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เสริมสร้างศักยภาพใน การจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่และการบริหารของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  ให้เป็นประโยชน์สูงสุด 
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บทท่ี ๑ บทนํา 
หลักการและเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวัง  
ของประชาชน หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ผู้บริหาร  
มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่ งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร  
ถือเป็นเครื่องมือที่สําคัญของผู้บริหารในการบริหารการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยระบบ  
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น  
อันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพ่ือสร้าง  
หรือฉวยโอกาส หรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถ  
เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้ประชาชนและประเทศชาติ ได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ภายใต้สภาวะการดําเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อ 
การดําเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจําเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ  
โดย การระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดําเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความ 
เสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงและกําหนดแนวทางในการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง อีกท้ังต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่
จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกําหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการ
สูญเสียและโอกาสที่ทําให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 

ตามพระราชบัญญั ติวินัยการเงินการคลั งของรัฐ พ .ศ.๒๕๖๑ บัญญั ติ ไว้ ในมาตรา ๗๕  
ให้หน่วยงานของ รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งได้กําหนดหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยง ระดับองค์กร เป็นกรอบแนวทางที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถนําหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง
ไปปรับใช้เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การบริหารจัดการความ
เสี่ยงแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง และความสามารถในการรองรับ ความเสี่ยง
ของหน่วยงาน ในขณะเดียวกันแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงย่อมต้องมีความเกี่ยวข้องกับ การควบคุมภายใน 
เนื่องจากการควบคุมภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสียงระดับองค์กร ดังนั้น หน่วยงานอาจ
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงกับการควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยงเข้าด้วยกัน 

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่ งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  
โดยปัจจัย หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสําเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐ และผู้กํากับดูแล ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 
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๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพ้ืนฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้การ 
บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกําหนดแผนระดับองค์กร (Strategic Plans) และ การ
กําหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูล สารสนเทศที่
สมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพ่ือ เพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถของหน่วยงาน 

๒. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Routine 
Processes) ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ 
หน่วยงาน 

คณะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการ
บริหารจัดการ ความเสี่ยงภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้องค์กรได้ก้าวไปสู่ระบบการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี ลดความเสียหายและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยลดอุปสรรค หรือ
สิ่งที่จะทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ และเป็นการให้ ความเชื่อมั่นกับ
ประชาชนที่มีต่อองค์กร ช่วยป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมภายนอก
และภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและ การควบคุมที่ดี นําไปสู่การบริหารจัดการ
ที่ดตี่อไป 

วัตถุประสงคข์องแผนบริหารความเสี่ยง 
๑.) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

๒.) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบวิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนการ 
บริหารความเสี่ยง 

๓.) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

๔.) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

๕.) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง
กับกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

6.) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร  

เป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 
๑.) ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความเข้าในการบริหารความเสี่ยง  

เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ 

๒.) ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเมิน ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความเสี่ยง 

๓.) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน 
ที่รับผิดชอบ เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

๔.) เพ่ือพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นกระบวนการดําเนินงาน  
ที่โปร่งใส ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
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๕.) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกําหนดขึ้นอย่างเหมาะสมและ
ยอมรับ ได้ทัว่ทั้งองค์กร 

6.) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร มีการนําไปปฏิบัติอย่าง 
ต่อเนื่องและท่ัวทั้งองค์กร 

 

ประโยชน์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจในการ บริหารงานได้

ดี ยิ่ งขึ้ น  และทํ า ให้ อ งค์ กรส ามารถจั ดการกั บปัญ ห าและ อุปสรรคที่ จ ะส่ งผล ให้ เกิ ดความ เสี ยห าย  
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อีกทั้งยังเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้ าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงาน  
อย่างถูกต้อง และบรรลุตามเป้าหมายของการปฏิบัติงาน 

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดําเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 

๑.) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ คณะทํางาน
บริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สําคัญและสามารถทําหน้าที่ ในการกํากับดูแล
องค์กรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

๒.) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร  การบริหาร ความเสี่ยงจะ
เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานใน
การตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ 

๓.) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สําคัญได้ทั้งหมด การบริหารความ เสี่ยง จะทําให้
บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึง ความเสี่ยงสําคัญ 
ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลด้วย 

๔.) เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถ
มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ สําคัญของผู้บริหารในการ
บริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกําหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดําเนินงานของเทศบาลตําบลดงดำเป็นไปตาม เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ รวมทั้งสามารถ
ปกป้องผลประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 

๕.) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทําให้รูปแบบการ ตัดสินใจ
ในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหาร มีความเข้าใจ
ในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

6.) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การ
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการ
ในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อม
แตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร แตกต่างกัน เป็นต้น 
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นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์หรือโอกาสที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย  
การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และมีผลกระทบหรือ  
ทําให้ เกิดความเสียหาย(ทั้งที่ เป็นตัวเงินและไม่ เป็นตัวเงิน) ก่อให้เกิดความล้มเหลวในการดําเนินงาน ทําให้ 
ไม่ประสบ ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน รวมถึง 
ทางด้านการเงินและด้านการบริหารด้วย 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการดําเนินงานขององค์กรที่เป็น
ระบบ และต่อเนื่อง ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต่างๆในการวิเคราะห์ 
การประเมิน การจัดการ การติดตามประเมินผล และการสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือ
กระบวนการดําเนินงานขององค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของ
ความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุม
ได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ องค์กรเป็นสําคัญ 

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) คือ ระบบการบริหารปัจจัย และ
ควบคุม กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย 
ให้ ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุม ได้ 
และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตาม กฎระเบียบการเงิน 
และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสําคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหาร ความเสี่ยงจากหน่วยงาน
ทุกระดับท่ัวทั้งองค์กร 

ปัจจัยเส่ียง (Risk Factor) คือ ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําให้การดําเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นๆจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด หรืออย่างไร ทั้งนี้สาเหตุ ของ
ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์และกําหนดมาตรการในการ ลดความ
เสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 
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บทที่ ๒  
ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

 
 

 

 

1.1 ที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างตั้งอยู่ในเขตอำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  ตั้งอยู่ทางด้านทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอทุ่งหัวช้าง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
- อาณาเขต 
❖ ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง และ ตำบลตะเคียนปม  

อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 
❖ ทิศใต้  ติดต่อกับเขต ตำบลบ้านปวง  อ.ทุ่งหัวช้าง  จ.ลำพูน 
❖ ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต ตำบลเสริมซ้าย  อำเภอเสริมงาม  จ.ลำปาง 
❖ ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง และ ตำบลแม่ตืน อ.ลี้ 

จ.ลำพูน 
❖  ระยะทางห่างจากที่ทำการอำเภอทุ่งหัวช้าง   3    กิโลเมตร 
❖ ระยะทางห่างจากจังหวัดลำพูน      95 กิโลเมตร 

 
- เนื้อที่ 
พ้ืนที่ในเขตบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 53,906.25 ไร่  

หรือประมาณ  86.25 ตารางกิโลเมตร ตามประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 134  
ลงวันที่  10 พฤศจิกายน  2554 

 

 

 

 

1.ด้านกายภาพ 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างส่วนใหญ่เป็นภูเขา และพ้ืนที่ราบ

บางส่วน มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ อ่างเก็บน้ำแม่ปันเดง  ลำห้วยแม่นาวะ  ลำห้วยแม่แสม และแม่น้ำลี้      ซึ่ง
ไหลผ่านหมู่บ้านในตำบลทุ่งหัวช้างได้แก่ หมู่ที่ 4,5,7,11  เป็นแม่น้ำที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตรกรรม 

 

 1.3 สภาพภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลทุ่งหัวช้างมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สามารถวิเคราะห์

สภาพอุณหภูมิอากาศออกเป็น  3  ฤดู คือ 
❖ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน -  เดือนมิถุนายน      
❖ ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม      
❖ ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน -  เดือนมีนาคม   
1.4  ลักษณะของดิน 

 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา ดินเป็นดินร่วนเหมาะแก่การทำการเกษตรในช่วงฤดูฝน   
 

 

  

  2.1 เขตการปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  มีหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น  8  หมู่บ้านดังนี้ 

หมู่ที่  4   บ้านหัวขัว 
หมู่ที่  5   บ้านโป่งแดง 
หมู่ที่  6   บ้านแม่ปันเดง 
หมู่ที  7   บ้านสัญชัย 
หมู่ที่  9   บ้านดง 
หมู่ที่ 10  บ้านหนองผำ 
หมู่ที่ 11  บ้านสันดอนมูล 
หมู่ที่ 12  บ้านดอยวงค์ 

 

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อ/ตำบลที่มีการติดต่อ 
1. เทศบาลตำบล ทุง่หัวช้าง 

  2. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม 
   3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง 
 

  2.2 การเลือกตั้ง 
  - มีหน่วยเลือกตั้ง  10 หน่วย 
  หมู่ที่ 4   -  ศาลากลางบ้านหัวขัว 
    -  ศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวขัว(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวขัว) 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 
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  หมู่ที่ 5   -  ศาลากลางบ้านโป่งแดง 

    -  ศาลาอเนกประสงค์บ้านโป่งแดง(ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแดง) 

  หมู่ที่ 6   - ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ปันเดง 

  หมู่ที่ 7   -  ศาลากลางบ้านสัญชัย 

  หมู่ที่ 9   -  โรงเรียนบ้านดง 

  หมู่ที่ 10 -  ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองผำ(ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผำ) 

  หมู่ที่ 11 -  ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันดอนมูล 

  หมู่ที่ 12 -  ศาลากลางบ้านดอยวงค์ 

- มีสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน  8  คน 

 

 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัด
ลำพนู  ประจำปีงบประมาณ 2566 

หมู่ที่ 
ชื่อ 

หมู่บ้าน 

ชื่อ-สกุล 

กำนัน/ผู้ใหญ่ 

จำนวนราษฎร 

ชาย หญิง รวม 

4 บ้านหัวขัว นายเฮือน  ตั๋นตานะ  710 681 1,391 

5 บ้านโป่งแดง นายศรีมา  หัวยาว  759 728 1,487 

6 บ้านแม่ปันเดง นายศรีวัย  ปัญญาแดง 398 448 846 

7 บ้านสัญชัย นายสินดา  เปี้ยแดง 268 280 548 

9 บ้านดง นายสุรชัย   ปุ๊ดบี้  409 406 815 

10 บ้านหนองผำ นายนิพนธ์  ติ๊บแก้ว 276 261 537 

11 บ้านสันดอนมูล นายสมพันธ์   เด่นทรงคุณ 254 257 511 

12 บ้านดอยวงค์ นายวีระ ติ๊บแก้ว 218 203 421 

รวมทั้งสิ้น 3,292 3,264 6,556 

3. ประชากร 
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  4.1 การศึกษา 

  โรงเรียนประถมศึกษา     จำนวน         4       แห่ง 

1. โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย  (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 10  
2. โรงเรียนบ้านโป่งแดง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  
3. โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง      ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 
4. โรงเรียนบ้านดง             ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 

  โรงเรียนมัธยมศึกษา    จำนวน         -       แห่ง 

    ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน        2       แห่ง   

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         จำนวน        7        แห่ง 

    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน    3 แห่ง 

- ศรช.บ้านสัญชัย   ตั้งอยู่หมู่ที ่7 
- ศรช.บ้านหัวขัว-หนองผำ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 10   
- ศรช.บ้านดอยวงค์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 

 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

  วัด     จำนวน         3        แห่ง 
      อาราม   จำนวน         4         แห่ง 
  4.2 สาธารณสุข 

  สถานีอนามัยประจำตำบล   จำนวน         1          แห่ง 
      สถานพยาบาลเอกชน   จำนวน          -         แห่ง 
      ร้านขายยาแผนปัจจุบัน/แผนโบราณ  จำนวน          -          แห่ง 
      อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.)  จำนวน          8          กลุม่   

     อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ     95  %  
 4.3 ด้านอาชญากรรม(ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 

   ตู้ยามตำรวจ สภอ.ทุ่งหัวช้าง     จำนวน       -         แห่ง 

     ศูนย์ตำรวจหมู่บ้าน    จำนวน       -         แห่ง 

     ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน       1        แห่ง 

 

 

4. สภาพทางสังคม 
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5.1 การคมนาคมขนส่ง  ตำบลทุ่งหัวช้างมีเส้นทางติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ดังนี้ 

ถนนสำคัญในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ได้แก่  ถนนสายแม่อาว –  
ทุ่งหัวช้าง  การเดินทางมายังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างสามารถเดินทางออกจากจังหวัดลำพูน เดินทาง
ได้โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106  ระยะทางประมาณ 95  กิโลเมตร โดยผ่านอำเภอป่าซาง และ
สามารถอาจใช้เส้นทางเข้า 3 ทาง ดังนี้ 

1.สายบ้านแม่ป้อก – ไม้ตะเคียน  โดยเริ่มจากบ้านแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  ถึงองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร 

2.สายบ้านแม่เทย – ทุ่งหัวช้าง โดยเริ่มจากบ้านแม่เทย  ตำบลแม่ตืน  อำเภอลี้  ถึงองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร 

3.สายลี้ – บ้านดอนมูล ตำบลบ้านปวง  อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยเริ่มจากบ้านใหม่  
ศรีวิไล  ตำบลลี้ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  ระยะทางประมาณ  34  กิโลเมตร 

 
5.2 การไฟฟ้า 

การไฟฟ้าในตำบลทุ่งหัวช้าง มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกหมู่บ้ าน  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน  
1,994  ครัวเรือน  ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน  65  ครัวเรือน (ไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงจำนวน  16  ครัวเรือน / 
ไฟฟ้าเข้าถึงแต่ไม่ใช้จำนวน  49  ครัวเรือน) 

5.3 การประปา(แหล่งน้ำธรรมชาติ/แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น) 

❑ ลำน้ำ,  ลำห้วย  จำนวน   19        สาย  
❑ ฝายน้ำล้น   จำนวน   15     แห่ง 
❑ บ่อน้ำตื้น   จำนวน   4      แห่ง 
❑ ประปาระบบผิวดิน  จำนวน    4     แห่ง 
❑ บ่อบาดาล   จำนวน   22     แห่ง 
❑ อ่างเก็บน้ำ   จำนวน   4    แห่ง 
❑ คลองส่งน้ำชลประทาน จำนวน    9    แห่ง  
❑ ประปาภูเขา   จำนวน  5    หมู่บ้าน  
❑ ระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน  13    แห่ง 
❑ สระน้ำ   จำนวน  16    แห่ง 

 
5.4 การโทรคมนาคม / โทรศัพท์ 

 ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
❑ โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  4    เครื่อง 
❑ เสียงตามสาย  จำนวน   9  จุด 

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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5.5 ระบบโลจิสติกส์(Logistics) หรือการขนส่ง 
- ไปรษณีย์ทุ่งหัวช้าง ตั้งอยู่ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ห่างจากพ้ืนที่

รับผิดชอบ ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๔  กิโลเมตร 
- บริการขนส่งเอกชน บริษัท เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จำกัด ห่างจากพ้ืนที่รับผิดชอบ ไปทาง     

ทิศตะวันตก ประมาณ ๔  กิโลเมตร 
 

 

6.1 การเกษตร  

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ทั้งตำบล        
พืชที่ปลูก  เช่น ปลูกข้าว ข้าวโพด มันฝรั่ง ถั่วแระ เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าที่สำคัญของตำบลทุ่งหัวช้าง  ราคาของ
ผลผลิตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง   ดังนั้น ราคาของสินค้าเกษตรกรรมจึงเป็นไปตามกลไกของตลาด 

นอกจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้ว ยังมีการประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น ค้ าขาย        
รับราชการ  การทอผ้า  และมีแรงงานอยู่ในภาคนิคมอุตสาหกรรมลำพูนอีกด้วย 

 
       - เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

มีพ้ืนที่ทำการเกษตรประมาณ   21,779  ไร่  แยกเป็น 

- ที่นา    2,584 ไร่ 
- ที่ปลูกพืชไร่   12,980 ไร ่
- ที่ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น  4,667 ไร่ 
- ที่ปลูกพืชผัก   90 ไร่ 
- ที่ปลูกไม้ดอก/ไม้ประดับ  210 ไร่ 
- ที่ทำการเกษตรอ่ืน ๆ  1,248 ไร่ 

  6.2 การปศุสัตว์ 

 ประชากรบางส่วนมีการประกอบอาชีพปศุสัตว์ เลี้ยงสุกร ประมาณ 538 ตัว , เลี้ยงโค 
ประมาณ 700 ตัว และเลี้ยงไก่สำหรับบริโภคในครัวเรือน 

6.3  การบริการ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

➢ ปั๊มน้ำมันหัวจ่าย   จำนวน    5  แห่ง 
➢ โรงสีข้าว    จำนวน    23  แห่ง 
➢ ตลาดสด    จำนวน     4   แห่ง 
➢ รา้นรับซ่อมยานยนต์   จำนวน    6  แห่ง 
➢ ร้านค้าทั่วไป    จำนวน    52  แห่ง 
➢ โรงงานผลิตน้ำดื่ม   จำนวน    1  แห่ง 
➢ ร้านเสริมสวย   จำนวน    1   แห่ง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
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➢ ปั้มหลอด    จำนวน               11       แห่ง 
➢ ตู้จ่ายน้ำมัน(หยอดเหรียญ)  จำนวน   1  แห่ง 
➢ ร้านอาหาร                         จำนวน                 5  แห่ง 
➢ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์   จำนวน   1  แห่ง 
 

6.4 การท่องเที่ยว  

สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น 

 - วัดพระบาทดอยหงส์คำ 
 - วัดพระธาตุดอยตุงซาววา 
 - วัดพระธาตุหัวขวั 
 - พระธาตุวัดม่วงคำ 
 - กิ่วครูบาขาวปี 
 - วัดแม่ปันเดง 
 - พระธาตุดอยกวางคำ 
 ฯลฯ 

 

 

7.1 การนับถือศาสนา 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ โดยมีการประกอบ
พิธีกรรมตามความเชื่อของบรรพบุรุษ โดยการเลี้ยงผีบ้าน เลี้ยงผีเหมือง/ฝาย หรือเลี้ยงผีเตาไฟ การนับถือผีเจ้าที่
การส่งเคราะห์บ้าน  

7.2 ประเพณีและงานประจำปี 

ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างมีงานประเพณีที่ปฏิบัติกันสืบมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
ไดแ้ก่  

-ประเพณีสรงน้ำพระธาตุต่างๆ ได้แก่  สรงน้ำพระเจ้าตนหลวงดอยตุงซาววา  สรงน้ำพระธาตุ
อารามหนองผำ  สรงน้ำพระธาตุดอยพระบาทหงส์คำ  สรงน้ำพระธาตุวัดม่วงคำ  สรงน้ำกิ่วครูบาขาวปี  สรงน้ำ
วัดแม่ปันเดง  สรงน้ำพระธาตุดอยกวางคำ 

-ประเพณีกินแขก (แต่งงาน) 
-ประเพณีเลี้ยงผีบ้าน (เข้ากรรมบ้าน) 
-ประเพณีสืบชะตาใจบ้าน 
-ประเพณีรดน้ำดำหัว 

 
 

7. ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 

 



 
-13- 

 
 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง มีผู้มีความรู้ด้านการจักสาน  การทอผ้า(กี่เอว)  
การขับซอ  การฟ้อนเจิง  การฟ้อนดาบ การทอผ้า(กี่กระตุก) มีภาษาถิ่นหรือภาษาพูดคือภาษากะเหรี่ยง      
(โปร์และสกอร์) และภาษาพ้ืนเมือง 

 7.4 สินค้าพื้นเมือง 

สินค้าท่ีเป็นที่นิยมคือ ผ้าทอกะเหรี่ยง (เสื้อ ชุดกะเหรี่ยง หรือถุงย่าม) ผ้าไหม 

 

 

 8.1 น้ำ 

- ลักษณะของแหล่งน้ำ 

  อาศัยน้ำจากลำห้วยและประปาผิวดินและใต้ดิน (น้ำบาดาล) ในการใช้อุปโภคและบริโภค  
มีแหล่งน้ำธรรมชาติ    ที่สำคัญคือ อ่างเก็บน้ำแม่ปันเดง ลำห้วยแม่นาวะ ลำห้วยแคลง ลำห้วยสายยาว ลำห้วย
แม่อุย ลำห้วยแม่นาวะ ลำห้วยส้าน ลำห้วยป่าป๋อ ลำห้วยแม่ปันเดง ลำห้วยแม่แสม และแม่น้ำลี้ ซึ่งไหลผ่าน
หมู่บ้านในตำบลทุ่งหัวช้างได้แก่ หมู่ที่ 4,5,7,11 เป็นแม่น้ำที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตรกรรม 

8.2 ป่าไม้ 

    - ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

สภาพป่าไม้และไม้ที่ขึ้นปกคลุมในเขตพ้ืนที่ตำบลทุ่งหัวช้าง  เป็นลักษณะของป่าเต็งรังและ
ป่าโปร่ง ป่าไม้ตามธรรมชาติส่วนมากเป็นไม้ไผ่  ซึ่งราษฎรส่วนมากนิยมนำหน่อไม้มาประกอบอาหาร และนำมา
จักรสานอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น กระติบใส่ข้าว เครื่องมือจับปลา ฯลฯ และมีป่าชุมชนดอยกวางคำ 
และดอยตุงซาววา   

8.3 ภูเขา  

สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างส่วนใหญ่เป็นภูเขา และพ้ืนที่ราบ 

บางส่วนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและภูเขาสูง มีระดับ ความสูง ระหว่าง 400 - 800 เมตร ขึ้นไป   
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าและท่ีราบเชิงเขามีน้ำตกและลำธาร 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
 

 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน
ได้แก่  สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม กำหนด
กรอบอัตรากำลังจำนวนทั้งสิ้น  48  อัตรา แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างมีภารกิจและปริมาณ
งาน   ที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม และมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติ
ภารกิจ ดังนั้นจึงต้องมีความจำเป็นต้องขอกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น และแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างต่อไป 

 
 

 
จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน พ .ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล          
พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ข้อมูลอ่ืน ๆ  

 

โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

กองคลัง กองช่าง 
สำนักปลัด 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

กองสวัสดกิารสังคม 
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1.สำนักปลัด  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล  และ

ราชการที่มิได้กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการขององคก์ารบริหารส่วนตำบล  งานด้านธุรการ  งานสารบรรณ  การจัดทำแผนพัฒนาตำบล   
การจัดร่างข้อบัญญัติตำบล  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  การบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออ่ืน  รวมทั้งการกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เป็นไป
ตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ 

หัวหน้าสำนักปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป 7) 
๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
       -  งานสารบรรณ 
       -  งานบริหารงานบุคคล 
       -  งานเลือกตั้ง 
       -  งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
       -  งานตรวจสอบภายใน 
       -  งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
       -  งานจัดทำฎีกาและการพัสดุสำนักงานปลัด 
๑.๒  งานนโยบายและแผน 
       -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
       -  งานวิชาการ 
       -  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
       -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
       -  งบประมาณ 
๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
      -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
      -  งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
      -  งานร้องเรียนและร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
      -  งานทะเบียนการคลัง 
      -  งานข้อบัญญัติ อบต. 
๑.๔  งานส่งเสริมการเกษตร 
      -  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
      -  งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
      -  งานติดตามตรวจสอบ 
๑.๕  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      -  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
      -  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
      -  งานรักษาความสะอาด 
      -  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
      -  งานบริการสาธารณสุข 
๑.๖  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     -  งานอำนวยการ 
     -  งานป้องกัน 
     -  งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
     -  งานกู้ภัย 

หัวหน้าสำนักปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) 
๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
       -  งานสารบรรณ 
       -  งานบริหารงานบุคคล 
       -  งานเลือกต้ัง 
       -  งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
       -  งานตรวจสอบภายใน 
       -  งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
       -  งานจัดทำฎีกาและการพัสดุสำนักงานปลัด 
๑.๒  งานนโยบายและแผน 
       -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
       -  งานวิชาการ 
       -  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
       -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
       -  งบประมาณ 
๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
      -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
      -  งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
      -  งานร้องเรียนและร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
      -  งานทะเบียนการคลัง 
      -  งานข้อบัญญัติ อบต. 
๑.๔  งานส่งเสริมการเกษตร 
      -  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
      -  งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
      -  งานติดตามตรวจสอบ 
๑.๕  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      -  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
      -  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
      -  งานรักษาความสะอาด 
      -  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
      -  งานบริการสาธารณสุข 
๑.๖  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     -  งานอำนวยการ 
     -  งานป้องกัน 
     -  งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
     -  งานกู้ภัย 
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๒.  กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภท  งาน
เกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงินองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและ
นำส่ง  รายงานเงินคงเหลือประจำ  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทด
รองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บ
รายได ้ การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  พัสดุของ
องค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่น  ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ 

ผู้อำนวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง  7) 
๑.๑  งานการเงิน 
       -  งานรับ – จ่ายเงิน 
       -  งานจัดทำฎีกาเบกิจ่ายเงิน 
       -  งานเก็บรักษาเงิน 
๑.๒  งานบัญช ี
       -  งานการบัญชี 
       -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
       -  งานการเงินและงบทดลอง 
       -  งานงบแสดงฐานะการเงิน 
๑.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
       -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
       -  งานพัฒนารายได้ 
       -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
       -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
๑.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
       -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
       -  งานพัสดุ 
       -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ 
          ยานพาหนะ 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) 
๑.๑  งานการเงิน 
       -  งานรับ – จ่ายเงิน 
       -  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
       -  งานเกบ็รักษาเงิน 
๑.๒  งานบัญช ี
       -  งานการบัญชี 
       -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
       -  งานการเงินและงบทดลอง 
       -  งานงบแสดงฐานะการเงิน 
๑.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
       -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
       -  งานพัฒนารายได้ 
       -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
       -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
๑.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
       -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
       -  งานพัสดุ 
       -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ 
          ยานพาหนะ 
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๓.  กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง       
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติ  ติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม  
เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

         โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม           โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ 

ผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง  7) 
๑.๑  งานก่อสร้าง 
       -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
       -  งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและ 
          โครงการพิเศษ 
       -  งานระบบและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
       -  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยาพาหนะ 
๑.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
       -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
       -  งานวิศวกรรม 
       -  งานประเมินราคา 
       -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
       -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
       -  งานออกแบบ 
๑.๓  งานสาธารณูปโภค 
       -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
       -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
       -  งานระบายน้ำ 
       -  งานจัดตกแต่งสถานที่ 
๑.๔  งานผังเมือง 
      -  งานสำรวจและแผนที่ 
      -  งานวางแผนพัฒนาเมือง 
      -  งานควบคุมทางผังเมือง 
      -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 

ผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 
๑.๑  งานก่อสร้าง 
       -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
       -  งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและ 
          โครงการพิเศษ 
       -  งานระบบและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
       -  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยาพาหนะ 
๑.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
       -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
       -  งานวิศวกรรม 
       -  งานประเมินราคา 
       -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
       -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
       -  งานออกแบบ 
๑.๓  งานสาธารณูปโภค 
       -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
       -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
       -  งานระบายน้ำ 
       -  งานจัดตกแต่งสถานที ่
๑.๔  งานผังเมือง 
      -  งานสำรวจและแผนที่ 
      -  งานวางแผนพัฒนาเมือง 
      -  งานควบคุมทางผังเมือง 
      -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
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๔.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทาง
การศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล  ประเมินผล  การพัฒนา
ตำราเรียน  การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา  การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การจัดการและ
ส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  การจัดการและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

        โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม          โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ 

หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
(นกับรหิารงานการศึกษา  ๖) 
๑.๑  งานบริหารงานการศึกษา 
       -  งานบริหารวิชาการ 
       -  งานนิเทศการศึกษา 
       -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 
       -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       -  งานสารบรรณ 
       -  งานจัดทำฎีกาและการพัสดุส่วนการศึกษา   
           ศาสนา  และวัฒนธรรม 
๑.๒  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
       -  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทาง 
          การศึกษา 
       -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
       -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
       -  งานกีฬาและนันทนาการ 
๑.๓  งานกิจการโรงเรียน 
      -  งานจัดการศึกษา 
      -  งานพลศึกษา 
      -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล 
          โรงเรียน 
     -   งานบริการและบำรุงรักษาสถานศึกษา 
     -   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๑.๔  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
     -  งานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
     -  งานประชาสัมพันธ์ 
     -  งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ 
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น) 
๑.๑  งานบริหารงานการศึกษา 
       -  งานบริหารวิชาการ 
       -  งานนิเทศการศึกษา 
       -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 
       -  งานเทคโนโลยีทางการศกึษา 
       -  งานสารบรรณ 
       -  งานจัดทำฎีกาและการพัสดุส่วนการศึกษา   
           ศาสนา  และวัฒนธรรม 
๑.๒  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
       -  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทาง 
          การศึกษา 
       -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
       -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
       -  งานกีฬาและนันทนาการ 
๑.๓  งานกิจการโรงเรียน 
      -  งานจัดการศึกษา 
      -  งานพลศึกษา 
      -  งานทดสอบประเมนิผลและตรวจวัดผล 
          โรงเรียน 
     -   งานบริการและบำรุงรักษาสถานศึกษา 
     -   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๑.๔  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
     -  งานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
     -  งานประชาสัมพันธ์ 
     -  งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ 
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 ๕.  กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  ได้แก่  งานฝึกอบรม
พัฒนาการ  งานส่งเสริมสุขภาพ  งานข้อมูล  ด้านสังคมสงเคราะห์  ได้แก่  งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา  
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้พิการ  ด้านส่งเสริมอาชีพ  ได้แก่  งานฝึกอบรมอาชีพ  งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ     
งานสนับสนุนทุนดำเนินการกลุ่มอาชีพ 

        โครงสรา้งตามแผนอัตรากำลังเดิม           โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ 

หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ๖) 
๑.๑  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
       -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
       -  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
       -  งานสารบรรณ 
       -  งานจัดทำฎีกาและการพัสดุส่วนสวัสดิการ 
          สังคม 
๑.๒  งานสังคมสงเคราะห์ 
       -  งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
       -  งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา   
          และคนพิการ   และผู้ด้อยโอกาส 
       -  งานปัญหาแรงงานในพ้ืนที่ 
๑.๓  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
      -  งานส่งเสริมอาชีพชุมชน 
      -  งานพัฒนาสตรี 
      -  งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  
          และผู้ประสบปัญหาความยากจน 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น) 
๑.๑  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
       -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
       -  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
       -  งานสารบรรณ 
       -  งานจัดทำฎีกาและการพัสดุส่วนสวัสดิการ 
          สังคม 
๑.๒  งานสังคมสงเคราะห์ 
       -  งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
       -  งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา   
          และคนพกิาร   และผู้ด้อยโอกาส 
       -  งานปัญหาแรงงานในพ้ืนที่ 
๑.๓  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
      -  งานส่งเสริมอาชีพชุมชน 
      -  งานพัฒนาสตรี 
      -  งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  
          และผู้ประสบปัญหาความยากจน 
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                           โครงสร้างการบริหารงานคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

 

 

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  

 

 

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  
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การรวมกลุ่มของประชาชน 

❑ กลุ่มอาชีพ     
1. กลุ่มอาชีพเลี้ยงวัว จำนวน  3 กลุ่ ม  (บ้ าน แม่ ปั น เด ง  1  ก ลุ่ ม  แ ล ะ   

                                                     บ้านหนองผำ  2  กลุ่ม) 
2. กลุ่มทอผ้าไหม จำนวน  1 กลุ่ม (บ้านแม่ปันเดง) 
3. กลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพ จำนวน  1 กลุ่ม (บ้านแม่ปันเดง) 
4. กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง จำนวน  4 กลุ่ม (บ้านโป่งแดง,บ้านสัญชัย, บา้นหนองผำ, 

บ้านดอยวงค์) 
❑ กองทุนสวัสดิการชุมชน(อบต.ทุ่งหัวช้าง)  จำนวน   1 กลุ่ม   
❑ กองทุน กขคจ  จำนวน  6 กลุ่ม (บ้านหัวขัว,บ้านโป่งแดง, บ้านดง,   

    บ้านแม่ปันเดง,บ้านสัญชัย,บ้านสันดอนมูล 
❑ กองทุนเงินล้าน  จำนวน  8 กลุ่ม(หมู่ที่ 4,5,6,7,9,10,11,12)   
❑ กองทุนแม่บ้าน  จำนวน  8 กลุ่ม(หมู่ที่ 4,5,6,7,9,10,11,12)     

 

 

❑ ตำบลทุ่งหัวช้าง  มีพ้ืนที่อยู่ไม่ห่างจากตัวอำเภอทุ่งหัวช้างมากนัก  มีการคมนาคมที่สามารถ    
ใช้สัญจร ไป – มาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 

❑ ตำบลทุ่งหัวช้าง มีผลิตผลทางการเกษตรหลายชนิดเหมาะสำหรับที่จะได้รับการสนับสนุน     
จากภาครัฐ และภาคเอกชนในการจัดตั้งศูนย์เพื่อแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร เช่น ถั่วแระ มันฝรั่ง 

❑ ประชาชนในพ้ืนที่จำนวน 7 หมู่บ้านเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง ใช้ภาษาพูดประจำเผ่าคือภาษา
กะเหรี่ยง มีวัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตประจำเผ่าตนเอง ประชาชนส่วนใหญ่ทอผ้ากะเหรี่ยงใช้กันในครัวเรือน
และทำเพ่ือจำหน่ายเป็นบางส่วน มีวัฒนธรรมการแต่งกายเป็นเอกลักษณ์ของเผ่า ประชาชนมีความเชื่อในการ 
นับถือผี ซึ่งแสดงออกในกิจกรรมการเลี้ยงผีบ้าน เลี้ยงผีไร่ส่วน ประเพณีเข้ากรรมหมู่บ้าน และนับถือศาสนาพุทธ
ด้วย มีประเพณีสรงน้ำพระธาตุในพ้ืนที่ สถานที่สำคัญที่ประชาชนให้การเคารพสักการะและเป็นที่รู้จักของ 
คนทั่วไปหลายแห่งเช่น พระธาตุดอยกวางคำ, วัดดอยพระบาทตีนนก, วัดม่วงคำ, พระธาตุวัดหัวขัว,ดอยตุงซาววา
,พระธาตุอารามบ้านหนองผำ,พระธาตุวัดแมป่ันเดง, เป็นต้น 

❑ ประชาชนเผ่ากะเหรี่ยงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การสร้างบ้าน  การทำไร่ ทำนา ส่วนใหญ่จะใช้แรงช่วยกันทำ 
จนเสร็จคล้ายกับการลงแขกทำนา  
 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

 

จุดเด่นของพ้ืนที่ ( ที่เอ้ือต่อการพัฒนาตำบล ) 
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บทท่ี ๓ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 
แนวทางดําเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง  
 

๑. แนวทางดําเนินงานในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้  
    ระยะท่ี ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา 

๑) กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  
๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง  
๓) วิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดําเนินงาน 

    ๔) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้ง
ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสําคัญ 
    ๕) สื่อสารทําความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งหัวช้าง รับทราบและสามารถนําไปปฏิบัติได้ 
    6) รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
    ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
    ระยะท่ี ๒ การพัฒนาสู่ความย่ังยืน 
   ๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา  
   ๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท  
   ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทัว่ทั้งองค์กร  
   ๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
๒. กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
 ๒.๑) ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้ 

๒.๑.๑) แต่งตั้งคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง  
๒.๑.๒) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
๒.๑.๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือนําไปปฏิบัติ ต่อไป 

๒.๒) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดําเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง คือ 
๒.๒.๑) จดัทําแผนบริการความเสี่ยง  
๒.๒.๒) รายงานและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
๒.๒.๓) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานต่อไปในอนาคต 

๒.3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง มีหน้าที่ ดังนี้ 
 2.3.1) สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2.3.2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
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กลไกการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

คณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  

1. กำหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

2. ระบปุัจจัยเสี่ยง 
ประเมินโอกาสและ
ผลกระทบ 

3. วิเคราะห์และจัดลำดับ
ความสำคัญ 

4. จัดทำแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

พิจารณา/ 
เสนอแนะ 

7. ทบทวนแผนการบริหาร
ความเสี่ยง 

6. รายงาน/ประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง 

5. สื่อสารทำความเข้าใจ
กับผู้ปฏิบัติ 

ผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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โครงสร้างการบรหิารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย การกํากับดูแล การตัดสินใจ การจัดทําแผน 
การดําเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์กรประกอบมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(๑.๑) จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  

(๑.๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  

(๑.๓) จัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

(๑.๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

๒) ผู้อํานวยการสํานัก/กอง 

   (๒.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานอย่าง 
มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

(๒.๒) ดูแลการพัฒนาบริหารจัดการความเสี่ยง และส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบ 
การบริหารความเสี่ยง 

(๒.๓) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร 
ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผู้ปฏิบัติงาน 
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๓) หน่วยตรวจสอบภายใน 
(3.1) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

(๓.๒) นําเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบและให้ 

ข้อเสนอแนะ 
 

๔) คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 
(๔.๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้ง 

องค์กร 

(๔.๒) ดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ 
ควบคุมความเสี่ยง 

(๔.๓) รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญ เสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณา 

 
๕) ผูป้ฏิบัติงาน 
(๕.๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

(๕.๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี

องค์กรประกอบและอํานาจ หน้าที่ดังนี้  

          1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง          ประธานกรรมการ 
          2. หัวหน้าสำนักปลัด       กรรมการ 

  3. ผู้อำนวยการกองคลัง      กรรมการ 
  4. ผู้อำนวยการกองช่าง      กรรมการ 
  5. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ 
  6. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
  7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     เลขานุการ 
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มีอํานาจหน้าที่ 

๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน 

๒) ปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การ 
จดัทําแผนบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง 

๓) ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-28- 

 

บทที่ ๔ 

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 
การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดย

ปัจจัย หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสําเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ และผู้กํากับดูแล ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพ้ืนฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี 
เพ่ือให้การ บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกําหนดแผนระดับองค์กร (Strategic 
Plans) และ การกําหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนพ้ืน
ฐานข้อมูล สารสนเทศที่สมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักของ
องค์กร และเพ่ือ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน 

๒. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Routine 
Processes) ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ 
หน่วยงาน 

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพ้ืนฐานที่สําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงาน ของรัฐควรพิจารณานํากรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหาร
จัดการ ความเสี่ยงของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
แท้จริง โดยหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการนํากรอบการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ทั้งหมดไปปรับใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประกอบดว้ย หลักการ ๘ ประการ ดังนี้ 

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดําเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร  
๒. ความมุ่งมั่นของผู้กํากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง  
๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร  
๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง  
๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย  
๖. การกําหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ  
๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ  
๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดําเนินการแบบบรูณาการทั่วทั้งองค์กร 
การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้ 

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว 
เนื่องจากความ เสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น ความเสี่ยงของ 
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ความล่าช้าในระบบ การขนส่งวัตถุดิบไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมการผลิต อาจมีผลกระทบด้านการส่งมอบ
สินค้า ค่าปรับที่อาจ เกิดข้ึน รวมถึงชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น 

๒. การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานขององค์กร รวมถึง 
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล 

๓. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับของ
องค์กร ความมุ่งม่ันของผู้กํากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง 

การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความสําเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กํากับดูแล 
หัวหน้า หน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้กํากับดูแลในรูปแบบ
คณะกรรมการซึ่งมี หน้าที่ในการกํากับฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้กํากับดูแลซึ่ ง
มีหน้าที่ดังกล่าวจะมี หน้าที่ในการกํากับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย สําหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ
ผู้บริหารระดับสูงมี หน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การกํากับการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทําให้ผู้กํากับดูแลเกิดความมั่นใจ
ว่าหัวหน้า หน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิผล 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหาร
จัดการความ เสียงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการ
บริหารบุคคลที่ เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดําเนินงานตาม
กระบวนการ บริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานการสื่อสาร เป็นต้น 

ผู้กํากับดูแล (ถ้ามี) อาจตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (หรืออนุกรรมการ หรือ
คณะที่ ปรึกษา)ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
หน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักในการดําเนินงานอาจจําเป็นต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญ อิสระในการกํากับหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ในเรื่องของความเสี่ยงทางไซเบอร์ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น  

การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 

การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล
เริ่มตั้งแต่ การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ 

การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยง ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การ บริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware behavior) 
รวมถึง พฤติกรรมการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การสร้างพฤติกรรมที่ดี (Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ผ่าน วัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งสําคัญ การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประกอบด้วย 
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๑. การสื่อสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน  

๒. การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ  

๓. การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร  

๔. การสร้างพฤตกิรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

๕. การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส  

การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 

หน่วยงานควรมีการกําหนดอํานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง อย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบในการ
ติดตามการ รายงาน หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงที่เ กิดขึ้น
ในระดับท่ี กําหนดไว้ และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมกํากับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการ
บริหาร จัดการความเสี่ยง  

การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 

การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคํานึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว 
ผู้บริหารต้อง คํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของ
ผู้รับบริการหรือความ คาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และ
สภาพแวดล้อม  

การกําหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกําหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ขององค์กร เพ่ือให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและ
หน้าที่ความ รับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ อาจหมายรวมถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว 
แผนปฏิบัติ ราชการระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงาน 

เมื่อหน่วยงานของรัฐกําหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอทรับได้
ระดับ องค์กรแล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกําหนดทางเลือกของงาน/
โครงการ (งาน ใหม่ ๆ) และการกําหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความ
รับผิดชอบในการบริหาร จัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจกําหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน (KPI) 
การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการดําเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มี
การ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงาน ควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ
โดยใช้ข้อมูล ความเสี่ยงเป็นพ้ืนฐาน หน่วยงานควรกําหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและ
การวิเคราะห์ ข้อมูล และบุคคลที่ควรได้รับข้อมลู 
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ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร 
สาเหตุความ เสี่ยง ตัวผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูล
สารสนเทศต้องมี ความถูฏต้อง เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจ
พิจารณาการรวบรวม การประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากบุคคล 
(Human errors)  

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหาร

จัดการ ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ ความเสี่ยง หน่วยงานอาจพิจารณาทํา Benchmarking เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กร อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเริ่มต้นจากการบริหาร
จัดการความเสี่ยง แบบ Silo พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่องโดยมี
การฝังการบริหาร จัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการการดําเนินงานและการตัดสินใจบนพ้ืนฐานข้อมูลด้าน
ความเสี่ยง  

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
 ๑. การวิเคราะห์องค์กร  
๒. การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง  
๓. การระบุความเสี่ยง  
๔. การประเมินความเสี่ยง  
๕. การตอบสนองความเสี่ยง  
6. การตดิตามและทบทวน 
7. การสื่อสารและการรายงาน 

การวิเคราะห์องคก์ร 
ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อํานาจหน้าที่ และ

ความ รับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาล
ที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร 
หนว่ยงานอาจเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์องค์กร เช่น 

๑. SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
๒. PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้าน 

สั งคม (Social) ด้ าน เทคโน โลยี  (Technological) ด้ านกฎหมาย (Legal) และด้ านสภาพแวดล้อม 
(Environmental)  
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การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ผู้บริหารเป็นผู้กําหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้กํากับดูแลเป็นผู้ให้ความ
เห็นชอบ นโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหาร
จัดการความ เสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ระดับองค์กร 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวม
ของ องค์กรที่หน่วยงานยอมรับเพ่ือดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
ระดับองค์กรเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารและผู้กํากับดูแลในการดําเนินงานขององค์กร การกําหนด 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควรคํานึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการ 
จัดการความเสี่ยงขององค์กร (Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วน 
ได้เสีย ทั้งนี้ หน่วยงานอาจระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็น ๕ ระดับ เช่น ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความ 
เสี่ยงได้น้อย ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง เต็มใจยอมรับความเสี่ยง และยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด 

เป็นต้น 

หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพ่ือให้
ผู้บริหารระดับ รองลงมาสามารถนําไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสํานัก กอง ศูนย์ กลุ่ม หรือ
นําไปสู่การระบุ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สําหรับประเภทความเสี่ยงย่อย  

การระบุความเสี่ยง 
การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงาน ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทํารายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด (Risk 
Inventory) โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุ
ความเสี่ยง หน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้ 

ก. เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ข. สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root 

Cause) ของความเสี่ยง 
ค. ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก 

หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความ
เสี่ยง เดียวกัน เพ่ือให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวม
ชัดเจนมากขึ้น  

การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 

๑. การกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์
การ ประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรใน 
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การ จัดการความเสี่ยง และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจกําหนด เป็น ๓ ช่วงคะแนน หรือ 
๕ ช่วง คะแนน 

๒. การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทําแบบ
สํารวจ การ ประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การทํา Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ 
(Scenario Analysis) ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกองงาน (Silo Thinking) เพียงวิธีเดียวอาจทํา
ให้การให้ คะแนนความเสี่ยงมีความคลาดเคลื่อนได้ 

๓. การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่
มีต่อ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงมีต่อวัตถุประสงค์ใน
ระดับกลุ่ม และผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมอาจมี
น้อยแต่มี ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเสี่ยง ๒ ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจ
มี ผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น 

๔. การจัดลําดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้อง
จัดลําดับ ความเสี่ยง เพ่ือนําไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้
คะแนน ความเสี่ยง (โอกาสผลกระทบ) ในการจัดลําดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากับอาจพิจารณาปัจจัย
อ่ืน ประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้น ๆ หรือลักษณะของ
ความ เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 
 

ประเด็นที่พิจารณา 
ระดับคะแนน 

1= น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หรือข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย:ปี/ครั้ง) 

5 ปี /ครั้ง 2-3 ปี / ครั้ง 1 ปี/ ครั้ง 1-6 เดือน/
ครั้ง ไม่เกิน 5 

ครัง้/ปี 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ์ น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง สูง  สูงมาก 
ความรุนแรงของผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย <1 หมื่นบาท 1-5 หมื่นบาท 5 หมื่นบาท- 

2แสนบาท 
2 แสนบาท – 
1 ล้านบาท 

> 1 ล้านบาท 

อันตรายต่อชีวิต เดอืดร้อน
รำคาญ 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

บาดเจ็บต้อง
รักษา 

บาดเจ็บสาหัส อันตรายถึง
ชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย  ปานกลาง สูง  สูงมาก 
 

 

 ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงนะดับดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์
ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ำ 
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เป็นการนําความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมิน โอกาส(Likelihood)  
ที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย
(Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทําให้สามารถกําหนดการควบคุม
ความเสี่ยงได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้
งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดําเนินการ 
ดังนี้ 

๑. พิจารณาโอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะ
เกิดนั้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง(Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี
ระดบัความ รุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด  

การตอบสนองความเสี่ยง 
การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยง 

ที่อาจจะ เกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง
เพ่ือจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 

๑. การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง  

๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง  

๓. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการ
พิจารณา วิธีการจัดการความเสี่ยงควรคํานึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี 

ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดําเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและ 
หนว่ยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดําเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ 

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวาง 
ระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระทบยอด เป็นต้น 

     
     
     
     
     

ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

5    
4    
3    
2    
1 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

ต่ำ 
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๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทําประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทาง 
การเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น 

๔. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่า 
ควรดําเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจํากัดที่ไม่สามารถดําเนินการเองได้หรือไม่ 
สามารถบริหารจัดการความเสียงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดําเนินการโดยมีการโอนความเสียงและ 
ผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น 

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดําเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงาน 
ยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ 

6. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกําหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การ 
แจ้งเตือน และการดําเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ําในเขื่อนมากเนื่องจาก 
ปริมาณน้ําฝน 

๗. การทําแผนฉุกเฉิน การจัดทําแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดย 
ต้องระบุบุคคลและวิธีการดําเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานทีท่ํางานได้ 

8. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบ
เชิงบวก กับองค์กร รวมถึงแผนการดําเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่
รับผิดชอบใน การบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความ
เสี่ยง 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรง 
ของผลกระทบ(Impact)ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ 
เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด มาวิเคราะห์หา 
ระดับความเสี่ยงของเหตุการณ์หรือกิจกรรมนั้นๆ 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่ง
พ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยง
ในระดับนี้ ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสําคัญต่อการดําเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้
ภายใต้การ ควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดําเนินการใดๆ เพ่ิมเติม 

๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ - ๑๐ คะแนน เป็น
ระดับ คะแนนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ยังต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง 

3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๖ คะแนน จะต้องมีแผนลด
ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน ต้องมี
แผนลด ความเสี่ยงและประเมนิซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
 

 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

การติดตามและทบทวน 
การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี

อยู่ยังคง มีประสิทธิผล เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามและ
ทบทวน เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทําให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ กําหนดไว้ 

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดําเนินการอย่างต่อเนื่องหรือ
เป็นระยะ ซึ่งควรดําเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจ
นําไปสู่การ เปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง  

การสื่อสารและการรายงาน 
การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการ

บริหาร จัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two-way Communication) หน่วยงานควร
มี ช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยัง 
ผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อย 
ภายใน (Across Divisions) 

 

 

5 10 15 20 25 
4 8 12 16 20 
3 6 9 12 15 
2 4 6 8 10 
1 2 3 4 5 

ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

5    
4    
3    
2    
1 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

ต่ำ 
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หน่วยงานควรกําหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับ ความถี่ของการ
รายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพ่ือให้ผู้กํากับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศ 
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา 

การสื่อสารและรายงานต่อผู้กํากับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวม
ของ องค์กร เพ่ือสนับสนุนหน้าที่ของผู้กํากับดูแลในการกํากับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 

หน่ วยงานอาจพิจารณากํ าหนดตัวชี้ วัดความเสี่ ยงที่ สํ าคัญ  (Key Risk Indicators)  
เพ่ือติดตามข้อมลู ความเสี่ยงและการรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ 
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บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ได้ดําเนินการทบทวน 

วิเคราะห์ และจัดทํา แผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดย
พิจารณาทบทวนจาก รายงานผลการควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ที่ได้รวบรวมจากสํานัก/
กอง ต่าง ๆ ของ เทศบาลตําบลดงดำ รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และได้
ทําการวิเคราะห์ ระดับความเสี่ยง ผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยงนั้น แล้วคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปาน
กลางขึ้นไปจนถึง ความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพ่ือกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุม
ความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง(High) ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความเสี่ยงเลย 
สําหรับความเสี่ยง ในระดับปานกลาง (Medium)ก็มีมาตรการควบคุม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการดําเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความ
คุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕66 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง มีองค์ประกอบทีส่ําคัญ ประกอบด้วย 

๑. วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง)  

๒. ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  

๓. งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๔. กําหนดระยะเวลาดําเนินการของแผนงานนั้น  

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง   อำเภอทุ่งหวัช้าง  จังหวัดลำพูน 

 
ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจ

เกิดข้ึน 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ประเภทความ

เสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนนความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  ด้านระเบียบและ
กฎหมาย 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายอาจถูกหน่วย
ตรวจสอบทักท้วงหรือเกิดความ
เสียหายต่อองค์กรทั้งด้าน
งบประมาณและการปฏิบัติงาน 
 
 
 

เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งใหม่ 
และมีการย้ายเปลี่ยน
สายงาน  

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

3 1 3 ต่ำ สำนักปลัด 

2. การควบคุมงาน
ก่อสร้าง  

อาจทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามรปูแบบที่กำหนด 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรไม่เพียงพอ ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1 1 1 ต่ำ กองช่าง 
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การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง   อำเภอทุ่งหวัช้าง  จังหวัดลำพูน 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึน 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ประเภทความ
เสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนนความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

3.  การเปลี่ยนแปลง
ด้านระเบียบและ
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายอาจถูกหน่วย
ตรวจสอบทักท้วงหรือเกิดความ
เสียหายต่อองค์กรทั้งด้าน
งบประมาณและการปฏิบัติงาน 

ระเบียบกฎหมายใน
การปฏิบัติงานมีมาก
และมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อย 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

3 1 3 ต่ำ กองคลัง 

4. การจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 

ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตาม
แผนที่กำหนดไว้ 

1. งบประมาณยังมีไม่
เพียงพอ 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ต้อง
ปฏิบัติงานตามแผน
ดำเนินงาน 
 
 
 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

4 2 8 ปานกลาง 
 

กองคลัง 
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การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง   อำเภอทุ่งหวัช้าง  จังหวัดลำพูน 

 
ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจ

เกิดข้ึน 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ประเภทความ

เสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนนความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

5. งานทะเบียน
ทรัพย์สินและแผนที่
ภาษ ี
 
 
 
 

ไม่สามารถจัดทำระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้
เป็นปัจจุบัน 

สำนักงานที่ดิน ไม่
จัดส่งข้อมูลให้ครบถ้วน
ทุกราย ตามที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

2 2 4 ต่ำ กองคลัง 

6. การจัดทำฎีกา
ล่าช้า 
 
 
 
 
 
 

ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน
กำหนดเวลาหลังจากมีการ
ตรวจรับพัสดุเสร็จสิ้นแล้ว 

1.ระบบเครือข่ายใน
การเบิกจ่ายมีการ
ปรับปรุงอยู่บ่อยครั้ง 
2. ผู้บริหารลงพ้ืนที่
บ่อยทำให้การอนุมัติ
ล่าช้า 
3. เอกสารการเบิกจ่าย
ไม่ครบถ้วน จึงส่งกลับ
หน่วยงานผู้เบิก ให้
ดำเนินการให้ครบถ้วน 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

4 2 8 ปานกลาง กองคลัง 
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การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง   อำเภอทุ่งหวัช้าง  จังหวัดลำพูน 

 
ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความ

เสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ประเภทความ

เสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนนความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

7. ไม่มีผู้อำนวยการ
กอง 

ขาดผู้ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าที ่

เจ้าหน้าที่ผู้รักษาราชการแทน 
ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

3 3 9 ปานกลาง กอง
การศึกษาฯ 

8. ไม่มีนักวิชาการ
ศึกษา 

ขาดผู้ปฏิบัติงานที่ตรง
ตามสายงาน  

เจ้าหน้าที่ผู้รักษาราชการแทน 
ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

3 2 6 ปานกลาง กอง
การศึกษา 
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การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง   อำเภอทุ่งหวัช้าง  จังหวัดลำพูน 

 
ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจ

เกิดข้ึน 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ประเภทความ

เสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนนความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

9. ระบบบัญชีศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 

การเบิกจ่ายเงินของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความล่าช้า 

ไม่มีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรง  ผู้
รักษาการแทน ไม่มี
ความรู้เรื่องระบบบัญชี 
 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

2 2 4 ต่ำ กอง
การศึกษาฯ 

10.โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ 
 
 
 
 
 
 

การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมา 

ขาดความรว่มมือจาก
ประชาชน 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

3 6 6 ปานกลาง กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 


