
 
 

 

แผนการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

แผนการประเมินความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

ความเสี่ยง 
1 

การประเมินความเสี่ยง 
2 

การจัดการความเสี่ยง 
3 

การติดตามประเมินผล 
4 

กิจกรรม 
งานด้านการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ 
เพื่องานบริหารการศึกษาและ
งานส่งเสริมการศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
ตามระเบียบข้อกฎหมาย
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยง  
- งานล่าช้าและไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
สาเหตุ 
๑. ขาดแคลนบุคลากร 
๒. บุคคลกรท่ีมีอยู่ท างาน
ไม่ครบถ้วนตาม
กระบวนงาน 

๑. บรรจุบุคลากรหรือเพิ่ม
อัตราพนักงานจ้างให้ครบ
ตามต าแหน่งเพื่อรับผิดชอบ
งานนั้นโดยตรง 
2.บุคลากรท่ีรับผิดชอบ
โครงการ ควรมีการ
ด าเนินการครบ
กระบวนการโดยเร็ว โดยมี
การจัดท าแผนงานโครงการ
ก าหนดห้วงระยะเวลาใน
การด าเนินงาน 

-30 กันยายน 2563 
-ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 

 
 
 



 
 

 

แผนการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

แผนการประเมินความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

ความเสี่ยง 
1 

การประเมินความเสี่ยง 
2 

การจัดการความเสี่ยง 
3 

การติดตามประเมินผล 
4 

กิจกรรม 
ด้านกระบวนงาน การพัฒนา 
ด้านการจัดเก็บรายได้ 
   
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
และ หนังสือส่ังการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมากท่ี มท 0808.3/    
ว 808 ลงวันท่ี 17 เมษายน 
2551 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
 
 
 

ความเสี่ยง 
การปฏิบัติงานด้านการ
จัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่แล้ว
เสร็จ 
สาเหตุ 
   การปฏิบัติงานด้านแผนท่ี
ภาษีต้องมีการท างานควบคู่
กับผู้มีความช านาญด้าน
แผนท่ี ที่มีความเข้าใจใน
การจัดท าแผนที่ ประกอบ
กับมีการด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลการโอน การซ้ือขาย
ที่ดิน เพื่อให้เปน็ปัจจุบัน 
 

(1)ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2550 
(2)ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อเก็บ
ข้อมูลการเปล่ียนเจ้าของ
ท่ีดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 ก.ย. 2563 
1.ผู้อ านวยการกองคลัง 
2.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

แผนการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

แผนการประเมินความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

ความเสี่ยง 
1 

การประเมินความเสี่ยง 
2 

การจัดการความเสี่ยง 
3 

การติดตามประเมินผล 
4 

กิจกรรม 
ด้านการเงิน 
การตรวจอนุมัติฎีกาก่อนขอ
อนุมัติเบิกเงิน 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบ มีความรวดเร็ว 
และมีเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายท่ีครบถ้วน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงิน
ของ อปท. พ.ศ. 2547 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 4 
พ.ศ.  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง 
-เอกสารประกอบฎีกาเบิก
จ่ายเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง 
เมื่อมีการตรวจสอบก่อน
เบิกจ่ายท าให้มีการส่งกลับ
คืนให้แก้ไข จึงท าให้ล่วงเลย
ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
สาเหตุ 
-เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบใน
การจัดท าฎีกามีการแยก
กองแยกส่วน ประกอบกับมี
ปริมาณงานท่ีมาก 
รับผิดชอบงานหลากหลาย
ด้าน  

1.จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
การเงิน การพัสดุ ให้แก่
เจ้าหน้าท่ีทุกคนทราบ 
เพื่อให้ทุกคนเห็น
ความส าคัญด้านเอกสาร
หลักฐานในการท างาน 
2.มีค าส่ังแบ่งงานโดย
มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีใน
กองคลังโดยตรงรับผิดชอบ
การตรวจเอกสารทุกฎีกา
ก่อนและหลังการเบิกจ่าย 
 

30 กันยายน 2563 
1.ผู้อ านวยการกองคลัง 
2.นักวิชาการเงินและบัญช ี

 



 
 

 

แผนการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 
 

แผนการประเมินความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

ความเสี่ยง 
1 

การประเมินความเสี่ยง 
2 

การจัดการความเสี่ยง 
3 

การติดตามประเมินผล 
4 

กิจกรรม 
 ด้านการขออนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร 
วัตถุประสงค์   
เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตาม
กฎหมายในเรื่องขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารต่อเติม หรือ
ดัดแปลงอาคาร และการขุด
ดิน ถมดิน  ตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
พรบ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 
2543  
 

ความเสี่ยง 
- มีบางรายเป็นส่วนน้อยท่ี
ด าเนินการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารจากเจ้า
พนักงานท้องถิน่ 
สาเหตุ 
- ประชาชนไม่ทราบถึง
รายละเอียดกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องและบทก าหนดโทษ 
- ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้า
ร่วมประชุมประชาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพิ่มช่องทางในการรับ
ข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความเข้าใจและเข้ามาขอ
อนุญาตด าเนินการต่างๆ 
2. จัดอบรมให้ความรู้ 
กฎหมายควบคุมอาคาร 
ให้กับประชาชน 

30 กันยายน 2563 
กองช่าง 



 
 

 

แผนการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

แผนการประเมินความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

ความเสี่ยง 
1 

การประเมินความเสี่ยง 
2 

การจัดการความเสี่ยง 
3 

การติดตามประเมินผล 
4 

กิจกรรม  
งานประสานด้าน
สาธารณูปโภค 
วัตถุประสงค์   
เพื่อใหก้ารด าเนินงานด้าน
ประสานข้อมูลสาธารณูปโภค 
มีแบบแผน แนวทางการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการบริหารกิจการและ
การบ ารุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง 
 1.หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าท่ีท่ี
มีความรู้ความช านาญเฉพาะ
ด้ า น  แ ล ะ มี บุ ค ล า ก ร ไ ม่
เพียงพอในการปฏิบั ติงาน
ด้านสาธารณูปโภค 
2.คณะกรรมการดูแลระบบ
ประปาหมู่บ้านไม่ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจติดตาม
การให้ข้อมูล ในการบริหาร
จัดการระบบประปาหมู่บ้าน 
3.มีการขอรับความช่วยเหลือ
แต่ไม่รายงานแสดงผลการ
ด าเนินงาน 
สาเหตุ 
1.คณะกรรมการหมู่บ้านไม่
ทราบว่าต้องด าเนินการตาม
ระเบียบท่ีมีอยู่ 
2.คณะกรรมการหมู่บ้านไม่มี
การมอบหมายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

1.ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน
ทราบถึงการด าเนินงานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการบริหารกิจการและ
การบ ารุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้านพ.ศ. ๒๕๔๘ 
2. ประสานหมู่บ้านเพื่อขอ
ความร่วมมือในการรายงาน
ข้อมูล 
 

30 กันยายน 2563 
กองช่าง 

 



 
 

 

แผนการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

แผนการประเมินความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

ความเสี่ยง 
1 

การประเมินความเสี่ยง 
2 

การจัดการความเสี่ยง 
3 

การติดตามประเมินผล 
4 

กิจกรรม  
ด้านงานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข 
วัตถุประสงค์   
เพื่อใหก้ารส่งเสริมการดูแล
ด้านสุขภาพของประชาชนใน
พื้นท่ีต าบลแม่อ้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง 
 1.เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย ขาดความรู้ความ
ช านาญในการด าเนินการ 
สาเหตุ 
-ไม่มีกรอบอัตราก าลัง
ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง 

1.ออกค าส่ังมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีความรู้ความ
เข้าใจ มีความสามารถท างาน
ด้านนี้ได้ดี เพื่อประสานงาน 
และเพื่อด าเนินการส่งเสริม
ดูแลด้านสุขภาพให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ีต าบล 
 

30 กันยายน 2563 
ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แผนการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 
แผนการประเมินความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

ความเสี่ยง 
1 

การประเมินความเสี่ยง 
2 

การจัดการความเสี่ยง 
3 

การติดตามประเมินผล 
4 

กิจกรรม  
ด้านงานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ติดเช้ือเอดส์ และผู้
ด้วยโอกาสทางสังคม 
วัตถุประสงค์   
เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานด้านงาน
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ติดเช้ือเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มี
ความถูกต้องตรงมาข้อมูล
ความเป็นจริงตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง 
 1.ระบบข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่
ต ร ง กั บ ข้ อ มู ล ใ น ร ะ บ บ
สารสนเทศของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
2.ผู้รับเบี้ยยังชีพแจ้งข้อมูล
เป็นเท็จ เช่น กรณีเสียชีวิต
แ ล้ ว ไ ม่ แ จ้ ง แก่ เ จ้ าหน้ า ท่ี 
เป ล่ียนแปลงเอกสารเพื่ อ
ขอรับเบี้ยก่อนเกณฑ์อายุท่ีพึง
ได้  
สาเหตุ 
1.มีการปรับปรุงระบบบ่อย
และเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับ
หนังสือส่ังการบ่อย 
2.ผู้สูงอายุไม่ทราบระเบียบ
หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย
ยังชีพ 
 
 

1.ก าชับเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบติดตามระเบียบ 
หนังสือส่ังการ และ 
ด าเนินการตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ 
อยู่เป็นประจ า 
2.ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน
ทราบระเบียบ วิธีการ 
หลักเกณฑ์ ในการขอรับเบี้ย
ยังชีพ เป็นระยะ เพื่อมีการ
กระตุ้นเตือนให้รับทราบ
ข้อมูลท่ีถูกต้องอยู่เสมอ 
 

30 กันยายน 2563 
ส านักปลัด 

 



 
 

 

แผนการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

แผนการประเมินความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

ความเสี่ยง 
1 

การประเมินความเสี่ยง 
2 

การจัดการความเสี่ยง 
3 

การติดตามประเมินผล 
4 

กิจกรรม  
กระบวนงาน การพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีคุณภาพและผ่านการ
ประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ความเสี่ยง 
การด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กด้านภาวะ
โภชนาการและการ
ประกอบอาหารยังไม่ได้
มาตรฐาน 
สาเหตุ 
ผู้รับจ้างค านึงถึงต้นทุนการ
ประกอบอาหาร มากกว่า
ค านึงถึงคุณภาพ  
 
 
 

1.แจ้งก าชับผู้รับจ้าง
ประกอบอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จัดท ารายการ
อาหารและรายละเอียด
วัตถุดิบในการประกอบ
อาหาร อย่างมีคุณภาพ ถูก
สุขลักษณะ  
2.แจ้งก าชับคณะกรรมการ
ตรวจรับรายการอาหารให้
ถูกต้องตรงตามรายการท่ี
ผู้รับจ้างจัดท า 
3.ผู้อ านวยกองกอง
การศึกษาควรมีการติดตาม
ประเมินผลการจัดท า
รายการประกอบอาหาร 
คุณภาพอาหาร ส าหรับเด็ก 
เป็นระยะ ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 ก.ย. 2563 
1.ผู้อ านวยการศึกษา 
2.นักวิชาการศึกษาฯ 

 

 
 

(ลงช่ือ)    ประธานคณะกรรมฯ  (ลงช่ือ)       
(นางนิชกานต์  สินานัท)                   (  นายสมคิด  ศรีมูล  ) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ รักษาราชการแทน       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ                  


