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ค าน า 

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
 พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ 2562 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  โดยความเห็นชอบของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    
จึงก าหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 ) ไว้เป็นเครื่องมือในการก ากับการด าเนินงานด้านการปูองกันความเสี่ยงเพื่อมิให้
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้   
จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝุายท่ีจะให้ความร่วมมือในการน าไปด าเนินการต่อ 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับรวมท้ังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานเพื่อน าไปสู่การบรรลุเปูาหมาย
ขององค์กรต่อไป 
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บทท่ี 1   
บทน า 

    หลักการและเหตุผล         
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖1 หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน

และการตรวจสอบ มาตรา ๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและ                        
ขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพ่ือคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพ่ือหาแนวทางปูองกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป 

    ความหมายและค าจ ากัดความ 
ความเสี่ยง  หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบในด้านลบที่ไม่

ต้องการ ดังนั้น การตัดสินใจกระท าการใด ๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใด ๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการ
เสี่ยงตัดสินใจในสภาวะของความเสี่ยง 

การเสี่ยง หมายถึง การตัดสินใจที่จะด าเนินการ (หรือไม่ด าเนินการ) สิ่งใดสิ่งหนึ่งบนพ้ืนฐานของ
การขาดข้อมูล ที่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน เป็นเพียงการประมาณการ การคาดเดา การตั้งความหวัง ซึ่งผลของการ
ตัดสินใจนั้น อาจเป็นไปตามความคาดหมายหรือตรงกันข้ามก็ได้ 

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของ
ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือที่จะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลัง ได้
อย่างถูกต้อง 

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ
จัดล าดับความเสี่ยงโดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelih๐๐d) และผลกระทบ (Impact) 

- โอกาสที่จะเกิด (Likelih๐od) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
- ผลกระทบ (impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยง 
- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน

โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง  ปานกลาง  ต่ า  ต่ ามาก 
 



ประเภทของความเสี่ยง หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เพ่ือสะดวกในการ
ค้นหา ระบุ ประเมิน จัดล าดับ และก าหนดการควบคุม ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ ยง ได้แยก
ประเภทของความเสี่ยง ดังนี้ 

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดกลยุทธ์
และนโยบาย ในการบริหารงานที่เหมาะสมชัดเจนหรือไม่เพียงใด 

(๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน ว่ามีระบบควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกินความจ าเป็น 

(๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่ เกิดจากการไม่พร้อม ใน
เรื่องงบประมาณ การเงิน และการควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกินความจ าเป็น 

(4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิด
จากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่ก าหนด และอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหาร
จัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง
ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก ดังนี้ 

  (๑) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เช่น กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่
จะด าเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใด ๆ 

  (๒) การควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการ
แก้ไขวิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน การจัดท ามาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control) 

  (๓) การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่
สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไของการด าเนินงาน เช่น การหยุดด าเนินงานหรือ
กิจกรรมที่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง 

  (๔) การโอนย้าย (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความ
เสี่ยงให้ผู้อืน่ช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน การท าประกันภัย เป็นต้น 

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัย
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความ
เสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเปูาหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 

 

 



หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  
 1. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพ้ืนฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีเพ่ือให้การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการก าหนดแผนระดับองค์กร (Strategic Plans) และการก าหนดวัตถุประสงค์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลรวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงานของ
รัฐสามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรและเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน  
 2. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Routine Processes) 
ของการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน  

   วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับบริหารจัดการความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวการณ์ต่างๆ  ที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
และมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2.เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุ 
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของโครงการ 
 3.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์   

    ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการ

ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือ
สถานการณ ์ที่อาจท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มี
ดังนี้ 1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย คณะท างานบริหารความเสี่ยงและ
ผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ใน การก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหาร ความเสี่ยง
จะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ  ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานใน
การตอบสนองต่อเปูาหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ 3) สะท้อนให้เห็นภาพรวมของความ
เสี่ยงต่างๆ  ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง จะท าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเปูาหมายและภารกิจหลัก
ขององค์กร และตระหนักถึงความ เสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง    
ธรรมาภิบาล 4) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้
ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือ ที่ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการ
ตัดสินใจในด้านต่าง  ๆเช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การ
ด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเปูาหมาย ที่ก าหนดและสามารถปกปูองผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร                 
5) การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานของ
องค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมี ความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และ
ระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 6) การบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรร
ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้ มาตรการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ  และกิจกรรมที่ มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน 
หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน  



บทท่ี 2  
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

1.วิสัยทัศน์ 
“ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข” 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง    
     กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน    
     กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร   
     กลยุทธ์ 1.3 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร   

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว    
     กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     กลยุทธ์  2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล  
     กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน  
     กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์  ด้านศาสนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และการสาธารณสุข  
     กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา  
     กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
     กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
     กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
     กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
     กลยุทธ์ 4.2 ปูองกัน ฟื้นฟูและบรรเทาสาธารณภัย 
     กลยุทธ์ 4.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิคส์ 
     กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
     กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ปูองกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 
     กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
 
 



6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
     กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
     กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
     กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
     กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับระบบดิจิทัล 
     กลยุทธ์ 6.5 ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
  1.เส้นทางคมนาคมและการจราจรได้มาตรฐาน 
  2.แหล่งน้ าได้รับการพัฒนาเพื่อท าการเกษตรและอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ 
  3.แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ได้รับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 
  4.แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย มีการส่งเสริมให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง 

5.นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อบจ.เชียงราย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  6.เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้รับการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
  7.เด็ก เยาวชน ประชาชนและบุคลากรในสังกัด อบจ.เชียงราย ได้รับการส่งเสริมให้ออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
  8.เด็ก เยาวชน ประชาชน และบุคลากรในสังกัด อบจ.เชียงราย ได้รับการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
  9.ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงรายมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  10.เด็ก นักเรียน ประชาชน และผู้ด้อยโอกาสที่มีรายได้ไม่เพียงพอ  ได้รับการช่วยเหลือให้ดีขึ้น 
  11.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  12.เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  13.อบจ.เชียงราย มีศักยภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  14.ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  15.อบจ.เชียงรายมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ จะเป็น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักในการขับเคลื่อน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนา
ถนนและแหล่งน้ า)  เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้มีระบบคมนาคมขนส่งที่ได้ 
มาตรฐาน  โดยเฉพาะเส้นทางสายรองที่ใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่จะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นในอนาคต 
และระบบบริหารจัดการน้ าที่ดีให้มีน้ าเพียงพอกับความต้องการของภาคการเกษตร และยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาสวนไม้ดอกในพื้นที่ อบจ.รับผิดชอบ)  โดยพัฒนาและปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวสวนไม้ดอกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและเป็นที่รู้จักทั้งระดับภาคและระดับประเทศและ
ปรับปรุงให้เป็นศูนย์ศึกษาศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เพ่ือการอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมล้านนาของชาวเชียงรายให้คงอยู่สืบไปชั่วลูกหลานและส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่
โดดเด่นของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักท่ัวโลก พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามสามารถ 
ออกก าลังกายได้ เป็นพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

 



 
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 
 1. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

  1. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    ประธานกรรมการ 
 2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกคน             กรรมการ 
 4. ผู้อ านวยการส านักช่าง             กรรมการ 
 5. ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม             กรรมการ 
 6. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด             กรรมการ 
 7. ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการองค์การบริหารสว่นจังหวัด               กรรมการ     
8. ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ             กรรมการ  
 9. ผู้อ านวยการกองคลัง             กรรมการ 
 10. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม             กรรมการ 
 11. ผู้อ านวยการกองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย             กรรมการ 
 12. ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน             กรรมการ 
 13. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่        กรรมการ 
 14. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข        กรรมการ 
 15. ผู้อ านวยการท่องเที่ยวและกีฬา        กรรมการ 
 16. หัวหน้าฝุายนโยบายและแผน                                          กรรมการ/เลขานุการ 
 17. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้รับมอบหมาย                          ผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีอ านาจหน้าที ่ ดังนี้ 
(1) ก าหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(2) ก ากับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจ

เกิดข้ึนและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง 
(3) จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(5) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(6) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 
(7) แต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือด าเนินการในเรื่องท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
(8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



 
 2. คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง  องค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ   ประธานคณะท างาน 
  2. นายอดุลย์ศักดิ์  เตียวตระกูล นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ (ส านักปลัดฯ)      คณะท างาน 
  3. นางสาวกัญสุชญา  วงศ์ดาว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ (ส านักช่าง)    คณะท างาน  
  4. นายเอกสิทธิ์  สวัสดิ์นที   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ (ส านักการศึกษาฯ)คณะท างาน 
  5. นายณรงค์ศักดิ์  ขันทะ        นักจัดการงานทัว่ไป ช านาญการ(ส านักเลขานุการ)   คณะท างาน 
  6. นางณัฐิราภรณ์ ศรีสุคนธ์     นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ (กองคลัง)         คณะท างาน 
  7. นางสาวอัมพวา ไชยเหล็ก    นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ (กองสวัสดิการ)    คณะท างาน 
           8. นางสาวอ าพรรณ์  ดวงเกิด   นักจัดการทั่วไป ช านาญการ  (กองปูองกันฯ)         คณะท างาน 
  9. นางปริณดา  แดงจันทร์ตา   นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ (กองการเจ้าหน้าที่) คณะท างาน 
  10. นางสาวณฐพร  นวลตา     นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) คณะท างาน 
  11. นางน้ าผึ้ง  สาธรรม         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ (โรงเรียน อบจ.)    คณะท างาน 
  12. นางจิณดามาศฆ์ สุขะอาคม พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ (กองสาธารณสุข) คณะท างาน 
  13. นางสาวกัลยาภัสร์  รัศสุวรรณ   นักจัดการงานทั่วไป (กองท่องเที่ยวและกีฬา)  คณะท างาน 

14. หัวหน้าฝุายนโยบายและแผน                                                 คณะท างาน/เลขานุการ 
15. นางวราภรณ์  สมสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวพนิดา  จิณะสิทธิ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ               ผู้ชว่ยเลขาคณะท างาน    
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 (1) รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการน ามาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง 
 (2) จัดท าร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 (3) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงรายให้ปฏิบัติตาม
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 (4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 (5) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 (6) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 
 (7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



 
 3. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน     ที่ปรึกษาฯ 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 (1) พิจารณาให้ค าปรึกษาในการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย แก่คณะกรรมการและคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 
 (2) สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย และรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทราบ 
 (3) ติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ  พร้อมทั้งให้ค าแนะน าการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

แผนภูมิแสดงโครงสร้างบทบาทอ านาจหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการ/คณะท างานการบริหารความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
 
 
    ก าหนดนโยบายและแนวทาง           ก าหนดโครงสรา้ง   ก าหนดประเภทความเสีย่ง 
        การบรหิารความเสี่ยง                               และหน้าท่ีความรับผดิชอบ                     ระดับความเสี่ยงและเกณฑ์ 
             การบริหารความเสี่ยง                การประเมินความเสี่ยง  

 
 
- ค้นหาและระบุปัจจัยเสีย่ง                ทบทวนความเชื่อมโยงสอดคล้อง 
จากปัจจัยภายในและภายนอก                         ของยุทธศาสตรร์ะดับกระทรวง 
- วิเคราะห์ความเสีย่ง                                    และระดับกรม และระดับส านัก 
โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิด 
ผลกระทบต่อองค์กรที่จะไดร้ับ            
- จัดล าดับความเสี่ยง                   วิเคราะห์และสรุปปจัจัยเสีย่ง 
เรียงตามล าดับของโอกาสและผล 
กระทบที่จะได้รับ/เกดิ 

        จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง          - การก าหนดมาตรการ/วิธีการจัดการ           
                                                     ความเสี่ยง 

                 - ก าหนดกิจกรรม/แผนปฏิบัติการ 
          ปฏิบัติตามแผน                       ที่แก้ไขลดหรือป้องกันความเสี่ยง 
                 - ระบุผูร้ับผดิชอบและวันเวลาแล้วเสรจ็ 
                                                                                                          ที่ชัดเจน 
                                                          รายงานและตดิตาม 
                                                ผลการปฏบิัติตามแผนการบริหาร 
                                                            จัดการความเสีย่ง 

 
                                                 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผน 
                                                       บริหารความเสี่ยง ประจ าป ี

 
 

                                         วิเคราะหส์รุปผลรายงานต่อผู้บรหิารสูงสุดขององค์กร 



บทท่ี ๓ 
หลักการและทฤษฎ ี

มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงในระดับสากล  มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงในระดับสากล 
(International Risk Management Standard) มี อยู่ หลายมาตรฐาน แต่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) 
และถือว่าเป็นแนวทางในการจัดการ ความเสี่ยงที่ควรน ามาใช้ในการบริหารความเสี่ยงมีอยู่ 2 มาตรฐาน คือ  

1. มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร COSO-ERM (The Committee Of Sponsoring 
Organizations Of The Treadway Commission - Enterprise Risk Management) ซึ่งพัฒนามาจาก
หลักการควบคุมภายในตามกรอบแนวคิดของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรโดย  คณะท างานผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการบริหารความเสี่ยงหรือที่รู้จักในนาม COSO (The Committee of Sponsoring Organisations 
of the Treadway Commission: COSO) คือ องค์กรพิเศษที่ประกอบด้วย คณะกรรมการจากสมาคมต่างๆ 
ที่มาประชุมเป็นคณะท างานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถือเป็น
ประเทศต้นแบบของระบบการเงินและการบัญชีที่ทั่วโลกใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อก าหนดกรอบการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management, ERM)  องค์ประกอบส าคัญในการบริหารความเสี่ยง         
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organisations of the Treadway Commission : COSO) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ           
ซึ่งครอบคลุมแนวทางการก าหนดนโยบายการบริหารงานการด าเนินงานและการบริหารความเสี่ยง  

2. มาตรฐานบริหารความเสี่ยงสากล ISO 31000 ที่พัฒนาขึ้นมาจากแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน AS/NZS 4360 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของ Australia และ New Zealand เกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงโดยเริ่มจากการควบคุมและความมุ่งมั่นที่จะท าการบริหารความเสี่ยงโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะต้อง
เป็นผู้สนับสนุนมีการประกาศและให้การรับรองต่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยการสื่อสารเพ่ือให้บอกถึง
ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้จากการบริหารความเสี่ยงไปยังผู้มีส่วนได้ เสียทั้งหมด ซึ่งเป็นบุคลากรภายใน
องค์กร ตลอดจนก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร 
และมีการแต่งตั้งคณะท างานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพ่ือที่จะให้มี
การก าหนดดัชนีวัดผลการด าเนินงานบริหาร ความเสี่ยงที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานขององค์กร และสุดท้าย
ต้องมีการประเมินผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย  
 1.รูปแบบการประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organization of the Tread way Commission) จ าแนกได้ ๔ ประเภท ดังนี้ 
  ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S : Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนด นโยบาย 
แผนงาน โครงการ ไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ 
  ๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O: Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ หรือหลักวิชาการ การไม่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานเพียงพอของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ความประมากเลินเล่อ ฯลฯ 
  ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการ
บัญชีที่ไม่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ หรือไม่มีความรู้ 
ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ การจงใจละเว้น ความประมาทเลินเล่อ ฯลฯ 
  ๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบหรือที่เกี่ยวข้อง(C:Compliance Risk)  เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้หรือระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ
ต่างๆ ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หรือไม่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ สถานการณ์ปัจจุบัน (ระเบียบล้าหลัง)  

 ๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organization of the Tread way Commission) 
  ๑. สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) เช่น นโยบายของผู้บริหาร 
วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม อ านาจหน้าที่ ความรู้ความสมารถ ทักษะของบุคลากร กระบวนการบริหารงาน 
ทรัพยากรทางการบริหาร ระเบียบกฎหมาย สารสนเทศ การติดตามประเมินผล ฯลฯ 
  ๒. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องก าหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย
ของการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 
  ๓. การบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น (Event Identification) เป็นการรวบรวม
เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกหน่วยงาน  
  ๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการจ าแนกและจัดล าดับการประเมินความ
เสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมิน
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 



  ๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการด าเนินการหลังจากท่ีองค์กรสามารถ
บ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กรและประเมินความส าคัญของความเสี่ยง โดยน าความเสี่ยงไปแก้ไขด้วยวิธีการอัน
เหมาะสมด้วยวิธีการ ๔ วิธี ดังนี้ 
   ๕.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk avoidance) หมายถึง การเลิกหรือไม่กระท าในอัน
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสี่ยง 

   ๕.๒ การควบคุมความสูญเสีย (Risk reduction) มี ๒ วิธี คอื ๑) การปูองกันมิให้เกิด
ความเสียหาย ๒) การควบคุมความรุนแรงของความสูญเสียมิให้มีผลกระทบในวงกว้าง 

   ๕.๓ การแบ่งความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ วิธีการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
   ๕.๔ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การยอมรับว่าการด าเนินงานของ
องค์กรมีความเสี่ยงในบางประเด็น เป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ หรือน่าจะเกิดข้ึนน้อย โดยมีวิธีการหรือ
สามารถปูองกันได้ไม่เพ่ิมความเสี่ยงยิ่งขึ้นจนไม่สามารถยอมรับได้ 
  ๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Actives ) คือการก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติค่างๆ ที่จะ
กระท าเพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร เช่น การ
ก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้าง
ความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
  ๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) คือ ระบบสารสนเทศ
และการติดต่อสื่อสารทีดีมีคุณภาพ  
  ๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring) คือ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความ
เสี่ยงประจ าองค์กรว่าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถือหรือปฏิบัติอยู่นั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ 
มีประเด็นใดสมควรแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือดียิ่งขึ้นไป 

 ๓. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง(Risk Management Process) 
  กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง มี ๕ ขั้นตอนดังนี้ 
  ๑. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
  ๒. การระบุความเสี่ยง (Risk identification) 
  ๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  ๔. การจัดการและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Planning) 
  ๕. การรายงานติดตามผล (Reporting and Monitoring) 
 
 
 



 ๔. ปัจจัยท่ีท าให้การบริหารจัดการความเสี่ยงล้มเหลว คือ 
  ๑. ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ 
  ๒. ไม่มีวิสัยทัศน์หรือวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจนในการวางแผนกลยุทธ์ 
  ๓. ไม่มีการสื่อสารให้พนักงานหรือบุคลากรในสังกัดรับทราบถึงวิสัยทัศน์ เปูาหมาย วัตถุประสงค์
ที่จะด าเนินการเก่ียวกับการปูองกันความเสี่ยง 
  ๔. ล้มเหลวในการสร้างทีมงานในการปูองกันความเสี่ยงไม่น่าจะเป็นทีมผู้บริหารหรือทีมผู้ปฏิบัติงาน 
  ๕. มองทุกอย่างเป็นอุปสรรค ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ เปูาหมายในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยง 
  ๖. การก าหนดกลยุทธ์ล้มเหลวทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 ๕. ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การบริหารจัดการความเสี่ยงประสบผลส าเร็จ 
  ๑. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และทุกระดับ 
  ๒. การใช้ค าหรือข้อความที่ท าให้ผู้อ่านผู้ฟังเข้าใจความหมายเดียวกัน 
  ๓. การปฏิบัติตามแนวทางวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ 
  ๔. การมีกระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
  ๕. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
  ๖. การวัดผลการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมทั้งการวัดความเสี่ยง 
  ๗. การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้พนักงานทุกคนเข้าใจกรอบและความ
รับผิดชอบของการบริหารความเสี่ยง 
  ๘. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วยการก าหนดวิธีที่เหมาะสม 
 ๖. การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
  ๑. การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ ( Quantitative Risk Assessment) เป็นการประเมินเชิง
สถิติตัวเลข อธิบายด้วยหลักการเหตุผล แบ่งเป็น ๑) ประเมินแบบ Deterministic Risk Assessment ๒) ประเมิน
แบบ Probabilistic Risk Assessment 
  ๒. การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Assessment) เป็นการประเมินที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ คือ 
   ๒.๑ มุ่งเน้นการอธิบายปรากฏการณ์เชิงสังคมศาสตร์และมานุษวิทยา 
   ๒.๒ เน้นความหลากหลาย ความครอบคลุมของข้อมูลและวิธีการเข้าถึงข้อมูล 
   ๒.๓ ไม่เน้นการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ เช่น การเก็บข้อมูลสถิติเชิงตัวเลข  
   ๒.๔ ใช้กระบวนการสังคมเก็บข้อมูล เช่น  
    ๑) การาสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) 
    ๒) การสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่ม (Focus group interview) 
    ๓) การใช้แบบสอบถาม (Questionaire) 
    ๔) การศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) 



 ๗. วิธีการและเทคนิคเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  ในการประเมินความเสี่ยงขององค์กรนั้นสามารถใช้การประเมินได้ทั้งสองแบบคือ การประเมิน
เชิงคุณภาพและการประเมินเชิงปริมาณ โดยส่วนมากแล้วผู้บริหารจะใช้วิธีการประเมินเชิงคุณภาพในกรณีท่ีมี
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถใช้การประเมินเชิงปริมาณได้ เนื่องจากการประเมินเชิงปริมาณมีเทคนิควิธีการที่ซับซ้อน
มากกว่า ทั้งนี้การจะพิจารณาใช้วิธีการประเมินแบบใดข้ึนอยู่กับความเหมาะ 

๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง แบ่งออกเป็นสองวิธีคือ  
  ๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินหาสาเหตุ ความเป็นไปได้ของความ
เสี่ยง ผลกระทบ ความรุนแรงชองผลกระทบ แนวทางการปูองกัน การแก้ไขปัญหา  วิธีการที่นิยมใช้ คือ 
   ๑) แบบ Probability impact Matrix เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงรายโครงการ 
   ๒) แบบ Top Ten Risk Item Tracking เป็นการจัดล าดับความเสี่ยงของโครงการและ
วิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของโครงการ 
   ๓) Expert Judgment เป็นการประเมินความเสี่ยงโดยเอาความรู้สึก สัญชาตญาณ 
ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับใด เช่น สูง กลาง ต่ า จะ
ใช้วิธีการเชิงปริมาณหรือไมใช้ก็ได้  
  ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ เป็นการประเมินหาสาเหตุ ความเป็นไปได้ของความ
เสี่ยง ผลกระทบ ความรุนแรงชองผลกระทบ แนวทางการปูองกัน การแก้ไขปัญหา โดยใช้ข้อมูลสถิติตัวเลข วิธีการ
ที่นิยมใช้ ตัวอย่างเช่น เทคนิค Decision Tree analysis 

๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง 

  การบริหารจัดการความเสี่ยงมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ๕ ขั้นตอน คือ 
  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๒. วิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยง 
  ๓. จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๔. ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๕. รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 
 
 
 



ขั้นตอนการด าเนินการประเมินความเสี่ยง มีดังนี้ 
1) การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 

ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้
คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) ไว้                       
5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี ้

 
เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตกุารณ ์เชิงปริมาณ 

 

 

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ 

 

 

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงปริมาณ 
ระดบัคะแนน ผลกระทบ ความถี่ทีจ่ะเกิดความเสีย่ง 

๕ สูงมาก > ๑0 ล้านบาท 
๔ สูง > 5 แสน- ๕ ล้านบาท 
๓ ปานกลาง > ๑-๕ แสนบาท 
๒ น้อย > ๑0,000-๑ แสนบาท 
๑ น้อยมาก ไม่เกิน ๑0,000 

 
 
 
 

ระดบัคะแนน โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง ความถี่ทีจ่ะเกิดความเสีย่ง 
๕ สูงมาก ระหว่าง   ๑-๔   คร้ังต่อสปัดาห ์
๔ สูง ระหว่าง   ๑-๖   เดือนต่อครั้ง 
๓ ปานกลาง ระหว่าง   ๖-๑๒ เดือนต่อครัง้ 
๒ น้อย มากกวา่   ๑      ปีต่อครั้ง 
๑ น้อยมาก ๕ ปีต่อครั้ง 

ระดบัคะแนน โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง ความถี่ทีจ่ะเกิดความเสีย่ง 
๕ สูงมาก มีโอกาสเก ิดขึ้นท ุกครั้ง 
๔ สูง มีโอกาสเก ิดค ่อนข้างสงูหร ือบ ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ คร้ัง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณีที่มีการยกเว้น การปฏิบัต ิ



เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 
ด้านภาพลักษณ ์องค ์กร 

ระดบัคะแนน ผลกระทบ ความถี่ทีจ่ะเกิดความเสีย่ง 
๕ รุนแรงมาก มีข่าวผ่านสื่อตา่งๆในเชิงลบ มากกว่า 3 วัน 
๔ รุนแรง ข่าวผ่านสื่อตา่งๆในเชิงลบ มากกว่า 3 วัน 
๓ ปานกลาง ข่าวผ่านสื่อตา่งๆในเชิงลบ 2 วัน 
๒ น้อย ข่าวผ่านสื่อตา่งๆในเชิงลบ 
๑ น้อยมาก แก้ไขได้ภายใน 1 วัน 

 
เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 

ด้านการด าเนนิงาน 
ระดับ
คะแนน 

ผลกระทบ ความเสียหาย 
๕ รุนแรงมาก มีผลกระทบต ่อการบรรลุวัตถ ุประสงค ์อย่างยิ่งหร ือด าเนินงานตามส าเร็จตาม

แผนงาน/โครงการ น้อยกว่า  50% 

๔ รุนแรง มีผลกระทบต ่อการบรรลุวัตถ ุประสงค ์อย่างยิ่งหร ือด าเนินงานตามส าเร็จตาม
แผนงาน/โครงการ น้อยกว่า  50-69% 

๓ ปานกลาง มีผลกระทบต ่อการบรรลุวัตถ ุประสงค ์อย่างยิ่งหร ือ ด าเนินงานตามส าเรจ็
ตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า 70-79% 

๒ น้อย ผลกระทบต ่อการบรรลุวตัถุประสงค ์อย่างยิ่งหร ือด าเนินงานตามส าเรจ็ตาม
แผนงาน/โครงการน้อยกว่า 80-89% 

๑ น้อยมาก ผลกระทบต ่อการบรรลุวตัถุประสงค ์อย่างยิ่งหร ือด าเนินงานตามส าเรจ็ตาม
แผนงาน/โครงการน้อยกว่า 89% 

 

2)  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ
ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความ
รุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่
แตกต่างกัน  ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและ
จัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้  

      1) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะ
เกิดนั้นมาก น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

      2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับ 
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

 
 



 
3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) 

และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

4) การจัดล าดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องน ามาจัดล าดับ 
ความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือก าหนดกิจกรรมการ
ควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์  ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
ที่ประเมินได้ตาม ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง  โดยจัดเรียงล าดับจากสูงมาก  สูง ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก  และ
เลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ ์ ในการแบ่ง  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัความรุนแรง = โอกาสทีจ่ะเกิดเหตกุารณ ์x ผลกระทบที่เกดิความเสียหาย 



 
เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ค่าความเสีย่ง 
(โอกาส & ผลกระทบ) 

เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก 20 - 25 อยู่ในระดับที่ไมส่ามารถยอมรับได้  จ าเปน็ต้องเร่งรัด 
จัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สูง 15-16 อยู่ในระดับที่ไมส่ามารถยอมรับได้  ต้องจัดการความเสี่ยง ให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

ปานกลาง 5 - 12 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  สามารถด าเนินการควบคุม
โดยกระบวนการควบคุมภายใน 

ต่ า 3 - 4 อยู่ในระดับที่พอยอมรับได ้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อปูองกัน 
ไม่ให้เกิดความเสี่ยง 

ต่ ามาก 1 - 2 อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้ โดยไมต่้องควบคุมความเสี่ยง 



 

บทท่ี 5 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ        
พ.ศ.2565  พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก 
ของส านัก/กอง  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง  ได้ดังนี้ 

 
การจัดล าดับความเสี่ยง 
๓.๑ การก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง 
  หลังจากท่ีคณะท างานหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการค้นหาและระบุปัจจัยเสี่ยง
จากการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  ประเภทความเสี่ยง ขนาด ความรุนแรง ความร้ายแรง ความถี่ในการ
เกิดความเสี่ยง ช่วงเวลา ขอบเขตพ้ืนที่หรือผู้ได้รับผลกระทบ ความเสียหาย เสร็จแล้วคณะท างานต้องก าหนด
ระดับความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัด สว่นมากการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงนิยมก าหนดไว้ ๕ ระดับ คือ 
  ระดับ ๑  หมายถึง  มีความเสี่ยงน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีโอกาสในการเกิด 
  ระดับ ๒  หมายถึง  มีความเสี่ยงน้อย หรือนาน ๆ เกิด 
  ระดับ ๓  หมายถึง  มีความเสี่ยงปานกลางหรือเป็นไปได้ที่จะเกิด 
  ระดับ ๔  หมายถึง  มีความเสี่ยง สูง น่าจะเกิด หรือเกิดบ่อยครั้ง 
  ระดับ ๕  หมายถึง  มีความเสี่ยงสูงมาก ค่อนข้างแน่นอน หรือบ่อยมาก 
 

ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood ) 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ค าจ ากัดความ ความถี่โดยเฉลี่ย ระดับความรุนแรง 

สูงมาก บ่อยมาก ๑ ครั้ง/เดือนหรือมากกว่า ๕ 
สูง บ่อย ๑-๖ เดือน/ครั้งแต่ไม่เกิน 

๕ ครั้ง 
๔ 

ปานกลาง ไม่บ่อย ๑ ครั้ง/ปี ๓ 
น้อย นาน ๆ ครั้ง ๒-๓ ปี/ครั้ง ๒ 

น้อยมาก แทบจะไม่มีโอกาสเกิด ๕ ปี/ครั้ง ๑ 
 



 
๓.๒ การจัดล าดับความเสี่ยง 
  เมื่อคณะท างานหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงเสร็จแล้ว จะต้องน า
ความเสี่ยงมาวิเคราะห์ความเสี่ยง (level of Risk) เพ่ือจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยจัดล าดับ
ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ลักษณะความรุนแรง ผลกระทบ ตามตาราง Risk Map  
 

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Map) 

โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง 

ผลกระทบของความเสี่ยง 
1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 =ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

5 = สูงมาก 5 10 15 20 25 
4 = สูง 4 8 12 16 20 
3 = ปานกลาง 3 6 9 12 15 
2 = น้อย 2 4 6 8 10 
1 = น้อยมาก 1 2 3 4 5 
ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง × ค่าระดับของผลกระทบของความเสี่ยง 

ตารางแสดงการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงโดยรวม ระดับคะแนน แทนด้วยแถบสี ความหมาย 
สูงมาก (Extreme) 20 - 25 แดง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ทันที 

สูง (High) 9 - 16 ส้ม ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้โดย
ต้องมีการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได้ 
ปานกลาง (Medium) 4 - 8 เหลือง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการ

ควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

ต่ า (Low) 1 - 3 เขียว ระดับความเสี่ยงต่ า โดยไม่ต้องมีการควบคุม
ความเสี่ยง หรือการจัดการเพ่ิมเติม 

 

 
 



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลกัขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
กลยุทธ์ 1.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งใหไ้ด้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : จ านวนครั้งท่ีด าเนินการ 
หน่วยงาน : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝุายอ านวยการ (สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2) 
กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 

(1) 
วัตถุประสงค์ของ 

กระบวนการ 
ระบุความเสี่ยง (3) ประเภทความ

เสี่ยง (3) 
        แหล่งทีม่าความเสี่ยง         

เกิดจากปัจจัย 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนว

ทางแก้ไข 

  ปฏิบัติงาน (2)                 

        

ปัจจัย
ภายใน (5) 

ปัจจัย
ภายนอก (6) 

โอกาส 
(7) 

ผลกระทบ 
(8) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(9) 

ล าดับ
ความเสี่ยง 

(10) 

  
 1. กิจกรรมการรับเงิน ฝากเงิน 
ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงรายแห่งท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 

  เพื่อให้การรับเงิน และ
การฝากเงินของของสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
เชียงราย แห่งที่ 2  ให้
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงินการฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินของ 
อปท.2547 

 การรับเงินเพื่อน าไป
ฝากในธนาคารแต่วันไม่
มีเจ้าหน้าที่การเงิน
ประจ าที่สถานขีนส่งฯ 
และสถานีขนส่งฯ อยู่
ห่างไกลจากส านักงาน 
อบจ.เชียงราย
ส านักงาน อบจ.
เชียงรายปัจจุบันได้ให้
เจ้าหน้าที่จัดเกบ็รายได้
กองคลังเดินทางไปรับ
เงินและฝากเงินทุกวัน 
หากเจ้าหน้าที่ติด
ภารกิจในส านกังานจะ
ท าให้การเดินทางไปรับ
เงินฝากเงินล่าช้า 

O : 
Operationnal 
Risk (ความเส่ียง
ด้านการ
ด าเนินงาน) 

  3 3 9 3 
 

เพิม่
บุคลากร
ด้าน
การเงิน
ปฏิบัติ
หน้าท่ี
ประจ า
สถานี
ขนส่งฯ 

 
  



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลกัขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
กลยุทธ์ 6.4 : พัฒนาปรับปรุงเครือ่งมือเครื่องใช้และเทคโนโลยเีพื่อรองรับระบบดิจิทัล 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : การจัดการระบบไฟฟูาในอาคาร 
หน่วยงาน : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝุายอ านวยการ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 

(1) 
วัตถุประสงค์ของ 

กระบวนการ 
ระบุความเสี่ยง (3) ประเภทความ

เสี่ยง (3) 
        แหล่งทีม่าความ
เสี่ยง         เกิดจาก

ปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

  ปฏิบัติงาน (2)                 

        

ปัจจัย
ภายใน 
 (5) 

ปัจจัย
ภายนอก 

(6) 

โอกาส 
(7) 

ผลกระทบ 
(8) 

ระดับความ
เสี่ยง (9) 

ล าดับ
ความเสี่ยง 

(10)   
 2. ระบบไฟฟูาส านักงาน
เพื่อให้การท างานของระบบเซิฟ
เวอร์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ท างานได้อย่าง
ราบรื่น 

เพื่อให้การระบบเซิฟเวอร์
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย
ด าเนินการได้อย่างราบรื่น 

เมื่อไฟฟูาดับระบบ
ส ารองไฟฟูาของเซิฟ
เวอร์จะท างานได้เพียง 
15 นาทีแต่ไฟฟูาใน
ส านักงาน อบจ.ดับ 
บ่อยและในแต่ละครั้ง
จะดับนาน อยา่งน้อย
10 นาทีถึง 1 ชั่วโมง
ท าให้ไม่สามารถท างาน
ในเครือข่ายได้ เช่น
ระบบสารบัญ 
ระบบงานข้อมูล
บุคลากร 

O : 
Operationnal 
Risk (ความ
เสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน) 

  3 3 9 3 
 

ติดตั้งเครื่อง
ส ารองไฟฟูา
ส าหรับ
อาคาร
ส านักงาน
ให้รองรับ
กระแส 
ไฟฟูาดับ
นาน 
1 - 2 
ช่ัวโมง 

 
 

  



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลกัขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

ยุทธศาสตร์ที ่6 :  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 

กลยุทธ ์๖.๒  :  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : การจัดประชุมสภา อบจ.เชียงรายเป็นไปตามขัน้ตอนและระยะเวลาทีร่ะเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ก าหนด 

หน่วยงาน : ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

กิจกรรม(๑) 
วัตถุประสงค์ของ

กระบวนการ
ปฎิบัติงาน (๒) 

ระบ ุ ประเภท แหล่งที่มาความ
เสี่ยงเกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แนวทางแก้ไข 

ความเสี่ยง (๓) ความ
เสี่ยง (๔) 

  
 

ปัจจัย
ภายใน

(๕) 

ปัจจัย
ภายนอก

(๖) 

โอกาส
(๗) 

ผลกระทบ
(๘) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(๙) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง
(๑๐) 

การจัดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

การเสนอญัตต ิการ
อนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติ ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม ่

การรอเงินรายรับจริงเพื่อเสนอ
ญัตติขออนุมตัิต่อสภาอบจ. ใน
การโอนงบประมาณรายจา่ย
ตามข้อบบัญญัต ิไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่อาจไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ก าหนดท า
ให้เสียโอกาสในการใช้
งบประมาณพัฒนาท้องถิ่น 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

   3 3 9 3 
 

ด าเนินการจัดประชุม
สภา อบจ. เพื่อเสนอ
ญัตติในการขอโอน
งบประมาณไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่ตาม
ระเบียกระทรวง
มหาดไทยด้วยวิธีการ
งบประมาณของ 
อปท.พ.ศ.๒๕๖๓ 



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลกัขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง  
กลุยุทธ์ 1.1 : โครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งใหไ้ด้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : ก่อสร้างถนน สะพาน ที่ไดม้าตรฐานให้แล้วเสรจ็ตามข้อบัญญัตภิายในปีงบประมาณ 
หน่วยงาน : ส านักช่าง 

กระบวน 
การปฏิบัติงาน/

กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ ระบุความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

แหล่งท่ีมา
ความเสี่ยงเกิด

จากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ภายใน ภายนอก โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ล าดับความ
เสี่ยง 

1.โครงการ
ก่อสร้างพ้ืนฐาน 

1.เพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคม
ขนส่งภายในจังหวัด
เชียงรายให้มี
มาตรฐาน 
2.เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับผู้
สัญจรไปมาลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน     
ลดปัญหาฝุุนละออง 
 

1.การเข้าด าเนินงานเกี่ยวข้อง
กับหลายหน่วยงาน ซึ่งต้องขอ
อนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและใช้ระยะเวลานาน 
เช่นพื้นที่ในเขตปุาสงวนฯ 
2.เกิดจากภัยธรรมชาติท าให้
เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน 
3.เครื่องจักกลไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงาน หรือช ารุดระหว่าง
การด าเนินงาน 
4.มีภารกิจงานเร่งด่วนอ่ืนท าให้
ไม่เป็นไปตามแผนงาน 
 

ความเสี่ยง
ด้านการ
ด าเนินงาน 

  3 3 
 

6 3 
 

1.จัดซื้อเครื่องจักรกล
เพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอต่อ
ปริมาณงาน 
2.จัดท าแผนซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรกลตาม
ระยะเวลาการ ใช้งาน 
3.มีแผนการด าเนินงาน
ที่ชัดเจน 
4.ร่วมบูรณาการกับ
องค์กรที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การด าเนินงาน 

 
 



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลกัขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
กลุยุทธ1์.2  : พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร  
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : ธนาคารน้ าใต้ดิน 133 โครงการ(กรณีใช้จ่ายจากเงินสะสม) 
หน่วยงาน : ส านักช่าง  

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ ระบุความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยงเกิดจาก

ปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ภายใน ภายนอก โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับความ
เสี่ยง 

ล าดับความ
เสี่ยง 

2.พัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และการเกษตร
ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

1.เพื่อให้ประชาชน /
เกษตรกรไดม้ีน้ าเพื่อใช้ใน
การอุปโภคและบริโภคได้
อย่างเพียงพอ 
2.เพื่อเพิ่มผลผลติและ
รายได้ให้แก่เกษตรกรจาก
การเพิ่มแหล่งน้ า 
3.เพื่อเป็นการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม / น้ า
แล้ง 
4.เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ า
ไว้ใช้ในพื้นที่ 
 

1.ระเบียบ /กฎหมายที่เกี่ยวข้องมี
จ านวนมากและมีแนวทางการ
ด าเนินงานยังไม่ชดัเจน 
2.ในการด าเนินงานต้องไดร้ับ
อนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและใช้ระยะเวลานาน 
3.ความเสี่ยงเกดิจากภยัธรรมชาต ิ
เช่นน้ าท่วม หรือน้ ามีปรมิาณที่มาก 
4.สภาพพื้นที่ด าเนินการเป็นช้ันหนิ
หรือชั้นทราย หรือขุดแลว้ไม่พบน้ าใต้ดนิ  
5.บุคลากรมีความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายทีไ่ม่ตรงกันท าให้เกิดข้อ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงาน  
6.เครื่องจักรเกิดการช ารดุเสยีหาย 
7.มีภารกิจงานเร่งด่วนอ่ืนท าให้ไม่
เป็นไปตามแผนงาน 
 

1.ความเสี่ยงดา้น
การปฏิบัตติาม
กฎหมาย/
กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
2.ความเสี่ยงดา้น
การด าเนินงาน 

  3 3 6 3 
 

1.จัดบุคลากรเข้า
รับการอบรมเพื่อ
เพิ่มความรูค้วาม
เข้าใจในระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 
2.จัดท าแผนซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรกง
ตามระยะเวลาการ 
ใช้งาน 
3.มีแผนการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน 
4.ร่วมบรูณาการ
กับองค์กรที่
เกี่ยวข้องเพื่อความ
สะดวกรวดเร็วใน
การด าเนินงาน 

  



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลกัขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบรหิาร 

กลยุทธ์ 6.1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางของราชการเป็นไปตามระเบียบการใช้และรักษารถยนต ์

หน่วยงาน : ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

กิจกรรม(1) 
วัตถุประสงค์ของ

กระบวนการปฏิบัติงาน
(2) 

ระบุความเสี่ยง
(3) 

ประเภทความ
เสี่ยง(4) แหล่งที่มาความเสียง

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ปัจจัย
ภายใน(5) 

ปัจจัย
ภายนอก

(6) 

โอกาส 
(7) 

ผลกระทบ
(8) 

ระดับความ
เสี่ยง(9) 

ล าดับ
ความเสี่ยง

(10) 

การใช้และรักษา
รถยนต์ของราชการ 

เพ่ือให้การใช้รถยนต์
ของราขการเป็นไป
ตามระเบียบการใช้
และรักษารถยนต์ 

การใช้รถยนต์
ของทาง
ราชการยังไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบฯ 

O :ด้านการ
ด าเนินงาน 

   /   4 4 16 2 
 

1.แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ในการ
ควบคุมและ
ตรวจสอบการขอ
อนุญาตการใช้
รถยนต์ทุกครั้ง 

  2.มีการ
ตรวจสอบ
ติดตามการ
ด าเนินงานเป็น
ประจ าทุกเดือน 

 



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลกัขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
         กลยุทธ์ 6.2  : พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
         ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : โครงการ/กิจกรรมในแผนการด าเนินงานส าเร็จเรียบร้อยเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  

       หน่วยงาน    : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
         กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 

(1) 
วัตถุประสงค์ของ

กระบวนการปฏิบัติงาน (2) 
ระบุความเสี่ยง (3) ประเภท

ความเสี่ยง 
(4) 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยงเกิดจากปัจจัย  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ปัจจัย
ภายใน (5) 

ปัจจัย
ภายนอก 

(6) 

โอกาส    
(7) 

ผลกระท
บ(8) 

ระดบั 
ความเสี่ยง  

(9) 

ล าดบั 
ความเสี่ยง  

(10) 

1.การติดตามแผนการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จ
ลุล่วงเป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าป ีพ.ศ. 
2565 

การด าเนินงานไม่เป็น 
ไปตามแผนการ
ด าเนิน 
งานประจ าปี เช่น 
-งบประมาณล่าช้า  
มีไมเ่พียงพอ 
-สถานการณ์โควิด-
19 

F-ด้าน
การเงิน 

O-ด้านการ
ด าเนินงาน 

  3 3 9 3 
 

1.ลดความเสี่ยงโดย
หลีกเลี่ยงการวาง
แผนการด าเนินงาน
เป็นไตรมาส2หรือ3 
ที่งบประมาณน่าจะ
เข้าระบบ 
2.ลดความเสี่ยงโดย
การแก้ไขแผนการ
ด าเนินงานให้อยู่
ในช่วงที่ไม่มีการ
ระบาดของ
โรคตดิต่อ โควิด-19 

 

  



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลกัขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
         กลยุทธ์ 6.2  : พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
         ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : โครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจากปัญหาความต้องการของประชาชน ร้อยละ 50 

      หน่วยงาน    : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
         กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 

(1) 
วัตถุประสงค์ของกระบวนการ

ปฏิบัติงาน (2) 
ระบุความเสี่ยง (3) ประเภท

ความเสี่ยง 
(4) 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยงเกิดจาก

ปัจจัย  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ปัจจัย
ภายใน 

(5) 

ปัจจัย
ภายนอก 

(6) 

โอกาส    
(7) 

ผลกระทบ
(8) 

ระดบั 
ความเสี่ยง  

(9) 

ล าดบั 
ความเสี่ยง  

(10) 

2.การติดตามการด าเนินการของศูนย์
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรวมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย 

โครงการ/แผนงานใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นมา
จากปัญหาความ
ต้องการของประชาชน
ไม่ถึงร้อยละ 50 
เนื่องจาก 
1.ประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการมีส่วน
ร่วม 
2.งบประมาณมีไม่
เพียงพอ บางปัญหา
ไม่ใช่ภารกิจ อ านาจ
หน้าท่ีของ อบจ. 

F-ด้าน
การเงิน 

O-ด้านการ
ด าเนินงาน 
C-ด้านการ
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ

กฎหมาย/
กฎระเบียบ 

  3 3 9 3 
 

ลดความเสีย่ง
โดยการวาง
แผนการปฏิบัต ิ
งานลงพ้ืนท่ีให้
ความรู้และ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

  



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลกัขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
        กลยุทธ์ 6.2  : พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
        ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : จัดโครงการอบรมสมัมนาให้ความรู้ เรื่องภาษี และค่าธรรมเนียม กับผู้ประกอบการ จ านวน 1 ครั้ง/ป ี 

     หน่วยงาน   : กองคลัง 
          กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
(1) 

วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการปฏิบัติงาน 

(2) 

ระบุความเสี่ยง (3) ประเภทความ
เสี่ยง (4) 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยงเกิดจาก

ปัจจัย  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ปัจจัย
ภายใน 

(5) 

ปัจจัย
ภายนอก 

(6) 

โอกาส    
(7) 

ผลกระทบ
(8) 

ระดบั 
ความ

เสี่ยง  (9) 

ล าดบั 
ความเสี่ยง  

(10) 

การจัดเก็บรายได ้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม ถูกต้อง
ครบถ้วน และมรีายได้
เพิ่มขึ้นเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนด 

1.ผู้ประกอบการขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบขั้นตอน
และระยะเวลาการช าระภาษี
และค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.
เชียงราย 
2.ผู้ประกอบการไม่ให้ความ
ร่วมมือในการช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 
3.ผู้ประกอบการบางรายอยู่ใน
พื้นที่ห่างไกล 
4.ผู้ประกอบการบางรายไม่
สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารหรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  ได ้
5.สถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

F-ด้านการเงิน 
O-ด้านการ
ด าเนินงาน 

  3 3 9 3 
 

1.ลดความเสี่ยงโดย
หลีกเลี่ยงการวางแผนการ
ด าเนินงานเป็นไตรมาส2
หรือ3 ที่งบประมาณนา่จะ
เข้าระบบ 
2.ลดความเสี่ยงโดยการ
แก้ไขแผนการด าเนินงานให้
อยู่ในช่วงที่ไม่มีการระบาด
ของโรคติดต่อ โควิด-19 



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
         กลยุทธ์ 2.2 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล 

     ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : กลุ่มวิสาหกจิชุมชน หรือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีความรู้ความเข้าใจ และมกีารพฒันาสร้างอาชีพ มีคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น / จัดฝึกอบรมโดยถ่ายทอดองค์ความรู้ และทกัษะ  ด้านการพัฒนาอาชีพไมน่้อยกว่า 12 ครั้ง 

หน่วยงาน  : กองสวัสดิการสังคม 
         

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
(1) 

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (2) 

ระบุความเสี่ยง 
(3) 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 
(4) 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยงเกิดจากปัจจัย  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

แนวทางแก้ไข ปัจจัย
ภายใน
(5) 

ปัจจัย
ภายนอก

(6) 

โอกาส    
(7) 

ผลกระทบ
(8) 

ระดบั 
ความเสี่ยง 

(9) 

ล าดบั 
ความเสี่ยง

(10) 
 1. การพฒันาศกัยภาพและส่งเสริม
อาชีพใหก้บัประชาชนในจังหวัดเชียงราย 
ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน 
1. การส ารวจความตอ้งการของ
กลุ่มเปูาหมาย 
2. จัดประชมุกลุม่เปูาหมายเพือ่จัดล าดับ
ความส าคัญและบูรณาการร่วมกนักับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
3. การจัดท าโครงการตามอ านาจหน้าทีข่อง 
อบจ.  
4. การเสนอโครงการเพือ่เข้าแผนพฒันา
ท้องถิ่น/ข้อบัญญัต ิ
5. จัดท าแผนการด าเนินงาน 
6. เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัตกิาร
ด าเนนิโครงการ 
7. การด าเนนิโครงการตามแผนการ
ด าเนนิงานที่ก าหนดไว ้
8. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
เสนอผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

1. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้มีรายได้ 
และมีกิจกรรมเสริม สามารถยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ความสุข บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
ทุกภาคส่วนในพื้นทีจ่ังหวัดเชียงราย 
การแลกเปลี่ยนแนวคิดกระบวนการ
ท างาน ซ่ึงเป็นกลไกในการบริหาร
จัดการกลุ่มเครือข่ายอาชพีได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
3. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ ลดปัญหาการวา่งงาน
และการเดินทางไปประกอบอาชพีนอก
พื้นที่ 

 - หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
หรือประชาชนที่
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก
อบจ. ยังขาดความ 
รู้ความเข้าใจและ
ขั้นตอนในการ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก
อบจ.เชียงราย
รวมถึงบทบาท
อ านาจหน้าที่ของ
อบจ. 

 C     3 2 6 3 
 

1. จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ ภารกิจ อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ความรู้
แก่หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือ
ประชาชน ได้เข้าใจ 
2. มีการ
ประชาสัมพันธ์ตาม
ช่องทางต่าง ๆเช่น การ
จัดเวทีประชาคม การ
อบรมสัมมนา หรือการ
ประชุมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

 



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
        กลยุทธ์ 4.4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

       ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ครั้ง  /ด าเนินการไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี 
หน่วยงาน    : กองสวัสดิการสังคม 

         
กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 

(1) 
วัตถุประสงค์ของกระบวนการ

ปฏิบัติงาน (2) 
ระบุความเสี่ยง 

(3) 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 
(4) 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยงเกิดจากปัจจัย  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

แนวทางแก้ไข ปัจจัย
ภายใน 

(5) 

ปัจจัย
ภายนอก 

(6) 

โอกาส    
(7) 

ผลกระทบ
(8) 

ระดบั 
ความเสี่ยง  

(9) 

ล าดบั 
ความเสี่ยง  

(10) 

 2. การส่งเสริมพัฒนาทักษะให้
ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ และ
สวัสดิการสังคมให้แก่เด็กและ
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการและ
ผูด้อ้ยโอกาส 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. การส ารวจความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมาย 
2. จัดประชุมกลุ่มเปูาหมายเพื่อ
จัดล าดับความส าคัญและบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. การจัดท าโครงการตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อบจ.  
4. การเสนอโครงการเพื่อเข้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ 
5. จัดท าแผนการด าเนินงาน 
6. เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
การด าเนินโครงการ 

1. เพื่อให้มีทักษะความเข้าใจ
เรื่องสิทธิสวสัดิการ และระเบยีบ 
กฎหมายต่าง ๆ 
2. เพื่อให้มีแนวทางในการ
ด ารงชีวิตตนเองได้อย่างมีคณุภาพ 
มีความมั่นคงในชีวิตและมีคณุค่า 
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่
ประพฤติตนใหเ้ป็นที่ประจักษ์ 
4. เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมและ
เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
5. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
น าไปสู่การเป็นผู้น าแบบมสี่วน
ร่วม 
6. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

 - หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชนหรือ
ประชาชน ท่ี
ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณจาก 
อบจ. ยังขาด
ความรู้ความ
เข้าใจและขั้นตอน
ในการขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณจาก
อบจ.เชียงราย
รวมถึงบทบาท
อ านาจหน้าท่ีของ
อบจ. 

 C     3 2 6 3 
 

1. จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจ อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้
ความรู้แก่
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือ
ประชาชน ได้เข้าใจ 
2.มีการ
ประชาสมัพันธ์ 
ตามช่องทางต่าง ๆ 
เช่น การจัดเวที
ประชาคม การ
อบรมสมัมนา หรือ
การประชุมต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 



- 2 - 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม (1) 

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (2) 

ระบุความเสี่ยง 
(3) 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 
(4) 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยงเกิดจากปัจจัย  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แนวทางแก้ไข ปัจจัย

ภายใน 
(5) 

ปัจจัย
ภายนอก 

(6) 

โอกาส    
(7) 

ผลกระทบ
(8) 

ระดบั 
ความเสี่ยง  

(9) 

ล าดบั 
ความเสี่ยง  

(10) 
7. การด าเนินโครงการตามแผนการ
ด าเนินงานที่ก าหนดไว ้
8. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการเสนอผู้บริหาร เพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

7. เพื่อให้เกิดความตระหนักถึง
บทบาทหน้าทีแ่ละคุณค่าของตนเอง 
รู้จักวิธกีารดูแลตนเองเบื้องต้น  ลด
ภาระการดูแลให้แก่สมาชิกใน
ครอบครัว ไม่เป็นปัญหา 
ของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
8. เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเชียงราย (อพม.) 
9. เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต สามารถมีอนาคต
ที่ดีเป็นพลังของชาติรุ่นต่อไป ที่จะ
เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น
ของจังหวัดเชียงรายให้เจริญก้าวหน้า 
เป็นก าลังส าคัญที่จะช่วยก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาอนาคตของจังหวัด
เชียงรายให้ดียิ่งขึ้น 
10. เพื่อสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 

                  
 

  



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  
       กลยุทธ์ 4.2 : ปูองกัน ฟ้ืนฟูและบรรเทาสาธารณภัย 

         ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : จ านวนพื้นที่ด าเนินการ/พ้ืนที่ด าเนินการ 4 อ าเภอ 
       หน่วยงาน    : กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

         กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม (1) 

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (2) 

ระบุความ
เสี่ยง (3) 

ประเภท
ความเสี่ยง 

(4) 

แหล่งที่มาความเสี่ยง
เกิดจากปัจจัย  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ปัจจัย
ภายใน (5) 

ปัจจัย
ภายนอก (6) 

โอกาส    
(7) 

ผลกระทบ
(8) 

ระดบั 
ความ
เสี่ยง  
(9) 

ล าดบั 
ความ
เสี่ยง  
(10) 

โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
ปัญหาอุทกภัยอย่างมสี่วน
ร่วม 

  1.เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชน   
มีความรู้และมีส่วนร่วมในการ
สร้างและดูแลรักษาฝายมีชีวิต  
ที่เหมาะสมกับพื้นที ่ 
  2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคบริโภคตลอดจนมี
น้ าส าหรับการเกษตรกรรม
เพียงพอลดปัญหาภัยแล้ง 
  3.เพื่อลดความรุนแรงของ
การพังทลายของดิน และลด
ปัญหา น้ าไหลหลาก 

ในพื้นที่
จังหวัด
เชียงรายยังคง
พบปัญหาภัย
แล้งและ
อุทกภัย 

O , C   3 4 12 2 
 
 

 1.สรรหาบุคลากร
เพิ่มในอัตราที่ว่าง    
2.มอบหมายให้
บุคลากรเข้ารับ 
เรียนรูห้ลักการ
วิเคราะห์ทาง
กายภาพและ
ภูมิศาสตร์ของพื้นที ่    
3.บูรณาการ
โครงการร่วมกับ
ท้องถิ่น หน่วยงาน
ปุาไม้หรืออุทยาน
แห่งชาติในการ 
ด าเนินการ 



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลกัขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที ่6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบรหิาร 
        กลยุทธ์ 6.2  : พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

       ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : ความส าเรจ็ของงาน ร้อยละ 80 / เพื่อให้การคืนหลักประกันสญัญาเนื่องจากหมดภาระผูกพัน มีการด าเนินการเป็นปัจจุบัน และการซ่อมแซมความช ารุดบกพร่อง 
                         ของพัสดุได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

       หน่วยงาน    : กองพัสดุและทรัพย์สิน  
         กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
(1) 

วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการปฏิบัติงาน 

(2) 

ระบุความเสี่ยง 
(3) 

ประเภท
ความ

เสี่ยง (4) 

แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิด
จากปัจจัย  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ปัจจัยภายใน 
(5) 

ปัจจัย
ภายนอก 

(6) 

โอกาส    
(7) 

ผลกระทบ
(8) 

ระดบั 
ความ
เสี่ยง  
(9) 

ล าดบั 
ความ
เสี่ยง  
(10) 

1. กิจกรรมการคืน
หลักประกันสัญญา 
เนื่องจากหมดภาระ
ผูกพัน 

เพื่อให้การคืนหลักประกัน 
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดในระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ
2560 ข้อ 170(2) 
หลักประกันสัญญาให้คืน
แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ า
ประกันโดยเร็ว และอย่าง
ช้าต้องไม่เกิน 15 วันนับ
ถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญา
แล้ว 

ไม่สามารถคืน
หลักประกัน
สัญญาไดภ้ายใน 
15 วันนับถัด
จากวันที่คู่สัญญา
พ้นจากข้อผูกพัน
ตามสญัญาแล้ว 

C  4 4 16 2 
 

 - ติดตาม/ทวงถาม/ขอความร่วมมือ 
จากส านัก/กอง เจ้าของโครงการเร่ง
ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการฯ 
เพื่อท่ีจะได้ออกค าสั่งแต่งตั้ง และ
รายงานผลการตรวจสอบได้ทัน
ก าหนดเวลา 
 - คณะกรรมการฯ พร้อมกันออก
ตรวจสอบสถานท่ีตามโครงการ และ
รายงานผลการตรวจสอบก่อน
ก าหนดเวลาเร่งรดัตดิตาม 

  



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลกัขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครองและการบริหาร 
         กลยุทธ์ 6.2 :  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

       ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : จัดท ารายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้างส าหรับโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน ,การจัดกจิกรรมสาธารณะ , 

การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาฯ มีประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการใช้พัสดุและเป็นไปตามแผนด าเนินงานองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดเชียงราย ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

หน่วยงาน    : ฝุายจัดหาพสัด ุกองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
      กระบวนการปฏิบัติงาน/

กิจกรรม             (1) 
วัตถุประสงค์ของกระบวนการ

ปฏิบัติงาน (2) 
ระบุความเสี่ยง 

(3) 
ประเภท
ความ
เสี่ยง       
(4) 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยงเกิดจากปัจจัย  

การวิเคราะห์ความเสีย่ง แนวทางแก้ไข 

ปัจจัย
ภายใน 

(5) 

ปัจจัย
ภายนอก 

(6) 

โอกา
ส    

(7) 

ผลกระ
ทบ (8) 

ระดับ 
ความเสี่ยง  

(9) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง  

(10) 

2.กระบวนงานจัดท า
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ / ร่างขอบเขตงาน 
(TOR) ของงานซ้ือหรือจ้าง
ส าหรับโครงการฝึกอบรมฯ 
, การจัดงาน ,    การจัด
กิจกรรมสาธารณะ , การ
ส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาฯ  โดยจัดส่งให้
กองพัสดุฯ  ภายในไม่น้อย
กว่า 7 วันท าการ ก่อน
ก าหนดระยะเวลาท่ี
ต้องการใช้พัสดุส าหรับงาน
ซ้ือหรือจ้างนั้น 

เพื่อให้การจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ / ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงาน
ซ้ือหรือจ้างส าหรับโครงการฝึกอบรมฯ , 
การจัดงาน , การจัดกิจกรรมสาธารณะ , 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาฯ   มี
ประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
ส าหรับงานซ้ือหรือจ้างน้ัน 

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ /ร่างขอบเขตงาน 
(TOR) จัดส่งเอกสาร
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
/ ร่างขอบเขตงาน (TOR) มา
ให้กองพัสดุฯ เพื่อด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ในระยะเวลาท่ี
กระชั้นชิดก่อนการใช้งาน
พัสดุท่ีต้องการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในครั้งน้ัน 

O : 
Operatio
nal Risk 
ความ
เสี่ยงด้าน
การ
ด าเนินงา
น 

  








  

4 3 12 2 
 

ก าหนดให้จัดส่ง
รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ / 
ร่างขอบเขตงาน (TOR)   
มาให้กองพัสดุฯ 
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภายในไม่น้อยกว่า 7 
วันท าการก่อนก าหนด
ระยะเวลาท่ีต้องการใช้
พัสดุส าหรับงานซ้ือหรือ
จ้างนั้น 

 
 



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลกัขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบรหิาร 
กลยุทธ์ 6.2 :  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : เพื่อสรรหาบคุลากรให้เพยีงพอต่อการปฏิบตัิงานตามภารกิจขององค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงราย และมีบุคลากรเพียงพอใน    
                        การปฏิบัติงานตามภารกิจทุกส่วนราชการ  
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที ่

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
กิจกรรม (1) 

วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการ

ปฏิบัติงาน (2) 

ระบุความเสี่ยง 
(3) 

 

ประเภทความ
เสี่ยง (4) 

แหล่งที่มาความเสี่ยง
เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ปัจจัยภายใน 
(5) 

ปัจจัย
ภายนอก 

(6) 

โอกาส 
(7) 

ผลกระ
ทบ 
(8) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(9) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(10) 

การสรรหาและ
เลือกสรร
พนักงานจ้าง
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย 
 

เพื่อการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงาน
จ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย 
ให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม 

การถูกร้องเรียน
ในกระบวนการ
สรรหาและ
เลือกสรร 

O : Operational 
Rike  
(ความเสี่ยงดา้น
การด าเนินงาน/
การปฏิบัติงาน)  
(ความเสี่ยงดา้น
การด าเนินงาน/
การปฏิบัติง 
 
 
 
 
 

√ 
(ความเสี่ยง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน) 

√ 
(ความ
เสี่ยง
ด้าน
ภาวกา
รณ์
แข่งขัน
) 

3 5 15 2 
 

1) ประชาสมัพันธ์
กระบวนการสรรหาทุก
ขั้นตอน และสามารถ
ตรวจสอบไดเ้พื่อสร้างความ
เชื่อมั่น 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหาให้
ครอบคลมุทุกข้ันตอน 
3) สร้างการรับรู้และความ
เข้าใจให้กับฝุายการเมือง
และบุคลากรในองค์กร 

 



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
กลยุทธ์ 5.2 :  ส่งเสริมและพัฒนาการกลยุทธ์ควบคุมปูองกันแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย จ านวน 143 แห่ง 
หน่วยงาน : กองสาธารณสุข ฝุายส่งเสริมสุขภาพ  

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

(1) 
 

วัตถุประสงค์
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

(2) 

ระบุความเสี่ยง(3) ประเภทความเสี่ยง 
(4) 

แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางการแก้ไข 
ปัจจัยภายใน  

(5) 
ปัจจัยภายนอก

(6) 
โอกาส

ภายใน (7) 
ผลกระทบ 

(8) 
ระดับความ
เสี่ยง (9) 

ล าดับความ
เสี่ยง (10) 

1.โครงการ
รวบรวมขยะของ
เสียอันตรายจาก
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย 

-เพื่อรวบรวมขยะ
ของเสียอันตราย
จากองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย 
-เพื่อลด
ผลกระทบจาก
ขยะของเสีย
อันตรายที่ตกค้าง
ในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย 

- ข้อมูลปริมาณ
ข ย ะ ข อ ง เ สี ย
อันตรายมีความ
คาดเคลื่อนจาก
ข้อเท็จจริง 

-ความเสี่ยงจาก
การด าเนินงาน
(ความรู้ ทักษะ
การบันทึก
ข้อมูล) 
- 

          
          
 

     
          

4 3 10 3 
 

- ควรพัฒนาโปรแกรมการ
จัดเก็บข้อมลูขยะของเสยี
อันตรายให้ใช้งานได้ง่าย
และทันสมัย 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อให้ความรู้ เรื่องการ
จัดเก็บข้อมลูขยะของเสยี
อันตรายแก่ อปท.ทุกแห่ง 

- จัดท าหลักเกณฑ/์
ขั้นตอนการรวบรวมขยะ
ของเสียอันตรายให้กับ
อปท.ในพ้ืนท่ีเข้าใจระบบ
โปรแกรมการจดัเก็บ
ข้อมูล 

 
 
 



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และการสาธารณสุข 
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น  
          : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : จ านวนครั้งที่ด าเนินการ 
หน่วยงาน  : กองสาธารณสุข ฝุายบริการสาธารณสุข  

กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม(1) 

วัตถุประสงค์
กระบวนการปฏิบัติงาน

(2) 

ระบุความเสี่ยง
(3) 

ประเภทความเสี่ยง(3) แหล่งที่มาความเสี่ยง
เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางการแก้ไข 

ปัจจัย
ภายใน 
(5) 

ปัจจัย
ภายนอก

(6) 

โอกาส
ภายใน 
(7) 

ผลกระทบ
(8) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(9) 

ล าดับ
ความเสี่ยง 

(10) 

 

2.การถ่ายโอน
ภารกิจสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ60
พรรษา 
นวมินทราชินีและ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลให้แก่
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
 
 

การกระจาย
อ านาจจาก
ส่วนกลางสู่
องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น      
ตามแผนกระจาย
อ านาจฉบับที่ 2 

นโยบายของ
รัฐบาลในการ
ถ่ายโอน
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพต าบล
ให้ 
ท้องถิ่นยังไม่
ชัดเจน 

ความเสี่ยงด้านกล
ยุทธ์(S:Strategic 
Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากการ
ก าหนด นโยบาย
แผนงาน โครงการ
ไม่เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ที่
กฎหมายก าหนดไว้ 

            4 3 4 3 
 

มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน
ติดต่อสื่อสารและมี
ความรู้ความเข้าใจใน
ภารกิจถ่ายโอน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลให้แก่
ท้องถิ่น 

 

 



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
         กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
         ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเพียงพอ 

     หน่วยงาน    :  กองการท่องเที่ยวและกีฬา 
        

กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม (1) 

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (2) 

    ระบุ           
ความ
เสี่ยง  
    (3) 

ประเภท
ความเสี่ยง 

(4) 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยงเกิดจาก

ปัจจัย  
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

แนวทางแก้ไข 
ปัจจัย
ภายใน 

(5) 

ปัจจัย
ภายนอก 

(6) 

 โอกาส  
(7) 

ผลกระ
ทบ(8) 

ระดบั 
ความ

เสี่ยง (9) 

ล าดบั 
ความเสี่ยง  

(10) 

กิจกรรมความเสี่ยง
จากการขาดแคลน
บุคลากร 

เพ่ือมีบุคลากรที่มีความรู้ความ
ช านาญเฉพาะด้านงาน การ
ท่องเที่ยวและกีฬาให้
ปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

บุคลากร 
มีไม่

เพียงพอ 

O    2 2 4 3 
 

รับโอนย้ายและสรรหา
บุคลากรที่มีคุณสมบัติ 
เฉพาะตามกรอบและ
ต าแหน่งพร้อมมี
ประสบการณ์เฉพาะใน
บางต าแหน่งเพ่ือ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 



3.3 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้ก าหนดแนวทาง 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565  โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม  RM-3 ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการ
ดังกล่าวจะต้องสรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและผู้ก ากับ
ดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 

 
3.4 การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จะด าเนินการ
ทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่  เพ่ือน ามาประเมินความเสี่ยงใหม่และจัดการความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลา
ถัดไป อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ปฏิทินการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ล าดับที่  การด าเนินการ  ระยะเวลา  หมายเหตุ  
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ของ อบจ.เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สิงหาคม 
2564  

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ  

 2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือ
ก าหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย และคณะท างานบริหารความเสี่ยง เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลของส่วนราชการน ามาวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและ
หาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือ จัดท า
ร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

กันยายน 
2564 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

2. แจ้งทุกส่วนราชการจัดท าข้อมูลตามตารางแสดงการ
วิเคราะห์ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง รวมทั้งแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ตามมติคณะกรรมการฯ ส่งให้
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

กันยายน 
2564 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

3. คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.เชียงราย 
ประชุมพิจารณาร่างข้อมูลตามตารางแสดงการวิเคราะห์
ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยงรวมทั้งแผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของ อบจ.เชียงราย 

ตุลาคม 
2564 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

4. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.
เชียงราย ประชุมพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงของ อบจ.เชียงราย ตามท่ีคณะท างานเสนอ 

พฤศจิกายน
2564 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่างแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของ อบจ.เพ่ือขออนุมัติแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของ อบจ.เชียงราย 

ธันวาคม 
2564 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

6. เมื่อนายก อบจ.อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ 
อบจ.แล้วให้เผยแพร่ให้บุคลากรของ อบจ.และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยป ดประกาศและน าขึ้นเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

ธันวาคม
2564 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ ประจ าปี 
พ.ศ. 2565  

 



 



 



 


