
 
 

   

การดําเนินการจัดการความเส่ียง องคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน  

 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
(ดาน) 

ความเส่ียง ปจจัยเสี่ยง การดาํเนินการจัดการความเส่ียง 

 

1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

 

1.1 การกอสราง 
ปรับปรุง/บํารุงถนน 
สะพาน ทางเทา 

 
 
 
 
 
 

 

1.1 การกอสรางลาชา 
 

ปจจัยภายนอก 

การกอสรางในชวงฤดูฝน 

ปจจัยภายใน 

บุคลากรผูควบคุมงานไมเพียงพอ
ทําใหการควบคุมการกอสรางไม
ทั่วถึง 
 

 

กอสรางถนนใหครอบคลุมพื้นท่ี ทําใหการสัญจร
สะดวกขึ้น 

1.2 ขยายเขตไฟฟา
และติดตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะ 

 
 
 
 
 
 

1.2 ระบบไฟฟาชํารุด ปจจัยภายนอก 

ประชาชนไมชวยกันสอดสองดูแล 

ปจจัยภายใน 

บุคลากรไมเพียงพอเพราะมี
หมูบานเปนจํานวนมาก 
 

 

ดําเนินการซอมแซมจากการสํารวจ,จากผูรองทุกขจาก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

1.3 ประปาหมูบาน 

 

 

1.3 ระบบน้ําประปา
หมูบานไมเพียงพอ 

ปจจัยภายนอก 

หนาแลงมีน้ําไมเพียงพอ 
จัดซื้อทอประปาเหล็กอาบสังกะสีใหหมูบานเพ่ือใชใน
งานประปาภูเขา 



 
 

 

 
ยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 
(ดาน) 

 
ความเส่ียง 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
การดําเนินการจัดการความเส่ียง 

 
 
 

1.4 พัฒนาแหลงเก็บ
นํ้า 

1.4 หนาแลงมีนํ้าไม
เพียงพอ 

ปจจัยภายนอก 

หนาแลงมีน้ําไมเพียงพอ 
สํารวจแหลงนํ้ากับกรมทรัพยากรน้ําเพื่อการจัดการนํ้า 

 
2.ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนารายได 
เศรษฐกิจ และ
กระบวนการผลติดาน
การเกษตรใหมี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 สงเสริมและ
พัฒนาทักษะอาชีพ 
 
 
 

 
2.1 ประชนชนไมให
ความรวมมือ 

 
ปจจัยภายนอก 
ประชาชนไมคอยใหความ
รวมมือในกิจกรรม 

 
 

รวมมือกับมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงจางงานนักศึกษา
ในชุมชน โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งมหาวิทยาลัย 

 
2.2 สงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยว 
 
 
 
 
 

 
2.2ขาดการมีสวนรวม
ภายในชุมชน 

 
ปจจัยภายนอก 
ประชาชนในพ้ืนที่ขาดการมี
สวนรวมภายในชุมชน 

 

ถายทํารายการ ปกหมุดเมืองไทย เพ่ือโปรโมทสถานที่
ทองเที่ยวในพื้นท่ี 

 

 



 
 

 

 
ยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 
(ดาน) 

 
ความเส่ียง 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
การดําเนินการจัดการความเส่ียง 

 2.3 สงเสริมการทํา
เกษตรตามแนว
เกษตรทฤษฏีใหม 

2.3 ผลผลิตเสียหาย ปจจัยภายนอก 
เกิดภัยธรรมชาติทําใหผล
ผลิตเสียหาย 

อบรมใหการเรียนรูการทําเกสร ณ ศูนย
เกษตรของ อบต.แมสลองใน 

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
และนันทนาการ 

3.1 การพัฒนา
ดานคุณธรรม 
จริยธรรม ประเพณี
ทองถิ่น 

3.1 มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม  

ปจจัยภายนอก 
อาจจะเกิดการกลืนกลาย
ทางวัฒนธรรม 

สงเสริมวัฒนธรรมชนเผา รวมงานของชนเผา
เปนประจํา 

3.2 การพัฒนา
และสงเสริม
การศึกษา 

3.2 มีการความคุมดูแล
ศนูยเดก็เล็กและโรงเรียน
ในพื้นที่ไมทั่วถึง 

ปจจัยภายใน  
ในพ้ืนท่ีมีสถานศึกษาเปน
จํานวนมาก ทําใหการดูแล
ทําไดอยางไมทั่วถึง 

 

ออกเย่ียมศูนยเด็กเล็กเปนประจํา 

3.3 การพัฒนา
ดานกีฬาและ
นันทนาการ 

3.3 ไมมีสนามกีฬาท่ีได
มาตรฐาน 

ปจจัยภายนอก 
พื้นที่เปนภูเขาสูง ทําใหไมมี
สถานที่ออกกําลงักาย 

 

ในอนาคตมีโครงการกอสรางสนามกีฬามาตรฐาน
โดยใชสนามกีฬาของ อบต.แมสลลองใน 



 
 

 

 
ยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 
(ดาน) 

 
ความเส่ียง 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
การดําเนินการจัดการความเสี่ยง 

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริม
สาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

4.1 การพัฒนา
และสงเสริมสุขภาพ
อนามัย 

มีพื้นที่ติดกับประเทศ
เพ่ือนบาน ทําใหเกิดโรค
ระบาดไดงาย 

ปจจัยภายนอก 
มีพื้นที่ติดกับประเทศเพ่ือน
บาน ทําใหเกิดโรคระบาดได
งาย 

ปจจุบันมีโรคโควิด-19 ระบาด มีการสนธิ
กําลัง ระดับหมูบานและระดับตําบล ในการตั้ง
ดานเฝาระวัง 

4.2 การบริหาร
จัดการและรณรงค
การกําจัดขยะมูล
ฝอย 

การกําจัดขยะ ปจจัยภายนอก 
ในตําบลมีหมูบานจํานวน 
27 หมูบาน ทําใหการกําจัด
ขยะเปนไปไดยาก 
 

 

จัดเก็บขยะ/จัดซื้อเตาเผาประจําเขตหมูบาน เพื่อ
กําจัดขยะอยางมีประสิทธิภาพ 

4.3 การพัฒนา
และสงเสริมดาน
สวัสดิการของ
ชุมชน 

ไมมีตลาดจําหนาย
ผลิตภัณฑ 

ปจจัยภายนอก 
ไมมีตลาดท่ีจะรองรับ
ผลิตภัณฑ 
 

 

สรางตลาดประชารัฐเพื่อใหชาวบานไดขายสินคา
การเกษตร 

4.4 การพัฒนาของ
ชุมชนเขมแข็ง 

ชุมชนไมมีแกนนําท่ี
เขมแข็ง 

ปจจัยภายนอก 
ไมมีการรวมกลุมอยางย่ังยืน
เน่ืองจากไมมีแกนนําชุมขน
ท่ีเขมแข็ง 
 

 

เขารวมกิจกรรมในชุมชน เพื่อการมีสวนรวมในชุมชน 

 



 
 

 
ยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 
(ดาน) 

 
ความเส่ียง 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
การดําเนินการจัดการความเสี่ยง 

5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 
 
 
 

 

5.1 สรางจิตสาํนึก
และความตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

การตัดไมทําลายปาปละ
การเผาปา 

ปจจัยภายนอก 
ในฤดูแลงชาวบานมักจะเผา
ปาเพ่ือทําการเกษตรและหา
ของปา 

ประกาศหามเผา ในชวงเวลาที่กําหนดเพ่ือ
ไมใหเกิดหมอกควัน 

5.2 การจัดการราง
ระบายนํ้าและ
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

การกอสรางรางระบาย
นํ้า 

ปจจัยภายนอก 
เปนพ้ืนที่สูง ทําใหกอสราง
รางระบายนํ้าไดยาก 

กอสรางรางระบายน้ําใหพ้ืนที่ๆมีน้ําทวมขัง 

6. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการพัฒนา
การเมือง การปกครอง
และการบริหารงาน 

6.1 เสริมสรางการ
มีสวนรวมของ
ประชาชน 

ขาดการมีสวนรวม
ภายในชุมชน 

ปจจัยภายนอก 
ประชาชนในพ้ืนที่ขาดการมี
สวนรวมภายในชุมชน 

 

ลงพื้นที่รวมกับผูน้ําหมูบาน เพ่ือทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

 

 



 
 

 
ยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 
(ดาน) 

 
ความเส่ียง 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
การดําเนินการจัดการความเสี่ยง 

 
 
 

6.2 สงเสริมพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรและ
องคกร 

อบรมไมตรงกับสายงาน ปจจัยภายใน 
อบรมไมตรงกับสายงานทํา
ใหสูญเสียงบประมาณ 
 

กํากับกําชับใหคนในองคกรอบรมตามสายงาน
ที่เกี่ยวของและนํามาใชงานไดจริง 

 6.3 พัฒนาระบบ
การใหบริการ
ประชาชน 

การเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบเสมอ 

ปจจัยภายนอก 
การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ
และเอกสารอยูตลอดเวลา 
ทําใหการดําเนินการลาชา 

 
เพิ่มชองทางติดตอทางส่ือโซเชียล เพ่ือสะดวก
ในการติดตอสอบถาม 

6.4 สงเสริมความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
กิจการขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

การประชาสัมพันธไม
ท่ัวถึง 

ปจจัยภายนอก 
การใชส่ือSocialของ
ประชาชนในพ้ืนที่ไมทั่วถึง 

ประชาสัมพันธโดยใช Facebook เพื่อใหเขาถึง
ประชาชนงายขึ้น 

6.5 พัฒนาการ
จัดเก็บรายไดของ 
อบต. 

การจัดเก็บรายได ปจจัยภายนอก 
ไมมีรานคาใหเก็บภาษี
เพราะอยูบนพ้ืนท่ีสูง 
 

 

ประสานงานกับผูนําชุมชน เพ่ือลงพ้ืนที่เก็บภาษีตาม
ชุมชน 

 

 


