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ค าน า 
     

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่ งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63  
เป็นต้นไป 

          เทศบาลต าบลแม่อาย โดยคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดท าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 ข้ึน ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ๕ บท คือ 
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บทที่ ๑ 

บทน า 
                 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการ 
รายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม 
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง 
ก าหนด ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการคลังได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจดัการความเสี่ยงส าหรบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยม ี
รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งให้หน่วยงาน 
ของรัฐที่ยังไม่ได้ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 
เทศบาลต าบลแม่อาย จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ข้ึน     
โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความ
เสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล
ต า บ ล แ ม่ อ า ย เ พื่ อ เ ป็ น ก ล ไ ก ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ใ ห้ มี ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร 
จัดการความ เสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลแม่อาย 
                 คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลแม่อาย  ได้ก าหนดนโยบาย การบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสีย่งให้อยู่ในระดับที่เทศบาลต าบลแม่อายยอมรบัได้ ซึ่งจะท าให้
เกิดความเช่ือมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนี้ 

๑) ให้มีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๒  

๒) ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงาน 
จ้างในทุกระดับช้ัน ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้
ความส าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม  

๓) ให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความ 
เสี่ยงขององค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหลง่ข้อมูลข่าวสาร การบริหารจดัการความ
เสี่ยงอย่างทั่วถึง  

๔) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณและ 
ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลแม่อาย 
          ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ ที่ไม่
แน่นอนและจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบ ทางบวก
ด้วยก็ได ้
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          ปัจจัยเสี่ยง หรือประเด็นความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจท าให้ไม่ 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดข้ึนอย่างไร และท า ไม 
ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์ และก าหนดมาตรการควบคุม
หรือลด ความเสียงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความเสียงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เ ช่น กระบวนการ
ด าเนินงานหรือ ระบบงานไม่เหมาะสม บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตราก า ลังไม่เพียงพอ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนององค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภัย ธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีอาจมีผลท าให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถบรรลุ
วัตถุระสงค์ที่วางไว้ จึง จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
สามารถควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยองรับได้ 

         การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ แผนงาน / โครงการ เพื่อให้ทราบถึง 
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส า เร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องค านึงถึง 
สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงาน ตามประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์ 
ที่ไม่เหมาะสม การที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ ไม่ชัดเจนและความ
ไม่เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาวะแวดล้อมมี การเปลี่ยนแปลง ในการระบุความเสี่ยง
หน่วยงานต้องพิจารณาว่า ยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
หรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่  

๒) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการ 
ด าเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ท า ให้เกิด ประโยชน์เต็มที่ตาม
ภารกิจของเทศบาลต าบลแม่อายและหน่วยงานต่าง ๆ ใน การระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่า การ
ด าเนินการใดสามารถท างานได้ดี และ และการด าเนินการใดท างานได้ไม่ดี หน่วยงานมีโครงสร้างและระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศที่เช่ือถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินงาน
หรือไม่ 

 ๓) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks) หมายถึง ความ 
เสี่ยงต่อสถานะการเงินและทรัพยากรของเทศบาลต าบลแม่อาย ทั้งด้าน รายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน 
ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ทรัพยากรใดจะมีผลต่อการเงินของเทศบาลต าบลแม่อาย(ทัง้ที่
ชัดเจนและไม่ ชัดเจน รวมถึง ข้อผูกพันและปัจจัยภายนอก) และอะไรคือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงเหล่าน้ัน  

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks) 
หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กร ในการระบุ ความเสี่ยงหน่วยงาน
ต้องพิจารณาว่า งาน กระบวนการ และบุคลากรด าเนินงานตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิด
การกระท าผิดกฎระเบียบได้อย่างไรบ้างและ หากเกิดข้ึน ระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจเจอหรือไม่ 
และมีกรณีตัวอย่างจาก อดีตเกี่ยวกับการกระท าผิดหรือการละเว้นการปฏิบัติ 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

          การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการน าความเสี่ยงที่ระบุ มาจัดล าดับ 
ความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถ่ี 
หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ ( Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความ
เสียหาย ที่จะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อท าการประเมินแล้วน ามาก าหนดเป็นระดับความเสีย่งใน
แผนภูมิ ความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการ
จัดการ ก่อนหลังเป็นการจัดล าดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม ต่อไปเทศบาลต าบลแม่อายก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่ง 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) และระดับ 
ของความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้ 
 

          ๑. ตารางการพิจารณาก าหนดระดับคะแนนของโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (L) 
          ตาราง ๑.๑ โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ) 

คะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิด ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก ไม่มีโอกาสทีจ่ะเกิดข้ึน หรือมโีอกาสเกิดข้ึนน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
2 น้อย มีโอกาสเกิดข้ึนร้อยละ ๒๑-๔๐ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนร้อยละ ๔๑-๖๐ 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนร้อยละ ๖๑-๘๐ 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนมากกว่าร้อยละ ๘๐ 

 

          ตาราง ๑.๒ โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง) 
คะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึน ๕ ปี ต่อครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดข้ึน ๒-๓ ปี ต่อครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึน ๑ ปี ต่อครั้ง 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึน ๑-๖ เดือน 
5 สูงมาก มีโอกาสที่จะเกิดข้ึน ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 

 

          ตาราง ๑.๓ โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ  
คะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีโอกาสที่จะเกิดข้ึนเพียงเล็กน้อย 
2 น้อย มีโอกาสเกิดข้ึน แต่นาน ๆ ครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง 
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         ๒. ตารางการพิจารณาก าหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I) 
         ตาราง ๒.๑ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (ร้อยละ) 

คะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิด ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
2 น้อย ผลกระทบในการปฏิบัตงิานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๒๑-๔๐ 
3 ปานกลาง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐ 
4 สูง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง  

ร้อยละ  ๖๑-๘๐ 

5 สูงมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง 
มากกว่า ร้อยละ ๘๐ 

 

        ตาราง ๒.๒ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย) คะแนน 
|       ระดับผลกระทบ 

คะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิด ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 
2 น้อย > 10,000 - ๕๐,000 บาท 
3 ปานกลาง > ๕๐,000 - ๕00,000 
4 สูง > ๕00,000 - 1,000,000 
5 สูงมาก > 1,000,000 

 

         ตาราง ๒.๓ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (การสูญเสียและบาดเจ็บ)  

คะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิด ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพยส์ินเล็กน้อย 

ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 
2 น้อย การสญูเสียทรัพยส์ินพอสมควร 

มีการบาดเจบ็รุนแรง 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก 

มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันหยุดงาน 
4 สูง มีการสูญเสียทรัพยส์ินมาก 

มีการบาดเจบ็สาหสัถึงข้ันพักงาน 
5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ 

มีการบาดเจบ็ถึงชีวิต 

          - ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส 

             และผลกระทบของแต่ละปจัจัยเสี่ยง แบ่งออกเปน็ ๓ ระดับ คือ 

                 (แดง) สูง (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)  

                 (เหลือง) ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔)  

                 (เขียว) ต่ า(คะแนน ๑-๔) 
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            การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจดัการให ้
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ 
ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ใน 
ระดับสูงและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือกิจกรรมนั้นไป  

๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน 
หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือ 
ควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

๓) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 
เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการ 
ควบคุมหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดข้ึน  

๔) การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจาย 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 
         การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการท างาน มีความเช่ือมโยงกันทุก 
ระดับ ดังนั้นโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลแม่อาย  จึงมีความเช่ือมโยง กัน โดยมี
คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลแม่อาย ซึ่งแต่งตั้งมาจากปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้อ านวยการกองทุกกอง เป็นคณะท างานและนายกเทศมนตรีต าบลแม่อายเป็นประธานคณะท างาน 
คณะท างานจะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ผลักดัน และติดตามการ บริหารจัดการความเสีย่ง ในขณะที่พนักงานและ
เจ้าหน้าที่ทุกกอง/ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ประเมินความ เสี่ยงและบริหารจัดการความเสีย่งตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละกอง เทศบาลต าบลแม่อายแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบล
แม่อายเมื่อวันที่ 18 มกราคม ๒๕๖5 คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ในการ ๑) จัดท าแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง และ ๔) พิจารณา ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

แผนภูมิระดับความเสี่ยง 

คว
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(I) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียง (L) 
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วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพื่อให้เทศบาลต าบลแม่อายมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการป้องกันข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐไม่ให้ท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      ๒. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้ว ไม่ให้เกิดข้ึนอีก  
      ๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
      ๔. สร้างกรอบและแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บคุลากรเพื่อให้สามารถบริหารจดัการความไม่ แน่นอน
ที่อาจจะเกิดข้ึนกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรม เสี่ยง 

๕. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวัง 
ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
           เทศบาลต าบลแม่อายสามารถบรรลุเป้าหมาย ขจัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ปัญหาอุปสรรค 
หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดข้ึน และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมของ องค์กร 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

๑. การก าหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะท างานประชุมรับทราบนโยบายและก าหนด 
แนวทางร่วมกันในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดท าคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วสื่อสารให้ 
ทุกคนในองค์กรทราบ  

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการ มีขั้นตอน ดังนี้ 
๒.๑ การระบุความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาโครงการ/กิจกรรม แล้วน ามาระบุความเสี่ยงตาม 

                           ประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน และแหล่งที่มาของความเสี่ยง โดยใช้แบบ Ro1 
๒.๒ การประเมินความเสี่ยง ทุกกองการน าความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิด 

                           เหตุการณ์และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และจัดล าดับความเสี่ยง ๓ ระดับ โดย 
                           ประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยในตัดสินใจก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง 
                           แล้วส่งให้คณะท างานพิจารณากลั่นกรอง โดยใช้แบบ Ro๒ 

 ๒.๓ การจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาใช้กลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ เพื่อ 
                           จัดการจัดการความเสี่ยง ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ก าหนด 
                           ผู้รับผิดชอบด าเนินการ แล้วส่งให้คณะท างานพิจารณากลั่นกรอง โดยใช้แบบ Ro3  

๓. คณะท างานประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกอง แล้ว 
สรุปจัดท าแผนการบรหิารจัดการความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจดัการความ 
เสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามแผนฯ 

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖5 
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บทที่ ๒ 

การวิเคราะหแ์ละระบคุวามเสี่ยง 
              คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลแม่อาย  ได้ก าหนดแบบฟอร์ม กระดาษท า
การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตาม แบบ R ๐๑ เพื่อให้ทุกส่วนราชการน าไปใช้ในการวิเคราะห์ ระบุความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน ด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการระบุ เหตุการณ์ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจจะเกิดข้ึนและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ องค์กรหรือ
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความ เสียหายที่
อาจเกิดข้ึน ในการนี้แต่ละส่วนราชการได้ท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง สามารถสรุปเป็นความ เสี่ยงของ
เทศบาลต าบลแม่อาย  ดังนี ้
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กระดาษท าการวิเคราะห์และระบคุวามเสี่ยง 

เทศบาลต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (๑ ตุลาคม ๒๕๖4 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖5) 
ล าดับ 
(๒) 

โครงการ/กิจกรรม 

(๓) 

ความเสี่ยง 

(4) 

ด้าน 

(5) 

แหล่งท่ีมาของความเสี่ยง 

(๖) 

1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 1.1 โครงการที่หมู่บ้านส่งเข้ามาขอรับการสนับสนุน
งบประมาณซ้ าซ้อนกับโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

ด้านการด าเนินงาน 
 

ปัจจัยภายใน  
ปัจจัยภายนอก 

2 การส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มสตรี 2.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีขาดศักยภาพในการบริหาร 
      จัดการท าให้ผลการด าเนินงานไม่บรรลุ 
      วัตถุประสงค์ 

ด้านการด าเนินงาน 
 

ปัจจัยภายใน  
ปัจจัยภายนอก 

3 การจัดท าบัตรประจ าตัว ผู้พิการ 
 

3.๑. บัตรประจ าตัวผู้พิการหมดอายุและไม่มีการแจ้งท า 
      เรื่องขอเปลี่ยนบัตร 

ด้านการด าเนินงาน ปัจจัยภายใน  
ปัจจัยภายนอก 

4 การพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

4.๑ ยังมีลูกหนี้ภาษีค้างช าระ 
 

ด้านการด าเนินงาน 
 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

5 การท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 5.๑ การเปลี่ยนแปลงการส ารวจข้อมูลภาษีที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง           พ.ศ.
2562 

ด้านการด าเนินงาน 
 

ปัจจัยภายใน 
 

6 การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติงบประมาณ 

 

6.๑ การส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ
ล่าช้า ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 

ด้านการด าเนินงาน 

 

ปัจจัยภายใน  
 

 

แบบ Ro1 
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ล าดับ 
(๒) 

โครงการ/กิจกรรม 

(๓) 

ความเสี่ยง 

(4) 

ด้าน 

(5) 

แหล่งท่ีมาของความเสี่ยง 

(๖) 

7 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 7.๑ การเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอ
อนุญาตก่อสร้างไม่ครบถ้วน 

ด้านการด าเนินงาน ปัจจัยภายใน  
ปัจจัยภายนอก 

8 การส่งเสริมระบบการศึกษาในเขตเทศบาลต าบล
แม่อาย 

8.๑ บุคลากรและเจ้าหน้าที่จัดท าแผนการศึกษา
ล่าช้า 

ด้านการด าเนินงาน ปัจจัยภายใน 
 

9 งานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลแม่อาย 

 

9.๑ น้ าประปาส่วนภูมิภาคหยุดจ่ายน้ าในพื้นที่ท า
ให้น้ าส าหรับกระบวนการผลิตโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต าบลแม่อายมีไม่เพียงพอ 
9.๒ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลแม่อาย มีน้ าใช้
ส ารองในกรณีที่น้ าประปาส่วนภูมิภาคไม่สามารถ
จ่ายน้ าได ้

ด้านการด าเนินงาน ปัจจัยภายใน  
ปัจจัยภายนอก 

10 การบ าบัดน้ าเสียจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล          
แม่อาย 

 

10.๑ บ่อบ าบัดน้ าเสียโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล  
แม่อาย มีไม่เพียงพอส าหรับรองรับน้ าเสียที่เกิด
จากกระบวนการผลิตในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล
แม่อาย 
10.๒ น้ าเสียที่เกิดจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล           
แม่อายถูกปล่อยสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 

ด้านการด าเนินงาน ปัจจัยภายใน  
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บทที่ ๓  

การประเมินความเสี่ยง 

           คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลแม่อาย  ได้ก าหนดแบบฟอร์ม กระดาษท า
การประเมินความเสี่ยง ตาม แบบ Ro๒ เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ น าความเสี่ยงที่ได้จาก กระดาษท าการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (แบบ Ro๑) มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดข้ึนมากน้อย เพียงใดและมี
ผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดข้ึนว่า
เหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากัน น าไปสู่การก าหนดระดับความเสี่ยงตามแผนภูมิ ระดับความเสี่ยง
แล้วตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยค านึงประโยชน์และความคุ้มค่ากับ ค่าใช้จ่ายที่ต้อง
จ่ายเพิ่ม ซึ่งสามารถสรุปการประเมินความเสี่ยงของเทศบาลต าบลแม่อาย  ได้ดังนี ้
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กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 

เทศบาลต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (๑ ตุลาคม ๒๕๖4 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖5) 

โครงการ/กิจกรรม 

(๒) 

ความเสี่ยง 

(๓) 

การประเมินความเสี่ยง ระดับ  
ความเสี่ยง (6) 

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (7) 

โอกาส (๔) ผลกระทบ (๕)  หลีกเลี่ยง ควบคุม/ลด ยอมรับ ถ่าย
โอน 

1.การจัดท าแผนพฒันา
ท้องถ่ิน 

โครงการทีห่มู่บ้านส่งเข้ามา
ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
ซ้ าซ้อนกบัโครงการที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ 

4 
(มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ป ี

ต่อคร้ัง) 

5 
มีผลกระทบในการ
ปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์
ค่อนข้างรุนแรง  ร้อยละ  
๖๑-๘๐ 

20 
สูง 
 

  
 

  
 

2.การส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่ม
ผู้สงูอายุและกลุม่สตร ี

กลุ่ มผู้ สู งอายุ  กลุ่ มสตรีขาด
ศักยภาพในการบริหารจัดการท า
ให้ผลการด าเนินงานไม่บรรลุ      
วัตถุประสงค์ 

4 
(มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ 

เดือน ต่อคร้ัง) 

3 
(มีผลกระทบในการ
ปฏิบตัิงานหรือ วัตถุประสงค์
ร้อยละ  
๔๑-๖๐) 

12 
ปานกลาง 

 

  
 

  

3.การจัดท าบัตรประจ าตัว                
ผู้พิการ 
 

บัตรประจ าตัวผู้พิการหมดอายุ
และ ไม่ มี ก ารแจ้ งท า รื่ อ งขอ
เปลี่ยนบัตร 

3 
(มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๖ 

เดือน ต่อคร้ัง) 

2 
ผลกระทบในการปฏิบัตงิาน
หรือวัตถุประสงค์ร้อยละ 

๒๑-๔๐ 

6 
ปานกลาง 

 

  
 

  

  

แบบ Ro2 
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โครงการ/กิจกรรม 

(๒) 

ความเสี่ยง 

(๓) 

การประเมินความเสี่ยง ระดับ  
ความเสี่ยง 

(6) 

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (7) 

โอกาส (๔) ผลกระทบ (๕) หลีกเลี่ยง ควบคุม/ลด ยอมรับ ถ่าย
โอน 

 

4.การพัฒนาและจัดเก็บ
รายได ้
 

ยังมีลกูหนี้ภาษีค้างช าระ 4 
(มีโอกาสเกิดขึ้นร้อย

ละ ๖๑-๘๐) 

4 
(มีผลกระทบในการ

ปฏิบตัิงานหรือ วัตถุประสงค์
ร้อยละ 6๑-8๐) 

16 
สูง 
 

  
 

  

5.การท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรพัย์สิน 

การเปลี่ยนแปลงการส ารวจข้อมลู
ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง           
พ.ศ.2562 

3 
(มีโอกาสเกิดขึ้นร้อย

ละ 2๑-4๐) 

4 
(มีผลกระทบในการ

ปฏิบตัิงานหรือ วัตถุประสงค์
ร้อยละ 6๑-8๐) 

12 
ปานกลาง 

 

  
 

  

6.การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ
งบประมาณ 

 

การสง่เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ท าให้
การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 

4 
(มีโอกาสเกิดขึ้นร้อย

ละ ๖๑-๘๐) 

4 
(มีผลกระทบในการ

ปฏิบตัิงานหรือ วัตถุประสงค์
ร้อยละ 6๑-8๐) 

16 
สูง 
 

  
 
 

  

7.การขออนญุาตก่อสร้าง
อาคาร 

การเตรียมเอกสารประกอบการยื่น
ขออนุญาตก่อสร้างไม่ครบถ้วน 
 

1 
(มีโอกาสเกิดขึ้นร้อย

ละ ๔๑-๖๐) 

3 
(มีผลกระทบในการ

ปฏิบตัิงานหรือ วัตถุประสงค์
ร้อยละ 6๑-8๐) 

3 
น้อย 

 

  
 

  
 

8.การส่งเสริมระบบ
การศึกษาในเขตเทศบาล
ต าบลแม่อาย 

บุคลากรและเจ้าหน้าทีจ่ัดท า
แผนการศึกษาล่าช้า 

1 
(มีโอกาสเกิดขึ้นร้อย

ละ ๔๑-๖๐) 

3 
(มีผลกระทบในการ

ปฏิบตัิงานหรือ วัตถุประสงค์
ร้อยละ 6๑-8๐) 

3 
น้อย 
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โครงการ/กิจกรรม 

(๒) 

ความเสี่ยง 

(๓) 

การประเมินความเสี่ยง ระดับ  
ความเสี่ยง 

(6) 

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (7) 

โอกาส (๔) ผลกระทบ (๕) หลีกเลี่ยง ควบคุม/ลด ยอมรับ ถ่าย
โอน 

 

9.งานโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต าบลแม่อาย 

 

9.๑ น้ าประปาส่วนภูมิภาคหยุด
จ่ายน้ าในพื้นที่ท าให้น้ าส าหรับ
กระบวนการผลิ ต โ ร ง ฆ่าสั ต ว์
เทศบาลต าบลแม่อายมีไม่เพียงพอ 
9.๒ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล   
แม่อาย มีน้ าใช้ส ารองในกรณีที่
น้ าประปาส่วนภูมิภาคไม่สามารถ
จ่ายน้ าได ้

4 
(มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๖

เดือน ต่อคร้ัง) 

3 
(มีผลกระทบในการ

ปฏิบตัิงานหรือ วัตถุประสงค์
ร้อยละ  
6๑-8๐) 

12 
ปานกลาง 

 

  
 

  

10.การบ าบัดน้ าเสียจากโรง
ฆ่ า สั ต ว์ เ ท ศ บ า ล ต า บ ล          
แม่อาย 

 

10.๑ บ่อบ าบัดน้ าเสียโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลแม่อาย มีไม่เพียงพอ
ส าหรับรองรับน้ าเสียที่ เกิดจาก
กระบวนการผลิตในโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลแม่อาย 
10.๒ น้ าเสียที่เกิดจากโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลแม่อายถูกปล่อย            
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 

4 
(มีโอกาสเกิดขึ้น

ค่อนข้างสงูหรือบ่อยๆ 

4 
(มีผลกระทบในการ

ปฏิบตัิงานหรือ วัตถุประสงค์
ร้อยละ 6๑-8๐) 

16 
สูง 
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บทที่ ๔  

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
          คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลแม่อาย   ได้ก าหนดแบบฟอร์ม แผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๓) เพื่อให้ทุกส่วนราชการ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหาร จัดการ
ความเสี่ยง ก าหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็น ราย
โครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน  
(แบบ R ๐๒) สรุปเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลแม่อาย  ได้ดังนี ้
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กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 

เทศบาลต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (๑ ตุลาคม ๒๕๖4 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖5) 

ล าดับท่ี 

(2) 

โครงการ/กิจกรรม 

(๓) 

 

ความเสี่ยง 

(๔) 

 

วัตถุประสงค์ 

(๕) 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(๗) 

ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

 

หมายเหต ุ

(9) 

 

1 การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน โครงการทีห่มู่บ้านส่งเข้า
มาขอรับการสนับสนุน
งบประมาณซ้ าซ้อนกบั
โครงการที่ได้รบัการ
จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 

- เพื่อใหห้มู่บ้านสามารถ
จัดส่งโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ
เป็นโครงการที่ยงัไม่ได้
จัดสรรงบประมาณ 
 

- แจ้งข้อมูลโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับผู้น าชุมชนในการ
ประชุมประชาคมหมู่บา้น 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2565 

ส านักปลัด 

 

2 การสง่เสรมิอาชีพแก่กลุ่ม
ผู้สงูอายุและกลุม่สตร ี

กลุ่มผู้สงูอายุ กลุม่สตรี
ขาดศักยภาพในการ
บรหิารจัดการท าใหผ้ล
การด าเนินงานไม่บรรลุ      
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้การรวมกลุ่ม
อาชีพของผูสู้งอายุและ
กลุ่มสตรมีีความยั่งยืน
และสามารถด าเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง 
 

1.สอบถามความต้องการ
ของกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี
ก่อนจะจัดกิจกรรมการ
รวมกลุ่ม 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2565 

ส านักปลัด 

 

 

แบบ Ro3 
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ล าดับท่ี 

(2) 

โครงการ/กิจกรรม 

(๓) 

 

ความเสี่ยง 

(๔) 

 

วัตถุประสงค์ 

(๕) 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(๗) 

ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

 

หมายเหต ุ

(9) 

 

3 การจัดท าบัตรประจ าตัว                
ผู้พิการ 
 

บัตรประจ าตัวผู้
พิการหมดอายุและ
ไม่มีการแจ้งท าเรื่อง
ขอเปลี่ยนบัตร 

เพื่อให้ผู้พิการที่บตัร
ประจ าตัวหมดอายุได้มา
แจ้งขอท าเร่ืองการเปลีย่น
บัตรประจ าตัวผู้พิการ 

ประสานผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจง้ให้ผู้พิการที่บตัร
หมดอายุมาตดิต่อขอต่อบตัรประจ าตัวผู้
พิการที่เทศบาลต าบลแม่อาย 

ภายในปงีบประมาณ 
2565 

ส านักปลัด 

 

4 การพัฒนาและจัดเก็บ
รายได ้
 

ยังมีลกูหนี้ภาษีค้าง
ช าระ 

เพื่อลดจ านวนผู้คา้งยื่น
แบบประเมินภาษแีละผู้
ค้างช าระภาษ ี
 

1. จัดท าหนังสือแจ้งเตือนการยื่นแบบ
ประเมิน,การช าระภาษ ีและแจ้งเตือนค้าง
ช าระภาษ ี

2.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี เช่น 
เสียงตามสาย แผ่นพับ เป็นต้น 

3.จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที ่

4.จัดให้บริการจัดเก็บภาษีชว่งพักเที่ยงตัง้แต่
เวลา 12.00-13.00 น. 

ภายในปงีบประมาณ 
2565 

กองคลงั 

 

5 การท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรพัย์สิน 

การเปลี่ยนแปลงการ
ส ารวจข้อมูลภาษี
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ตาม พรบ.ที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง           
พ.ศ.2562 

เพื่อให้มีแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพยส์ินที่เป็น
ปัจจุบัน 

1.แต่งตัง้เจ้าหน้าที่ออกส ารวจและประเมิน
ภาษ ี

2.เร่งรัดการปฏิบตัิงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตามเวลาและระเบยีนกฎหมาย 

3.วางแผนจดัประชุมเพื่อชีแ้จงปัญหาและ
อุปสรรคในการออกส ารวจภาคสนาม 

ภายในปงีบประมาณ 
2565 

กองคลงั 
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ล าดับท่ี 

(2) 

โครงการ/กิจกรรม 

(๓) 

 

ความเสี่ยง 

(๔) 

 

วัตถุประสงค์ 

(๕) 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

(๗) 

ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

 

หมายเหต ุ

(9) 

 

6 ก า ร ตร วจ ฎีก าก่ อนอนุ มั ติ
งบประมาณ 

 

การสง่เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้า ท าให้
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ล่าช้า 

เพื่อให้มีเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายฎีกา
ครบถ้วนก่อนด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

1.ก าชับ ก ากับ ดแูล 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจ
เอกสารและยอดเงิน
งบประมาณท่ีจะต้อง
เบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อนเสนอ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน      
2.ตรวจสอบเอกสารโดย
ผู้อ านวยการกองคลัง ทัง้
ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินและ
หลังจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน
แล้วโดยลงลายมือชื่อก ากับ
เม่ือตรวจสอบเอกสารแล้ว
ว่าเบิกจ่ายถูกต้องจดัเก็บ
เข้าแฟ้ม 

 

ภายในปงีบประมาณ 
2565 

กองคลงั 
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ล าดับท่ี 

(2) 

โครงการ/กิจกรรม 

(๓) 

 

ความเสี่ยง 

(๔) 

 

วัตถุประสงค์ 

(๕) 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

(6) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

(๗) 

ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

 

หมายเหต ุ

(9) 

 

7 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การเตรียมเอกสาร
ประกอบการยื่นขอ
อนุญาตก่อสร้างไม่
ครบถ้วน 
 

เพื่อให้การขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารมีเอกสาร
ประกอบที่ครบถ้วนก่อน
ด าเนินการอนุญาต 

1.ให้ค าแนะน าแก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการ 

2.ประชาสัมพันธ์ผ่านเสยีง
ตามสายของเทศบาลต าบล
แม่อาย 

ภายในปงีบประมาณ 
2565 

กองช่าง 

 

8 การสง่เสรมิระบบการศึกษาใน
เขตเทศบาลต าบลแม่อาย 

บุคลากรและเจ้าหน้าที่
จัดท าแผนการศึกษา
ล่าช้า 

เพื่อให้การจัดท าแผนการ
ศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลา 

1.ส่งเจ้าหน้าที่เขา้รับการ
อบรมเพื่อเพิ่มทักษะการ
จัดท าแผนการศึกษา 

2.แต่งตัง้คณะท างานเพื่อ
ร่วมกันจัดท าแผนการศึกษา 

3.แจ้งผู้บงัคบับญัชาใหค้อย
ก ากับดูแล เจา้หน้าที่
ผู้ปฏิบตัิงานและให้รายงาน
ความก้าวหน้าของการ
จัดท าแผนการศึกษาเป็น
ระยะ 

ภายในปงีบประมาณ 
2565 

กองการศึกษา 
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ล าดับท่ี 

(2) 

โครงการ/กิจกรรม 

(๓) 

 

ความเสี่ยง 

(๔) 

 

วัตถุประสงค์ 

(๕) 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(๗) 

ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

 

หมายเหต ุ

(9) 

 

9. ง า น โ ร ง ฆ่ า สั ต ว์
เทศบาลต าบลแม่อาย 

 

9.๑ น้ าประปาส่วนภูมิภาคหยุดจ่ายน้ า
ในพื้นที่ท าให้น้ าส าหรับกระบวนการ
ผลิตโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลแม่อายมี
ไม่เพียงพอ 
9.๒ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลแม่อาย 
มีน้ าใช้ส ารองในกรณีที่น้ าประปาส่วน
ภูมิภาคไม่สามารถจ่ายน้ าได ้

เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลแม่อายมี
น้ าใช้ส าหรบัโรงฆ่าสัตว์ 
กรณีที่การประปาส่วน
ภูมิภาคไม่จ่ายน้ า 

1.จัดหาน้ าโดยใช้รถบรรทุกน้ า
ของเทศบาลเพื่อน าน้ าไปใช้
เพิ่มเตมิในระหว่างทีก่ารประปา
ส่วนภูมิภาคไม่สามารถจ่ายน้ าได ้

2.จัดต้ังงบประมาณเพื่อซื้อถัง
เก็บน้ าขนาด 2,500 ลิตร 
จ านวน 6 ใบ ไว้กักเก็บน้ าส าหรบั
ใช้กรณีที่น้ าประปาส่วนภูมิภาค
หยุดจ่ายน้ า 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2565 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

10. การบ าบัดน้ าเสียจาก  
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต าบลแม่อาย 

 

10.๑ บ่อบ าบัดน้ าเสียของโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลแม่อายมีไมเ่พียงพอ
ส าหรับรองรับน้ าเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต าบลแม่อาย 
10.๒ น้ าเสียทีเ่กิดจากโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลแม่อายถูกปล่อยสู่  
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

1.เพื่อให้มีบอ่บ าบัดน้ า
เสียของโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลแม่อาย 
เพียงพอส าหรบัรองรบั
น้ าเสียจากกระบวนการ
ผลิต2.สามารถท าให้น้ า
เสียจากบอ่บ าบัดน้ าเสีย
มีคุณภาพดีก่อนปล่อย
น้ าต่อแหลง่น้ าธรรมชาติ 

1.ขุดบ่อบ าบัดน้ าเสียเพิม่ 

2.ติดตั้งเครือ่งเพิ่มออกซิเจนเพื่อ
เพิ่มระดับออกซเิจนในบ่อบ าบัด
น้ าเสียก่อนปล่อยน้ าลงสู่แหลง่น้ า
ธรรมชาติ 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2565 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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บทที่ ๕ 

การตดิตามและประเมินผล 
           คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลแม่อาย ได้ก าหนดแบบฟอร์ม ส าหรับจัดท า
รายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ Ro๔) เพื่อให้ทุกกองและส่วน ราชการ 
ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนบริหาร จัดการ
ความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างด าเนินการ หรือยังไม่ได้ด าเนินการ พร้อมทั้ง แสดง
เอกสารหลักฐานที่บ่งช้ีถึงการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดท ารายงาน รวมถึง
ต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ Ro๒ ซึ่งหาก ความ
เสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะน าไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและ ประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียดดังนี้ 
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รายงานการตดิตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เทศบาลต าบลแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (๑ ตุลาคม ๒๕๖4 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖5) 
                             เทศบาลต าบลแม่อาย ได้ด าเนินการตามแผนบรหิารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผล  

                   การด าเนินการตามแผนบรหิารจัดการความเสี่ยง ดังนี ้

โครงการ/กิจกรรม 

(๒) 

ความเสี่ยง 

(3) 

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง 

(4) 

ผลการด าเนินงาน ความเสี่ยงคงเหลือ 

(7) 

หมายเหต ุ

(8) สถานะ 

(5) 

เอกสารอ้างอิง 

(6) 

1.การจัดท าแผนพฒันา
ท้องถ่ิน 

โครงการทีห่มู่บ้านส่งเข้า
มาขอรับการสนับสนุน
งบประมาณซ้ าซ้อนกบั
โครงการที่ได้รบัการ
จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 

แจ้งข้อมลูโครงการที่
ได้รับการสนบัสนุน
งบประมาณให้กับผู้น า
ชุมชนในการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน 

แล้วเสร็จ - การจัดส่งข้อมูลเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณไม่ซ้ าซ้อน
กับโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณแต่ยังมีจ านวน
โครงการที่มากเกินไปไม่สมดุล  
กับงบประมาณทีเ่ทศบาลต าบล    
แม่อายตั้งไว้ 

 

2.การส่งเสริมอาชีพแก่
กลุ่มผู้สงูอายุและกลุ่ม
สตร ี

 

กลุ่มผู้สงูอายุ กลุม่สตรี
ขาดศักยภาพในการ
บรหิารจัดการท าใหผ้ล
การด าเนินงานไม่บรรลุ      
วัตถุประสงค์ 

สอบถามความต้องการ
ของกลุม่อาชีพและกลุม่
สตรีกอ่นจะจัดกจิกรรม
การรวมกลุม่ 

แล้วเสร็จ - การจัดกจิกรรมสง่เสรมิอาชีพตรง
ตามความต้องการของกลุ่ม
ผู้สงูอายุและกลุม่สตรี แต่ยังไม่
สามารถต่อยอดเพื่อสร้างเป็น
อาชีพเสริมให้แก่ชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน 

 

แบบ R o4 
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โครงการ/กิจกรรม 

(๒) 

ความเสี่ยง 

(3) 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

(4) 

ผลการด าเนินงาน ความเสี่ยงคงเหลือ 

(7) 

หมายเหต ุ

(8) สถานะ 

(5) 

เอกสารอ้างอิง 

(6) 

3.การจัดท าบัตร
ประจ าตัวผู้พิการ 
 

บัตรประจ าตัวผู้พิการ
หมดอายุและไม่มีการ
แจ้งท าเรื่องขอเปลี่ยน
บัตร 

ประสานผู้ใหญบ่้านเพื่อแจ้ง
ให้ผู้พิการทีบ่ัตรหมดอายุมา
ติดต่อขอต่อบัตรประจ าตัวผู้
พิการทีเ่ทศบาลต าบลแม่อาย 

แล้วเสร็จ - การขอรบัเบี้ยยังชีพผู้พิการหาก
บัตรหมดอายุจะท าใหผู้้พิการขาด
คุณสมบัติในการรบัเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

 

4.การพัฒนาและจัดเก็บ
รายได ้
 

ยังมีลกูหนี้ภาษีค้างช าระ 1. จัดท าหนังสือแจ้งเตือนการ
ยื่นแบบประเมิน,การช าระภาษ ี
และแจ้งเตือนคา้งช าระภาษ ี

2.เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
กับประชาชนในการยื่นเสยีภาษี 
เช่น เสยีงตามสาย แผ่นพบั 
เป็นต้น 

3.จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที ่

4.จัดให้บริการจัดเก็บภาษีชว่ง
พักเที่ยงตัง้แต่เวลา 12.00-
13.00 น. 

แล้วเสร็จ - ยังมีลกูหนี้ค้างช าระภาษี  
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โครงการ/กิจกรรม 

(๒) 

ความเสี่ยง 

(3) 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

(4) 

ผลการด าเนินงาน ความเสี่ยงคงเหลือ 

(7) 

หมายเหต ุ

(8) สถานะ 

(5) 

เอกสารอ้างอิง 

(6) 

5. การท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรพัย์สิน 

การเปลี่ยนแปลงการ
ส ารวจข้อมูลภาษีที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง ตาม 
พรบ.ที่ดินและสิ่งปลกู
สร้าง พ.ศ.2562 

1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกส ารวจและ
ประเมินภาษี 

2.เรง่รัดการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ให้
เป็นไปตามเวลาและระเบียนกฎหมาย 

3.วางแผนจัดประชุมเพื่อช้ีแจงปญัหา
และอุปสรรคในการออกส ารวจ
ภาคสนาม 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- ยังส ารวจข้อมลูภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างไม่ครบทุกแปลง 

 

6.การตรวจฎีกาก่อน
อนุมัติงบประมาณ 

 

การสง่เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้า ท าให้
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ล่าช้า 

1.ก าชับ ก ากับ ดูแล เจ้าหน้าที่
ผู้รบัผิดชอบตรวจเอกสารและยอดเงิน
งบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้
ถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
2.ตรวจสอบเอกสารโดยผู้อ านวยการ
กองคลงั ทั้งกอ่นอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
และหลังจ่ายเงินให้แกผู่้รบัเงินแล้วโดย
ลงลายมือช่ือก ากบัเมื่อตรวจสอบ
เอกสารแล้วว่าเบิกจ่ายถูกต้องจัดเกบ็
เข้าแฟ้ม 

 

แล้วเสร็จ - การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 
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โครงการ/กิจกรรม 

(๒) 

ความเสี่ยง 

(3) 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

(4) 

ผลการด าเนินงาน ความเสี่ยงคงเหลือ 

(7) 

หมายเหต ุ

(8) สถานะ 

(5) 

เอกสารอ้างอิง 

(6) 

7.การขออนญุาต
ก่อสร้างอาคาร 

การเตรียมเอกสาร
ประกอบการยื่นขอ
อนุญาตก่อสร้างไม่
ครบถ้วน 

1.ให้ค าแนะน าแก่ประชาชนผู้มา
ขอรับบริการ 

2.ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
ของเทศบาลต าบลแม่อาย 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- การขออนุญาตก่อสร้างอาคารยัง
ล่าช้าเหมอืนเดิม เนื่องจากเอกสาร
ประกอบการขออนญุาตยังไม่ครบ 

 

8.การส่งเสริมระบบ
การศึกษาในเขตเทศบาล
ต าบลแม่อาย 

บุคลากรและเจ้าหน้าที่
จัดท าแผนการศึกษา
ล่าช้า 

1.ส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้ารับการอบรมเพื่อ
เพิ่มทกัษะการจัดท าแผนการศึกษา 

2.แต่งตั้งคณะท างานเพื่อร่วมกัน
จัดท าแผนการศึกษา 

3.แจ้งผู้บงัคับบญัชาให้คอยก ากบั
ดูแล เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานและให้
รายงานความก้าวหน้าของการจัดท า
แผนการศึกษาเป็นระยะ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ - ไม่สามารถจัดสง่เจ้าหน้าทีเ่ข้ารบั
การอบรมได้เนือ่งจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
25 

 

โครงการ/กิจกรรม 

(๒) 

ความเสี่ยง 

(3) 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

(4) 

ผลการด าเนินงาน ความเสี่ยงคงเหลือ 

(7) 

หมายเหต ุ

(8) สถานะ 

(5) 

เอกสารอ้างอิง 

(6) 

9 . ง า น โ ร ง ฆ่ า สั ต ว์
เทศบาลต าบลแม่อาย 

 

9.๑ น้ าประปาส่วนภูมิภาค
หยุดจ่ายน้ าในพื้นที่ท าให้น้ า
ส า ห รั บ ก ร ะบวนก าร ผ ลิ ต            
โ ร ง ฆ่ า สั ต ว์ เ ทศบ าลต าบล           
แม่อายมีไม่เพียงพอ 
9.๒ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล
แม่อาย มีน้ าใช้ส ารองในกรณีที่
น้ าประปาส่วนภูมิภาคไม่
สามารถจ่ายน้ าได้ 

1.จัดหาน้ าโดยใช้รถบรรทุกน้ า
ของเทศบาลเพื่อน าน้ าไปใช้
เพิ่มเตมิในระหว่างทีก่ารประปา
ส่วนภูมิภาคไม่สามารถจ่ายน้ าได ้

2.จัดต้ังงบประมาณเพื่อซื้อถัง
เก็บน้ าขนาด 2,500 ลิตร 
จ านวน 6 ใบ ไว้กักเก็บน้ าส าหรบั
ใช้กรณีที่น้ าประปาส่วนภูมิภาค
หยุดจ่ายน้ า 

ยังอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- น้ ายังคงไม่เพียงพอส าหรับ
กระบวนการโรงฆ่าสัตว์กรณีที่
น้ าประปาส่วนภูมิภาคหยุดจ่ายน้ า 

 

10.การบ าบัดน้ าเสียจาก  
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล
แม่อาย 

 

10.๑ บ่อบ าบัดน้ าเสียของ   
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล      
แม่อาย มีไม่เพียงพอส าหรบั
รองรับน้ าเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตในโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลแม่อาย 
10.๒ น้ าเสียทีเ่กิดจาก             
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล         
แม่อายถูกปล่อยสู่แหลง่น้ า
ธรรมชาติ 

1.ขุดบ่อบ าบัดน้ าเสียเพิม่ 

2.ติดตั้งเครือ่งเพิ่มออกซิเจนเพื่อ
เพิ่มระดับออกซเิจนในบ่อบ าบัด
น้ าเสียก่อนปล่อยน้ าลงสู่แหลง่น้ า
ธรรมชาติ 

ยังอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- น้ าเสียรับการบ าบัดหรือเพิ่ม
ออกซเิจนให้กับน้ าแต่ยังมีเครื่อง
เพิ่มออกซเิจนยังไม่ได้ติดตั้งเพิ่ม 
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ค าอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม R๐๔ 

        (๑) กรอกช่ือส่วนราชการ/กอง ตามโครงสร้างส่วนราชการ  
        (๒) กรอกโครงการ/กจิกรรม เหมือนคอลมัน์(๓) ในแบบ Rom 
        (๓) กรอกความเสี่ยง เหมือนคอลมัน์ (๔) ในแบบ Rom 
        (๔) กรอกวิธีการจัดการความเสี่ยงเหมอืนคอลมัน์ (๖) ในแบบ Rom  
        (๕) ระบุผลความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะ ดังนี้ 

- แล้วเสรจ็  
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ  

        (๖) ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น เลขที่ค าสัง่ 
เลขทีบ่ันทึกข้อความ เป็นต้น  
        (๗) ระบุผลการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ Ro๒  
        (8) ระบุค าอธิบายอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

 

 

 

 

 


