แผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตาบลแม่อาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานวิเคราะห์นโยบาย สานักปลัดเทศบาลตาบลแม่อาย
เทศบาลตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

คำนำ
การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกส่วนราชการในองค์กรตั้งแต่ผบู้ ริหารจนถึงเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ต้องเริ่มตั้งแต่การกาหนดยุทธศาสตร์ด้วยการมองภาพรวมทั้งองค์กร โดยคานึงถึงเหตุการณ์ปัจจัยเสี่ยง
ที่สามารถส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร แล้วกาหนดแผนการจัดการความเสี่ ยงและนาไปสู่
การปฏิบัติ เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้
เทศบาลตาบลแม่อาย จึงได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงสามารถดาเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กาหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดเหตุและโอกาสที่
จะเกิ ด ความสู ญ เสีย แผนบริหารความเสี่ย งฉบับ นี้จะบรรลุวัตถุป ระสงค์ก็ต่อเมื่อทุก ส่วนราชการของ
เทศบาลตาบลแม่อายได้นาแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรู ปธรรมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความ
เสี่ยงฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานของเทศบาลตาบลแม่อายต่อไป
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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
2.1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐาน
เทศบาลตาบลแม่อาย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่บริเวณบ้านใหม่ปู่แช่
ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ 174 กิโลเมตร
ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย 107 กิโลเมตร หากจากกรุงเทพมหานคร 900 กิโลเมตร โดยได้
เปลีย่ นแปลงฐานะจากสุขาภิบาลแม่อายเป็นเทศบาลตาบลแม่อายเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาบล พ.ศ. 2542 มีพืน้ ที่ 40
ตารางกิโลเมตรและมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ตัง้ อยู่ริมทางไปดอยลางด้านตะวันตก
ตรงกิโลเมตรที่ 2,400 เลียบตามเส้นแบ่งเขตหมูท่ ี่ 1 กับหมูท่ ี่ 9 และหมูท่ ี่ 6 ตาบลมะลิกา
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 107
ฝาง – ท่าตอน ด้านเหนือตรงกิโลเมตรที่ 18,800

ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เลียบตามเส้นแบ่งเขตหมูท่ ี่ 2 ตาบลแม่
อายกับหมูท่ ี่ 6 ตาบลมะลิกา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้า
ฝางฝัง่ เหนือบนเส้นแบ่งเขตตาบลแม่อาย กับตาบลแม่นาวาง

ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามริมน้าฝางฝัง่ เหนือไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตัง้ อยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้าฝางกับลาน้าแม่สาวฝัง่ เหนือ จากหลักเขต
ที่ 4 เลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตตาบลแม่อายกับตาบลแม่สาว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึง
หลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ถนนฝาง – ท่าตอน ฝากตะวันตก
ตรงกิโลเมตร 11,500

ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตตาบลแม่อาย
กับตาบลแม่สาวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทาง 500 เมตร ถึงหลักเขตที่ 6 และจาก
หลักเขตที่ 6 เลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตของหมูท่ ี่ 9 หมูท่ ี่ 8 หมูท่ ี่ 4 และหมู่ที่ 5 ตาบลแม่
อายไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลตาบลแม่อายมีพนื้ ที่เขตการปกครองและบริหารครอบคลุมพืน้ ที่ 2 ตาบล 19
หมูบ่ ้าน ดังนี้
1. ตาบลแม่อาย จานวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่
1. บ้านดอยแก้ว
2. บ้านดอนชัยใต้
3. บ้านดอนชัยเหนือ
4. บ้านใหม่ปู่แช่
5. บ้านแม่อายหลวง
6. บ้านโฮ้งน้อย
7. บ้านโฮ้งหลวง
8. บ้านโห้งเหนือ
9. บ้านแม่แหลง
10.บ้านแม่แหลงหลวง

หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี
หมูท่ ี่

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11

2. ตาบลมะลิกา จานวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่
1. บ้านป่าบง
2. บ้านสันต้นม่วง
3. บ้านสันป่าเหียว
4. บ้านสันผักหละ
5. บ้านสันโค้ง
6. บ้านชัยสถาน
7. บ้านเอก
8. บ้านป่าบงใต้
9. บ้านมงคลนิมิต

หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2.2 การเลือกตั้ง
1)เขตการเลือกตั้ง
เทศบาลตาบลแม่อายมีเขตการเลือกตั้ง แบ่งเป็น 2 เขต มีจานวนสมาชิกเขตละ
6 คน รวมเป็น 12 คน
2)รูปแบบการบริหารการปกครอง
มีรูปแบบการบริหารและการปกครองแบบนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลแม่อาย โดยปัจจุบันมีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อายทั้งหมด 9 คน ลาออก 2 คน
เสียชีวติ 1 คนและคณะผูบ้ ริหาร 4 คน ประกอบด้วย(ข้อมูล ณ 30 พฤษภาคม 2562)
1. นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
2. นายอานันต์ ศรียาหล้า
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
3. นายสุข
มูลเมือง
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
4. นายใจคา ตุมมาแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
5. นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
6. นางรัตติกาล ศรีอุทธา
สมาชิกสภาเทศบาล
7. นายชุมพร แสงเป๊ก
สมาชิกสภาเทศบาล
8. นายประพันธ์ การินทร์บุตร์
สมาชิกสภาเทศบาล
9. นายสัญญา แสนสี
สมาชิกสภาเทศบาล
10. นางนงลักษณ์ ทานันท์
สมาชิกสภาเทศบาล
11. นายพนม เดชะวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล
12. นายอินปั๋น มะโนน้อม
สมาชิกสภาเทศบาล
13. นายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
3) สถิติการเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการเมืองและการบริหารประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลแม่อาย ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน
พ.ศ. 2554 มีผู้มสี ิทธิเลือกตั้ง จานวน 7,365 คน มีผู้มาใช้สทิ ธิ จานวน 5,267 คน
คิดเป็นร้อยละ 71.51 บัตรเสียคิดเป็นร้อยละ7.39
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3. ประชากร
3.1 ข้อมูลจานวนประชากรย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2557-2561)
ปี พ.ศ.
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
2557
4,731
4,968
9,699
2558
4,901
5,228
10,185
2559
4,941
5,109
10,009
2560
4,941
5,170
10,111
2561
4,957
5,228
10,185
3.2 จานวนประชากรในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย ตามสถิติการทะเบียนราษฎร
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ดังนี้
จานวนหลังคา ความหนาแน่น
ช่วงอายุ
เพศชาย เพศหญิง
รวม
เรือน
ประชากร/พื้นที่
0 – 15 ปี
716
691
1,407
16 – 30 ปี
855
868
1,723
31-45 ปี
875
931
1,806
4,059
236.85
46 – 60 ปี
1,113
1,297
2,410
60 ปีข้ึนไป
953
1,031
1,984
รวม
9,330

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
สังกัด

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์
1. จานวนห้องเรียน
2. จานวนนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา
1. จานวนโรงเรียน
2. จานวนห้องเรียน
3. จานวนนักเรียน

สพฐ.
ท้องถิ่น
เขต 3

สานัก
บริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

กรมการ กรมการ
พัฒนาชุมชน ศาสนา

รวม

1
25

-

-

1
13

3
81

5
119

1
9
170

2
4
58

1
2
74

-

-

4
134
302

5
สังกัด

ระดับประถมศึกษา
1. จานวนโรงเรียน
2. จานวนห้องเรียน
3. จานวนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
1. จานวนโรงเรียน
2. จานวนห้องเรียน
3. จานวนนักเรียน

สพฐ.
ท้องถิ่น
เขต 3

สานัก
บริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

กรมการ กรมการ
พัฒนาชุมชน ศาสนา

รวม

-

3
1
24
12
569 416

-

-

4
36
985

-

1
6
133

-

-

3
18
576

1
12
443

4.2 การสาธารณสุข
1.พืน้ ที่ในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย มีโรงพยาบาลชุมชนอาเภอแม่อาย สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จานวน 2 แห่ง เตียงคนไข้จานวน 60 เตียง
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข จานวน
1
แห่ง
3. คลีนิกเอกชน
จานวน
1
แห่ง
4. ผูเ้ ข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัดรัฐบาล (จานวนต่อปี ข้อมูลปี
พ.ศ. 2561) ผูป้ ่วยใน 4,526 คน ผูป้ ่วยนอก 29,147 คน
5. สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการ
สาธารณสุขทุกแห่ง(ข้อมูลปี พ.ศ. 2562)
6.1 อุบัติเหตุ
2,335
คน/ปี
6.2 สาเหตุอื่น
340
คน/ปี
6. ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการ
สาธารณสุขทุกแห่ง
5 อันดับแรก
ประเภทคนไข้นอก
1. โรคความดันโลหิตสูง
2. โรคกระเพาะอาหารอักเสบ, อาหารไม่ย่อย
3. โรคไข้หวัด
4. โรคปวดเมื่อยกล้ามเนือ้ , กล้ามเนือ้ อักเสบ
5. โรคหอบหืด
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ประเภทคนไข้ใน
1.
2.
3.
4.
5.

มาคลอด
โรคท้องร่วง
โรคหอบหืดเรื้อรัง
โรคปอดบวม
โรคติดเชือ้ ในกระแสเลือด

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
เทศบาลตาบลแม่อาย อยู่หา่ งจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 174 กิโลเมตร ติดต่อกับ
อาเภอฝาง มีทางหลวงจังหวัด สายฝาง – ท่าตอน (107) มีรถโดยสารประจาทางบริการ
ประชาชนและติดต่อกับจังหวัดเชียงราย ทางหลวงจังหวัดสายท่าตอน – แม่จัน มีรถโดยสาร
ประจาทางบริการประชาชนสามารถอานวยประโยชน์ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก
สาหรับถนนภายในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย ซึ่งมีทั้งหมด 76 ซอย ได้ก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยางและถนนดินลูกรัง สามารถอานวยความสะดวกในการคมนาคม
และการขนส่งผลผลิตการเกษตรได้อย่างสะดวกพอสมควร
ตารางแสดงประชาชนถนนและสะพานในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย
ประเภทถนน
ความกว้าง (เมตร) ความยาว (เมตร) จานวนสาย/แห่ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4
20,296
3
ถนนดินลูกรัง
4
1,462
32
2.5
140
1
3
448
6
3.5
213
2
สะพาน
4
140
27
5
25
5
การจราจรในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย ส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความสะดวกมีการจราจรคับคั่งในช่วง
เช้ากับช่วงเย็น แต่มีเจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่จราจรตามจุดที่สาคัญ เช่นบริเวณหน้าโรงเรียน
บริเวณหน้าตลาดอยู่เป็นประจา ส่วนการจราจรในเส้นทางระหว่างหมู่บ้านและถนนภายในหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความสะดวก เนื่องจากเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ก็มีถนนไปสู่พื้นที่ทาง
การเกษตรบางแห่งทีเ่ ป็นถนนดินลูกรังทาให้สัญจรไปมาลาบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
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5.2 ไฟฟ้า
1. จานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 4,425 ครัวเรือน
2. พืน้ ที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 99 ของพืน้ ที่ทั้งหมด
3. ไฟฟ้าสาธารณะ จานวน 450 จุด ครอบคลุมถนน 76 ซอย

5.3 การประปา
1. จานวนครัวเรือนที่ใช้น้าประปา 3,469 ครัวเรือน
2. หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา มีดังนี้ การประปาภูมภิ าค ประปาภูเขาของ
หมูบ่ ้าน
3. น้าประปาที่ผลิตได้จานวน 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้าประปาที่ใช้
เฉลี่ย 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
4. แหล่งน้าดิบที่ใช้ผลิตน้าประปา ใช้ลาน้าแม่อาย อ่างเก็บน้าแม่แหลงหลวง

5.4 โทรศัพท์
1. จานวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพืน้ ที่มี 3,000 หมายเลข
3. จานวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพืน้ ที่มี 1 ชุมสาย และจานวนเลขหมายที่
สามารถ ให้บริการได้สูงสุด 2,221 หมายเลข

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์
1. ที่ทาการไปรษณีย์ 1 แห่ง คือ ที่ทาการไปรษณีย์อาเภอแม่อาย
2. มีบริษัทขนส่งเอกชน 1 แห่ง

6. ระบบเศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ของประชากร
ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทานา
ทาสวน เพาะปลูกพืชไร่ พืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประชาชน ได้แก่ ข้าว หอมหัวใหญ่ ลิน้ จี่
ส้ม เป็นต้น ส่วนการประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร ไก่ การเลี้ยงปลา
การพาณิชย์ การรับจ้างและบริการการอุตสาหกรรมเป็นต้นและรายได้เฉลี่ยของประชากรจานวน
31,000 บาท/ คน / ปี
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6.1 การเกษตรกรรม
การเกษตรกรรม ถื อ เป็ น อาชี พ หลั ก ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย
โดยมี ค รั ว เรื อ นเกษตรกร ประมาณ 1,744 ครั ว เรื อ น และผลผลิ ต การเกษตรที่ ส าคั ญ
ได้ แ ก่ ข้ า ว กระเที ย ม ข้ า วโพด ถั่ ว เหลื อ ง เป็ น ต้ น มู ล ค่ า ผลผลิ ต ทางการเกษตร ประมาณ
43,070,000.- บาท

6.2 การประมง
การทาประมงในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลแม่อาย มีการเลี้ยงปลาในบ่อและการเลี้ยง
ปลาในกระชัง โดยมีกลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ที่ 2 ตาบลแม่อาย มีจานวนสมาชิก คนและมีผู้เลี้ยงปลา
ส่วนบุคคล

6.3 การปศุสัตว์
การเลีย้ งสัตว์ที่สาคัญของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย คือ โค กระบือ
สุกร เป็ด ไก่และการเลีย้ งปลา ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เสริม พืน้ ที่การปศุสัตว์
50 ไร่ จานวนครัวเรือนในภาพการปศุสัตว์ 350 ครัวเรือน มูลค่าผลผลิตทางการปศุสัตว์
1,050,000.- บาท

6.4 การบริการ
1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
ก. สถานีบริการน้ามัน
3 แห่ง
ข. ตลาดสด
3 แห่ง
ค. ร้านค้าทั่วไป
แห่ง
2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์ มีโรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง
3. สถานประกอบการด้านบริการ
ก. โรงแรม
- แห่ง จานวนห้องพัก - ห้อง
ข. ธนาคาร
4 แห่ง
ค. สถานที่จาหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ สาธารณสุข 35 แห่ง
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6.5 การท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ อนุสาวรีย์เจ้าแม่มะลิกา ตั้งอยู่บน
เนินเขา สามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามภายในเขตเทศบาลตาบลแม่อายได้เป็นอย่างดีและยั งเป็น
โบราณสถานเมืองเก่าที่นา่ อนุรักษ์และรักษาไว้ นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ที่ควรส่งเสริมให้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือ บ้านแม่อายหลวง หมู่ที่ 5 ตาบลแม่อาย ซึ่งประชากรที่อาศัยอยู่
เป็นชาวไทยใหญ่ มีขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใหญ่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมได้
ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว จานวนประมาณ 200 คน รายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ
100,000 บาท ค่าใช้จา่ ยของนักท่องเที่ยวประมาณ 500 บาท/คน

6.6 การอุตสาหกรรม
อุ ต สาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลแม่ อ าย เป็ น อุ ต สาหกรรมนาดเล็ ก ในครั ว เรื อ น
คือ โรงสีขา้ ว จานวน 8 แห่ง สามารถสร้างรายได้และการมีงานทาของประชาชนได้จานวนหนึ่ง

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
ในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย มีศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
วิสาหกิจชุมชนโรงเรียนชาวนาเทศบาลตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
จานวน 1 แห่ง โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ นการเกษตรซึ่งมีการรวมกลุ่มของเกษตรในเขตเทศบาล
ตาบลแม่อาย ร่วมกันปลูกข้าวไรท์เบอรี่ โดยลดการใช้สารเคมีซึ่งสมาชิกในกลุ่มร่วมกันผลิตปุ๋ยหมัก
และน้าหมักชีวภาพ การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในการปลูกข้าว มีสมาชิกทั้งหมด 45 คน
โดยทางกลุ่มได้ร่วมกันปลูกข้าวไรท์เบอรี่แบบอินทรีย์และจาหน่ายในนามวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน
ชาวนาเทศบาลตาบลแม่อาย

7. ศาสนา
7.1 การนับถือศาสนา
1) ผูน้ ับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 91ของจานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตาบล
แม่อาย มีวัดจานวน 12 วัด
2)ผู้นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 3 ของจานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตาบล
แม่อายและไม่มีมัสยิด
3) ผูน้ ับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 6 ของจานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย
และไม่มโี บสถ์คริสต์
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7.2 ประเพณีและงานประจาปี
ประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญในพืน้ ที่เขตเทศบาลตาบลแม่อาย
1)ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายนของทุกปี มีกิจกรรมสรงน้าพระพุทธรูป รดน้าดาหัว
ขนทรายเข้าวัด
2)ประเพณีสรงน้าพระธาตุ เดือนเมษายนของทุกปี มีกิจกรรมสรงน้าพระธาตุที่สาคัญและ
เป็นที่เคารพสักการะของอาเภอแม่อาย เช่น พระธาตุปูแช่ พระธาตุสันต้นม่วง พระธาตุมาตุการาม
พระธาตุ
3)ประเพณีสรงน้าพระนางมะลิกา เดือนเมษายนของทุกปี มีกิจกรรมการบวงสรวง
อนุเสาวรีย์พระนางมะลิกาและสรงน้า ซึ่งเป็นผูก้ ่อตั้งเมืองมะลิกาหรืออาเภอแม่อาย โดยการแสดง
ความกตัญญูกตเวทิตาของประชาชนในอาเภอแม่อาย
4) ประเพณียี่เป็ง ดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมของทุกปี มีกิจกรรมลอยกระทง จุดกระถาง
ประทีป ซุ้มประตูป่า
5) ประเพณีแห่เทียนพรรษา เดือนมิถุนายน – สิงหาคม มีกิจกรรมแห่เทียนพรรษาถวายวัด
6) ประเพณีตักบาตรเทโวเดือนกันยายน – ตุลาคมของทุกปี มีกิจกรรมขบวนพระภิกษุสงฆ์
บิณฑบาตเพื่อให้ประชาชนได้ใส่บาตร
7) ประเพณีสลากภัตร เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี มีกิจกรรมคณะศรัทธาแต่
ละวัด แต่งกายชุดประจาหมู่บ้าน แห่กองสลากเข้าวัด
8) ประเพณีปอยเตียนออกหว่า (เป็นประเพณีการออกพรรษาของชาวไทยใหญ่เดือน
กันยายน ของทุกปี) มีกิจกรรม ทาบุญตักบาตร
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
1)ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
2)ภาษาถิ่น
ภาษาถิ่น ที่ใช้ในเขตพืน้ ที่เทศบาลตาบลแม่อาย ร้อยละ80 เป็นภาษาพื้นเมือง รองลงมาเป็น
ภาษาไทยใหญ่ ภาษามูเซอและภาษาอื่นๆ
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 แหล่งน้า
1. อ่างเก็บน้า หนอง บึง จานวน 2 แห่ง ได้แก่
1.1 อ่างเก็บน้าแม่แหลงหลวง ตั้งอยู่บ้านดอนชัย หมูท่ ี่ 2 ตาบลแม่อาย
สามารถกักเก็บน้าได้ 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่รับน้าอยู่ใต้อ่างที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากอ่างเก็บน้าประมาณ 3,500 ไร่
1.2 หนองผักบุ้ง ตั้งอยู่บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6 ตาบลมะลิกา สามารถกักเก็บน้า
ได้ประมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตร
2. คลอง ลาธาร ลาห้วย จานวน 2 แห่ง ได้แก่
2.1 คลองส่งน้าแม่แหลง
2.2 คลองส่งน้าแม่อาย
8.2 ป่าไม้
ในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย มีป่าไม้ที่ประชาชนปลูกในพืน้ ที่อยู่อาศัยของตนเองและ
เขตป่าไม้ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของหมูบ่ ้าน โดยมีหมู่บ้านที่มีพืน้ ที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้และเขตอุทยาน
แห่งชาติ ประกอบด้วย บ้านดอนชัย หมู่ที่ 2 ตาบลแม่อาย, บ้านดอนชัยเหนือ หมู่ที่ 3 ตาบลแม่อาย,
บ้านใหม่ปูแช่ หมู่ที่ 4 ตาบลแม่อาย, บ้านแม่อายหลวง หมู่ที่ 5 ตาบลแม่อาย,บ้านโห้งเหนือ หมูท่ ี่ 8
ตาบลแม่อาย, บ้านเอก หมู่ที่ 8 ตาบลมะลิกา,บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 3 ตาบลมะลิกา,บ้านสันป่าเหียว
หมูท่ ี่ 4ตาบลมะลิกา,บ้านชัยสถาน หมู่ที่ 7ตาบลมะลิกาและบ้านมงคลนิมิต หมูท่ ี่ 10ตาบลมะลิกา
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บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติเทศบาลตาบลแม่อาย
สุขาภิบาลแม่อาย จัดตัง้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาล
แม่อาย กิ่งอาเภอแม่อาย อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2513 ต่อมาได้
เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลแม่อายเป็นเทศบาลตาบลแม่อาย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาบล พ.ศ. 2542

2.2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐาน
เทศบาลตาบลแม่อาย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่บริเวณบ้านใหม่ปู่แช่
ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ 174 กิโลเมตร
ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย 107 กิโลเมตร หากจากกรุงเทพมหานคร 900 กิโลเมตร โดยมีพนื้ ที่
40 ตารางกิโลเมตรและมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ริมทางไปดอยลางด้านตะวันตก
ตรงกิโลเมตรที่ 2,400 เลียบตามเส้นแบ่งเขตหมูท่ ี่ 1 กับหมูท่ ี่ 9 และหมูท่ ี่ 6 ตาบลมะลิกา
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 107
ฝาง – ท่าตอน ด้านเหนือตรงกิโลเมตรที่ 18,800

ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เลียบตามเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ 2 ตาบลแม่อาย
กับหมูท่ ี่ 6 ตาบลมะลิกา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้าฝาง
ฝัง่ เหนือบนเส้นแบ่งเขตตาบลแม่อาย กับตาบลแม่นาวาง

ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามริมน้าฝางฝัง่ เหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้าฝางกับลาน้าแม่สาวฝัง่ เหนือ จากหลักเขตที่ 4
เลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตตาบลแม่อายกับตาบลแม่สาว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่
5 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ถนนฝาง – ท่าตอน ฝากตะวันตก ตรงกิโลเมตร
11,500

ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตตาบลแม่อายกับ
ตาบลแม่สาวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทาง 500 เมตร ถึงหลักเขตที่ 6 และจากหลัก
เขตที่ 6 เลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตของหมูท่ ี่ 9 หมู่ที่ 8 หมูท่ ี่ 4 และหมูท่ ี่ 5 ตาบลแม่อายไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1
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2.3 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อาย
“เทศบาลตาบลแม่อายเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้าด้านการศึกษา”
พันธกิจ
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีครอบคลุมและทั่วถึงภายในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย
2. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
7. พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์
1. ระบบการสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
2. แหล่งน้าเพื่อการเกษตรในเขตเทศบาลตาบลแม่อายมีเพียงพอสาหรับการทาการเกษตร
ตลอดปี
3. ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตาบลแม่อายมีความสวยงาม
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมและการจราจร การพัฒนาปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการและบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน
2. การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรโดยการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มแี หล่งน้าที่พอเพียงต่อการทาเกษตรกรรมในเขตเทศบาล

7
3. ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบการส่งน้าเพื่อการเกษตรให้สามารถกระจายน้าได้
อย่างทั่วถึง
4. สนับสนุนการบูรณาการแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบลแม่อาย
ร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อลดความซ้าซ้อนของการทางาน
5. การปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้มคี วามสวยงาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์
1. ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่อายมีอาชีพเสริมเพื่อเสริมรายได้และเป็นการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
2. กลุ่มเกษตรในเขตเทศบาลตาบลแม่อายได้รับการสนับสนุนในด้านความรูแ้ ละเทคโนโลยี
ในการทาเกษตรกรรม
3. กลุ่มเกษตรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่าและมีการส่งเสริมสินค้า“หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้พิการ ผูต้ ิดเชือ้
ผูส้ ูงอายุ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรและสนับสนุนเทคโนโลยีและการเพิ่มความรู้ใน
การทาการเกษตรแบบยั่งยืน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า “หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมทั้งบริหารจัดการการกาจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ให้มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. บริหารจัดการและรณรงค์การกาจัดขยะมูลฝอย
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและให้ตระหนักถึง
ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งมีการสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี
2. ส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานส่วนราชการและองค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ถ่ายทอดวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
2 สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานราชพิธี
3. ส่งเสริมให้ชุมชน หน่วยงานส่วนราชการและองค์กรเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมใน
การอนุรักษ์ถ่ายทอดวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมระบบการศึกษาในเขตเทศบาลตาบลแม่อายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
อย่างเท่าเทียมกัน
2. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย
3. ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย
4. ส่งเสริมงานสวัสดิการและสังคมให้ครอบคลุมแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย
5. ส่งเสริมการรักษาความสะอาดพืน้ ที่สาธารณะให้มีความสะอาดและสวยงาม
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการให้กับประชาชน
2. รณรงค์และป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย
3. สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กผูด้ ้อยโอกาส ผูส้ ูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์และ
ประสบปัญหาสาธารณภัย
4. สนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน
5. สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
6. รักษาความสะอาดในชุมชนและสาธารณสถาน
7. พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษา
8. พัฒนาเยาวชนในเขตเทศบาล
9. จัดทาที่อ่านหนังสือประจาหมูบ่ ้าน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
เป้าประสงค์
1. การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตาบลแม่อายมีความพร้อมทาง
ด้านบุคลกรผูป้ ฏิบัติงานและเครื่องมือ สามารถปฏิบัติงานในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยได้
ทันท่วงที
3. ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตาบลแม่อายได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยความร่วมมือ
กับหน่วยงานทุกฝ่าย
แนวทางการพัฒนา
1. ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
2. ส่งเสริมการป้องกันภัยยาเสพติดในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย
3. ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ในกรณี
เกิดเหตุสาธารณภัย
4. การพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย
5. การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถิ่นในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
1. เทศบาลตาบลแม่อายเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมุ่งเน้น
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย
2. เทศบาลตาบลแม่อายสามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึงและนารายได้มาพัฒนาเขตพืน้ ที่
ได้อย่างทั่วถึง
3. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้านบุคลากรและการนาเทคโนโลยีมาให้บริการประชาชนใน
เชิงรุกเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยเน้นให้ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
แม่อายมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อาย
2. การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ โดยใช้เทคโนโลยีและมุ่งเน้นการให้บริการประชาชนใน
เชิงรุกเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
3. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารโดยเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
การทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
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4. นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงานภายในองค์กรเพื่อพัฒนางานบริการ
ประชาชนให้รวดเร็วและง่ายต่อผูม้ าขอรับบริการ
5. ปรับกระบวนทัศน์และสร้างจิตสานึกของบุคลากรและภาครัฐในทุกระดับตลอดจนขีด
ความสามารถของบุคลากรของภาครัฐให้มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการทางานที่จะ
มุ่งไปสู่ประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยประชาชนได้รับความพึงพอใจและสามารถ
สนับสนุนก่อให้เกิด การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
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บทที่ 3
การจัดการความเสี่ยง
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและ
จัดลาดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทา
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกาหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตาบลแม่อาย มีขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 ขั้นตอน หลักดังนี้
1. ระบุความเสี่ยง
เป็นเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ดว้ ยว่า
เหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึน้ ได้อย่างไร
2. ประเมินความเสี่ยง
เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ ทาให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
3. จัดการความเสี่ยง
เป็นการกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง(High)
และสูงมาก(Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและควร
ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกาหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
4. รายงานและติดตามผล
เป็นการรายงานและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดาเนินการทั้งหมด
ตามลาดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดาเนินการตามแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง
5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจาปีเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยง
เป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุม
ความเสี่ยงที่ดาเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ได้จริงและอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
6. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้
ดียิ่งขึน้
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3.1 การระบุความเสี่ยง
เป็นกระบวนการที่ผบู้ ริหารและผูป้ ฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้อง
คานึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านีม้ ีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรหรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระองค์กรและระดับกิจรรม ใน
การระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมในของกระบวนการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่
จาเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนัน้ จึงจาเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสีย่ ง
(Risk)” ปัจจัยเสี่ยง “(Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง “ ก่อนที่จะดาเนินการระบุความเสี่ยง
ได้อย่างเหมาะสม
3.1.1 ความเสี่ยง(Risk)
หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย(ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด
ความล้มเหลวหรือลดโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรและเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติงาน
3.1.2 ปัจจัยเสี่ยง(Risk Factor)
หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยต้องระบุได้ดว้ ยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและเกิดขึ้นได้
อย่างไรและทาไม ทั้งนีส้ าเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และ
กาหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยง แบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้
1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร
อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ
กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและ
การจัดการ ความรู/้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทางาน ข้อมูล/
ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์
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3.1.3 ประเภทเสี่ยง
แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่
บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน(Operatioanl Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจาวัน หรือการดาเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่
มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจนหรือไม่มกี ารมอบหมายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงิน
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สานักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรร
งบประมาณไม่เหมาะสม
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(Compliance Risk)เป็นความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผูม้ ีส่วนได้
เสียการป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ
การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มผี ลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ
ทาให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนัน้ ควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง
เพื่อจะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุ
ความเสี่ยง สามารถดาเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่
ผ่านมาการประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์
แบบสอบถาม
3.2 การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมินและการ
จัดระดับความเสี่ยง ที่มผี ลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทางานของหน่วยงาน
หรือขององค์กร
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3.2.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
เป็นการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง(Likehood)ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) และระดับของความเสี่ยง(Degree of Risk)
โดยคณะทางานบริหารความเสี่ยงได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง(Likehood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย
ปานกลาง สูงและสูงมาก ดังนี้
หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ
1.โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likehood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง ซึ่งจาแนกเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
5
สูงมาก
1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
4
สูง
1-6 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
3
ปานกลาง
1 ปีต่อครัง้
2
น้อย
2-3 ปีต่อครัง้
1
น้อยมาก
5 ปีตอ่ ครั้ง
2. ผลกระทบ(Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหาก
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จาแนกเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ
5

4

3

2

โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
รุนแรงที่สุด เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการ
ดาเนินงานในแผนงาน โครงการ กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง
ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวติ
รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการ
ดาเนินงานในแผนงาน โครงการ กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง
ทรัพย์สินอย่างมาก/การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพลภาพไม่
สามารถทางานได้
ปานกลาง
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการ
ดาเนินงานในแผนงาน โครงการ กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง
ทรัพย์สินปานกลาง/การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
น้อย
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการ
ดาเนินงานในแผนงาน โครงการ กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง
ทรัพย์สินปานกลาง/การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
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ระดับ
1

โอกาสที่จะเกิด
น้อยมาก

คาอธิบาย
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการ
ดาเนินงานในแผนงาน โครงการ กิจกรรม/กระทบต่อ
ชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับการบาดเจ็บแต่ไม่
รุนแรง

ความรุนแรงผลผลกระทบ

3. ระดับของความเสี่ยง(Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคานวณได้จากสูตรดังนี้
ระดับความเสี่ยง = ระดับความโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L X I
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
3.2.2 การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง
เป็นการนาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส(Likehood)
ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย
(Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถกาหนดการควบคุม
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้
งบประมาณ กาลังคนหรือเวลาที่มจี ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอน
ดาเนินการ ดังนี้
1)พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ(Likehood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่
จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2)พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง(Impact) ที่มผี ลต่อหน่วยงานว่ามี
ระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
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3.2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เทศบาลตาบลแม่อาย ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์(Likehood)และระดับ
ผลกระทบ(Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนาผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบ
ที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ
1.ระดับความเสี่ยงต่า(Low) คะแนน ระดับความเสี่ยง 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
2.ระดับความเสี่ยงปานกลาง(Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 3-9 คะแนน หมายถึง
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่ม มากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่
สามารถยอมรับ
3.ระดับความเสี่ยงสูง(High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10-15 คะแนน หมายถึง ระดับ
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้
4.ระดับความเสี่ยงสูงมาก(Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16- 25 คะแนน หมายถึง
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ความรุนแรงของผลกระทบ

ประเภทความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน(Operation Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ(Compliance Risk)
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แผนภูมิความเสี่ยง(Risk Profile)
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
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ต่า
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การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทาเพื่อลดความ
เสี่ยง และทาให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้
1.การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึน้ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแย่ง
แยกหน้าที่การควบคุมการเช้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น
2.การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึน้ เพื่อค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ แล้ว เช่นการสอบทวน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร้อง เป็นต้น
3.การควบคุมโดยการชี้แนะ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่สง่ เสริมหรือกระตุ้น
ให้เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ เช่น การให้รางวัล แก่ผู้มีผลงานดี การประกาศ
เกียรติคุณ เป็นต้น
4.การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึน้ เพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ ให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้าอีกในอนาคต
4.3 การจัดการความเสี่ยง
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินจิ ของคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงแต่อย่างไรก็ตามแนว
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเทศบาลตาบลแม่อาย มีวธิ ีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 4
แนวคิด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง
ศัพท์ที่นยิ มใช้ทั่วไป(กรมบัญชีกลาง) แนวคิด 4T
1.การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การ Risk Acceptance (Accept)
Take
ตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่
คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันแต่การ
เลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนตี้ ้องมี
การติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่าเสมอ
2.การลด/การควบคุมความเสี่ยง
Risk Reduction (Control)
Treat
หมายถึง การปรับปรุงระบบการทางาน
หรือ ออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อ
ลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือ
ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความ
เสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น
การจัดอบรมพนักงาน การจัดทาคู่มอื
การปฏิบัติงาน
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วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง
ศัพท์ที่นยิ มใช้ทั่วไป(กรมบัญชีกลาง) แนวคิด 4T
3.กระจายความเสี่ยง หรือโอนความ Risk Sharing (Transfer)
Transfer
เสี่ยง หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอน
ความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่ง
ความรับผิดชอบไป เช่น การทา
ประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือ การ
จ้างบุคคลภายนอกดาเนินการแทน
(Outsource)
4.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง
Risk Ad voidance (Ad void)
Terminate
การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จงึ
ตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป
3.4 การรายงานและติดตามผล
หลังจากจัดทาแผนบริหารความเยงและมีการดาเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงาน
และติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มกี ารดาเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม
โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดาเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานที่ตอ้ งสอบทานดูว่า วิธีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดาเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใด
ควนปรับเปลี่ยน และนาผลการติดตามไปรายงานให้ฝา่ ยบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกาหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทา check List
การติดตามพร้อมทั้งกาหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ
1)การติดตามผลเป็นรายครั้ง(Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่
กาหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิน้ ปี เป็นต้น
2)การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน(Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ใน
การดาเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน
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3.5 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
คณะทางานบริหารความเสี่ยง จะต้องทาสรุปรายงานผลและประในผลการบริหารความเสี่ยง
ประจาปีตอ่ ผูบ้ ริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตาบลแม่อาย มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไป
อย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่
ดาเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้อง
จัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการ
ดาเนินงาน
3.6 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยงใน ทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจาทุกปี
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บทที่ 4
แผนบริหารความเสีย่ ง
4.1 ขั้นตอนการจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง
ได้นำแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 จุดอ่อนและ/หรือ ข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นและ
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยวิเครำะห์จำกปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง 4 ด้ำน ได้ดังนี้
1. ควำมเสี่ยงก้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน(Operational Risk)
3. ควำมเสี่ยงด่ำนกำรเงิน(Financial Risk)
4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ(Compliance Risk)
5.2 การกาหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน
การกาหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน
ยุทธศาสตร์
ขั้นตอน(กลยุทธ์)
วัตถุประสงค์ขั้นตอน(เป้าหมาย)
(1)
(2)
(3)
ยุทธศำสตร์ที่ 1
1. ระบบกำรสำธำรณูปโภค กำร 1.กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำน ด้ำนกำร
ด้ำนกำรพัฒนำ
คมนำคมขนส่งมีประสิทธิภำพ
คมนำคมและกำรจรำจร กำรพัฒนำปรับปรุง
โครงสร้ำงพืน้ ฐำน สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร ระบบสำธำรณูปโภค ระบบสำธำรณูปกำร
ของประชำชนอย่ำงทั่วถึง
และบริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำน
2. แหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตรในเขต 2. กำรพัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตรโดย
เทศบำลตำบลแม่อำยมีเพียงพอ
กำรประสำนขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ
สำหรับกำรทำกำรเกษตรตลอดปี จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มแี หล่งน้ำที่
3. ภูมิทัศน์ในเขตเทศบำลตำบล พอเพียงต่อกำรทำเกษตรกรรมในเขตเทศบำล
แม่อำยมีควำมสวยงำม
3. ก่อสร้ำง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบกำร
ส่งน้ำเพื่อกำรเกษตรให้สำมำรถกระจำยน้ำได้
อย่ำงทั่วถึง
4.สนับสนุนกำรบูรณำกำรแผนพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพืน้ ฐำนของเทศบำลตำบลแม่อำย
ร่วมกับหน่วยงำนอื่น เพื่อลดควำมซ้ำซ้อน
ของกำรทำงำน
5.กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบำลให้มี
ควำมสวยงำม
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ยุทธศาสตร์
(1)
ยุทธศำสตร์ที่ 2
กำรพัฒนำพัฒนำ
เศรษฐกิจ

ยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสืบสำน
ศิลปวัฒนธรรม
จำรีตประเพณีและ
ภูมปิ ัญญำท้องถิ่น

การกาหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน
ขั้นตอน(กลยุทธ์)
วัตถุประสงค์ขั้นตอน(เป้าหมาย)
(2)
(3)
1.ประชำชนในเขตเทศบำลตำบล
1.ส่งเสริมกำรฝึกอบรมอำชีพให้กับ
แม่อำยมีอำชีพเสริมเพื่อเสริมรำยได้
ประชำชนทั่วไป ผู้ดอ้ ยโอกำส ผู้พิกำร
และเป็นกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ผูต้ ิดเชื้อ ผูส้ ูงอำยุ
2. กลุ่มเกษตรในเขตเทศบำลตำบล
2.ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตและ
แม่อำยได้รับกำรสนับสนุนในด้ำน
กำรแปรรูปสินค้ำเกษตรกรรมเพื่อเพิ่ม
ควำมรู้และเทคโนโลยีในกำรทำ
มูลค่ำสินค้ำ
เกษตรกรรม
3.ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกรและ
3. กลุ่มเกษตรได้รับกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนเทคโนโลยีและกำรเพิ่มควำมรู้
สนับสนุนกำรกำรผลิตและแปรรูป
ในกำรทำกำรเกษตรแบบยั่งยืน
สินค้ำเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ำและมีกำร 4.ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้ำ
ส่งเสริมสินค้ำ“หนึ่งตำบลหนึ่ง
“หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ให้เป็นที่รู้จัก
ผลิตภัณฑ์” ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลำย
แพร่หลำย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
และเพิ่มพืน้ ที่สีเขียวรวมทั้งบริหำร
จัดกำรกำรกำจัดขยะมูลฝอยอย่ำงเป็น
ระบบ

1.ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน ชุมชน ให้มีจิตสำนึกใน
กำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
2. บริหำรจัดกำรและรณรงค์กำรกำจัด
ขยะมูลฝอย
3. ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรแก้ไขปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมและให้
ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหำ
สิ่งแวดล้อม
1.ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งมี
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
กำรสนับสนุน กำรจัดงำนรัฐพิธี
2. สนับสนุนกำรจัดงำนรัฐพิธีและ
รำชพิธี
งำน รำชพิธี
2.ส่งเสริมให้ประชำชน หน่วยงำนส่วน 3. ส่งเสริมให้ชุมชน หน่วยงำนส่วน
รำชกำรและองค์กรเอกชนมีส่วนร่วมใน รำชกำรและองค์กรเอกชนเข้ำมำมีส่วน
กำรอนุรักษ์ถ่ำยทอดวัฒนธรรมจำรีต ร่วมในกำรอนุรักษ์ถ่ำยทอดวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น
จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น
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การกาหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน
ยุทธศาสตร์
ขั้นตอน(กลยุทธ์)
วัตถุประสงค์ขั้นตอน(เป้าหมาย)
(1)
(2)
(3)
ยุทธศำสตร์ที่ 5
1.ส่งเสริมระบบกำรศึกษำในเขต
1. ส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร
กำรพัฒนำคุณภำพ เทศบำลตำบลแม่อำยให้ประชำชน
ให้กับประชำชน
ชีวิตของประชำชน สำมำรถเข้ำถึงได้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน
2. รณรงค์และป้องกันยำเสพติดในเขต
2.ส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร
เทศบำลตำบลแม่อำย
ให้กับประชำชนในเขตเทศบำลตำบล
3. สงเครำะห์ช่วยเหลือเด็กผูด้ ้อยโอกำส
แม่อำย
ผูส้ ูงอำยุ คนพิกำร ผูต้ ิดเชื้อโรคเอดส์
3.ส่งเสริมกำรให้บริกำรสำธำรณสุขแก่ และประสบปัญหำสำธำรณภัย
ประชำชนในเขตเทศบำลตำบลแม่อำย 4. สนับสนุนกำรให้บริกำรสำธำรณสุข
4.ส่งเสริมงำนสวัสดิกำรและสังคมให้ แก่ประชำชน
ครอบคลุมแก่ประชำชนในเขตเทศบำล 5. สนับสนุนกำรป้องกันและควบคุม
ตำบลแม่อำย
โรคติดต่อ
5.ส่งเสริมกำรรักษำควำมสะอำดพืน้ ที่ 6. รักษำควำมสะอำดในชุมชนและ
สำธำรณะให้มีควำมสะอำดและ
สำธำรณสถำน
สวยงำม
7. พัฒนำและส่งเสริมระบบกำรศึกษำ
8. พัฒนำเยำวชนในเขตเทศบำล
9. จัดทำที่อ่ำนหนังสือประจำหมู่บ้ำน
ยุทธศำสตร์ที่ 6
1. กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยใน 1. ป้องกันและรักษำควำมสงบเรียบร้อย
กำรจัดระเบียบ
ชุมชนในเขตเทศบำลตำบล แม่อำย ในชุมชน
ชุมชน สังคมและ
2. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 2. ส่งเสริมกำรป้องกันภัยยำเสพติดใน
กำรรักษำควำมสงบ ในเขตเทศบำลตำบลแม่อำยมีควำม
เขตเทศบำลตำบลแม่อำย
เรียบร้อย
พร้อมทำงด้ำนบุคลกรผู้ปฏิบัติงำนและ 3.ช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัยและ
เครื่องมือ สำมำรถปฏิบัตงิ ำนในกรณี บูรณำกำรกับหน่วยงำนอื่นๆ ในกรณี
เกิดเหตุสำธำรณภัยได้ทันท่วงที
เกิดเหตุสำธำรณภัย
3. ปัญหำยำเสพติดในเขตเทศบำล
4.กำรพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันและ
ตำบลแม่อำยได้รับกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยในเขตเทศบำลตำบล
แก้ไขโดยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
แม่อำย
ทุกฝ่ำย
5.กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถิ่น
ในเขตเทศบำลตำบลแม่อำย
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การกาหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน
ยุทธศาสตร์
ขั้นตอน(กลยุทธ์)
วัตถุประสงค์ขั้นตอน(เป้าหมาย)
(1)
(2)
(3)
ยุทธศำสตร์ที่ 7
1. เทศบำลตำบลแม่อำยเป็นองค์กรที่มี 1. ส่งเสริมกำรปกครองตำมระบอบ
กำรบริหำรกำร
ควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้
ประชำธิปไตย โดยเน้นให้ประชำชนใน
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี และมุ่งเน้นให้ประชำชนมีส่วนร่วมตำม เขตเทศบำลตำบลแม่อำยมีส่วนร่วมใน
ระบอบประชำธิปไตย
กำรพัฒนำเทศบำลตำบลแม่อำย
2. เทศบำลตำบลแม่อำย เป็นองค์กร 2. กำรพัฒนำกำรจัดเก็บรำยได้ โดยใช้
ที่มศี ักยภำพ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีและมุ่งเน้นกำรให้บริกำร
ศักยภำพบุคลำกรและนำระบบ
ประชำชนในเชิงรุกเพื่ออำนวยควำม
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำร
สะดวกแก่ประชำชน
บริกำรงำนสำธำรณะ
3. ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำร
โดยเคร่งครัด เพื่อให้ประชำชนสำมำรถ
ตรวจสอบกำรทำงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
4. นำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำร
ดำเนินงำนภำยในองค์กร เพื่อพัฒนำ
งำนบริกำรประชำชนให้รวดเร็วและ
ง่ำยต่อผู้มำขอรับบริกำร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
4.3 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
ยุทธศาสตร์
(1)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์
(2)
1.การก่อสร้าง ปรับปรุง
บารุงรักษา ถนน ทางเท้า
สะพาน ระบบการจราจร
และสิ่งอานวย ความสะดวก
ปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาพัฒนา
เศรษฐกิจ

1.การส่งเสริมอาชีพ
แก่กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี

ความเสี่ยง
(3)
1.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารยังมีผู้ยื่น
ขออนุญาตบางรายเตรียมเอกสารไม่
ครบ ทาให้การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรือ้ ถอน
อาคาร ล่าช้าออกไป
1.การส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้สูงอายุ
และกลุ่มสตรีไม่สามารถดาเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง
2.การส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อจัด
จาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ไม่
สามารถดาเนินการได้
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ปัจจัยเสี่ยง
(4)
ปัจจัยภายนอก
-การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ผู้ขออนุญาต
เตรีมเอกสารมาไม่ครบถ้วน

ประเภทความเสี่ยง
(5)
ด้านการปฏิบัติงาน

ปัจจัยภายนอก
ด้านการปฏิบัติงาน
1.กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีขาดศักยภาพใน
การบริหารจัดการทาให้ผลการดาเนินงาน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
2.การหาตลาดเพื่อจัดจาหน่ายสินค้า/
ผลิตภัณฑ์ในพืน้ ที่ค่อนข้างยาก

ยุทธศาสตร์
(1)
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

กลยุทธ์
(2)
1. ส่งเสริมระบบการศึกษา
ในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย
ให้ประชาชนสามารถเข้า
ถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน
2. การพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลแม่อาย
3. พัฒนาระบบสาธารณสุข

ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
(3)
(4)
1.การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของ ปัจจัยภายใน
สถานศึกษาแผนการศึกษาไม่แล้วเสร็จ -บุคลากรและเจ้าหน้าที่จัดทา
ตามระยะเวลาที่กาหนด
แผนพัฒนาการศึกษาล่าช้า
1.บัตรประจาตัวผูพ้ ิการหมดอายุ

1.น้าใช้สาหรับกระบวนการผลิต
ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลแม่อาย
มีไม่เพียงพอ

4. พัฒนาระบบสาธารณสุข 1. บ่อบาบัดน้าเสียในโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตาบลแม่อายมีไม่เพียงพอ
สาหรับการพักน้าเสียก่อนปล่อย
ลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
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ประเภทความเสี่ยง
(5)
ด้านการปฏิบัติงาน

ปัจจัยภายนอก
ด้านการปฏิบัติงาน
-บัตรประจาตัวผูพ้ ิการหมดอายุไม่มาทา
เรื่องขอเปลี่ยนบัตร
ปัจจัยภายใน
ด้านการปฏิบัติงาน
-ไม่มถี ังกักเก็บน้าสารองเพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิตในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ตาบลแม่อาย กรณีที่นาประปาส่
้
วน
ภูมภิ าคไม่ไหล
ปัจจัยภายใน
ด้านการปฏิบัติงาน
-บ่อบาบัดน้าเสียในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ตาบลแม่อายมีไม่เพียงพอสาหรับการ
รองรับน้าเสียที่เกิดจากระบวนการผลิต
ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลแม่อาย

ยุทธศาสตร์
(1)
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์
(2)
1. การพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ โดยใช้เทคโนโลยี
และมุ่งเน้นการให้บริการ
ประชาชนในเชิงรุกเพื่อ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชน

ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง
(3)
(4)
(5)
1.กิจกรรมพัฒนาและการจัดเก็บ
ปัจจัยภายนอก
ด้านการปฏิบัติงาน
รายได้ยังมีลูกหนี้ภาษีบางรายที่ยังค้าง -ผูร้ ับการประเมินให้ย่นื แบบเสียภาษีสว่ น
ชาระภาษีอยู่
ใหญ่ไม่มายื่นชาระภาษี ตามระยะเวลาที่
กาหนด ทาให้การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
2.กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียน ปัจจัยภายนอก
ด้านการปฏิบัติงาน
ทรัพย์สิน
-มีการเปลี่ยนแปลงการสารวจ
-ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(แบบ
ทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน
ใหม่)และมีการกาหนดภาษี(แบบใหม่)
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562
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ยุทธศาสตร์
(1)
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์
(2)
1. ปรับกระบวนทัศน์และ
สร้างจิตสานึกของบุคลากร
และภาครัฐในทุกระดับ
ตลอดจนขีด
ความสามารถของบุคลากร
ของภาครัฐให้มีนวัตกรรมใน
การบริหารจัดการทางานที่
จะ มุ่งไปสู่ประโยชน์สูงสุด
ของประชาชนโดยประชาชน
ได้รับความพึงพอใจและ
สามารถสนับสนุนก่อให้เกิด
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด

ความเสี่ยง
(3)
1.กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ
เบิกจ่ายงบประมาณ
-การจัดทาเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
-มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายจริง แต่
เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ
ตรวจสอบก่อน
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ปัจจัยเสี่ยง
(4)
ปัจจัยภายใน
-เจ้าหน้าที่ผขู้ อเบิกส่งเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ทาให้ต้องรีบ
เบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯที่
กาหนด

ประเภทความเสี่ยง
(5)
ด้านการปฏิบัติงาน

4.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์
(1)

กลยุทธ์
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภท
การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
ลาดับ
ความเสี่ยง โอกาส ผล
กระทบ ความเสี่ยง

(5)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาพัฒนา
เศรษฐกิจ

1.การก่อสร้าง
ปรับปรุง บารุง
รักษาถนน ทางเท้า
สะพาน ระบบ
การจราจรและสิ่ง
อานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
1.การส่งเสริม
อาชีพแก่กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี

ความเสี่ยง

(6)

(7)

(8)

(9)

1.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงหรือรือ้ ถอนอาคารยังมีผู้ยนื่
ขออนุญาตบางรายเตรียมเอกสาร
ไม่ครบ ทาให้การยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือ
รื้อถอนอาคารล่าช้าออกไป

ปัจจัยภายนอก
-การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารดัดแปลงหรือรือ้ ถอน
อาคาร ผู้ขออนุญาตเตรีม
เอกสารมาไม่ครบถ้วน

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

3

3

9

2

1.การส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผูส้ ูงอายุ
และกลุ่มสตรีไม่สามารถดาเนินงาน
ได้อย่างต่อเนือ่ ง
2.การส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อจัด
จาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ไม่
สามารถดาเนินการได้

ปัจจัยภายนอก
ด้านการ
1.กลุ่มผู้สงู อายุ กลุ่มสตรีขาด ปฏิบัติงาน
ศักยภาพในการบริหารจัดการ
ทาให้ผลการดาเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
2.การหาตลาดเพื่อจัดจาหน่าย
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ในพืน้ ที่
ค่อนข้างยาก

3

2

6

2
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ยุทธศาสตร์
(1)

กลยุทธ์
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภท
การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
ลาดับ
ความเสี่ยง โอกาส ผล
กระทบ ความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

1. ส่งเสริมระบบ
การศึกษาในเขตเทศบาล
ตาบลแม่อายให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่า
เทียมกัน
2. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบล
แม่อาย

1.การจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
แผนการศึกษาไม่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด

ปัจจัยภายใน
-บุคลากรและเจ้าหน้าที่
จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาล่าช้า

1.บัตรประจาตัวผูพ้ ิการ
หมดอายุ

ปัจจัยภายนอก
-บัตรประจาตัวผูพ้ ิการ
หมดอายุไม่มาทาเรื่องขอ
เปลี่ยนบัตร
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ความเสี่ยง

(5)
ด้านการ
ปฏิบัติงาน

(6)

(7)

(8)

(9)

3

2

6

2

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

3

2

6

2

ยุทธศาสตร์
(1)

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติ

กลยุทธ์
(2)

ความเสี่ยง
(3)

3. พัฒนาระบบสาธารณสุข 1.น้าใช้สาหรับ
กระบวนการผลิตใน
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ตาบลแม่อายมีไม่
เพียงพอ
1. บ่อบาบัดน้าเสียใน
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ตาบลแม่อายมีไม่
เพียงพอสาหรับการพัก
น้าเสียก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งน้าธรรมชาติ

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภท
การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
ลาดับ
ความเสี่ยง โอกาส
กระทบ ความเสีย่ ง
ความ
(5)
เสีย่ ง
(7)
(8)
(6)
(9)
ปัจจัยภายใน
ด้านการ
4
4
16
4
-ไม่มถี ังกักเก็บน้าสารองเพื่อ ปฏิบัติงาน
ใช้ในกระบวนการผลิตใน
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบล
แม่อาย กรณีที่น้าประปา
ส่วนภูมิภาคไม่ไหล
ปัจจัยภายใน
ด้านการ
5
5
25
5
-บ่อบาบัดน้าเสียใน
ปฏิบัติงาน
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบล
แม่อายมีไม่เพียงพอสาหรับ
การรองรับน้าเสียที่เกิด
จากกระบวนการผลิตใน
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบล
แม่อาย
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ยุทธศาสตร์
(1)

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์
(2)

1. การพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ โดยใช้เทคโนโลยี
และมุ่งเน้นการให้บริการ
ประชาชนในเชิงรุกเพื่อ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชน

ความเสี่ยง
(3)

1.กิจกรรมพัฒนา
และการจัดเก็บ
รายได้ยังมีลูกหนี้
ภาษีบางรายที่ยัง
ค้างชาระภาษีอยู่

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

ปัจจัยภายนอก
-ผูร้ ับการประเมินให้ย่นื แบบเสีย
ภาษีสว่ นใหญ่ไม่มายื่นชาระภาษี
ตามระยะเวลาที่กาหนด ทาให้
การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กาหนด
2.กิจกรรมงานแผน ปัจจัยภายนอก
ที่ภาษีและทะเบียน -มีการเปลี่ยนแปลงการสารวจ
ทรัพย์สิน
ฐานข้อมูลภาษีที่ดินและ
-ข้อมูลแผนที่ภาษี สิ่งก่อสร้าง(แบบใหม่)และมีการ
และทะเบียน
กาหนดภาษี(แบบใหม่) ตาม
ทรัพย์สินไม่เป็น
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปัจจุบัน
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562
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ประเภท
การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
ลาดับ
ความเสี่ยง โอกาส
กระทบ ความเสีย่ ง
ความ
(5)
เสีย่ ง
(7)
(8)
(6)
(9)
ด้านการ
3
3
9
3
ปฏิบัติงาน

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

4

4

16

4

ยุทธศาสตร์
(1)

กลยุทธ์
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภท
การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
ลาดับ
ความเสี่ยง โอกาส ผล

(5)
1. ปรับกระบวนทัศน์และ 1.กิจกรรมการตรวจฎีกา ปัจจัยภายใน
ด้านการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 7
ก่อนอนุมัตเิ บิกจ่าย
-เจ้าหน้าที่ผขู้ อเบิกส่ง ปฏิบัติงาน
การบริหารบ้านเมืองที่ดี สร้างจิตสานึกของ
บุคลากรและภาครัฐในทุก งบประมาณ
เอกสารประกอบการ
ระดับตลอดจนขีด
-การจัดทาเอกสาร
เบิกจ่ายล่าช้า ทาให้
ความสามารถของ
ประกอบการเบิกจ่ายไม่ ต้องรีบเบิกจ่าย
บุคลากรของภาครัฐให้มี ครบถ้วน
เพื่อให้เป็นไปตาม
นวัตกรรมในการบริหาร
-มีการเร่งรัดการ
ระเบียบฯที่กาหนด
จัดการทางานที่จะ มุ่งไปสู่ เบิกจ่ายจริง แต่เอกสารไม่
ประโยชน์สูงสุดของ
ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ
ประชาชนโดยประชาชน ตรวจสอบก่อน
ได้รับความพึงพอใจและ
สามารถสนับสนุน
ก่อให้เกิด การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด
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กระทบ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

(6)

(7)

(8)

(9)

3

2

6

2

4.3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

1.การขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงหรือรื้อ
ถอนอาคารยังมีผู้
ยื่นขออนุญาตบาง
รายเตรียม
เอกสารไม่ครบ
ทาให้การยื่นขอ
อนุญาตก่อสร้าง
อาคาร ดัดแปลง
อาคารหรือรื้อ
ถอนอาคาร ล่าช้า
ออกไป

ปัจจัยภายนอก
-การยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงหรือรื้อถอน
อาคาร ผู้ขออนุญาต
เตรีมเอกสารมาไม่
ครบถ้วน

ระดับ
ประเภท
มาตรการดาเนินการจัดการความเสี่ยง/
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
แนวทางการแก้ไข
(3)
(4)
(5)
9
ด้าน
1.ให้คาแนะนาแก่ประชาชนผูม้ าขอรับบริการ
การปฏิบัติ 2.ส่งหนังสือให้ผใู้ หญ่บ้านประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายหมู่บ้าน
3.ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของ
เทศบาลตาบลแม่อาย
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ระยะเวลาการ
ดาเนินการ
(6)
1 ต.ค. 63-30 ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ
(7)
กองช่าง

ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

2.การส่งเสริม
อาชีพแก่กลุ่ม
ผูส้ ูงอายุ
-การส่งเสริม
อาชีพแก่กลุ่ม
ผูส้ ูงอายุ และกลุ่ม
สตรีไม่สามารถ
ดาเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มสตรี

ปัจจัยภายนอก
1.กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี
ขาดศักยภาพในการ
บริหารจัดการทาให้ผล
การดาเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
2.การหาตลาดเพื่อจัด
จาหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ในพืน้ ที่ค่อนข้างยาก

ระดับความ
เสี่ยง
(3)
6

ประเภท
มาตรการดาเนินการจัดการความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง/แนวทางการแก้ไข
(4)
(5)
ด้าน
1.เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การนา
การปฏิบัติ สินค้าที่จะจาหน่ายลงเว็บไซต์เทศบาล
ตาบลแม่อายเพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์
2.ขยายฐานลูกค้า
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ระยะเวลาการ
ดาเนินการ
(6)
1 ต.ค. 63-30 ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ
(7)
สานัก
ปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง
(1)
3. ส่งเสริมระบบ
การศึกษาในเขต
เทศบาลตาบล
แม่อายให้
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเท่า
เทียมกัน
1.การจัดทา
แผนพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษา
แผนการศึกษาไม่
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กาหนด

ปัจจัยเสี่ยง
(2)
ปัจจัยภายใน
-บุคลากรและเจ้าหน้าที่
จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาล่าช้า

ระดับความ
เสี่ยง
(3)
6

ประเภท
มาตรการดาเนินการจัดการความ
ระยะเวลาการ
ความเสี่ยง
เสี่ยง/แนวทางการแก้ไข
ดาเนินการ
(4)
(5)
(6)
ด้าน
1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อ
1 ต.ค. 63-30 ก.ย.64
การปฏิบัติ เพิ่มทักษะการจัดทาแผนการศึกษา
2.ให้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อร่วมกัน
จัดทาแผนการศึกษา
3.แจ้งผู้บังคับบัญชาให้คอยกากับดูแล
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและให้รายงาน
ผลความก้าวหน้าของการจัดทา
แผนการศึกษาเป็นระยะ
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ผู้รับผิดชอบ
(7)
กองการศึกษา

ความเสี่ยง
(1)
4.บัตรประจาตัว
ผูพ้ ิการหมดอายุ

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

ปัจจัยภายนอก
-บัตรประจาตัว
ผูพ้ ิการหมดอายุ
ไม่มาทาเรื่องขอ
เปลี่ยนบัตร
5.น้าใช้สาหรับ
ปัจจัยภายใน
กระบวนการผลิต -ไม่มถี ังกักเก็บน้า
ในโรงฆ่าสัตว์
สารองเพื่อใช้ใน
เทศบาลตาบล
กระบวนการผลิตใน
แม่อายมีไม่
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
เพียงพอ
ตาบลแม่อาย กรณีที่
น้าประปาส่วน
ภูมภิ าคไม่ไหล

ระดับ
ประเภท
มาตรการดาเนินการจัดการความเสี่ยง/
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
แนวทางการแก้ไข
(3)
(4)
(5)
6
ด้าน
1.แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผพู้ ิการตรวจเช็ควัน
การปฏิบัติ หมดอายุบัตรประจาตัวคนพิการหากหมดอายุ
ให้มาทาคาร้องขอมีบัตรประจาตัวคนพิการ
ใหม่
16

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ
(6)
1 ต.ค. 63-30 ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ
(7)

ด้าน
1.จัดสร้างแท็งค์น้าหอสูงสาหรับเก็บน้าไว้ใช้ใน 1 ต.ค. 63-30 ก.ย.64
การปฏิบัติ กระบวนการผลิตของโรงฆ่าสัตว์

กอง
สาธารณสุขฯ
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สานัก
ปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

6. บ่อบาบัดน้า
เสียในโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตาบล
แม่อายมีไม่
เพียงพอสาหรับ
การพักน้า
เสียก่อนปล่อยลง
สู่แหล่งน้า
ธรรมชาติ

ปัจจัยภายใน
-บ่อบาบัดน้าเสียใน
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ตาบลแม่อายมีไม่
เพียงพอสาหรับการ
รองรับน้าเสียที่เกิด
จากระบวนการผลิต
ในโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตาบลแม่อาย

ระดับ
ประเภท
มาตรการดาเนินการจัดการความเสี่ยง/
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
แนวทางการแก้ไข
(3)
(4)
(5)
25
ด้าน
1.ขุดบ่อบาบัดน้าเสียเพิ่มเติม
การปฏิบัติ 2.ติดตั้งเครื่องเพิ่มออกซิเจนเพื่อเพิ่มระดับ
ออกซิเจนในบ่อบาบัดน้าเสียก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งน้าธรรมชาติ
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ระยะเวลาการ
ดาเนินการ
(6)
1 ต.ค. 63-30 ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ
(7)
กอง
สาธารณสุขฯ

ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

ระดับ
ประเภท
มาตรการดาเนินการจัดการความเสี่ยง/
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
แนวทางการแก้ไข
(3)
(4)
(5)
7.กิจกรรมพัฒนา ปัจจัยภายนอก
9
ด้าน
1.ให้เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือเร่งรัดการชาระ
และการจัดเก็บ
-ผูร้ ับการประเมินให้
การปฏิบัติ ภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจานวนทุกราย
รายได้ยังมีลูกหนี้ ยื่นแบบเสียภาษีสว่ น
2.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สร้างความ
ภาษีบางรายที่ยัง ใหญ่ไม่มายื่นชาระ
เข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี
ค้างชาระภาษีอยู่ ภาษี ตามระยะเวลาที่
เช่น จัดทาเสียงตามสาย แผ่นพับ เป็นต้น
กาหนด ทาให้การ
3.จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
จัดเก็บภาษีไม่เป็นไป
4.จัดให้บริการจัดเก็บภาษีช่วงพักเที่ยงตัง้ แต่
ตามกฎหมาย
เวลา 12.00-13.00 น.
ระเบียบ นโยบาย
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนด
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ระยะเวลาการ
ดาเนินการ
(6)
1 ต.ค. 63-30 ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ
(7)
กองคลัง

ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

ระดับ
ประเภท
มาตรการดาเนินการจัดการความเสี่ยง/
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
แนวทางการแก้ไข
(3)
(4)
(5)
8.กิจกรรมงาน
ปัจจัยภายนอก
16
ด้านการ 1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกสารวจและประเมิน
แผนที่ภาษีและ
-มีการเปลี่ยนแปลง
ปฏิบัติงาน ภาษี
ทะเบียนทรัพย์สิน การสารวจฐานข้อมูล
2.เร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
-ข้อมูลแผนที่ภาษี ภาษีที่ดินและ
ตามกาหนดเวลาและระเบียบ กฎหมาย
และทะเบียน
สิ่งก่อสร้าง(แบบใหม่)
3.วางแผนและจัดประชุมเพื่อชีแ้ จงปัญหาและ
ทรัพย์สินไม่เป็น และมีการกาหนด
อุปสรรคในการออกสารวจภาคสนาม
ปัจจุบัน
ภาษี(แบบใหม่) ตาม
พระราชบัญญัติภาษี
ที่ดนิ และสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562
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ระยะเวลาการ
ดาเนินการ
(6)
1 ต.ค. 63-30 ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ
(7)
กองคลัง

40
ความเสี่ยง
(1)
9.กิจกรรมการ
ตรวจฎีกาก่อน
อนุมัตเิ บิกจ่าย
งบประมาณ
-การจัดทา
เอกสาร
ประกอบการ
เบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน
-มีการเร่งรัด
การเบิกจ่ายจริง
แต่เอกสารไม่
ครบถ้วนโดย
ไม่ผ่านการ
ตรวจสอบก่อน

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

ระดับ
ประเภท
มาตรการดาเนินการจัดการความเสี่ยง/
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
แนวทางการแก้ไข
(3)
(4)
(5)
ปัจจัยภายใน
6
ด้านการ 1.กาชับ กากับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
-เจ้าหน้าที่ผขู้ อเบิก
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบเอกสารและยอดเงินงบประมาณที่
ส่งเอกสาร
จะต้องเบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติ
ประกอบการเบิกจ่าย
เบิกจ่ายเงิน
ล่าช้า ทาให้ตอ้ งรีบ
2. ตรวจสอบเอกสารโดยผู้อานวยการ
เบิกจ่าย เพื่อให้
กองคลัง ทั้งก่อนขออนุมัติเบิกจ่ายและหลัง
เป็นไปตามระเบียบฯ
จ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินแล้วโดยลงลายมือชื่อ
ที่กาหนด
กากับเมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วว่าเบิกจ่าย
ถูกต้องก่อนจัดเก็บเข้าแฟ้ม
3.แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทาการโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
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ระยะเวลาการ
ดาเนินการ
(6)
1 ต.ค. 63-30 ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ
(7)
กองคลัง

