
 

 
 
 
 

แผนการบริหารจดัการความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ตาม : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 
[จัดท าตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (1)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 



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.2564 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 มกราคม 2564 
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แบบ 1  

ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุ
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น
ประเภทความ

เส่ียง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความเส่ียง

ระดับ
ความเส่ียง

ผู้รับผิดชอบ

ความคลาดเคล่ือนของจ านวน
ประชาชนและตัวแทนส่วน
ราชการผู้เข้าร่วม กระทบต่อการ
เบกิค่าใช้จ่ายของโครงการไม่
ตรงตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย
ที่ระบใุนโครงการ

ปจัจัยภายนอก:การเลือกออก
หน่วยบริการในวนัและเวลา
ราชการโดยก าหนดช่วง
ระยะเวลาใหบ้ริหารเพยีงคร่ึง
วนันั้นมีโอกาสที่ประชาชน
บางส่วนติดขัดด้วยนัดหมายหรือ
เปน็การลงแรงงานตามฤดูกาลที่
อาจหลีกเล่ียงไม่ได้ ท าใหเ้สีย
โอกาสในการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ อีกทั้งการคาดคะเนวสัดุ
อุปกรณ์ที่จ าเปน็ของหน่วย
บริการก็ยากแก่การคาดคะเน
อย่างแม่นย า จึงมีโอกาสเปน็ไป
ได้ ทั้งส่วนขาด/หรือเกิน ไม่
คุ้มค่ากับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ

การส่ือสารโดยอ้อมผ่านหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บา้นเปน็
การส่ือสารเพยีงด้านเดียวไม่ได้
วางระบบการตอบรับไว ้จึงเปดิ
โอกาสใหเ้กิดความคลาดเคล่ือน
ได้ ทั้งด้านผู้รับบริการ และผู้
ใหบ้ริการ

ด้านการด าเนินงาน
 ( o )

4 2 8 ปานกลาง งานบริหารทั่วไป 
ส านักปลัด ฯ

1 โครงการ อบต.พบประชาชน /  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และ การบริหาร / แผนงานบริหารงานทัว่ไป

การประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2564

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
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องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

การบริหารจัดการศูนย์การ
เรียนรู้ที่มีความหลากหลายแต่
ไม่ได้ส่ือสารกับประชาชนหรือ
เกษตรกรกลุ่มเปา้หมายอย่างมี
ปฏสัิมพนัธต่์อเนื่องและจริงจัง
มากพอท าใหท้ศิทางการ
ด าเนินการของศูนย์ ฯ 
ขับเคล่ือนผิดทศิทางที่ควรเปน็ 
เนิ่นนานไปกลับกลายเปน็สถาน
ประกอบกิจการทางการเกษตร
มากกวา่สถานที่บริการทาง
วชิาการ...

ปจัจัยภายนอก:เกษตรกรหรือ
ประชาชนกลุ่มเปา้หมายใน
พื้นที่ต าบลแม่สูนยังไม่มี
ปฏสัิมพนัธโ์ดยตรงกับการ
บริการวชิาการเทา่ที่ควรจึงไม่
พบร่องรอยการลงทะเบยีนหรือ
ระบบสมาชิกผู้รับบริการของ
ศูนย์ ฯ ในขณะที่การด าเนินการ
ศูนย์การเรียนรู้มีการเคล่ือนไหว
และเบกิจ่ายเงินงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง

ไม่พบการวางระบบสมาชิก
ผู้รับบริการ ตลอดจนสถิติการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวชิาการ
เกษตรที่ชัดเจนเพยีงพอและมี
ความสอดคล้องกับการเบกิจ่าย
งบประมาณ..ที่ผ่านมามีเพยีง
หลักฐานการลงชื่อเข้าศึกษาดู
งานแบบฉาบฉวยจากภายนอก
เปน็การชั่วคราวเทา่นั้นไม่
เพยีงพอแก่การน ามาวเิคราะห์
เพื่อวางแผนจัดสรรทรัพยากร
ในการจัดการบริหารใหเ้ปน็
หลักสูตรมาตรฐานในอนาคตได้

ด้านการด าเนินงาน
 ( o )

2 3 6 ปานกลาง งานวชิาการเกษตร 
ส านักปลัด ฯ

2 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดและเทคโนโลยีการเกษตร / ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ / แผนงานการเกษตร
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แบบ 1  

ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุ
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น
ประเภทความ

เส่ียง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความเส่ียง

ระดับ
ความเส่ียง

ผู้รับผิดชอบ
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กิจกรรมการรณรงค์และเฝ้า
ระวงัอุบติัเหตุช่วงเทศกาลมี
การบรูณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก...มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
ขอบเขตอ านาจหน้าที.่.และแนว
ทางการเบกิจ่ายยังไม่ชัดเจน
เพยีงพอ..ท าใหท้ี่ผ่านมาอาจต้อง
เลือกช่องทางการเบกิ
ค่าตอบแทน อปพร.ออกไป
ทดแทนใหค้รอบคลุมทั้งชุด
ปฏบิติัการตามวนัเวลาที่ก าหนด
 แม้จะใช้เงินเพยีงเล็กน้อยแต่ก็มี
โอกาสคลาดเคล่ือนจาก
ระเบยีบที่ใช้อ้างอิงอยู่

การท างานร่วมกับส่วนราชการ
อื่นและประชาชนที่เปน็
อาสาสมัครมักมีการคาดหวงั
ค่าตอบแทนค่าปว่ยการในการ
ปฏบิติัหน้าที.่..แต่ อปท มี
ข้อจ ากัดใหเ้ปดิได้เพยีงช่อง
ทางอ้อม ๆ เทา่นั้น ไม่ได้มีการ
วางหลักเกณฑ์ไวเ้ปน็การเฉพาะ
และสอดคล้องลักษณะงานใน
ภารกิจการเฝ้าระวงัดังกล่าว

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นมีเพงี
การเบกิจ่ายที่คลาดเคล่ือนจาก
ข้อเทจ็จริง..และการอ้างอิง
ระเบยีบอาจไม่ถูกแนวไม่ถูกเร่ือง

ด้านการปฏบิติั
ตามกฎหมายและ

ระเบยีบ( C )

4 2 8 ปานกลาง งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

 ส านักปลัด ฯ

3 โครงการรณรงค์ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน / ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต / แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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อาจเกิดขึ้น
ประเภทความ

เส่ียง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความเส่ียง

ระดับ
ความเส่ียง

ผู้รับผิดชอบ
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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

4 โครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBMLD) /ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ฯ / แผนงานการศึกษา
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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 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

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

5 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มจิตอาสาในการส่งเสริม ฟืน้ฟู ดูแลสุขภาพ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต / แผนงานสาธารณสุข
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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 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

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

6 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณียี่เป็งต าบลแม่สูน / ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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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 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

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

7 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฯ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม / แผนงานสาธารณสุข ฯ
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แบบ 2 

ยุทธศาสตร์ ที ่..............................................................

ความเส่ียง
ประเภท

ความเส่ียง
วิธีตอบสนองความเส่ียง

รายละเอียดการตอบสนองความเส่ียง/
กิจกรรมการควบคุม

ทางเลือกทีเ่หมาะสม ผู้รับผิดชอบ

ความคลาดเคล่ือนของจ านวนประชาชนและ
ตัวแทนส่วนราชการผู้เข้าร่วม กระทบต่อการ
เบกิค่าใช้จ่ายของโครงการไม่ตรงตาม
วตัถุประสงค์/เปา้หมายที่ระบใุนโครงการ

ด้านการ
ด าเนินงาน( o )

การยอมรับความเส่ียง/การลด
หรือควบคุมความเส่ียง/การ
หยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง/
การถ่ายโอนความเส่ียง

วางแผนและวางระบบการตอบรับและ
ประชาสัมพนัธส่ื์อสารกับประชาชน
ผู้รับบริการใหม้ากขึ้น

การลดหรือควบคุมความเส่ียง งานบริหารทั่วไป 
ส านักปลัด ฯ

การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลายแต่ไม่ได้ส่ือสารกับประชาชนหรือ
เกษตรกรกลุ่มเปา้หมายอย่างมีปฏสัิมพนัธ์
ต่อเนื่องและจริงจังมากพอท าใหท้ศิทางการ
ด าเนินการของศูนย์ ฯ ขับเคล่ือนผิดทศิทางที่
ควรเปน็ เนิ่นนานไปกลับกลายเปน็สถาน
ประกอบกิจการทางการเกษตรมากกวา่
สถานที่บริการทางวชิาการ...

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 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

1 โครงการ อบต.พบประชาชน /  ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมือง และ การบริหาร / แผนงานบริหารงานทั่วไป

2 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดและเทคโนโลยีการเกษตร / ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ / แผนงานการเกษตร

1



แบบ 2 

ยุทธศาสตร์ ที ่..............................................................

ความเส่ียง
ประเภท

ความเส่ียง
วิธีตอบสนองความเส่ียง

รายละเอียดการตอบสนองความเส่ียง/
กิจกรรมการควบคุม

ทางเลือกทีเ่หมาะสม ผู้รับผิดชอบ

การตอบสนองความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมการรณรงค์และเฝ้าระวงัอุบติัเหตุช่วง
เทศกาลมีการบรูณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก...มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับขอบเขตอ านาจ
หน้าที.่.และแนวทางการเบกิจ่ายยังไม่ชัดเจน
เพยีงพอ..ท าใหท้ี่ผ่านมาอาจต้องเลือก
ช่องทางการเบกิค่าตอบแทน อปพร.ออกไป
ทดแทนใหค้รอบคลุมทั้งชุดปฏบิติัการตามวนั
เวลาที่ก าหนด แม้จะใช้เงินเพยีงเล็กน้อยแต่ก็
มีโอกาสคลาดเคล่ือนจากระเบยีบที่ใช้อ้างอิง

ด้านการปฏบิติั
ตามกฎหมาย

และระเบยีบ( C
 )

การยอมรับความเส่ียง/การลด
หรือควบคุมความเส่ียง/การ
หยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง/
การถ่ายโอนความเส่ียง

การจัดท าโครงการประกอบการเบกิจ่าย
งบประมาณต้องจ าแนกประเภทรายจ่ายให้
ชัดเจนและตรงไปตรงมา..หากเรียบกฏหมาย
ไม่เอื้ออ านวย..ใหไ้ปใช้เงินบริจาคแทน..ไม่ต้อง
เบกิจ่ายงบประมาณหรือเลือกเฉพาะที่มี
ความจ าเปน็เทา่นั้น

การลดหรือควบคุมความเส่ียง งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

 ส านักปลัด ฯ

3 โครงการรณรงค์ความปลอดภยัและลดอุบติัเหตุทางถนน / ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติ / แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4 โครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน(SBMLD) /ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา ฯ / แผนงานการศึกษา

2



แบบ 2 

ยุทธศาสตร์ ที ่..............................................................

ความเส่ียง
ประเภท

ความเส่ียง
วิธีตอบสนองความเส่ียง

รายละเอียดการตอบสนองความเส่ียง/
กิจกรรมการควบคุม

ทางเลือกทีเ่หมาะสม ผู้รับผิดชอบ

การตอบสนองความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

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

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

5 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่มจิตอาสาในการส่งเสริม ฟื้นฟ ูดูแลสุขภาพ / ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติ / แผนงานสาธารณสุข

3



แบบ 2 

ยุทธศาสตร์ ที ่..............................................................

ความเส่ียง
ประเภท

ความเส่ียง
วิธีตอบสนองความเส่ียง

รายละเอียดการตอบสนองความเส่ียง/
กิจกรรมการควบคุม

ทางเลือกทีเ่หมาะสม ผู้รับผิดชอบ

การตอบสนองความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

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

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

7 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฯ / ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม / แผนงานสาธารณสุข ฯ

4



แบบ 2 

ยุทธศาสตร์ ที ่..............................................................

ความเส่ียง
ประเภท

ความเส่ียง
วิธีตอบสนองความเส่ียง

รายละเอียดการตอบสนองความเส่ียง/
กิจกรรมการควบคุม

ทางเลือกทีเ่หมาะสม ผู้รับผิดชอบ

การตอบสนองความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

การเบกิจ่ายโครงการในหมวดค่าใช้สอยมีมิติ
ความหลากหลายทั้งประเภทค่าจ้าง/ค่าซ้ือ/
ค่าตอบแทน/ค่าสาธารณูปโภค อันพงึมี
จ าเปน็ต้องควบคุมก ากับดูแลใหม้ีความชัดเจน
 แต่ที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนในตัว
โครงการเทา่ที่ควร..ทั้งยังไม่มีระเบยีบ
กระทรวงที่วางกรอบแนวทางไวเ้ปน็การ
เฉพาะ..ภารกิจที่คาบเกี่ยวในอ านาจหน้าที่
และจ าเปน็ต้องบรูณาการระหวา่งหน่วยงาน
โอกาสคลาดเคล่ือนจากประโยชน์ส่วนรวมจึง
มีสูงหากขาดไร้ซ่ึงความละเอียดรอบคอบ

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

5



แบบ 3  

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนนรวม

ความคลาดเคลื่อนของจํานวน
ประชาชนและตัวแทนส่วนราชการ
ผู้เข้าร่วม กระทบต่อการเบิก
ค่าใช้จ่ายของโครงการไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค/์เป้าหมายที่ระบุใน
โครงการ

ด้านการ
ดําเนินงาน (

 o )

8 วางแผนและวางระบบการตอบ
รับและประชาสัมพันธ์สื่อสาร
กับประชาชนผู้รับบริการให้มาก
ขึ้น

ภายในเดือน
มีนาคม

ระบบการตอบรับ
และการ
ประชาสัมพันธ์ที่เยง
พอเหมาะสม

1 1 1 งานบริหาร
ทั่วไป สํานัก
ปลัด ฯ

การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ที่มี
ความหลากหลายแต่ไม่ได้สื่อสารกับ
ประชาชนหรือเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีปฏิสัมพันธ์
ต่อเนื่องและจริงจังมากพอทําให้ทิศ
ทางการดําเนินการของศูนย์ ฯ 
ขับเคลื่อนผิดทิศทางที่ควรเป็น เนิ่น
นานไปกลับกลายเป็นสถานประกอบ
กิจการทางการเกษตรมากกว่า
สถานที่บริการทางวิชาการ...

ด้านการ
ดําเนินงาน (

 o )

6 วางระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ
ตลอดจนสถิติของการใช้บริการ
ที่มีความแม่นยําครอบคลุม
เพียงพอแก่การตรวจสอบ 
ยกระดับมาตรฐาน การจัดการ
เรียนรู้ วิชาการเกษตรอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับ
รายจ่ายที่ได้ใช้ไปในแต่ละ
ปีงบประมาณ

ภายในเดือน
พฤษภาคม

ระบบฐานข้อมูล
ผู้รับบริการ/การ
จัดการด้านวิชาการ
ที่สามารถพัฒนา
เป็นหลักสูตรได/้มี
ระบบสมาชิก
เชื่อมโยงกับคณะ
กรรมการบริหาร

1 1 1 งานวิชาการ
เกษตร สํานัก

ปลัด ฯ

3 โครงการรณรงค์ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน / ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต / แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

1 โครงการ อบต.พบประชาชน /  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และ การบริหาร / แผนงานบริหารงานทั่วไป

2 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดและเทคโนโลยีการเกษตร / ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ / แผนงานการเกษตร

ผู้รับผิดชอบ
ผลสําเร็จที่
คาดหวัง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

การตอบสนองความเสี่ยง/
กิจกรรมการควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลังดําเนินการ

1



แบบ 3  

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนนรวม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
ผลสําเร็จที่
คาดหวัง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

การตอบสนองความเสี่ยง/
กิจกรรมการควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลังดําเนินการ

กิจกรรมการรณรงค์และเฝ้าระวัง
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลมีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก...มี
ข้อจํากัดเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจ
หน้าที่..และแนวทางการเบิกจ่ายยัง
ไม่ชัดเจนเพียงพอ..ทําให้ที่ผ่านมา
อาจต้องเลือกช่องทางการเบิก
ค่าตอบแทน อปพร.ออกไปทดแทน
ให้ครอบคลุมทั้งชุดปฏิบัติการตามวัน
เวลาที่กําหนด แม้จะใช้เงินเพียง
เล็กน้อยแต่ก็มีโอกาสคลาดเคลื่อน
จากระเบียบที่ใช้อ้างอิง

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย

และระเบียบ
( C )

8 การจัดทําโครงการประกอบการ
เบิกจ่ายงบประมาณต้องจําแนก
ประเภทรายจ่ายให้ชัดเจนและ
ตรงไปตรงมา..หากเรียบ
กฏหมายไม่เอื้ออํานวย..ให้ไปใช้
เงินบริจาคแทน..ไม่ต้องเบิกจ่าย
งบประมาณหรือเลือกเฉพาะที่มี
ความจําเป็นเท่านั้น

ภายในเดือน
มิถุนายน

การเบิกจ่ายเป็นไป
โดยสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ประหยัดแต่คล่องตัว

1 1 1 งานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

สํานักปลัด ฯ

4 โครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBMLD) /ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ฯ / แผนงานการศึกษา

2



แบบ 3  

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนนรวม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
ผลสําเร็จที่
คาดหวัง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

การตอบสนองความเสี่ยง/
กิจกรรมการควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลังดําเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาใน
สังกัด อปท. มีลักษณะความเยื้องของ
 ปีปฏิทิน/ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา
 ที่ผ่านมามักพบว่าการจัดสรรเงิน
อุดหนุน(ขาเข้า)ไม่สอดคล้องกับความ
จําเป็นในการเบิกจ่ายของโครงการ 
เป็นผลให้บางรายการต้องไปขอ
อนุมัติจ่ายจากรายได้สะสมของ
สถานศึกษา ทั้ง ๆ ที่มีระบุไว้ในแผน
อย่างชัดเจนแล้ว

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย

และระเบียบ
( C )

8 ต้องจัดทํารายละเอียดโครงสร้าง
ทางการเงินทั้งด้านรับและด้านจ่าย
 ให้มีความชัดเจน ในกรณีที่จังหวะ
การเบิกจ่ายเหลื่อมปีรู้ล่วงหน้าว่า
จะเบิกจ่ายไม่ทันหรือไม่สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงให้รายงานเหตุผล
ความจําเป็นให้ผู้บริหารพิจารณา
สรรหาช่องทางการใช้จ่ายเงินโดย
ไม่ต้องรอการจัดสรรเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลทั้งนี้ต้องเป็นไปเพื่อ
รักษาประโยชน์ของประชาชน
ผู้รับบริการเป็นสําคัญ

ภายในเดือน
มิถุนายน

รายละเอียด
โครงการมีความ
ชัดเจนและสามารถ
ดําเนินการได้
ทันเวลาสามารถ
บริหารได้ทั้ง 3 มิติ 
คือ ปีการศึกษา 
ปีงบประมาณ ปี
ปฏิทิน ดําเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

1 1 1 งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
กองการศึกษา ฯ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มจิตอาสาในการส่งเสริม ฟื้นฟู ดูแลสุขภาพ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต / แผนงานสาธารณสุข

3



แบบ 3  

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนนรวม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
ผลสําเร็จที่
คาดหวัง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

การตอบสนองความเสี่ยง/
กิจกรรมการควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลังดําเนินการ

การดําเนินการมีขอบข่ายที่
ครอบคลุมถึงการซ่อมแซมปรับปรุงที่
พักอาศัยของผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
ตําบลมีลักษณะที่คล่อมระหว่างฝ่าย
ที่ปฏิบัติ สํานักปลัด(งาน พช),กอง
สาธารณสุข,และกองช่าง ... ซึ่งไม่ได้มี
แนวทางหลักเกณฑ์กําหนดไว้เป็นการ
เฉพาะและยังมีโอกาสที่จะซ้อน
เหลื่อมกับการใช้เงินของกระทรวง
พัฒนาสังคมด้วย..มีโอกาสผิดพลาด
คลาดเคลื่อนได้ง่ายหากไม่จัดระเบียบ
ฐานข้อมูลให้รัดกุมเพียงพอ

ด้านการเงิน
   ( F )

8 วางแผนกระบวนงาน จําแนก
ประเภทรายจ่ายให้ชัดเจน หาก
จําเป็นควรแยกรายการออกไป เช่น
 การจ้างเหมา การจัดซื้อวัสดุ หรือ
การจัดอบรม ควรแยกจากกันไม่
คลุมเครือ โดยพิจารณาครอบคลุม
ถึงการใช้เงินนอกงบประมาณด้วย
ให้สะท้อนข้อเท็จจริง ไม่เข้า
ลักษณะการเบิกจ่ายเต็มวงเงินเป็น
ที่ตั้ง ขัดแย้งกับบริบทของ
ผู้รับบริการที่ย่อมมีความแตกต่าง
กัน ไม่ใช่การจัดสรรที่เป็นการ
สงเคราะห์ในอัตราคงที่

ภายในเดือน...... มีความชัดเจนใน
การดําเนินกิจกรรม
..ประหยัด
งบประมาณได.้.
สามารถกระจาย
ประโยชน์อย่างทั่วถึง

1 1 1 งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
 ฯ

6 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณียี่เป็งตําบลแม่สูน

4



แบบ 3  

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนนรวม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
ผลสําเร็จที่
คาดหวัง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

การตอบสนองความเสี่ยง/
กิจกรรมการควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลังดําเนินการ

การจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นที่มี
ระยะเวลาเพียงหนึ่งค่ําคืน(ลอย
กระทงตามปฏิทินมีเพียงปีละ 1 วัน
โดยไม่กําหนดให้เป็นวันหยุด)การจัด
งานอาจมีการเตรียมการก่อนวันงาน 
เช่น การจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 
เตรียมคณะทํางาน ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วม 
แต่ที่ผ่านมามักจะจัดงานในช่วง
ระยะเวลาเดียวกันกับงานวันวิชาการ
ของสถาบันการศึกษาในเขตตําบล ( 
ในนามศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ฯ) โดยคาดหวังจะให้มีคนเข้าร่วมงาน
เป็นจํานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประมาณ 1 สัปดาห์

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย

และระเบียบ
( C )

8 การวางระบบฐานข้อมูลกิจกรรม
ประเพณ.ี..จําแนกประเภท
ผู้เข้าร่วม เช่น ประชาชนทั่วไป ตัว
แทนหน่วบงาน วัด ฝ่ายปกครอง 
ฯลฯ ให้ชัดเจนแต่แคบลงโฟกัสไป
ที่กิจกรรมวัฒนธรรมว่ามีรายการ
เบิกจ่าย ซื้อหรือจ้างแค่ไหน...ส่วน
ของการจัดมหรสพควรพิจารณา
เท่าที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีเท่านั้น
...ส่วนการพ่วงงานวันวิชาการไว้ใน
กําหนดการและสถานที่เดียวกัน
ควรพิจารณาปรับรูปแบบเท่าที่
สามารถเบิกจ่ายได้โดยไม่ต้องเลี่ยง
บาลี

ภายในเดือน
มิถุนายน

การใช้จ่าย
งบประมาณอยู่ใน
ขอบเขตหน้าที่และ
สามารถควบคุมได.้.
ประชาชนมีส่วนร่วม
อย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้น..สามารถสืบ
สานประเพณียี่เป็งที่
มีอัตลักษณ์ 
แตกต่างจากลอย
กระทง ชัดเจนเป็น
วิชาการมากขึ้น
อย่างแท้จริง

1 1 1 งานศาสนาและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น กอง
การศึกษา ฯ

7 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฯ

5



แบบ 3  

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนนรวม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
ผลสําเร็จที่
คาดหวัง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

การตอบสนองความเสี่ยง/
กิจกรรมการควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลังดําเนินการ

การเบิกจ่ายโครงการในหมวดค่าใช้
สอยมีมิติความหลากหลายทั้ง
ประเภทค่าจ้าง/ค่าซื้อ/ค่าตอบแทน/
ค่าสาธารณูปโภค อันพึงมีจําเป็นต้อง
ควบคุมกํากับดูแลให้มีความชัดเจน 
แต่ที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนในตัว
โครงการเท่าที่ควร..ทั้งยังไม่มีระเบียบ
กระทรวงที่วางกรอบแนวทางไว้เป็น
การเฉพาะ..ภารกิจที่คาบเกี่ยวใน
อํานาจหน้าที่และจําเป็นต้องบูรณา
การระหว่างหน่วยงานโอกาส
คลาดเคลื่อนจากประโยชน์ส่วนรวม
จึงมีสูงหากขาดไร้ซึ่งความละเอียด
รอบคอบ

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย

และระเบียบ
( C )

8 วางระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย
มากขึ้นสามารถตรวจนับและ
วิเคราะห์ได้ถึงปริมาณการ
ปฏิบัติหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินตาม
สถานการณ์จริงและครอบคลุม
ถึงข้อมูลรายรับจากเครือข่าย
โรงพยาบาล/สถิติการเผชิญเหตุ
...เพื่อสามารถบริหารจัดการ
รูปแบบกองทุนอย่างแท้จริง

ภายในเดือน
มีนาคม

ระบบฐานข้อมูล 
รายรับ รายจ่าย 
สถิติ การบริหาร
จัดการกองทุนเวช
กิจฉุกเฉินเป็นระบบ
และโปร่งใสมี
มาตรฐาน

1 1 1 งานบริการ
สาธารณสุขอื่น 
กองสาธารณสุข

 ฯ

6



ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น
ประเภทความ

เสี่ยง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความเสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

ความคลาดเคลื่อนของจํานวน
ประชาชนและตัวแทนส่วน
ราชการผู้เข้าร่วม กระทบต่อการ
เบิกค่าใช้จ่ายของโครงการไม่
ตรงตามวัตถุประสงค/์เป้าหมาย
ที่ระบุในโครงการ

ปัจจัยภายนอก:การเลือกออก
หน่วยบริการในวันและเวลา
ราชการโดยกําหนดช่วง
ระยะเวลาให้บริหารเพียงครึ่ง
วันนั้นมีโอกาสที่ประชาชน
บางส่วนติดขัดด้วยนัดหมายหรือ
เป็นการลงแรงงานตามฤดูกาลที่
อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทําให้เสีย
โอกาสในการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ อีกทั้งการคาดคะเนวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นของหน่วย
บริการก็ยากแก่การคาดคะเน
อย่างแม่นยํา จึงมีโอกาสเป็นไป
ได้ ทั้งส่วนขาด/หรือเกิน ไม่
คุ้มค่ากับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ

การสื่อสารโดยอ้อมผ่านหอ
กระจายข่าวประจําหมู่บ้านเป็น
การสื่อสารเพียงด้านเดียวไม่ได้
วางระบบการตอบรับไว้ จึงเปิด
โอกาสให้เกิดความคลาดเคลื่อน
ได้ ทั้งด้านผู้รับบริการ และผู้
ให้บริการ

ด้านการดําเนินงาน
 ( o )

4 2 8 ปานกลาง งานบริหารทั่วไป 
สํานักปลัด ฯ

การประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

1 โครงการ อบต.พบประชาชน /  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และ การบริหาร / แผนงานบริหารงานทั่วไป

2 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดและเทคโนโลยีการเกษตร / ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ / แผนงานการเกษตร



ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น
ประเภทความ

เสี่ยง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความเสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

การบริหารจัดการศูนย์การ
เรียนรู้ที่มีความหลากหลายแต่
ไม่ได้สื่อสารกับประชาชนหรือ
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่องและจริงจัง
มากพอทําให้ทิศทางการ
ดําเนินการของศูนย์ ฯ 
ขับเคลื่อนผิดทิศทางที่ควรเป็น 
เนิ่นนานไปกลับกลายเป็นสถาน
ประกอบกิจการทางการเกษตร
มากกว่าสถานที่บริการทาง
วิชาการ...

ปัจจัยภายนอก:เกษตรกรหรือ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่ตําบลแม่สูนยังไม่มี
ปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับการ
บริการวิชาการเท่าที่ควรจึงไม่
พบร่องรอยการลงทะเบียนหรือ
ระบบสมาชิกผู้รับบริการของ
ศูนย์ ฯ ในขณะที่การดําเนินการ
ศูนย์การเรียนรู้มีการเคลื่อนไหว
และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง

ไม่พบการวางระบบสมาชิก
ผู้รับบริการ ตลอดจนสถิติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
เกษตรที่ชัดเจนเพียงพอและมี
ความสอดคล้องกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ..ที่ผ่านมามีเพียง
หลักฐานการลงชื่อเข้าศึกษาดู
งานแบบฉาบฉวยจากภายนอก
เป็นการชั่วคราวเท่านั้นไม่
เพียงพอแก่การนํามาวิเคราะห์
เพื่อวางแผนจัดสรรทรัพยากร
ในการจัดการบริหารให้เป็น
หลักสูตรมาตรฐานในอนาคตได้

ด้านการดําเนินงาน
 ( o )

2 3 6 ปานกลาง งานวิชาการเกษตร 
สํานักปลัด ฯ

3 โครงการรณรงค์ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน / ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต / แผนงานการรักษาความสงบภายใน



ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น
ประเภทความ

เสี่ยง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความเสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและ
ระเบียบ( C )

4 2 8 ปานกลาง งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
 สํานักปลัด ฯ

4 โครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBMLD) /ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ฯ / แผนงานการศึกษา



ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น
ประเภทความ

เสี่ยง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความเสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัด อปท. มี
ลักษณะความเยื้องของ ปี
ปฏิทิน/ปีงบประมาณ/ปี
การศึกษา ที่ผ่านมามักพบว่า
การจัดสรรเงินอุดหนุน(ขาเข้า)
ไม่สอดคล้องกับความจําเป็นใน
การเบิกจ่ายของโครงการ เป็น
ผลให้บางรายการต้องไปขอ
อนุมัติจ่ายจากรายได้สะสมของ
สถานศึกษา ทั้ง ๆ ที่มีระบุไว้ใน
แผนอย่างชัดเจนแล้ว

ปัจจัยภายใน:ระหว่างส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องมีความรับรู้
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน(กอง
การศึกษา:หน่วยเบิก)VS(กอง
คลัง:หน่วยจ่าย)ทําให้จังหวะใน
การดําเนินโครงการคลาดเคลื่อน
เนิ่นช้าไปโดยไม่มีเหตุผลสมควร
..โครงการที่ควรทําให้แล้วเสร็จ
ภายในปีการศึกษากลับไม่ได้
ดําเนินการติดอยู่กับข้ออ้าง
ง่าย ๆ ที่ว่าเงินไม่เข้า โดยไม่
ร่วมกันหาทางออกโดยกลไก
การทํางานที่มีอยู่ให้บรรลุผล
สําเร็จร่วมกัน

ผู้รับบริการทางการศึกษาเสีย
โอกาสจากการดําเนินการ
โครงการที่ได้วางแผนไว้ในรอบ
ปีการศึกษา , เบิกจ่ายไม่ทัน
ภายในปีงบประมาณ หรือมีการ
เบิกจ่ายโดยเร่งรีบขาดความ
ละเอียดรอบคอบ

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและ
ระเบียบ( C )

4 2 8 ปานกลาง งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา กอง
การศึกษา ฯ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มจิตอาสาในการส่งเสริม ฟื้นฟู ดูแลสุขภาพ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต / แผนงานสาธารณสุข



ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น
ประเภทความ

เสี่ยง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความเสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

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

6 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณียี่เป็งตําบลแม่สูน



ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น
ประเภทความ

เสี่ยง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความเสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

การจัดกิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่นที่มีระยะเวลาเพียงหนึ่ง
ค่ําคืน(ลอยกระทงตามปฏิทินมี
เพียงปีละ 1 วันโดยไม่กําหนดให้
เป็นวันหยุด)การจัดงานอาจมี
การเตรียมการก่อนวันงาน เช่น 
การจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 
เตรียมคณะทํางาน ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้า
ร่วม แต่ที่ผ่านมามักจะจัดงาน
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับ
งานวันวิชาการของ
สถาบันการศึกษาในเขตตําบล ( 
ในนามศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ฯ) โดยคาดหวังจะให้
มีคนเข้าร่วมงานเป็นจํานวน
มากขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณ 1
 สัปดาห์

ปัจจับภายนอก:ทั้งสองกิจกรรม
มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 
หากแต่ระเบียบการเบิกจ่ายนั้น
มีข้อจํากัดอยู่มากไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ครอบคลุมตามความ
เป็นจริงได้ทั้งหมด..เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดบูธวิชาการ 
ของแต่ละโรงเรียน ก็มัก
คาดหวังการสนับสนุนจาก 
อบต.แต่ไม่มีระเบียบวิธีการที่
กําหนดให้จ่ายได้โดยตรง...งาน
ประเพณียี่เป็งมีการจัดมหรสพ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับงานรักษาความ
สงบของฝ่ายปกครองที่ไม่อาจ
สนับสนุนภารกิจได้โดยตรง
เนื่องจากอํานาจหน้าที่ที่
กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งแยก
ไว้ต่างหากจากกันอย่างชัดเจน
แล้ว

การเบิกจ่ายค่าจัดงานมหรสพที่
มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจํานวน
มาก ..หากพิจารณา
รายละเอียดของกิจกรรมที่ไม่ได้
มีความเกี่ยวเนื่องกับประเพณีที่
จัดโดยตรง..และไม่มีอํานาจ
ควบคุมดูแลความสงบบริเวณ
งาน..มีความเสี่ยงในการใช้
จ่ายเงินของรัฐไม่คุ้มค่าและอาจ
มองได้ว่าแสวงหาผลประโยชน์
หรือเอื้อประโยชน์ให้บางกลุ่ม
แสวงหารายได้ในการจัดงาน
ประเพณ.ี.การเบิกจ่ายโดยอ้อม
สนับสนุนงานวันวิชาการที่อาจ
เกื้อกูลต่องานประเพณีบ้างแต่
ไม่มีช่องทางการเบิกจ่ายที่แยบ
ยลเพียงพอ ที่ไม่เป็นการ
ซ้ําซ้อนหรือคลาดเคลื่อนจาก
วัตถุประสงค์

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและ
ระเบียบ( C )

4 2 8 ปานกลาง งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
กองการศึกษา ฯ

7 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฯ



ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น
ประเภทความ

เสี่ยง
โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง

คะแนน
ความเสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

การเบิกจ่ายโครงการในหมวดค่า
ใช้สอยมีมิติความหลากหลายทั้ง
ประเภทค่าจ้าง/ค่าซื้อ/
ค่าตอบแทน/ค่าสาธารณูปโภค 
อันพึงมีจําเป็นต้องควบคุม
กํากับดูแลให้มีความชัดเจน แต่
ที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนใน
ตัวโครงการเท่าที่ควร..ทั้งยังไม่มี
ระเบียบกระทรวงที่วางกรอบ
แนวทางไว้เป็นการเฉพาะ..
ภารกิจที่คาบเกี่ยวในอํานาจ
หน้าที่และจําเป็นต้องบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานโอกาส
คลาดเคลื่อนจากประโยชน์
ส่วนรวมจึงมีสูงหากขาดไร้ซึ่ง
ความละเอียดรอบคอบ

ปัจจัยภายใน:ยังไม่พบว่ามีการ
จัดตั้งศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉินที่เป็นรูปธรรมชัดเจนทั้ง
ที่ลักษณะงานมีการจัดกําลังคน
 พาหนะ อุปกรณ์ การสื่อสาร 
ตลอดจนมีรายรับจากการออก
เหตุอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี แต่
ยังไม่มีการวางระเบียบการ
บริหารจัดการในรูปแบบ
กองทุนหรือการอื่น ๆ ที่ทําให้
รายรับ/รายจ่ายที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินมี
ความสอดคล้องกัน สามารถ
ประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลได้ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ

การไม่วางระบบการบริหาร
จัดการศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ที่ครอบคุลมทั้งการเงิน 
บุคคล ทะเบียนคุมตลอดจน
การบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์
ต่าง ๆ งานสถิติ ฯลฯ ใน
กระบวนงาน อย่างเป็นรูปธรรม
 จึงเสี่ยงต่อการเบิกจ่ายที่
คลาดเคลื่อนจากระเบียบ
กฏหมายที่ใช้อ่างอิงอยู่ได้

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและ
ระเบียบ( C )

4 2 8 ปานกลาง งานบริการ
สาธารณสุขอื่น กอง
สาธารณสุข ฯ



แบบ 4

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนนรวม

ความคลาดเคลื่อนของจํานวน
ประชาชนและตัวแทนส่วนราชการ
ผู้เข้าร่วม กระทบต่อการเบิกค่าใช้จ่าย
ของโครงการไม่ตรงตามวัตถุประสงค/์
เป้าหมายที่ระบุในโครงการ

ด้านการ
ดําเนินงาน 

( o )

วางแผนและวางระบบการตอบรับ
และประชาสัมพันธ์สื่อสารกับ
ประชาชนผู้รับบริการให้มากขึ้น

ระบบการตอบรับและการ
ประชาสัมพันธ์ที่เยงพอ
เหมาะสม

1 1 1 ไม่มี ไม่มี งานบริหารทั่วไป 
สํานักปลัด ฯ

การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ที่มี
ความหลากหลายแต่ไม่ได้สื่อสารกับ
ประชาชนหรือเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่องและจริงจัง
มากพอทําให้ทิศทางการดําเนินการ
ของศูนย์ ฯ ขับเคลื่อนผิดทิศทางที่ควร
เป็น เนิ่นนานไปกลับกลายเป็นสถาน
ประกอบกิจการทางการเกษตร
มากกว่าสถานที่บริการทางวิชาการ...

ด้านการ
ดําเนินงาน 

( o )

วางระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ
ตลอดจนสถิติของการใช้บริการที่มี
ความแม่นยําครอบคลุมเพียงพอ
แก่การตรวจสอบ ยกระดับ
มาตรฐาน การจัดการเรียนรู้ 
วิชาการเกษตรอย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับรายจ่ายที่ได้ใช้ไปใน
แต่ละปีงบประมาณ

ระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการ/
การจัดการด้านวิชาการที่
สามารถพัฒนาเป็นหลักสูตร
ได/้มีระบบสมาชิกเชื่อมโยง
กับคณะกรรมการบริหาร

1 1 1 ไม่มี ไม่มี งานวิชาการเกษตร
 สํานักปลัด ฯ

รายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง/
กิจกรรมการควบคุม

ผลการดําเนินงาน
ระดับความเสี่ยงหลังดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ความ
เสี่ยงที่
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

1 โครงการ อบต.พบประชาชน /  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และ การบริหาร / แผนงานบริหารงานทั่วไป

2 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดและเทคโนโลยีการเกษตร / ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ / แผนงานการเกษตร

3 โครงการรณรงค์ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน / ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต / แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1



แบบ 4

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนนรวม

รายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง/
กิจกรรมการควบคุม

ผลการดําเนินงาน
ระดับความเสี่ยงหลังดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ความ
เสี่ยงที่
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

กิจกรรมการรณรงค์และเฝ้าระวัง
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลมีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก...มีข้อจํากัด
เกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหน้าที่..และ
แนวทางการเบิกจ่ายยังไม่ชัดเจน
เพียงพอ..ทําให้ที่ผ่านมาอาจต้องเลือก
ช่องทางการเบิกค่าตอบแทน อปพร.
ออกไปทดแทนให้ครอบคลุมทั้งชุด
ปฏิบัติการตามวันเวลาที่กําหนด แม้จะ
ใช้เงินเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีโอกาส
คลาดเคลื่อนจากระเบียบที่ใช้อ้างอิง

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย
และ

ระเบียบ( C
 )

การจัดทําโครงการประกอบการ
เบิกจ่ายงบประมาณต้องจําแนก
ประเภทรายจ่ายให้ชัดเจนและ
ตรงไปตรงมา..หากเรียบกฏหมาย
ไม่เอื้ออํานวย..ให้ไปใช้เงินบริจาค
แทน..ไม่ต้องเบิกจ่ายงบประมาณ
หรือเลือกเฉพาะที่มีความจําเป็น
เท่านั้น

การเบิกจ่ายเป็นไปโดย
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงใน
การปฏิบัติหน้าที่ประหยัดแต่
คล่องตัว

1 1 1 ไม่มี ไม่มี งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 สํานักปลัด ฯ

4 โครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBMLD) /ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ฯ / แผนงานการศึกษา

2



แบบ 4

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนนรวม

รายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง/
กิจกรรมการควบคุม

ผลการดําเนินงาน
ระดับความเสี่ยงหลังดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ความ
เสี่ยงที่
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาใน
สังกัด อปท. มีลักษณะความเยื้องของ 
ปีปฏิทิน/ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา ที่
ผ่านมามักพบว่าการจัดสรรเงินอุดหนุน
(ขาเข้า)ไม่สอดคล้องกับความจําเป็นใน
การเบิกจ่ายของโครงการ เป็นผลให้
บางรายการต้องไปขออนุมัติจ่ายจาก
รายได้สะสมของสถานศึกษา ทั้ง ๆ ที่มี
ระบุไว้ในแผนอย่างชัดเจนแล้ว

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย
และ

ระเบียบ( C
 )

ต้องจัดทํารายละเอียดโครงสร้างทาง
การเงินทั้งด้านรับและด้านจ่าย ให้มี
ความชัดเจน ในกรณีที่จังหวะการ
เบิกจ่ายเหลื่อมปีรู้ล่วงหน้าว่าจะ
เบิกจ่ายไม่ทันหรือไม่สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงให้รายงานเหตุผลความ
จําเป็นให้ผู้บริหารพิจารณาสรรหา
ช่องทางการใช้จ่ายเงินโดยไม่ต้องรอ
การจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ทั้งนี้ต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์
ของประชาชนผู้รับบริการเป็นสําคัญ

รายละเอียดโครงการมีความ
ชัดเจนและสามารถ
ดําเนินการได้ทันเวลา
สามารถบริหารได้ทั้ง 3 มิติ 
คือ ปีการศึกษา ปีงบประมาณ
 ปีปฏิทิน ดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1 1 1 ไม่มี ไม่มี งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา กอง
การศึกษา ฯ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มจิตอาสาในการส่งเสริม ฟื้นฟู ดูแลสุขภาพ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต / แผนงานสาธารณสุข

3



แบบ 4

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนนรวม

รายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง/
กิจกรรมการควบคุม

ผลการดําเนินงาน
ระดับความเสี่ยงหลังดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ความ
เสี่ยงที่
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

การดําเนินการมีขอบข่ายที่ครอบคลุม
ถึงการซ่อมแซมปรับปรุงที่พักอาศัย
ของผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตําบลมี
ลักษณะที่คล่อมระหว่างฝ่ายที่ปฏิบัติ 
สํานักปลัด(งาน พช),กองสาธารณสุข
,และกองช่าง ... ซึ่งไม่ได้มีแนวทาง
หลักเกณฑ์กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ
และยังมีโอกาสที่จะซ้อนเหลื่อมกับการ
ใช้เงินของกระทรวงพัฒนาสังคมด้วย..มี
โอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ง่ายหาก
ไม่จัดระเบียบฐานข้อมูลให้รัดกุม
เพียงพอ

ด้านการเงิน
   ( F )

วางแผนกระบวนงาน จําแนกประเภท
รายจ่ายให้ชัดเจน หากจําเป็นควร
แยกรายการออกไป เช่น การจ้างเหมา
 การจัดซื้อวัสดุ หรือการจัดอบรม 
ควรแยกจากกันไม่คลุมเครือ โดย
พิจารณาครอบคลุมถึงการใช้เงินนอก
งบประมาณด้วยให้สะท้อนข้อเท็จจริง 
ไม่เข้าลักษณะการเบิกจ่ายเต็มวงเงิน
เป็นที่ตั้ง ขัดแย้งกับบริบทของ
ผู้รับบริการที่ย่อมมีความแตกต่างกัน 
ไม่ใช่การจัดสรรที่เป็นการสงเคราะห์
ในอัตราคงที่

มีความชัดเจนในการดําเนิน
กิจกรรม..ประหยัด
งบประมาณได.้.สามารถ
กระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง

1 1 1 ไม่มี ไม่มี งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข กอง
สาธารณสุข ฯ

6 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณียี่เป็งตําบลแม่สูน

4



แบบ 4

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนนรวม

รายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง/
กิจกรรมการควบคุม

ผลการดําเนินงาน
ระดับความเสี่ยงหลังดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ความ
เสี่ยงที่
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

การจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นที่มี
ระยะเวลาเพียงหนึ่งค่ําคืน(ลอยกระทง
ตามปฏิทินมีเพียงปีละ 1 วันโดยไม่
กําหนดให้เป็นวันหยุด)การจัดงานอาจ
มีการเตรียมการก่อนวันงาน เช่น การ
จัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เตรียม
คณะทํางาน ตลอดจนประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าร่วม แต่ที่ผ่านมามักจะ
จัดงานในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับงาน
วันวิชาการของสถาบันการศึกษาในเขต
ตําบล ( ในนามศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ฯ) โดยคาดหวังจะให้มีคน
เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องประมาณ 1 สัปดาห์

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย
และ

ระเบียบ( C
 )

การวางระบบฐานข้อมูลกิจกรรม
ประเพณ.ี..จําแนกประเภทผู้เข้าร่วม 
เช่น ประชาชนทั่วไป ตัวแทนหน่ว
บงาน วัด ฝ่ายปกครอง ฯลฯ ให้
ชัดเจนแต่แคบลงโฟกัสไปที่กิจกรรม
วัฒนธรรมว่ามีรายการเบิกจ่าย ซื้อ
หรือจ้างแค่ไหน...ส่วนของการจัด
มหรสพควรพิจารณาเท่าที่เกี่ยวเนื่อง
กับประเพณีเท่านั้น...ส่วนการพ่วงงาน
วันวิชาการไว้ในกําหนดการและ
สถานที่เดียวกันควรพิจารณาปรับ
รูปแบบเท่าที่สามารถเบิกจ่ายได้โดย
ไม่ต้องเลี่ยงบาลี

การใช้จ่ายงบประมาณอยู่ใน
ขอบเขตหน้าที่และสามารถ
ควบคุมได.้.ประชาชนมีส่วน
ร่วมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
..สามารถสืบสานประเพณียี่
เป็งที่มีอัตลักษณ์ แตกต่าง
จากลอยกระทง ชัดเจนเป็น
วิชาการมากขึ้นอย่างแท้จริง

1 1 1 ไม่มี ไม่มี งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
กองการศึกษา ฯ

7 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฯ
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แบบ 4

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง

คะแนนรวม

รายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

ความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง/
กิจกรรมการควบคุม

ผลการดําเนินงาน
ระดับความเสี่ยงหลังดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ความ
เสี่ยงที่
เหลืออยู่

แนวทาง
เพิ่มเติม

การเบิกจ่ายโครงการในหมวดค่าใช้
สอยมีมิติความหลากหลายทั้งประเภท
ค่าจ้าง/ค่าซื้อ/ค่าตอบแทน/ค่า
สาธารณูปโภค อันพึงมีจําเป็นต้อง
ควบคุมกํากับดูแลให้มีความชัดเจน แต่
ที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนในตัว
โครงการเท่าที่ควร..ทั้งยังไม่มีระเบียบ
กระทรวงที่วางกรอบแนวทางไว้เป็นการ
เฉพาะ..ภารกิจที่คาบเกี่ยวในอํานาจ
หน้าที่และจําเป็นต้องบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานโอกาสคลาดเคลื่อน
จากประโยชน์ส่วนรวมจึงมีสูงหากขาด
ไร้ซึ่งความละเอียดรอบคอบ

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย
และ

ระเบียบ( C
 )

วางระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยมาก
ขึ้นสามารถตรวจนับและวิเคราะห์
ได้ถึงปริมาณการปฏิบัติหน้าที่เวช
กิจฉุกเฉินตามสถานการณ์จริงและ
ครอบคลุมถึงข้อมูลรายรับจาก
เครือข่ายโรงพยาบาล/สถิติการ
เผชิญเหต.ุ..เพื่อสามารถบริหาร
จัดการรูปแบบกองทุนอย่างแท้จริง

ระบบฐานข้อมูล รายรับ 
รายจ่าย สถิติ การบริหาร
จัดการกองทุนเวชกิจฉุกเฉิน
เป็นระบบและโปร่งใสมี
มาตรฐาน

1 1 1 ไม่มี ไม่มี งานบริการ
สาธารณสุขอื่น 
กองสาธารณสุข ฯ
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