง

รายละเอียดการตอบสนองความเส่ียง/
กิจกรรมการควบคุม

ทางเลือกทีเ่หมาะสม ผู้รับผิดชอบ

การตอบสนองความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

10 โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านล้องอ้อ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา / แผนงานการศึกษา
โครงการทีต้ั่งงบประมาณตามการ
จัดสรรเงินอุดหนุนเพือ่ให้สถานศึกษา
ปรับปรุงอาคารสถานทีใ่ห้เหมาะสมกับ
การจัดบริการทางการศึกษา

ด้านการ
ด าเนินงาน ( o )

การยอมรับความเส่ียง/การ
ลดหรือควบคุมความเส่ียง/
การหยุดหรือหลีกเล่ียงความ
เส่ียง/การถ่ายโอนความเส่ียง

ส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้องประสานข้อมูล
กันล่วงหน้าก่อนต้ังงบประมาณ จ าแนก
ประเภทรายจ่ายให้ตรงกับข้อเท็จจริง
ภายในกรอบวงเงินทีไ่ด้รับการจัดสรร

การลดหรือควบคุมความเส่ียง งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกับการศึกษา
 : กองการศึกษา ฯ

11 กระบวนงานการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน / ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร / แผนงานบริหารงานทัว่ไป

การบริหารผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ประเภทอาคารสถานทีโ่ดยไม่วาง
ระเบียบหลักเกณฑ์หรืออัตราการใช้
บริการและไม่เก็บสถิติท าให้ไม่สามารถ
ควบคุมก ากับดูแลอย่างเป็นระบบได้

ด้านการ
ด าเนินงาน ( o )

การยอมรับความเส่ียง/การ
ลดหรือควบคุมความเส่ียง/
การหยุดหรือหลีกเล่ียงความ
เส่ียง/การถ่ายโอนความเส่ียง

รวบรวมข้อมูลสถิติการใช้อาคาร
สถานทีท่ีเ่รียกเก็บค่าธรรมเนียมทุก
ประเภท รายรับ รายจ่าย ทีเ่กี่ยวข้อง 
ตลอดจนการวางระบบ ระเบียบ อย่าง
เป็นรูปธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

การลดหรือควบคุมความเส่ียง งานบริหารทั่วไป 
ส านักปลัด ฯ
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แบบ 2 

ความเส่ียง
ประเภท

ความเส่ียง
วิธีตอบสนองความเส่ียง

รายละเอียดการตอบสนองความเส่ียง/
กิจกรรมการควบคุม

ทางเลือกทีเ่หมาะสม ผู้รับผิดชอบ

การตอบสนองความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

12 งานบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน / แผนงานการเคหะและชุมชน
จากข้อจ ากัดของจ านวนบุคลากร , 
อุปกรณ์ของส่วนงานทีรั่บผิดชอบ ทีม่ี
ขอบข่ายกว้าง เป็นผลให้ระบบงาน
บริการสาธารณะ การซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในชุมชนไม่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ด้านการ
ด าเนินงาน ( o )

การยอมรับความเส่ียง/การ
ลดหรือควบคุมความเส่ียง/
การหยุดหรือหลีกเล่ียงความ
เส่ียง/การถ่ายโอนความเส่ียง

วางระบบฐานข้อมูลจุดบริการไฟฟ้า
สาธารณะทัง้ต าบล ให้ครอบคลุมทัง้ 
เส้นทาง พิกัดทีต้ั่ง ชนิดประเภทของ
วัสดุอุปกรณ์ระบบการติดต้ัง แหล่ง
ต่อเชื่อมพลังงานไฟฟ้า ให้เพียงพอแก่
การบริหารจัดการอย่างทัว่ถึง ต่อเนื่อง 
และเปีย่มประสิทธิภาพ

การลดหรือควบคุมความเส่ียง งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน กองช่าง
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แบบ 3  

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนนรวม

1 กระบวนงานการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ ผู้สูงอายุ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต / แผนงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
การจ่ายเงินสงเคราะห์ทีเ่ข้า
ลักษณะต้องห้าม ตามระเบียบ ฯ
 ข้อ 6 (4) ...ทีต่รวจพบภายหลัง
ว่าบางราย.." เป็นผู้ได้รับ
สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่น
ใดจากหน่วยงานของรัฐ " ** เช่น
 กรณีผู้สูงอายุทีเ่ข้าพักอาศัยใน
สถานสงเคราะห์ ฯ ของรัฐ **

ด้านการ
ด าเนินงาน (

 o )

8 การสอบทานฐานข้อมูล 
สถานะการได้รับสิทธิข์อง
ผู้สูงอายุ ระหว่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน กับ
 หน่วยงานส่วนราชการอื่น
ทีบ่ริการเร่ืองสถาน
สงเคราะห์ ฯ ** สถานแรก
รับคนไร้ทีพ่ึง่ ต าบลสัน
มหาพน อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม*่*

ภายในเดือน...... สามารถบูรณา
การฐานข้อมูลผู้
อยู่ในข่ายได้รับ
การสงเคราะห์ได้
อย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ

1 1 1 งานสวสัดิการ
สังคมและ

สังคมสงเคราะห์
 ส านักปลัด ฯ

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
ผลส าเร็จที่
คาดหวัง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

การตอบสนองความเส่ียง/
กิจกรรมการควบคุม

ระดับ
ความ
เส่ียง

ประเภท
ความเส่ียง

ความเส่ียง
ระดับความเส่ียงที่คาดหวงัหลังด าเนินการ
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แบบ 3  

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนนรวม

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
ผลส าเร็จที่
คาดหวัง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

การตอบสนองความเส่ียง/
กิจกรรมการควบคุม

ระดับ
ความ
เส่ียง

ประเภท
ความเส่ียง

ความเส่ียง
ระดับความเส่ียงที่คาดหวงัหลังด าเนินการ

2 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดและเทคโนโลยีการเกษตร / ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ / แผนงานการเกษตร
การบริหารจัดการศูนย์การ
เรียนรู้ทีม่ีความหลากหลายแต่
ไม่ได้ส่ือสารกับประชาชนหรือ
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่องและจริงจัง
มากพอ

ด้านการ
ด าเนินงาน (

 o )

6 วางระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ
ตลอดจนสถิติของการใช้บริการ
ที่มีความแม่นย าครอบคลุม
เพยีงพอแก่การตรวจสอบ 
ยกระดับมาตรฐาน การจัดการ
เรียนรู้ วชิาการเกษตรอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับ
รายจ่ายที่ได้ใช้ไปในแต่ละ
ปงีบประมาณ

ภายในเดือน...... ระบบฐานข้อมูล
ผู้รับบริการ/การ
จัดการด้านวชิาการ
ที่สามารถพฒันา
เปน็หลักสูตรได้/มี
ระบบสมาชิก
เชื่อมโยงกับคณะ
กรรมการบริหาร

1 1 1 งานวชิาการ
เกษตร ส านัก

ปลัด ฯ
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แบบ 3  

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนนรวม

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
ผลส าเร็จที่
คาดหวัง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

การตอบสนองความเส่ียง/
กิจกรรมการควบคุม

ระดับ
ความ
เส่ียง

ประเภท
ความเส่ียง

ความเส่ียง
ระดับความเส่ียงที่คาดหวงัหลังด าเนินการ

3 โครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBMLD) /ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ฯ / แผนงานการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาใน
สังกัด อปท. มีลักษณะความเยื้องของ
 ปปีฏทินิ/ปงีบประมาณ/ปกีารศึกษา
 ที่ผ่านมามักพบวา่การจัดสรรเงิน
อุดหนุน(ขาเข้า)ไม่สอดคล้องกับความ
จ าเปน็ในการเบกิจ่ายของโครงการ 
เปน็ผลใหบ้างรายการต้องไปขอ
อนุมัติจ่ายจากรายได้สะสมของ
สถานศึกษา ทั้ง ๆ ที่มีระบไุวใ้นแผน
อย่างชัดเจนแล้ว

ด้านการ
ปฏบิติัตาม
กฎหมาย

และระเบยีบ
( C )

8 ต้องจัดท ารายละเอยีดโครงสร้าง
ทางการเงินทั้งด้านรับและด้านจ่าย
 ใหม้คีวามชัดเจน ในกรณีที่จังหวะ
การเบกิจ่ายเหล่ือมปรู้ีล่วงหนา้ว่า
จะเบกิจ่ายไมท่นัหรือไมส่อดคล้อง
กบัข้อเทจ็จริงใหร้ายงานเหตุผล
ความจ าเปน็ใหผู้้บริหารพจิารณา
สรรหาช่องทางการใช้จ่ายเงินโดย
ไมต้่องรอการจัดสรรเงินอดุหนนุ
จากรัฐบาลทั้งนี้ต้องเปน็ไปเพื่อ
รักษาประโยชนข์องประชาชน
ผู้รับบริการเปน็ส าคัญ

ภายในเดือน...... รายละเอียด
โครงการมีความ
ชัดเจนและสามารถ
ด าเนินการได้
ทนัเวลาสามารถ
บริหารได้ทั้ง 3 มิติ 
คือ ปกีารศึกษา 
ปงีบประมาณ ปี
ปฏทินิ ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธภิาพ

1 1 1 งานระดับก่อน
วยัเรียนและ

ประถมศึกษา 
กองการศึกษา ฯ
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แบบ 3  

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนนรวม

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
ผลส าเร็จที่
คาดหวัง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

การตอบสนองความเส่ียง/
กิจกรรมการควบคุม

ระดับ
ความ
เส่ียง

ประเภท
ความเส่ียง

ความเส่ียง
ระดับความเส่ียงที่คาดหวงัหลังด าเนินการ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มจิตอาสาในการส่งเสริม ฟืน้ฟู ดูแลสุขภาพ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต / แผนงานสาธารณสุข
การด าเนินการมีขอบข่ายที่
ครอบคลุมถึงการซ่อมแซมปรับปรุงที่
พกัอาศัยของผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
ต าบลมีลักษณะที่คล่อมระหวา่งฝ่าย
ที่ปฏบิติั ส านักปลัด(งาน พช),กอง
สาธารณสุข,และกองช่าง ... ซ่ึงไม่ได้มี
แนวทางหลักเกณฑ์ก าหนดไวเ้ปน็การ
เฉพาะและยังมีโอกาสที่จะซ้อน
เหล่ือมกับการใช้เงินของกระทรวง
พฒันาสังคมด้วย..มีโอกาสผิดพลาด
คลาดเคล่ือนได้ง่ายหากไม่จัดระเบยีบ
ฐานข้อมูลใหรั้ดกุมเพยีงพอ

ด้านการเงิน
   ( F )

8 วางแผนกระบวนงาน จ าแนก
ประเภทรายจ่ายใหช้ัดเจน หาก
จ าเปน็ควรแยกรายการออกไป เช่น
 การจ้างเหมา การจัดซ้ือวัสดุ หรือ
การจัดอบรม ควรแยกจากกนัไม่
คลุมเครือ โดยพจิารณาครอบคลุม
ถึงการใช้เงินนอกงบประมาณด้วย
ใหส้ะทอ้นข้อเทจ็จริง ไมเ่ข้า
ลักษณะการเบกิจ่ายเต็มวงเงินเปน็
ที่ต้ัง ขัดแย้งกบับริบทของ
ผู้รับบริการที่ย่อมมคีวามแตกต่าง
กนั ไมใ่ช่การจัดสรรที่เปน็การ
สงเคราะหใ์นอตัราคงที่

ภายในเดือน...... มีความชัดเจนใน
การด าเนินกิจกรรม
..ประหยัด
งบประมาณได้..
สามารถกระจาย
ประโยชน์อย่างทั่วถึง

1 1 1 งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
 ฯ
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แบบ 3  

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนนรวม

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
ผลส าเร็จที่
คาดหวัง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

การตอบสนองความเส่ียง/
กิจกรรมการควบคุม

ระดับ
ความ
เส่ียง

ประเภท
ความเส่ียง

ความเส่ียง
ระดับความเส่ียงที่คาดหวงัหลังด าเนินการ

5 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณียี่เป็งต าบลแม่สูน
การจัดกิจกรรมประเพณีทอ้งถิ่นที่มี
ระยะเวลาเพยีงหนึ่งค่ าคืน(ลอย
กระทงตามปฏทินิมีเพยีงปลีะ 1 วนั
โดยไม่ก าหนดใหเ้ปน็วนัหยุด)การจัด
งานอาจมีการเตรียมการก่อนวนังาน 
เช่น การจัดสถานที่ วสัดุอุปกรณ์ 
เตรียมคณะท างาน ตลอดจน
ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนเข้าร่วม 
แต่ที่ผ่านมามักจะจัดงานในช่วง
ระยะเวลาเดียวกันกับงานวนัวชิาการ
ของสถาบนัการศึกษาในเขตต าบล ( 
ในนามศูนย์พฒันาคุณภาพการศึกษา
 ฯ) โดยคาดหวงัจะใหม้ีคนเข้าร่วมงาน
เปน็จ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประมาณ 1 สัปดาห์

ด้านการ
ปฏบิติัตาม
กฎหมาย

และระเบยีบ
( C )

8 การวางระบบฐานข้อมลูกจิกรรม
ประเพณี...จ าแนกประเภท
ผู้เข้าร่วม เช่น ประชาชนทั่วไป ตัว
แทนหนว่บงาน วัด ฝ่ายปกครอง 
ฯลฯ ใหช้ัดเจนแต่แคบลงโฟกสัไป
ที่กจิกรรมวัฒนธรรมว่ามรีายการ
เบกิจ่าย ซ้ือหรือจ้างแค่ไหน...ส่วน
ของการจัดมหรสพควรพจิารณา
เทา่ที่เกี่ยวเนื่องกบัประเพณีเทา่นั้น
...ส่วนการพว่งงานวันวิชาการไว้ใน
ก าหนดการและสถานที่เดียวกนั
ควรพจิารณาปรับรูปแบบเทา่ที่
สามารถเบกิจ่ายได้โดยไมต้่องเล่ียง
บาลี

ภายในเดือน...... การใช้จ่าย
งบประมาณอยู่ใน
ขอบเขตหน้าที่และ
สามารถควบคุมได้..
ประชาชนมีส่วนร่วม
อย่างเปน็รูปธรรม
มากขึ้น..สามารถสืบ
สานประเพณียี่เปง็ที่
มีอัตลักษณ์ 
แตกต่างจากลอย
กระทง ชัดเจนเปน็
วชิาการมากขึ้น
อย่างแทจ้ริง

1 1 1 งานศาสนาและ
วฒันธรรม

ทอ้งถิ่น กอง
การศึกษา ฯ

43



แบบ 3  

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนนรวม

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
ผลส าเร็จที่
คาดหวัง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

การตอบสนองความเส่ียง/
กิจกรรมการควบคุม

ระดับ
ความ
เส่ียง

ประเภท
ความเส่ียง

ความเส่ียง
ระดับความเส่ียงที่คาดหวงัหลังด าเนินการ

6 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฯ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม / แผนงานสาธารณสุข ฯ
การเบกิจ่ายโครงการในหมวดค่าใช้
สอยมีมิติความหลากหลายทั้ง
ประเภทค่าจ้าง/ค่าซ้ือ/ค่าตอบแทน/
ค่าสาธารณูปโภค อันพงึมีจ าเปน็ต้อง
ควบคุมก ากับดูแลใหม้ีความชัดเจน 
แต่ที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนในตัว
โครงการเทา่ที่ควร..ทั้งยังไม่มีระเบยีบ
กระทรวงที่วางกรอบแนวทางไวเ้ปน็
การเฉพาะ..ภารกิจที่คาบเกี่ยวใน
อ านาจหน้าที่และจ าเปน็ต้องบรูณา
การระหวา่งหน่วยงานโอกาส
คลาดเคล่ือนจากประโยชน์ส่วนรวม
จึงมีสูงหากขาดไร้ซ่ึงความละเอียด
รอบคอบ

ด้านการ
ปฏบิติัตาม
กฎหมาย

และระเบยีบ
( C )

8 วางระบบฐานข้อมูลใหท้นัสมัย
มากขึ้นสามารถตรวจนับและ
วเิคราะหไ์ด้ถึงปริมาณการ
ปฏบิติัหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินตาม
สถานการณ์จริงและครอบคลุม
ถึงข้อมูลรายรับจากเครือข่าย
โรงพยาบาล/สถิติการเผชิญเหตุ
...เพื่อสามารถบริหารจัดการ
รูปแบบกองทนุอย่างแทจ้ริง

ภายในเดือน...... ระบบฐานข้อมูล 
รายรับ รายจ่าย 
สถิติ การบริหาร
จัดการกองทนุเวช
กิจฉุกเฉินเปน็ระบบ
และโปร่งใสมี
มาตรฐาน

1 1 1 งานบริการ
สาธารณสุขอื่น 
กองสาธารณสุข

 ฯ
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แบบ 3  

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนนรวม

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
ผลส าเร็จที่
คาดหวัง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

การตอบสนองความเส่ียง/
กิจกรรมการควบคุม

ระดับ
ความ
เส่ียง

ประเภท
ความเส่ียง

ความเส่ียง
ระดับความเส่ียงที่คาดหวงัหลังด าเนินการ

7 ระบบแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯ รูปแบบใหม่ ( ตาม พรบ.ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง ) / ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร / แผนงานบริหารงานคลัง
กิจกรรมงานแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่
เป็นปัจจุบัน (ประชาชนยังมี
ระดับการรับรู้ไม่เพียงพอ / ผู้
ปฏิบัติยังขาดทักษะความรู้ใน
เร่ืองใหม่ ๆ)

ด้านการ
ปฏบิติัตาม
กฎหมาย

และระเบยีบ
( C )

8 การวางระบบการส่ือสาร
องค์ความรู้สู่ภายนอก โดย
ให้ความส าคัญกับการเปิด
ช่องทางเข้าถึงองค์ความรู้ที่
ทันสมัยเพีงพอแก่การเข้าใจ
ในระบบฐานภาษีใหม(่เน้น
เร่ืองการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน)...ทัง้ด้าน
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

ภายในเดือน...... สามารถเปดิช่อง
ทางการเข้าถึง
บริการความรู้ใน
ระบบฐานภาษใีหม่
ใหป้ระชาชนเข้าใจ
เพยีงพอแก่การ
ปฏบิติัขณะที่เจ้า
หน้ามีความคล่องตัว
ในการใหค้ าปรึกษา
และปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลใหท้นัสมัย

1 1 1 งานแผน
บริหารงานคลัง
 : กองคลัง ฯ

8 โครงการอาหารกลางวัน รร บ้านล้องอ้อ งบบริหารสถานศึกษา ฯ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ฯ / แผนงานการศึกษา
คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
กลางวันไม่ครบถ้วน/ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของร่างกาย

ด้านการ
ด าเนินงาน (

 o )

12 ใช้โปรแกรม School 
Lunch ช่วยในการค านวณ
คุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารทีจ่พก าหนดใน
รายละเอียดพัสดุทีจ่ะจ้าง

ภายในเดือน...... อาหารกลางวันมี
คุณค่าทาง
โภชนาการ
ครบถ้วน

1 1 1 งานระดับก่อน
วยัเรียนและ

ประถมศึกษา 
กองการศึกษา ฯ
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แบบ 3  

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนนรวม

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
ผลส าเร็จที่
คาดหวัง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

การตอบสนองความเส่ียง/
กิจกรรมการควบคุม

ระดับ
ความ
เส่ียง

ประเภท
ความเส่ียง

ความเส่ียง
ระดับความเส่ียงที่คาดหวงัหลังด าเนินการ

9 กระบวนงานการเก็บขยะมูลฝอย ฯ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม / แผนงานเคหะและชุมชน

การเก็บขนขยะมูลฝอยในวันท า
การและการเก็บเศษอาหารใน
วันหยุดไม่มีความสอดคล้องกัน
ทัง้เนื้องานและเหตุผลในการ
แบ่งแยกภารกิจท าให้มักเกิดการ
สะสมขยะเปียกส่วนเกินอยู่
นอกเหนือการควบคุม

ด้านการ
ด าเนินงาน (

 o )

12 การจัดการขยะตกค้าง
สามารถด าเนินการได้
เบ็ดเสร็จไม่เกิดภาวะการ
เกี่ยงภารกิจระหว่างส่วน
ราชการ...หากงานวิชาการ
เกษตรไม่สามารถแปรรูป
เศษอาหารได้ก็ไม่ควรสะสม
ไว.้.กองสาธารณสุขควรวาง
ระบบให้สามารถก าจัด
ออกไปได้ในกระบวนงาน
เด่ียวกันกับขยะทัว่ไป

ภายในเดือน...... กระบวนงาน
ก าจัดขยะมูลฝอย
ของชุมชน
สามารถด าเนินไป
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1 1 1 งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิง
ปฏกิูล : กอง
สาธารณสุข ฯ
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แบบ 3  

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนนรวม

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
ผลส าเร็จที่
คาดหวัง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

การตอบสนองความเส่ียง/
กิจกรรมการควบคุม

ระดับ
ความ
เส่ียง

ประเภท
ความเส่ียง

ความเส่ียง
ระดับความเส่ียงที่คาดหวงัหลังด าเนินการ

10 โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านล้องอ้อ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา / แผนงานการศึกษา
โครงการทีต้ั่งงบประมาณตาม
การจัดสรรเงินอุดหนุนเพือ่ให้
สถานศึกษาปรับปรุงอาคาร
สถานทีใ่ห้เหมาะสมกับการ
จัดบริการทางการศึกษา

ด้านการ
ด าเนินงาน (

 o )

8 ส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้อง
ประสานข้อมูลกันล่วงหน้า
ก่อนต้ังงบประมาณ จ าแนก
ประเภทรายจ่ายให้ตรงกับ
ข้อเท็จจริงภายในกรอบ
วงเงินทีไ่ด้รับการจัดสรร

ภายในเดือน...... สามารถปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนได้อย่าง
คล่องตัวไม่เป็น
อุปสรรคขัดขวาง
การจัดการเรียน
การสอน

1 1 1 งานบริหาร
ทัว่ไป

เกี่ยวกับ
การศึกษา : 

กองการศึกา ฯ

11 กระบวนงานการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน / ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร / แผนงานบริหารงานทัว่ไป
การบริหารผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินประเภทอาคารสถานที่
โดยไม่วางระเบียบหลักเกณฑ์
หรืออัตราการใช้บริการและไม่
เก็บสถิติท าให้ไม่สามารถควบคุม
ก ากับดูแลอย่างเป็นระบบได้

ด้านการ
ด าเนินงาน (

 o )

8 รวบรวมข้อมูลสถิติการใช้
อาคารสถานทีท่ีเ่รียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมทุกประเภท 
รายรับ รายจ่าย ทีเ่กี่ยวข้อง
 ตลอดจนการวางระบบ 
ระเบียบ อย่างเป็นรูปธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้

ภายในเดือน...... สามารถวางระบบ
 ระเบียบ ก ากับ
ดูแลได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1 1 1 งานบริหาร
ทั่วไป ส านัก

ปลัด ฯ
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แบบ 3  

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนนรวม

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
ผลส าเร็จที่
คาดหวัง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

การตอบสนองความเส่ียง/
กิจกรรมการควบคุม

ระดับ
ความ
เส่ียง

ประเภท
ความเส่ียง

ความเส่ียง
ระดับความเส่ียงที่คาดหวงัหลังด าเนินการ

12 งานบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน / แผนงานการเคหะและชุมชน
จากข้อจ ากัดของจ านวนบุคลากร
 , อุปกรณ์ของส่วนงานที่
รับผิดชอบ ทีม่ีขอบข่ายกว้าง 
เป็นผลให้ระบบงานบริการ
สาธารณะ การซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในชุมชนไม่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการ
ด าเนินงาน (

 o )

8 วางระบบฐานข้อมูลจุด
บริการไฟฟ้าสาธารณะทัง้
ต าบล ให้ครอบคลุมทัง้ 
เส้นทาง พิกัดทีต้ั่ง ชนิด
ประเภทของวัสดุอุปกรณ์
ระบบการติดต้ัง แหล่ง
ต่อเชื่อมพลังงานไฟฟ้า ให้
เพียงพอแก่การบริหาร
จัดการอย่างทัว่ถึง ต่อเนื่อง 
และเปีย่มประสิทธิภาพ

ภายในเดือน...... สามารถวางระบบ
จดุบริการไฟฟา้
สาธารณะทัง้ต าบล
 ให้ครอบคลุม
เพยีงพอแกก่าร
บริหารจดัการ
อยา่งทัว่ถงึ 
ต่อเนื่อง และ
เปีย่มประสิทธิภาพ

1 1 1 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน
 กองช่าง
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แบบ 5 

รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภำยใน 
 

เรียน ………………………(1)…………………..…… 
 

ผู้ตรวจสอบภายในของ…………………..……(2)..........................ได้สอบทานการประเมินผลการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ...(3).... เดือน ............................. พ.ศ. ............ 
ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล      ว่า
หน่วยงานของรัฐจะสามารถจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงาน 
ของรัฐ อันจะท าให้เกิดความเชื่อถือได้ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ  

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงของ
................................(4). ..............................  มีความเพียงพอ มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 

 

 

                                            ลายมือชื่อ ....................(5)............................. 
      ต าแหน่ง .......................(6)............................. 
      วันที่...(7)...เดือน ..................... พ.ศ. ............. 
 

กรณีได้สอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับควำมเสี่ยง 
และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงหรือกำรปรับปรุงมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำหรับควำมเสี่ยงดังกล่ำว 
ให้รำยงำนข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่ำวในวรรคสำม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงและ
หรือการปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยง (๘)       
    1.1.......................................................................................................................... ..... 
    1.2...................................................................................................................... ......... 
  2. การบริหารจัดการความเสี่ยงและหรือการปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยง (๙)  
    2.1.......................................................................................................................... ..... 
    2.2.......................................................................................................................... ..... 

 

แบบ 4 
แบบ 4 
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ค ำอธิบำยแบบรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (แบบ 2) 

 

(1) ระบตุ าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(2) ระบหุน่วยงานของรัฐ 
(3) ระบวุันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
(4) ระบุหน่วยงานของรัฐ 
(5) ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบภายใน 
(6) ระบุต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 
(7) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
(8) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง 
(9) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและหรือการ
ปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม(8) 
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