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คำนำ 

ด้วยพระราชบญัญัติวินัยการเงนิการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บญัญัติให้หน่วยงาน ของรัฐจัดให้มีการ
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กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์  กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ข้ึน ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ 5 บท คือ 
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บทที่ 1 
  บทนำ 

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชีการรายงานและการตรวจสอบ 
มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนด
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 โดยมี 
รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ซึ่งให้หน่วยงาน ของรัฐท่ียังไม่ได้ดำเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้าย
ประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้ึน โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบล 
แม่ใส เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 

 
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่าง
สมเหตุสมผลเก่ียวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนี้ 

1) ให้มีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 

2) ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในทุกระดับชั้น ที่ต้อง
ตระหนักถึงความเสี่ยงทีม่ีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน และองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้
อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 

3) ให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความ เสี่ยงขององค์กร และ
สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง 

4) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณและ ทบทวนแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบ 

หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของส่วนราชการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบ ทางบวกด้วยก็ได้ 

ปัจจัยเสีย่ง หรือประเด็นความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยงท่ีอาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดข้ึนอย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง 
เพื่อที่จะได้วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น 

 
 



 
 

 
กระบวนการดำเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตรากำลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่ง 
เหล่านี้อาจมีผลทำให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว ้จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับ แผนงาน / โครงการ เพื่อให้ทราบถึง เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึง สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงาน 
ตามประเภทของความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์ท่ีไม่เหมาะสม การที่ยทุธศาสตร์ไม่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนและความไม่เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาวะแวดล้อม
มีการเปลี่ยนแปลง ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ยุทธศาสตร์ในปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมหรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่ 

2) ความเสี่ยงด ้านการดำเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ทำให้เกิด ประโยชน์เต็มที่ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสและหน่วยงานต่าง ๆ 
ใน การระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่า การดำเนินการใดสามารถทำงานได้ดี และ และการดำเนินการใดทำงานได้ไม่ดี  
หน่วยงานมีโครงสร้างและระบบเทคโนโลยี  สารสนเทศท่ีเชื่อถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
ดำเนินงานหรือไม่ 

3) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks) หมายถึง ความเสี่ยงต่อสถานะการเงินและทรัพยากร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ทั้งด้าน รายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า 
ทรัพยากรใดจะมีผลต่อการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส (ทั้งที่ชัดเจนและไม่ชดัเจน รวมถึง ข้อผูกพันและปัจจัยภายนอก) และอะไร
คือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks) หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กร ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า งาน กระบวนการ และบุคลากรดำเนินงานตาม 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องหรือไม่ สามารถเกิดการกระทำผิดกฎระเบียบได้อย่างไรบ้างและ หากเกิดข้ึน ระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจ
เจอ 

 
การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการนำความเสี่ยงท่ีระบุ มาจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่
จะเกิดและผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถ่ี หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) 
หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหาย ที่จะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินแล้วนำมากำหนดเป็นระดับความ
เสี่ยงในแผนภูมิ ความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการ ก่อนหลังเป็นการ
จัดลำดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสกำหนด
เกณฑก์ารประเมนิมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่ง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ (Impact) และระดับ ของความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี ้

 
 
 



 
 
 

1. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย  

ตาราง 1.1 โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์  ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ) 
คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

1 น้อยมาก ไม่มีโอกาสที่จะเกิดข้ึน หรือมีโอกาสเกิดข้ึนน้อยกว่าร้อยละ 20 
2 น้อย มีโอกาสเกิดข้ึนร้อยละ 21-40 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนร้อยละ 41-60 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนร้อยละ 61-80 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนมากกว่าร้อยละ 80 

ตาราง 1.2 โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง) 
คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึน 5 ปี ต่อครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดข้ึน 2-3 ปี ต่อครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึน 1 ปี ต่อครั้ง 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึน 1-6 เดือน ต่อครั้ง 
5 สูงมาก มีโอกาสที่จะเกิดข้ึน 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 

ตาราง 1.3 โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ 
คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

1 น้อยมาก มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย 
2 น้อย มีโอกาสเกิดข้ึน แต่นาน ๆ ครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง 



  
 
 

2. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ  
         ตาราง 2.1 ความรุนแรงของผลกระทบ  ของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (ร้อยละ) 

คะแนน ระดบัผลกระทบ คำอธิบาย 
1 น้อยมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 20 
2 น้อย มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ 21-40 
3 ปานกลาง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ 41-60 
4 สูง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรงร้อยละ61-80 
5 สูงมาก มีมีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง มากกว่าร้อยละ 80 

ตาราง 2.2 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปรมิาณ (มูลค่าความเสียหาย) 
คะแนน ระดับผลกระทบ คำอธิบาย 

1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 
2 น้อย > 10,000 - 50,000 บาท 
3 ปานกลาง > 50,000 – 500,000 บาท 
4 สูง > 500,000 – 1,000,000 บาท 
5 สูงมาก > 1,000,000 บาท 

ตาราง 2.3 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงคณุภาพ (การสูญเสยีและบาดเจ็บ) 
คะแนน ระดับผลกระทบ คำอธิบาย 

1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อยไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 
2 น้อย การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควรมีการบาดเจ็บรุนแรง 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมากมีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 
4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 
5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 

 

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัย
เสี่ยง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 

(แดง) สูง (คะแนนไม่น้อยกว่า 15) 
(เหลือง) ปานกลาง (คะแนน 5-14) 
(เขียว) ต่ำ (คะแนน 1-4) 



 
 

 
แผนภูมิระดับความเสี่ยง 
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) 
การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการบริหารจัดการให้ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความ
เสี่ยงมี 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงท่ีอยู่ใน ระดับสูงและหน่วยงานไม่อาจยอมรับ
ได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือกิจกรรมนั้นไป 

2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงาน
ใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือควบคุมป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได ้

3) การยอมรับความเสีย่ง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยง
สูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดข้ึน 

     4) การกระจายความเสีย่งหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนช่วยแบ่ง
ความรับผิดชอบไป 

โครงสร้างการบริหารจัดการความเส่ียง 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการทำงาน มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ ดังนั้นโครงสร้างการ

บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จึงมีความเชื่อมโยงกันโดยมีคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ใส ซึ่งแต่งตั้งมาจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง เป็นคณะทำงานและ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานคณะทำงาน คณะทำงานจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย ผลักดันและติดตามการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ในขณะที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกกอง/ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละกอง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสเมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ในการ 1) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 2)ติดตามประเมินผล 
การบริหารจัดการความเสี่ยง  3)จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ 4)พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้

ทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้ว ไม่ให้เกิดข้ึนอีก 
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
4. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดข้ึนกับ

องค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง 
5. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวัง ความเสี่ยงใหม่ๆ ท่ีอาจ

เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส สามารถบรรลุเป้าหมาย ขจัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่
คาดหมายว่าจะเกิดข้ึน และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมขององค์กร 
 
ขั้นตอนการดำเนินการ 

1. การกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะทำงานประชุมรับทราบนโยบายและกำหนดแนวทางร่วมกันในการจัดทำ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรทราบ 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการ มีขัน้ตอน ดังนี้ 
2.1 การระบุความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาโครงการ/กิจกรรม แล้วนำมาระบุความเสี่ยงตาม ประเภทของความเสี่ยง 4 ด้าน   

และแหล่งที่มาของความเสี่ยง โดยใช้แบบ R01 
2.2 การประเมินความเสี่ยง ทุกกองการนำความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์และระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยง 3 ระดับ โดยประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง เพ่ือช่วยในตัดสินใจกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง แล้ว 
ส่งให้คณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง โดยใช้แบบ R02 

      2.3 การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาใช้กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ เพื่อ จัดการจัดการความเสี่ยง 
กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ กำหนด ผู้รับผิดชอบดำเนินการ แล้วส่งให้คณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง โดยใช้แบบ 
R03 

3. คณะทำงานประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกอง แล้วสรุปจัดทำแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เก่ียวข้องได้ดำเนินการตามแผนฯ 

4. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในเดือน 
ธันวาคม 2564 โดยใช้แบบ R03 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
บทที่ 2 การวิเคราะห์และระบุความเส่ียง 

 
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้กำหนดแบบฟอร์ม กระดาษทำการวิเคราะห์และระบุ

ความเสี่ยง ตามแบบ R 01 เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนจากการดำเนินงาน ดำเนิน
โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการระบุ เหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจจะเกิดข้ึนและส่งผลให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึน ในการนี้แต่ละส่วนราชการได้ทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง สามารถสรุปเป็นความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล    
แม่ใส ดังนี้ 



 
 

การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 

 
ลำดับ 

(2) 
โครงการ/กิจกรรม 

(3) 
ความเสี่ยง 

(4) 
ด้าน 
(5) 

แหล่งที่มาของความเสี่ยง 
(6) 

1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการหมายเลข 
ทะเบียน กง 5432 พะเยา 

1.1 อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ด้านการเงินและทรัพยากร ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

2 การบริการประชาชน (การจดทะเบียนพาณิชย์) 2.1. ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐาน  
งานบริการประชาชน 

ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

3 การเก็บรักษาพัสดุ 3.1 พัสดุสูญหาย ด้านการเงินและทรัพยากร ปัจจัยภายใน 

4 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 4.1 การค้างยื่นแบบประเมินภาษี 
4.2 การค้างชำระภาษี 

ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

5 การใช้ทรัพยากร 5.1 การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย ด้านการเงินและทรัพยากร ปัจจัยภายใน 



 
 
 
 

ลำดับ 
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ด้าน 
(5) 

แหล่งที่มาของความเสี่ยง 
(6) 

6 การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับภาษีสู่ชุมชน 6.1 ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการ ลงพื้นที่สำรวจ
ภาษีเพื่อสร้างฐานภาษีรายใหม่ 

การปฏิบัติตาม กฎ 
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 

ปัจจัยภายนอก 

7 งานออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง 7.1 งานก่อสร้าง และงานบริการมีจำนวน มาก ทำ
ให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง 
7.2 บุคคลากรกองช่างไม่สามารถควบคุมงาน ได้
ตลอดเวลาในวันหยุดราชการ 
7.3 การควบคุมงานไม่เปน็ไปตามรปูแบบ รายการ
ก่อสร้าง 

ด้านการเงินและทรัพยากร ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

8 งานประมาณราคาและคำนวณราคากลาง 8.1 ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุก่อสร้างมี การ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
8.2 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทางตามหลักเกณฑ์
การประมาณราคา และการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง 
8.3 การจัดทำราคากลาง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 



 
 
 
 

ลำดับ 
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ด้าน 
(5) 

แหล่งที่มาของความเสี่ยง 
(6) 

9 งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 9.1 ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพ่ือ ความ
ปลอดภัยในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
9.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการ ซ่อมบำรุงรักษาไม่
เพียงพอ 

ด้านการเงินและทรัพยากร ปัจจัยภายใน 

10 กิจกรรมการดำเนินงานตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายได้และการจ่ายเงิน ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10.1 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานไม่มีความรู้ใน การดำเนินการ 
ให้ตรงกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
 

การปฏิบัติตาม กฎ 
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ 

ปัจจัยภายใน 

11 งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับ ประถมศึกษา 11.1 บุคลากรในโรงเรียนไม่มีความเข้าใจใน การเขียน
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุน จาก 
อบต. ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

การปฏิบัติตาม กฎ 
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 



 
 
 
 

ลำดับ 
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ด้าน 
(5) 

แหล่งที่มาของความเสี่ยง 
(6) 

12 โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 12.1 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีโอกาส 
เสื่อมสภาพ เนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อย ๆ  ทำให้ ตู้เย็นที่
เก็บรักษาวัคซีน อุณหภูมิไม่คงที่ 

ด้านการเงินและทรัพยากร ปัจจัยภายใน 

13 การดำเนินงานแก้ไขข้อร้องเรียนจากผลกระทบ ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

13.1 ผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือละเลยจนก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจนทำให้มีผู้ร้องเรียน 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

14 การออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

14.1 ผู้ประกอบกิจการที่เข้าข่ายสถานที่ จำหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารไม่ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาต/
หนังสือรับรอง การแจ้ง 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 



 
 
 
 

บทที่ 3 การประเมินความเสี่ยง 
 

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้กำหนดแบบฟอร์ม กระดาษทำการประเมินความ
เสี่ยงตาม แบบ R 02 เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ นำความเสี่ยงที่ได้จากกระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (แบบ R01) มา
วิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดข้ึนมากน้อย เพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้จัดลำดับความสำคัญ
ของความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดข้ึนว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากัน นำไปสู่การกำหนดระดับความเสี่ยงตามแผนภูมิ ระดับความเสี่ยง
แล้วตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคำนึงประโยชน์และความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพ่ิม  ซึ่งสามารถสรุปการ
ประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสได้ดังนี้ 



 
 

การประเมินความเสีย่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสีย่ง ระดับ 
ความเสี่ยง (6) 

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 
(7) 

โอกาส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลีกเลี่ยง ควบคุม/ 
ลด 

ยอมรับ ถ่ายโอน 

การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทาง 
ราชการหมายเลขทะเบียน         
กง 5432 พะเยา 

อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งอาจเกิด 
ความเสียหายต่อชีวิตของผู้ที่เก่ียวข้อง 

2 
(มีโอกาสเกิดขึ้น 

ค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ) 

2 
(มูลค่าความเสียหาย 
มากกว่า 50,000 

บาท) 

4 
ต่ำ 

 √   

การบริการประชาชนการจด 
ทะเบียนพาณิชย ์

ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ตาม 
คู่มือสำหรับประชาชน 

3 
(มีโอกาสเกิดข้ึน 1-3 
เดือน ต่อครั้ง) 

3 
(มีผลกระทบในการ 
ปฏิบัติงานหรือ 
วัตถุประสงค์ร้อยละ 
41-60) 

9 
ปานกลาง 

 √   

การเก็บรักษาพัสดุ พัสดุสูญหาย 3 
(มีโอกาสเกิดข้ึน 1 ปี 
ต่อครั้ง) 

4 
(มูลค่าความเสียหาย 
มากกว่า 10,000 
– 500,000 บาท) 

12 
ปานกลาง 

 √   

 



 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสีย่ง ระดับ 
ความเสี่ยง (6) 

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 
(7) 

โอกาส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลีกเลี่ยง ควบคุม/ 
ลด 

ยอมรับ ถ่ายโอน 

การเพิ่มประสิทธภิาพการจัดเก็บ 
ภาษี 

-การค้างยื่นแบบประเมินภาษี 
- การค้างชำระภาษี 

4 
(มีโอกาสเกิดข้ึนร้อย 
ละ 61-80) 

4 
(มีผลกระทบในการ 
ปฏิบัติงานหรือ 
วัตถุประสงค์ร้อยละ 
61-80) 

16 
สูง 

 √   

การใช้ทรัพยากร การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย 2 
(มีโอกาสเกิดข้ึนร้อย 
ละ 21-40) 

2 
(มีผลกระทบในการ 
ปฏิบัติงานหรือ 
วัตถุประสงค์ร้อยละ 
21-40) 

9 
ปานกลาง 

 √   

งานออกแบบและการควบคุม งาน
ก่อสร้าง 

- งานก่อสร้าง และงานบริการมีจำนวน มาก 
ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง 
- บุคคลากรกองช่างไม่สามารถควบคุมงาน ได้
ตลอดเวลาในวันหยุดราชการ 
- การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรปูแบบ 
รายการก่อสร้าง 

3 
(มีโอกาสเกิดขึ้น 
ค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ ) 

3 
(มูลค่าความเสียหาย 
มากกว่า 100,000 
บาทขึ้นไป) 

9 
ปานกลาง 

 √   



 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสีย่ง ระดับ 
ความเสี่ยง (6) 

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 
(7) 

โอกาส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลีกเลี่ยง ควบคุม/ 
ลด 

ยอมรับ ถ่ายโอน 

งานประมาณราคาและคำนวณ 
ราคากลาง 

- ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุก่อสร้างมีการ 
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
- บุคลากร และเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทาง 
ตามหลักเกณฑ์การประมาณราคา และ การ
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
- การจัดทำราคากลาง ต้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน 
ก่อสร้างตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

4 
(มีโอกาสเกิดข้ึน 1-6 
เดือน ต่อครั้ง) 

3 
(มีผลกระทบในการ 
ปฏิบัติงานหรือ 
วัตถุประสงค์ร้อยละ 
41-60) 

12 
ปานกลาง 

 √   

งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ - ไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความ
ปลอดภัยในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
- งบประมาณที่ได้รบการจัดสรรในการ ซ่อม
บำรงุรักษาไม่เพียงพอ 

4 
(มีโอกาสเกิดขึ้น 
ค่อนข้างสูงหรือ     
บ่อย ๆ) 

3 
(มูลค่าความเสียหาย 
มากกว่า 50,000 
– 500,000 บาท) 

12 
ปานกลาง 

 √   



 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสีย่ง ระดับ 
ความเสี่ยง (6) 

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 
(7) 

โอกาส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลีกเลี่ยง ควบคุม/ 
ลด 

ยอมรับ ถ่ายโอน 

กิจกรรมการดำเนินงานตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครอง
สว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

- เจ้าหน้าที่รับผดชอบงานไม่มีความรู้ใน การ
ดำเนินการ ให้ตรงกับระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ 
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

4 
(มีโอกาสเกิดขึ้น 
ค่อนข้างสูงหรือ    
บ่อย ๆ ) 

4 
(มีผลกระทบในการ 
ปฏิบัติงานหรือ 
วัตถุประสงค์ร้อยละ 
61-80) 

16 
สูง 

 √   

งานประสานและสนับสนุนโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา 

- บุคลากรในโรงเรียนไม่มีความ เข้าใจในการ
เขียนโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนจาก อบต. ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 

3 
(มีโอกาสเกิดข้ึน 1 ปี 
ต่อครั้ง) 

3 
(มูลค่าความเสียหาย 
มากกว่า 10,000 - 
500,000 บาท) 

9 
ปานกลาง 

 √   

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

- วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ มีโอกาส 
เสื่อมสภาพ เนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อย ๆ  ทำ ให้
ตู้เย็นท่ีเก็บรักษาวัคซีน อุณหภูมิไม่คงท่ี 

3 
(มีโอกาสเกิดข้ึน 
บางครั้ง) 

3 
(มีผลกระทบในการ 
ปฏิบัติงานหรือ 
วัตถุประสงค์ร้อยละ 
41-60) 

9 
ปานกลาง 

 √   



 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสีย่ง ระดับ 
ความเสี่ยง (6) 

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 
(7) 

โอกาส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลีกเลี่ยง ควบคุม/ 
ลด 

ยอมรับ ถ่ายโอน 

การดำเนินงานแกไ้ ขข้อร้องเรียน 
จากผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

- ผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้อง 
หรือละเลยจนก่อให้เกิด ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมจนทำให้มีผู้ ร้องเรียน 

4 
(มีโอกาสเกิดข้ึน 
ค่อนข้างสูงหรือ       
บ่อย ๆ) 

4 
(มีผลกระทบในการ 
ปฏิบัติงานหรือ 
วัตถุประสงค์ 
ค่อนข้างรุนแรงร้อย ละ 
61-80) 

16 
สูง 

 √   

การออกใบอนุญาต/หนังสือ 
รับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย 
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

- ผู้ประกอบกิจการท่ีเข้าข่ายสถานท่ี 
จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ไม่
ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาต/หนังสือ รับรอง
การแจ้ง 

5 
(มีโอกาสเกิดข้ึน 
มากกว่าร้อยละ 80) 

4 
(มีผลกระทบในการ 
ปฏิบัติงานหรือ 
วัตถุประสงค์ 
ค่อนข้างรุนแรงร้อย 
ละ 61-80) 

20 
สูง 

 √   



 
 
 
 

บทที่ 4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้กำหนดแบบฟอร์ม แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(แบบ R 03) เพื่อให้ทุกส่วนราชการ กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหาร จัดการความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงไว้ใน (แบบ R 02) สรุปเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสได้ดังนี้ 



 
 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 

 
 

ลำดับท่ี 
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค ์
(5) 

วิธีการจดัการความเสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ (7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมายเหต ุ
(9) 

                     
1 

การใช้รถยนต์สว่นกลาง ของ
ทางราชการหมายเลข ทะเบียน 
กง 5432 พะเยา 

1.1 อุบัติเหตุจากการใช้ 
รถใช้ถนน 

- เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย กรณี
รถยนต์ของทาง ราชการเกิด
อุบัติเหตุ และ มีผู้ประสบภัย
จากรถยนต์ 
- เพื่อมีหลักฐานสำหรับ การสืบ
ข้อเท็จจริงกรณี 
รถยนต์ของทางราชการ 
เกิดอุบัติเหตุ 

- การทำประกันภัยรถยนต์ภาค บังคับ 
(พรบ.) 
- การติดกล้องวงจรปิดภายใน 
รถยนต ์

ต.ค.63 – 
ก.ย. 64 

นางทัศนียา  กล้าหาญ 
พ.อ.อ นพดล ดวงแก้ว 

 

     2 การบริการประชาชน การ 
จดทะเบียนพาณิชย์ 

2.1. ไม่สามารถให้บริการ 
ประชาชนได้ตามคู่มือ 
ประชาชน 

เพื่อให้งานบริการ 
ประชาชนเป็นไปตาม พ.ร.บ.
การอำนวยความ สะดวกใน
การพิจารณา อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 

- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สามารถ 
ปฏิบัติงานแทนกันได้ 
- พิจารณามอบอำนาจให้มีผู้มีอำนาจ
พิจารณาอนุญาตตามลำดับ 

ต.ค.63 – ก.ย. 
64 

นายหัสต์กมล เครือคำ 
นางทัศนียา  กล้าหาญ 
 

 



 
 
 

ลำดับท่ี 
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

 
 

วัตถุประสงค ์
(5) 

วิธีการจดัการความเสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ (7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมายเหต ุ
(9) 

3 การเก็บรักษาพัสดุ 3.1 พัสดุสูญหาย - เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สิน 
ของทางราชการให้ 
ปลอดภัย 
- เพื่อให้มีการบันทึกภาพ 
เหตุการณ์บริเวณ 
สำนักงาน 

- จัดเก็บรักษาทรพัย์สินไว้ในห้องที ่
สามารถปิดล๊อคได้ ทุกครั้งหลังใช้ 
งาน 
- จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ 
 

ต.ค.63 – ก.ย. 
64 

นางรัตนาภรณ์ วรรณแก้ว 
นางสาวทัศนีย์  นาแพร่ 

 

   4 การเพิ่มประสิทธภิาพการ 
จัดเก็บภาษี 

4.1 การค้างยื่นแบบ 
ประเมินภาษี 
4.2 การค้างชำระภาษี 

- เพื่อลดจำนวนผู้ค้างยื่น 
แบบประเมินภาษีและผู้ 
ค้างชำระภาษี 

- จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการยื่นแบบ 
ประเมิน, การชำระภาษี และแจ้ง 
เตือนค้างชำระภาษี 

ต.ค.63 – ก.ย. 
64 

นางรตันาภรณ์ วรรณแก้ว 
น.ส.ลอองดาว ไชยมงคล 

 

   5 การใช้ทรัพยากร 5.1 การใช้ทรัพยากร 
อย่างฟุ่มเฟือย 

- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงาน 

- ใช้กระดาษ 2 หน้า ในกรณีเป็น 
ร่างเอกสารและเอกสารไม่สำคัญ 

ต.ค.63 – ก.ย. 
64 

นายหัสต์กมล เครือคำ  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ลำดับท่ี 
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค ์
(5) 

วิธีการจดัการความเสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ (7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมายเหต ุ
(9) 

      6 การเผยแพร่ความรู้ 
เก่ียวกับภาษีสู่ชุมชน 

6.1 ขาดความร่วมมือ จาก
ประชาชนในการลง พื้นที่
สำรวจภาษีเพื่อสร้าง ฐานภาษี
รายใหม่ 

- เพื่อขยายฐานภาษีราย ใหม่ 
- ประชาชนทราบแนว 
ทางการจัดเก็บภาษีและ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎหมาย 

- ประชาสัมพันธ์ความรู้เก่ียวกับภาษี ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ 

ม.ค.-มี.ค. 2564 นางรัตนาภรณ์ วรรณแก้ว 
น.ส.ลอองดาว ไชยมงคล 

 

7 งานออกแบบและการ ควบคุม
งานก่อสร้าง 

7.1 งานก่อสร้างและงาน 
บริการมีจำนวนมากทำให้ 
ประสิทธิภาพการทำงาน 
ลดลง 
7.2 บุคคลากรกองช่างไม่ 
สามารถควบคุมงานได้ 
ตลอดเวลาใน 
วันหยุดราชการ 
7.3 การควบคุมงานไม่ 
เป็นไปตามรูปแบบ 
รายการก่อสร้าง 

- เพื่อให้เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- เพื่อให้เป็นไปตามแบบ รูป
รายการ 

-จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่ 
เสมอ และครบทุกคน 
-จัดหาเครื่องมือด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการ 
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ต.ค.63 – 
ก.ย. 2564 

นายวงศกร ศิริมังคลากุล 
นายทวีเดช ยงตระกูลพันธ์ 

 



 
 
 

ลำดับท่ี 
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค ์
(5) 

วิธีการจดัการความเสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ (7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมายเหต ุ
(9) 

8 งานประมาณราคา และ 
คำนวณราคากลาง 

8.1 ราคาน้ำมันและ ราคา
วัสดุก่อสรางมีการ 
เปลี่ยนแปลงอยู่ 
ตลอดเวลา 
8.2 บุคลากรและ 
เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทาง 
ตามหลักเกณฑ์การ 
ประมาณราคา และการ 
คำนวณราคากลางงาน 
ก่อสร้าง 
8.3 การจัดทำราคา 
กลาง ต้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์การคำนวณ 
ราคากลางงานก่อสร้าง 
ตามที่กรมบัญชีกลาง 
กำหนด 
 

เพื่อให้การคำนวณราคางาน
ก่อสร้างเพื่อตั้งงบประมาณ 
หรือการ กำหนดราคากลาง 
ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การ คำนวณราคากลางงาน 
ก่อสร้าง 

-จัดส่งบุคลากรผู้มีหน้าที่ตามคำสั่ง 
ทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับ 
ความรู้ใหม่อยู่เสมอ 
-ให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งสามารถ 
ปฏิบัติงานเอกสารและคำนวณราคา 
กลางงานก่อสร้างเองได้ 

ม.ค.2564- 
ก.ย. 2564 

นายวงศกร ศิริมังคลากุล 
นายทวีเดช ยงตระกูลพันธ์ 

 



 
 
 
 

ลำดับท่ี 
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค ์
(5) 

วิธีการจดัการความเสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ (7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมายเหต ุ
(9) 

9 งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 9.1 ไม่มีเครื่องมือ และ 
อุปกรณ์ป้องกันเพ่ือความ 
ปลอดภัยในการซ่อมแซม 
ระบบไฟฟ้า 
9.2 งบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรรในการซ่อม 
บำรุงรักษาไม่เพียงพอ 

- เพื่อความปลอดภัยใน การ
ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ 
และทรัพย์สิน ของทาง
ราชการ 
- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงานให้มีความ 
รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 

- ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ 
เครื่องมือเพื่อความปลอดภัยในการ 
ปฏิบัติงาน 
-ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ให้เพียงพอ ในแต่ละ 
ปีงบประมาณ 

ม.ค.2564- 
ก.ย.2564 

นายจิตกร แปงมูล  

10 งานสง่เสริมสนับสนุน 
ศูนย์การเรียนชุมชน 

10.1 ขาดผู้มีความรู้ที่มี ความ
ต้องการจะเผยแพร่ ความรู้
ให้กับผู้อ่ืน และขาดความ
ร่วมมือของคน ในชุมชนท่ีจะ
ช่วยกัน ผลักดันให้เกิดศูนย์
การเรียนชุมชน 
10.2 ศูนย์การเรียน 
ชุมชนมีไม่ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

- เพื่อให้แต่ละชุมชนมีศูนย์ 
การเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึง ได้
ง่ายและมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

- เพิ่มศูนย์การเรียนชุมชนให้ครบทุก 
หมู่บ้าน 
- มีผู้คอยให้ความรู้และแนะนำผู้ที่ 
เข้ามาศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
- ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชน เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของศูนย์การ เรียนรู้ชุมชนและ
เข้ามาศึกษาอย่าง ท่ัวถึง 

ธ.ค.2563- 
ก.ย. 2564 

นางสาวสายพิณ เต็มใจ  

 



 
 
 
 

ลำดับท่ี 
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค ์
(5) 

วิธีการจดัการความเสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ (7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมายเหต ุ
(9) 

11 กิจกรรมการดำเนินงาน 
ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
รายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2562 ของศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็ก 

11.1 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
งานไม่มีความรู้ ในการ
ดำเนินการ ให้ตรงกับระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
รายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2562 

- เพื่อให้การดำเนินงาน ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ความ
สอดคล้องกับ แผนพัฒนา 
และมีการ ดำเนินการตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงิน
ของ สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2562 

- กำชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินงานตามระเบียบฯ อย่าง 
เคร่งครัด 
- ให้มีการตรวจสอบการดำเนนิงาน 
ตามระเบียบฯ 

ต.ค.2563- 
ก.ย. 2564 

 นายหัสต์กมล  เครือคำ 
 นางสุพัฒตรา  งามจิตร 

 

12 งานประสานและสนับสนุน 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

12.1 บุคลากรในหลาย 
โรงเรียนไม่มีความเข้าใจ ใน
การเขียนโครงการ ขอรับ
การสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุน 

- เพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน 
อุดหนุนเป็นไปตาม 
ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กร 

- กำชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
ตรวจสอบโครงการขอรับเงิน 
อุดหนุนให้ละเอียดถี่ถ้วน 
- เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการ 
ประสานงานกับโรงเรียนให้มากขนึ้ 

ธ.ค.2563 - 
ก.ย. 2564 

 นายหัสต์กมล  เครือคำ 
นางสุพัฒตรา  งามจิตร 

 



 
 
 

ลำดับท่ี 
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค ์
(5) 

วิธีการจดัการความเสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ (7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมายเหต ุ
(9) 

  จากองค์การบริหารส่วน 
ตำบลแม่ใส ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กร 
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2559 
- เพื่อพัฒนาการศึกษาของ 
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
แม่ใส ให้มีคุณภาพมาก 
ยิ่งข้ึน 

    

13 โครงการควบคุมป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า 

13.1 วัคซีนป้องกันโรค พิษ
สุนัขบ้า มีโอกาสเสื่อมสภาพ 
เนือ่งจาก ไฟฟ้าตกบ่อย ๆ ทำ
ให้ตู้เย็นท่ีเก็บรักษาวัคซีน 
อุณหภูมิไม่คงท่ี 

- เพื่อเก็บรักษาวัคซีนให้มี 
คุณภาพ ขณะที่ยังไม่ได้ 
ดำเนินการฉีดวัคซีน 
- เพื่อให้การเกิดความ คุ้มค่า
ของงบประมาณที่ จัดซื้อวัคซีน 
และ ประชาชนที่เป็นเจ้าของ 
สุนัขได้รับประโยชน์สูงสุด 

- เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมี
เหตุการณ์ดังกล่าว ให้แกป้ัญหาเฉพาะ
หน้า โดยการซื้อน้ำแข็งมาแช่วัคซีน 
เพื่อป้องกันการ เสื่อมสภาพ จนกว่า
ไฟฟ้าจะกลับมา ใช้งานได้ปกติ 
- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรบัตู้ แช่
วัคซีน 

ต.ค.2563 – 
ก.ย. 2564 

 - นางลออ มหาวรรณศรี  
 - นางสาวณตะวัน ภาณุธนภัทร์ 

 

14 โครงการควบคมุป้องกัน 
โรคตามแนวชายแดนไทย- 
กัมพูชา(โรคไข้เลือดออก) 

14.1 ไม่มีบุคลากร สำหรับ
ออกดำเนินการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
โดยตรง ต้องอาศัยบุคลากร
ของสำนักปลัดฯ ในการ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การ
ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกไม่ส่งผลกระทบต่อ 
งานป้องกนัและบรรเทา      
สาธารณภัย 

สรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบ 
ดำเนินการป้องกันควบคุมโรค 
ไข้เลือดออกโดยเฉพาะ 

ต.ค.2563 – 
ก.ย. 2564 

 - นางลออ มหาวรรณศรี  
 - นางสาวณตะวัน ภาณุธนภัทร์ 

 



 
 
 

ลำดับท่ี 
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค ์
(5) 

วิธีการจดัการความเสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ (7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมายเหต ุ
(9) 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
การดำเนินงานแก้ไขข้อ 
ร้องเรียนจากผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดำเนินการในแต่ละครั้ง 
อาจส่งผลกระทบต่องาน
ป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยได้ 
18.1 ผู้ประกอบกิจการ ไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
หรือข้อบังคับต่าง ๆ  ที่ 
เก่ียวข้อง หรือละเลยจน 
ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมจนทำให้มีผู้ 
ร้องเรียน 

 
 
 
 
- เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ 
ประเภทต่าง ๆ ที่อาจส่งผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
- เพื่อลดปัญหาข้อ 
ร้องเรียนและลดความ 
เดือดร้อนของประชาชน 
จากปัญหาด้าน 
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ ประกอบ
กิจการ 
- ออกติดตามการประกอบกิจการ ของแต่
ละที่เพื่อควบคุม กำกับดูแล ให้เป็นตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับ ต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
ต.ค.2563 – 
ก.ย. 2564 

  
 
 
 
 - นางลออ มหาวรรณศรี  
 - นางสาวณตะวัน ภาณุธนภัทร์ 

 

16 การออกใบอนุญาต/ 
หนังสือรับรองการแจ้ง 
สถานท่ีจำหน่ายอาหาร 
และสถานท่ีสะสมอาหาร 

19.1 ผู้ประกอบกิจการ ที่
เข้าข่ายสถานที่จำหน่าย 
อาหารและสถานท่ีสะสม 
อาหารไม่ดำเนินการยื่นขอ 
ใบอนุญาต/หนังสือรับรอง 
การแจ้ง 

- เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ มี
ความเข้าใจในเรื่องของ 
กฎระเบียบข้อบังคับที่ 
เก่ียวข้องการกิจการที่เข้า 
ข่ายเป็นสถานท่ีจำหน่าย 
อาหารและสถานที่สะสม 

- ดำเนินการสำรวจสถานที่จำหน่าย 
อาหารและสถานที่สะสมอาหารใน เขต
พื้นที่ตำบลแม่ใส เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล 
อีกทั้งรณรงค์สร้างความเข้าใจในเรื่องการ
ขออนุญาต แก่ผู้ประกอบกิจการ 
- แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการในเขตพื้นที่

ต.ค.2563 – 
ก.ย. 2564 

  - นางลออ มหาวรรณศรี  
 - นางสาวณตะวัน ภาณุธนภัทร์ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหาร 
- เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ 
ดำเนินการขอใบอนุญาต 
ให้ครบถ้วน 

ตำบลแม่ใสที่เข้าข่ายมาดำเนินการขอ
ใบอนุญาตให้ครบถ้วน 



 
 
 
 

บทที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
 

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้กำหนดแบบฟอร์ม สำหรับจัดทำรายงานติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R 04) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุ
ความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่าแล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการหรือยังไม่ได้
ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบการจัดทำรายงานรวมถึงต้อง
ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ R02 ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การ
ปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียดดังนี้ 



 
 

                                         รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กอง..............(1) อบต.แม่ใส  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

 
กอง..................(1) .................. ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประมินผล 

การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
(4) 

ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงคงเหลือ 
(7) 

หมายเหต ุ
(8) สถานะ 

(5) 
เอกสารอ้างอิง 

(6) 
       

       

       

 



 
 
 
 
คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม R04 

(1) กรอกชื่อส่วนราชการ/กอง ตามโครงสร้างส่วนราชการ 
(2) กรอกโครงการ/กิจกรรม เหมือนคอลัมน์ (3) ในแบบ R03 
(3) กรอกความเสี่ยงเหมือนคอลัมน์ (4) ในแบบ R03 
(4) กรอกวิธีการจัดการความเสี่ยงเหมือนคอลัมน์ (6) ในแบบ R03 
(5) ระบุผลความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะ ดังนี้ 

- แล้วเสร็จ 
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 

(6) ระบุเอกสารที่เก่ียวข้องจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น เลขที่คำสั่ง เลขที่บันทึกข้อความ 
เป็นต้น 

(7) ระบุผลการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ R02 
(8) ระบุคำอธิบายอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 

 
                                                                        
 
 
 

 
              ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

              เร่ือง  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
          ประจำปงีบประมาณ 2564 

              ******************************* 
   ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน

และการตรวจสอบ มาตรา 79  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ใน
การนี้ กระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ใส โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงจึงดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น 

   ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 59 จึงประกาศให้ใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 เป็นต้น 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

        
              (นายสันติ  สารเร็ว) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
  

 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

ที ่496/25๖3 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 
------------------ 

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน
และการตรวจสอบ มาตรา 79  บัญญัติให้หน่วยนงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

ในการนี้  กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งต้องประกอบด้วย
ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็น
ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ  ดังนั้นจึงแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ใส ดังต่อไปนี้ 

 1. นายสันติ  สารเรว็  นายก อบต.แม่ใส   ประธาน 
   2. นางชไมมาศ  มอญแก้ว  ปลัด อบต.แม่ใส   คณะทำงาน 
   3. นายประวิทย์  อาจหาญ  ผู้อำนวยการกองช่าง  คณะทำงาน 
   4. นางรัตนาภรณ์ วรรณแก้ว  ผู้อำนวยการกองคลัง  คณะทำงาน 
   5. นางลออ มหาวรรณศรี  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ คณะทำงาน 
   6. นายหัสต์กมล เครือคำ   หัวหน้าสำนักปลัด  คณะทำงาน/เลขานุการ 

7. นางสายสุดา  เมืองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะทำงานบริหาจจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มีอำนาจหน้าที่   

ดังนี้ 
   ๑.จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
   ๒.ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
   ๓.จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
   ๔.พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    สั่ง    ณ   วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. 25๖3 
 

              
        (นายสันติ  สารเร็ว) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


