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คํานํา 

แผนบริหารความเส่ียงองคการบริหารสวนตําบลนาทอง  จัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบ
แนวทางการปฏิบัติงานในการดําเนินงาน  การบริหารความเส่ียงขององคการบริหารสวน
ตําบลนาทองเพื่อใหมีระบบบริหารความเส่ียงท่ีสามารถควบคุมปจจัย  กิจกรรม  และ
กระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเปนมูลเหตุของความเสียหายใหอยูในระดับท่ียอมรับและ
ควบคุมได  ตลอดจนเพื่อปองกันบรรเทาความรุนแรงของปญหา  เพื่อใหมั่นใจวาการ
ดําเนินงานตางๆตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลนาทองเปนไป
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  หวังเปนอยางย่ิงวาแผนบริหารความเส่ียงองคการ
บริหารสวนตําบลนาทองฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารและบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ใชถือปฏิบัติตอไป 
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บทที่  1 
บทนํา 

หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีในการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น  และระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ตลอดท้ังโครงสรางพ้ืนฐาน  เปนองคกรท่ีมีความใกลชิดกับภาค
ประชาชนมากท่ีสุดยอมตองเผชิญกับความเส่ียงและตองใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียง
เชนเดียวกัน  ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร  
และแผนปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีการกํากับดูแลท่ีดี  สรางความคุมคา
และเพ่ิมคุณคาใหแกองคกรท้ังดานการบริหารงานงบประมาณ  และบุคลากร  องคการบริหารสวน
ตําบลนาทองจึงมีนโยบายนําระบบการบริหารความเส่ียงมาใชในการบริหารจัดการองคกร 
 การบริหารความเส่ียงเปนเครื่องมือทางกลยุทธท่ีสําคัญ  ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
และชวยในการบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ  เชน  การวางแผน  การกําหนดกลยุทธ  
การติดตาม  ควบคุม  และวัดผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการใชทรัพยากรตางๆ  เปนไปอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ลดการสูญเสีย/โอกาสท่ีทําใหเกิดความเสียหายแกองคกร  
 การบริหารความเส่ียงขององคการบริหารสวนตําบลนาทองมีหลักการและความจําเปนใน
การบริหารความเส่ียงมาจาก 

1.  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.  
2546หมวดท่ี  3  มาตรา  9(1)กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการ
ลวงหนา 

2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  2561  มาตรา  79  บัญญัติให 
หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการบริหารจัดการความ
เส่ียง 

3. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการ 
ความเส่ียงสําหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ.  2562 

วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง 
1.  เพ่ือใหฝายบริหาร/ฝายปฏิบัติการ  เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารความเส่ียง 

ขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง 
2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบข้ันตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความ 

เส่ียง 
3. เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบและตอเนื่อง  
4. เพ่ือใชเปนเครื่องมือบริหารความเส่ียงในหนวยงานทุกระดับขององคการบริหารสวน 

ตําบลนาทอง 
5. เพ่ือเปนเครื่องมือในการส่ือสารละสรางความเขาใจตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารความ 

เส่ียงกับกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง 
6. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกับองคการบริหารสวนตําบลนา  

ทอง 
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เปาหมาย 
1. ผูบริหารและบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลนาทองไดมีความรูความเขาใจเรื่อง 

การบริหารความเส่ียงเพ่ือนําไปใชในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด 

2. ผูบริหารและบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลนาทองสามารถระบุ  วิเคราะห   
ประเมิน  และจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  

3. ผูบริหารและบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลนาทองสามารถนําแผนบริหารความ 
เส่ียงไปใชในงานท่ีรับผิดชอบ 

4. ความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานในองคกรไดรับการพัฒนาอยาง 
ตอเนื่อง 

5. การบริหารและความรับผิดชอบตอความเส่ียงถูกกําหนดข้ึนอยางเหมาะสมท่ัว  
องคกร 

6. การบริหารความเส่ียงไดรับการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร 

ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง 
1.  เปนสวนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  ผูบริหารทุกระดับตระหนักถึง 

ความเส่ียงและสามารถกํากับดูแลองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน  
2. สรางฐานขอมูลความรูท่ีมีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร  เปน 

แหลงขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจดานตางๆรวมถึงการบริหารความเส่ียงท่ีตอบสนองตอ
เปาหมายและภารกิจหลักขององคกร  ตลอดจนระดับความเส่ียงท่ียอมรับได 

3. สะทอนใหเห็นภาพรวมของความเส่ียงตางๆท่ีสําคัญไดท้ังหมด  บุคลากรในองคกร 
ความเขาใจเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร  รวมถึงความเส่ียงสําคัญท่ีสงผลกระทบในเชิงลบ
ตอองคกรครอบคลุมความเส่ียงท่ีมีเหตุจากปจจัยภายในองคกร(โครงสรางองคกร  บุคลากร  
วัฒนธรรมฯลฯ)และจากปจจัยภายนอกองคกร(การเมือง เศรษฐกิจ สังคม  กฎหมาย  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ)  

4. เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงาน  ผูบริหารม่ันใจวาความเส่ียงไดรับการจัดการ 
อยางเหมาะสมและทันเวลาเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานและการตัดสินใจในดานตางๆ เชน 
การวางแผนการกําหนดกลยุทธ  การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานซ่ึงสงผลใหการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนาทองเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  และสามารถ
ปกปองผลประโยชน  รวมถึงการเพ่ิมมูลคาแกองคกร 

5. ชวยในการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน  การบริหารความเส่ียงทําใหรูปแบบ 
การตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององคกรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  เชน  การ
ตัดสินใจ โดยท่ีผูบริหารมีความเขาใจในกลยุทธ  วัตถุประสงคขององคกร  และระดับความเส่ียง
อยางชัดเจน  เปนตน 

6. ชวยใหการพัฒนาบริหารและจัดสรรทรัพยกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแล 
ประสิทธิผล  การจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสม  โดยพิจารณาถึงระดับความเส่ียงในแตละ
กิจกรรม  และการเลือกใชมาตรการในการบริหารความเส่ียง  เชน  การใชทรัพยากรสําหรับ 
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5กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่ําและสูงยอมแตกตางกัน  หรือการเลือกใชมาตรการแตละประเภทยอมใช
ทรัพยากรแตกตางกัน  เปนตน 

ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง 
1. ความเส่ียงหมายถึง  เหตุการณ/การกระทําใดๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายใน  

สถานการณท่ีไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย(ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน)
หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายของแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญในแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ 
 ลักษณะของความเสี่ยง  สามารถแยกเปน  3  สวน  ดังนี้  
1.1 ปจจัยเสี่ยง  คือ  สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสี่ยง 
1.2.เหตุการณเสี่ยง  คือ  เหตุการณท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน  หรือ  นโยบาย 
1.3. ผลกระทบของความเสี่ยง  คือ  ความรุนแรงของความเสียหายท่ีนาจะเกิดข้ึนจาเหตุการณเสี่ยง 
           2. .ปจจัยเส่ียงปจจัยเสี่ยง  หมายถึง  ตนเหตุ  หรือ  สาเหตุ  ท่ีมาของความเสี่ยงท่ีจะทําใหไม
บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวโดยตองระบุไดดวยวาเหตูการณนั้นจะเกิดท่ีไหน    เม่ือได  และเกิดข้ึนได
อยางไร  และทําไม  ท้ังนี้สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุ  ควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง  เพ่ือจะไดวิเคราะหและ
กําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง 
           3.  การประเมินความเส่ียงหมายถึง  กระบวนการระบุความเส่ียงการวิเคราะหความเส่ียง
และจัดลําดับความเส่ียง  โดยการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบ  โอกาสท่ีจะเกิด  หมายถึง
ความถี่  หรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเส่ียง  ผลกระทบ  หมายถึง  ขนาดความรุนแรงของ
ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณความเส่ียง  ระดับความเส่ียง  หมายถึง  สถานะความ
เส่ียงท่ีไดจากการประเมินโอกาสและผลกระทบแตละปจจัยเส่ียง  แบงเปน  4  ระดับ  คือ  สูงมาก  
สูง  ปานกลาง  และ  ต่ํา 

4. การบริหารความเส่ียง  หมายถึง  กระบวนการท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและ 
ควบคุมกิจกรรมรวมท้ังกระบวนการดําเนินการตางๆ  เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสียหายจากการดําเนินการท่ีไมเปนไปตามแผน  เพ่ือใหระดับความเส่ียงและผลกรทบท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได  ควบคุมได  และตรวจสอบไดอยางเปนระบบ  ซ่ึงการ
ดําเนินการดังกลาวแบงเปน  4  แนวทางหลัก  ดังนี้ 

1) การยอมรับ  หมายถึง  การท่ีความเส่ียงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมท่ีมีอยู  
ในปจจุบัน  ซ่ึงไมตองดําเนินการใดๆ  เชนกรณีท่ีมีความเส่ียงระดับไมรุนแรงและไมคุมคาท่ีจะ
ดําเนินการใดๆใหขออนุมัติรับความรุนแรงไวและไมดําเนินการใดๆ 

2) การควบคุม  หมายถึง  การท่ีความเส่ียงนั้นสามารถยอมรับไดแตตองมีการแกไขวิธีการ  
ควบคุม  หรือมีการควบคุมเพ่ิมเติมเพ่ือใหมีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม  เชน  การปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน  การจัดทํามาตรฐานการควบคุม 

3) การยกเลิก  หรือ  หลีกเล่ียง  หมายถึงการท่ีความเส่ียงนั้นไมสามารถยอมรับไดและ  
ตองจัดการใหความเส่ียงนั้นไปอยูนอกเง่ือนไขของการดําเนินงาน  เชน  การหยุดดําเนินงานหรือ
กิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเส่ียงนั้น  การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคในการดําเนินงานการลดขนาด
ของงานหรือกิจกรรมลง 

4) การโอนยาย  หรือ  แบง  หมายถึง  การโอนยาย  หรือแบงความเส่ียงไปใหผูอ่ืนชวย  
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รับผิดชอบ  เชน  การจางบุคคลภายนอกมาดําเนินการแทน  การทําประกันภัย 

ประเภทความเสี่ยง 
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ  เก่ียวของกับการบรรลุเปาหมายและพันธกิจในภาพรวมโดยความ 

เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจาก  การเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอก
สงผลตอกลยุทธท่ีกําหนดไวไมสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร/วิสัยทัศนหรือเกิดจากการกําหนดกล
ยุทธท่ีขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชนหรือการรวมมือกับองคกรอิสระทําใหโครงการขาดการ
ยอมรับและโครงการไมไดนําไปสูการแกไขปญหาหรือการตอบสนองตอความตองการของผูบริหารหรือผู
มีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง  หรือเปนความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนําการ
ตัดสินใจนั้นมาใชอยางไมถูกตอง 

2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน เก่ียวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการ 
ปฏิบัติงาน  โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/
กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 

3. ความเสี่ยงดานการเงิน  เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน  เชน   
การบริหารเงินไมถูกตอง  ไมเหมาะสม  ทําใหขาดประสิทธิภาพ  และไมทันตอสถานการณหรือเปน
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเงินขององคกร  เชน  การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไม
สอดคลองกับข้ันตอนการดําเนินการเปนตน  เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะห  การวางแผน  
การควบคุม    และการจัดทํารายงานเพ่ือนํามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว 

4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับตางๆ  โดยความเส่ียง 
ท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเส่ียงเนื่องจากความไมชัดเจน  ความไมทันสมัย  หรือความไมครอบคลุมของ
กฎหมาย  กฎระเบียบ  ขอบังคับตางๆ  รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา  การรางสัญญาท่ีไมคลอบ
คลุมการดําเนินงาน 
 ในการวิเคราะหความเส่ียงนั้น  จะพิจารณาปจจัยเส่ียงจากดานตางๆ โดยนําแนวคิดเรื่อง  
ธรรมาภิบาลท่ีเกี่ยวของในแตละดานมาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเส่ียงดวย  ท้ังนี้ความเส่ียง
เรื่องธรรมาภิบาลท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินแผนงาน/โครงการ  เพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาล  ไดแก 

1. ประสิทธิภาพ 
2. ประสิทธิผล 
3. การมีสวนรวม 
4. ความโปรงใส 
5. การตอบสนอง 
6. ภาระรับผิดชอบ 
7. นิติธรรม 
8. การกระจายอํานาจ 
9. ความเสมอภาค 
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ความหมายองคประกอบตามหลักธรรมาภิบาล 
 หลักประสิทธิภาพ  การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยการใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคกร
สามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน  แรงงาน  และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมี
สวนไดสวนเสียทุกกลุม 
 หลักประสิทธิผล  ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ  รวมถึงความสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของประเทศเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทาง  ยุทธศาสตรและเปาประสงคท่ี
ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน  รวมถึงมีการติดตาม  ประเมินผล  
และพัฒนา  ปรับปรุงอยางตอเนื่อง  และเปนระบบ 
 หลักการมีสวนรวม    กระบวนการท่ีขาราชการ  ประชาชน  และผูมีสวนไดสวนเสียทุก
กลุมมีโอกาสเขารวมในการรับรู  เรียนรู    ทําความเขาใจ  รวมแสดงทัศนะ  รวมเสนอปญหา  
ประเด็นท่ีสําคัญ  ท่ีเกี่ยวของ  รวมคิดแนวทางรวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ 
และรวมกระบวนการพัฒนา   
 หลักความโปรงใส  กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา  ช้ีแจงไดเม่ือมีขอสงสัย  ละ
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี  โดยประชาชนสามารถรูทุก
ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ  และสามารถตรวจสอบได 
 หลักภาระรับผิดชอบ  การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและผลงานตอ
เปาหมายท่ีกําหนดไว  โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของ
สาธารณะ  รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 
 หลักนิติธรรม  การใชอํานาจของกฎหมาย  กฎระเบียบ  ขอบังคับในการบริหารราชการ
ดวยความเปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 หลักการกระจายอํานาจ  การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ  ทรัพยากร  และภารกิจ  จาก
สวนราชการสวนกลาง  ใหแกหนวยการปกครองอ่ืน(ราชการสวนทองถิ่น  และภาคประชาชน  
ดําเนินการแทน  โดยมีอิสระตามสมควร  รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดําเนินงานใหแกบุคลากร  โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  การปรับปรุงกระบวนการ  และการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือผล
การดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ  ท้ังนี้การกระจายอํานาจการตัดสินใจท่ีดี  บุคลากรตองมีความรู
ความสามารถและขอมูลสนับสนุนเพ่ือใหเกิดการตัดสินใจท่ีเหมาะสม 
 หลักความเสมอภาค  การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน  โดยไมมีการ
แบงแยกดาน ชาย/หญิง  ถิ่นกําเนิด  เช้ือชาติ  ภาษา  อายุ  สภาพทางกาย  สถานะ  ความเช่ือ
ทางศาสนา  การศึกษา  และอ่ืนๆ 
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บทที่  2 
ขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง 

1. สภาพท่ัวไป 
1.1 ท่ีตั้ง 

ตําบลนาทองเปนหนึ่งใน 8 ตําบล ของอําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามอยูทางทิศตะวันตก
เฉียงใตของอําเภอเชียงยืนฯ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทองอยูหางจากอําเภอเชียง
ยืนฯ ประมาณ    7    กิโลเมตร ตามถนนสายโคกสูง- ขามเปย(มค.3016) 

1.2 เนื้อท่ี 
ตําบลนาทองมีเนื้อท่ีประมาณ 30  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  18,750  ไร 

1.3 ภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนท่ีของตําบลนาทองเปนท่ีราบลุมบางสวน  ไดแก  บานแบกหมูท่ี  1,7,8  ซ่ึงมีคลอง 

ชลประทานไหลผานทําใหเกษตรกรมีการทําการเกษตรไดในทุกฤดู เชน  ขาวนาป ,ขาวนาปรัง,ปลูก
แตงกวา,แตงแคนตาลูป,หนอไมฝรั่งและพืชผลการเกษตรอ่ืน ๆ  และมีสภาพเปนท่ีราบสูงในบางสวน  
ไดแก  บานดอนหัน , ทัพมา  ซ่ึงมักประสบปญหาภัยแลงมีการอาศัยน้ําฝนทํานาเพียงอยางเดียวสําหรับ
บานนาทองหมูท่ี  3,9 มีหวยคอไหลผานเกษตรกรจึงใชเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรควบคูไปกับ
น้ําฝน 

1.4 จํานวนหมูบานจํานวนหมูบานในเขตตําบลนาทองมีท้ังหมด11 หมูบานและอยูในเขต อบต.  
ท้ัง  11หมูบาน ไดแก 

หมูท่ี 1  บานแบก   
หมูท่ี 2  บานทัพมา     
หมูท่ี 3  บานนาทอง     
หมูท่ี 4  บานดอนหัน     
หมูท่ี 5  บานหนองแวง     
หมูท่ี 6  บานทัพมา                                                   
หมูท่ี 7  บานแบก     
หมูท่ี 8  บานแบก     
หมูท่ี 9  บานนาทอง    

          หมูท่ี 10  บานดอนหัน  
หมูท่ี 11  บานวังน้ําใส                                     

1.5 ประชากร 
ประชากรท้ังสิ้น  5,605คน แยกเปนชาย  2,829คน หญิง  2,776คน 

มีความหนาแนนเฉลี่ย  187.93คน / ตารางกิโลเมตร 
อํานาจหนาท่ี 
 อบต.มีหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบล  และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  
และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.  2542 

1.  พัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
2. มีหนาท่ีตองทํา  ดังนี้ 
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(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนนทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและ  

ส่ิงปฏิกูล 
  (3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  
  (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  (5) สงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
  (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี  เยาวชน  ผูสูงอายุและผูพิการ  
  (7) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
  (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  
  (9)ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม
ความจําเปนและสมควร 
 3. มีหนาท่ีท่ีอาจทํากิจกรรมในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้  
  (1) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  
  (2) ใหมีการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  
  (3) ใหมีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  
  (4)ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม  การกีฬา  กรพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ  
  (5) ใหมีการสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ  
  (6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
  (7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลนาทอง 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานแหลงน้ํา 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสังคม 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาทางดานการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาดานประเพณี วัฒนธรรม 
การแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง 

1. สํานักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองชาง 
4. กองการศึกษา 
5. กองสวัสดิการสังคม 
6. กองสาธารณสุข 
7. กองการเกษตร 
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วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาทอง 
“ การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจพอเพียง  สรางงานเพ่ิมรายได  สงเสริมการเรียนรู รักษาสิ่งแวดลอม 

เอาชนะความจน  ชุมชนเขมแข็ง” 
วิสัยทัศน  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

วิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน พันธกิจการพัฒนาทองถ่ิน 
1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   1.1 เสริมสรางและบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหสอดคลอง
กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน 
 
 
1.2 จัดใหมีการสื่อสารโทรคมนาคม
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 
2. ดานแหลงน้ํา 
     2.1 จัดใหมีการพัฒนาแหลงน้ําท่ีตื้นเขิน
โดยการขุดลอกแหลงน้ําใหประสิทธิภาพ 
3.. ดานเศรษฐกิจ 
    3.1 ประชาชนมีอาชีพท่ีม่ันคงและมี
รายไดพอเพียงตอการดํารงชีพ 
 
 
 
    3.2 สงเสริมใหประชาชนรูจักใชภูมิ
ปญญาทองถ่ินในการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 
 
    3.3 ใหมีบริการดานเศรษฐกิจอยางมี
ประสิทธิภาพโดยรวมมือกับภาคเอกชน 
 
 
3.4 ประชาชนไดรับการฝกอาชีพอยางท่ัวถึง

มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ 
วิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน 

4.. ดานสังคม 
       4.1 ใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส  ผู
พิการ  คนชรา ใหมีชีวิตท่ีดีข้ึน 

4.2 สงเสริมการรวมกลุมของประชาชน

 
- ปรับปรุงและกอสรางเสนทางคมนาคม  ระบบ  
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ  และพัฒนาโครงขายการ 
ขนสงใหเปนระบบเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
- กอสรางและปรับปรุงระบบการประปาเพ่ือการอุปโภค 
บริโภคของประชาชนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
- การติดตั้งหลอดไฟ  เพ่ือเพ่ิมแสงสวางใหท่ัวถึง 
- ขยายเขตการใหบริการทางดานการสื่อสารโทรคมนาคม 
ท่ีมีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมพ้ืนท่ีขององคการบริหาร 
สวนตําบล 

- ขุดลอกหนองน้ําเพ่ือการเกษตร แกไขปญหาขาดน้ําในการ-                
ทําการเกษตร  และแกไขภัยแลง 

 
- สงเสริมการดํารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงและพ่ึงตนเอง 
- สงเสริมใหมีการรวมกลุมในรูปแบบตาง ๆ  
- สงเสริมใหมีการฝกอบรมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
- สงเสริมใหมีตลาดรองรับผลผลิตเพ่ือเพ่ิมชองทางการ 
จําหนายสินคาของชุมชน 
- สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนรูจักการใชภูมิปญญา 
ทองถ่ินในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
- สงเสริมการจัดตั้งรานคาชุมชนเพ่ือจําหนายสินคาอุปโภค 
บริโภค 
- พัฒนาระบบและเผยแพรขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจ 
- ยกระดับมาตรฐานดานเศรษฐกิจ  โดยเนนถึง 
ความรวมมือกับชุมชนอยางใกลชิด 
- สงเสริมการฝกอาชีพแกราษฎรท่ีวางงานอยางท่ัวถึง 
- สงเสริมการประกอบอาชีพตามความถนัดของประชาชน 
พันธกิจการพัฒนาทองถ่ิน 

 
 
- สนับสนุนงบประมาณชวยเหลือ ผูดอยโอกาส  ผูพิการ  
คนชรา  ใหมีรายไดในการเลี้ยงชีพ 
 - สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมประชาคมหมูบาน 
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ในการพัฒนาทองถ่ิน 
5. ดานการเมืองการบริหาร 
5.1  ใหความรูแก สมาชิกสภา อบต. 
เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของสมาชิกสภา
ทองถ่ินตอประชาชน 
5.2  ใหความรูแกประชาชนในบทบาท
หนาท่ีของอบต. ตอประชาชน 
      5.3  สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
6. ดานสาธารณสุข 

6.1 กําจัดโรคเฝาระวัง และปองกัน
โรคติดตอรายแรงท่ีอาจเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีตําบลนาทองเชน  ไขเลือด  
โรคพิษสุนัขบา  เปนตน 

6.2 แกไขปญหาสาธารณสุขหมูบาน 
 

7.  ดานการศึกษา 
ประชาชนไดรับบริการทางการศึกษาทุก
ระดับท่ีเหมาะสมอยางกวางขวาง และท่ัวถึง
โดยนําภูมิปญญาทองถ่ิน  องคกรศาสนาและ
เทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ตําบลในการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 - จัดโครงการอบรมใหความรูแกสมาชิกสภา อบต.เก่ียวกับ
บทบาทหนาท่ีของ  อบต.ตอประชาชน 
 
 - จัดโครงการประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในบทบาท
หนาท่ีของ อบต. ตอประชาชน 
-  จัดใหมีการอบรมประชาชาคมในพ้ืนท่ีตํานาทองไดเขาใจ
การปกครองระบบประชาธิปไตย 
 
 - สนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ ในการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ  เชน  ทรายอะเบท
กําจัดลูกน้ํายุงลาย น้ํายาเคมีในการกําจัดยุงลาย  จัดซ้ือ
รองเทาบูทใหกับประชาชนในการปองกันโรคเลปโตสไปโรซีส 
-  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
แกประชาชน 
 
- การรณรงคใหประชาชนเห็นความสําคัญของการศึกษา 
สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทุกเพศ  ทุกวัยไดรับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางนอย  12  ป  ตามอัธยาศัยและ 
ความเหมาะสม 

- สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนา 
ประสิทธิภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางสมํ่าเสมอโดย 
เนนใหมีการประยุกตภูมิปญญาทองถ่ินและวิถีชาวบานบาน 
ใหเกิดการผสมผสานกับองคความรูทางวิชาการอยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
8. ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
    8.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน  โดยสงเสริมให
ประชาชนมีความรู  มีจิตสํานึก และมีสวน
รวมในการจัดการ 
 

-  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน  ผูนําองคกรชุมชนมี  
ความเขาใจในการกระจายอํานาจ  การจัดการศึกษา  ใน 
ระดับโรงเรียน  สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ท้ัง 
การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตาม 
อัธยาศัย  เพ่ือใหความรวมมือและเขามามีสวนรวมในการ 
จัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพกับประชาชนอยางแทจริง 
 
- สนับสนุนการจัดตั้งกลุมอนุรักษธรรมชาติอาสาสมัคร 
พิทักษสิ่งแวดลอม 
- จัดใหมีระบบและจัดหาอุปกรณในการพิทักษรักษา 
สิ่งแวดลอม 
- สงเสริมใหมีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดลอมภายใน 
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9. ดานประเพณีวัฒนธรรม 

      9.1  สงเสริมการอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 
 
 
 

หมูบาน  ชุมชน เชน  การปลูกปา  การดูแลรักษาปาชุมชน   
การรณรงคลดการใชสารเคมีท้ังบานเรือนและทางการ 
เกษตร  โดยใชพืชสมุนไพรธรรมชาติและปุยชีวภาพ เปนตน 
- สนับสนุนใหมีสถานท่ี และพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 -ปองกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน 
 
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานบุญประเพณีทองถ่ิน 
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมตําบลนา
ทอง 
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การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณองคกร 
 การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถิ่นในปจจุบัน  เปนการประเมินโดย
วิเคราะหถึงโอกาส  และภาวะคุกคาม  หรือขอจํากัด  อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนา
ดานตางๆของทองถิ่น  รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออนของทองถิ่น  อันเปนสภาวะแวดลอมภายใน
ของทองถิ่น  ซ่ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถิ่นในปจจุบัน  ท้ังนี้โดยใชเทคนิค SWOT 
analysis  การพิจารณาถึงปจจัยภายใน  ไดแก  จุดแข็ง ( Strength-S) จุดออน (Weak-W)  และปจจัย
ภายนอกไดแก  โอกาส (Opportunity-O) และอุปสรรค (Threat-T) เปนเครื่องมือ 

ปจจัยภายใน (จุดแข็ง) ประกอบดวย  
1.  ดานการบริหาร 

2.  ระเบียบกฎหมาย 
3. บุคลากร 
4. งบประมาณ 
5. ฐานขอมูล 
6. การประสานงาน เครื่องมือ อุปกรณในการทํางาน 
1. ดานการบริหาร 

 แบงออกเปน  3  สวน  คือ  สภาองคการฯ  ผูบริหาร  และพนักงานสวนตําบล  โดยพนักงานสวน
ตําบลแบงออกเปน 7 กอง คือ  สํานักปลัด  กองคลัง  กองชาง  กองการศึกษา  กองสวัสดิการสังคม  กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  กองการเกษตร เพ่ือสะดวกในการบริหารงาน และสามารถใหบริการแกประชาชน
ไดอยางท่ังถึง 

2. ระเบียบกฎหมาย 
กฎหมายทองถ่ิน  ไดมีตราขอบัญญัติทองถ่ินไว  เพ่ือกําหนดใหประชาชนในทองถ่ินปฏิบัติตามเพ่ือ 

ความเปนระเบียบเรียบรอยและเพ่ือปองกันอันตรายท้ังปวงท่ีอาจเกิดข้ึน  ตามภารกิจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  
ท้ังนี้การออกขอบัญญัติทองถ่ินนั้น  ตองอาศัย  กฎหมายท่ีใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลเทานั้นจึง
สามารถตราขอบัญญัติได  ซ่ึงขณะนี้ไดมีการตราขอบัญญัติวาดวย  การควบคุม  กิจการอันเปนอันตราย  การ
กําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 

3. บุคลากร 
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาทอง  เปนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใน 

การปฏิบัติงานในองคกรและประชาชนในพ้ืนท่ี 
4. งบประมาณ 

การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ รายได  รายจายประจําป  ขององคการบริหารสวนตําบลนาทองเปน
ลักษณะจําแนกตาม  แผนงานแตละแผนตามภารกิจ  อํานาจหนาท่ี  เปนสิ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาทอง
ตองนํามาบริหารใหเปนไปดวยความเรียบรอย  และงบประมาณท่ีไดรับอุดหนุนจากรัฐบาล   

5. ระบบฐานขอมูล 
มีการจัดเก็บ ขอมูลจปฐ.  กชช2ค.  ขอมูลอ่ืนๆ  ตามความจําเปนและเปนครั้งคราว 

6. การประสานงาน 
องคการบริหารสวนตําบลนาทองซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลจากทางอําเภอ  และการประสานงานจากอ่ืนจาก
กระทรวงตางๆท่ีปฏิบัติงานในอําเภอและจังหวัดเพ่ือตอบสนองการดําเนินการจากสวนกลางและ 
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สวนภูมภาค  ซ่ึงมีเปาหมายเดียวกันคือ  การแกปญหาความเดือดรอน  ความอยูดีกินดีของประชาชนเปน
สําคัญ  งานสวนใหญขององคการบริหารสวนตําบลจึงเนนหนักไปทางสนับสนุนดานขอมูลและเอ้ือเฟอสถานท่ี
ตามท่ีรองขอและสนับสนุนงบประมาณ 

7. ทรัพยากร เครื่องมือ  อุปกรณ 
องคการบริหารสวนตําบลนาทองมีเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพียงพอตอการ 

ปฏิบัติภารกิจงานในองคกร 

ปจจัยภายใน (จุดออน) ประกอบดวย  
1. ดานการบริหาร 

องคการบริหารสวนตําบลนาทองเปนองคกรขนาดกลาง  แบงออกเปน 7  กอง  คือ  สํานักปลัด   
กองคลัง  กองชาง  กองการศึกษา  กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  กองการเกษตร  ซ่ึง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  กองการเกษตร ยังขาดบุคลากรจึงทําใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิด
ขอผิดพลาดได 

2. ระเบียบกฎหมาย 
       มีการเปล่ียนแปลง  ระเบียบ  กฎหมาย หนังสือคําส่ังตาง me.sh9k,w,jmyo 

3. บุคลากร 
4. งบประมาณ 

มีการบริหารงบประมาณรายได  รายจายตามอํานาจหนาท่ีขององคกรในการดําเนินโครงการ 
หากแตงบประมาณท่ีไดรับมีจํากัดจึงไมสามารถแกไขปญหาไดทันทวงทีและบางโครงการใชงบประมาณสูงจึง
ตองขอสนับสนุนจากสวนราชการอ่ืน ซ่ึงมีขอจํากัดเชนขาดการประสานงานอยางตอเนื่อง 

5. ระบบฐานขอมูล 
มีการจัดเก็บขอมูลจปฐ.  กชช2 ค.ขอมูลอ่ืนตามความจําเปนและเปนครั้งคราวแตขอมูลท่ี 

ไดไมอยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริง ไมสมบูรณ  ไมครบ 

ปจจัยภายนอก (วิเคราะหโอกาส) 
1. ดานการเมือง 

มีความขัดแยงในการบริหารงาน เกิดกลุมผลประโยชนในองคกร 
2. ดานเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง ยังไมไดรับการพัฒนาจึงตองการการ 
สงเสริมและสนับสนุนใหมีผลิตภัณฑท่ีเปนรายไดของประชาชน 
ภัยคุกคาม 

1. ภาวการณทางเศรษฐกิจมีความผันผวน  เชน  ราคาน้ํามันสูง  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
2. ความผันผวนทางสภาพ  ดิน  ฟา  อากาศ  ทําใหเกิดภัยพิบัติบอยครั้ง 
3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทําใหนโยบายของรัฐบาลขาดความตอเนื่อง 
4. การแขงขันในตลาดโลกทําใหเกิดคูแขงทางการผลิต 
3. นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 

1. การแกไขปญหาความยากจน  การสรางรายได  ลดรายจาย  และเพ่ิมการขยายโอกาส 
2. การชวยเหลือดานเงินทุน เพ่ือประกอบอาชีพสรางรายได  สงผลใหเกิดการกระจายรายได 
3. การปราบปรามยาเสพติดทําใหเยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเขมแข็ง 
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4. การปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปช่ันในวงราชการและเอกชน  เพ่ือใหเกิดความ 
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

ปจจัยภายนอก (วิเคราะหอุปสรรค/ขอจํากัด)    
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1. การคมนาคมในพ้ืนท่ียังไมท่ัวถึงโดยเฉพาะถนนทางการเกษตรยังไมสัญจรไป-มาไม 
สะดวก 
1.2.  ไฟฟาสาธารณะ  ยังไมครอบคลุมและท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
 1.3.  การระบายน้ําในพ้ืนท่ีชุมชนยังไมครอบคลุมในหลายชุมชน 
    2. ดานการเมือง  การบริหาร 
                    ประชาชนขาดการมีสวนรวม  เนื่องจากยังไมเขาใจในบทบาทการทํางานและไมมีความ
รวมมือรวมใจในความตองการ  และการรวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถิ่น 
3. ดานการอนุรักษทรัพยพยากรณธรรมชาติ 
  มีการบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะมีการทําลายปา  เนื่องจากประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรส่ิงแวดลอม มีการเผาปาทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ(ฝุน 2.5 PM)  ขาดการเอาใจใส
ดูแลและหวงแหนธรรมชาติ 
4. ดานสังคม  ละวัฒนธรรม 

การเปล่ียนแปลงทางโลกาภิวัตน  การส่ือสารไรพรมแดน  ทําใหเกิดคานิยมทาง 
วัฒนธรรมท่ีเปล่ียนไป  ประชาชนและเยาวชนหันมาบริโภคสินคาฟุมเฟอยการรับโฆษณา  ส่ือส่ิงพิมพ  ท่ี
เกินจริง  โดยไมมีการพิจารณาอยางรอบคอบ  กอใหเกิดผลกระทบดานสังคม  และวัฒนธรรมบริโภคนิยม  
สงผลกระทบตอวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมเปนอุปสรรคในการอนุรักษวัฒนธรรมอันดีของไทย 
5. การเกษตร 

ปญหาอุปสรรคการพัฒนาทางเกษตรขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร  ทําใหพืชผล 
ทางการเกษตรไดผลผลิตนอยและขาดทุน 
6. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

    ประชาชนมีรายไดนอย  ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  ขาดอาชีพเสริม 
ตนทุนทางการเกษตรสูงข้ึน 
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บทท่ี 3 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง 

แนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลนาทองมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 1)ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง     
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิด 
 ประโยชนสุขแกประชาชน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรมการขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ   
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
นาทอง  ท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
 5) องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

 

โครงสรางการบริหารความเส่ียง 
 องคการบริหารสวนตําบลนาทองกําหนดการบริหารความเส่ียงโดยมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง  ตามคําส่ังท่ี 34/2563  ลงวันท่ี  18 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3  ประกอบดวย 

๑. นายกิตติชัย  วิชาเรือง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาทอง ประธานกรรมการ  

๒. นายบําเพ็ญ  ปญญา  รองปลัด อบต.นาทอง   กรรมการ 

       3. นางภิญญารัตน  ชื่นชม         ผูอํานวยการกองคลัง                            กรรมการ  

4. นายนันทเดช  นันสถิตย หัวหนาสํานักปลัด   กรรมการ 

5. นายศิวพล  แสนสีลา  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 

6. นายฉัตรภัทร  ศิริบุญนาม ผูอํานวยการกองการศึกษา  กรรมการ 

7. นางวรัชยา  โสภากาล      นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ       กรรมการและเลขานุการ 

8. น.ส.พรทิพย  ไชยพัฒน ผช.นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ผูชวยเลขานุการ 

ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งมีหนาท่ี ดังนี้ 
๑) จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในองคกร 
๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในองคกร 

๓) จัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในองคกร 
๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในองคกร 
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วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน    
ทองถ่ิน 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
 ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง รวมถึงประชาชนในตําบล  
 3) เพ่ื อใหการบริหารราชการของ องคการบริหารสวนตําบลนาทอง เปนไปตามหลักบริหารกิจการ
 บานเมืองท่ีดี (Good Governance)  

4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ ( People’s audit)  
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ            
ขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง 
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บทที่  4 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

  เปนกระบวนการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน  COSO (Committee of  Sponsoring   
Organizstion of The Tread Way  Commission)  ท่ีมีข้ันตอนการดําเนินการ  หลักเกณฑในการ 
วิเคราะหประเมินและจัดการความเส่ียงอยางเหมาะสม  โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกัน/ลด  
ความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  กระบวนการดังกลาวจะสําเร็จไดตองมีการสิอสารใหบุคลากรใน  
องคกรไดมีความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารความเส่ียงในทิศทางเดียวกันและควรจัดทําระบบ 
สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหประเมินความเส่ียง 
  กระบวนการและข้ันตอนการบริหารความเส่ียงขององคการบริหารสวนตําบลนาทองท่ีได  
ดําเนินการตามมาตรฐาน COSO มี 7 ข้ันตอนดังนี้ 

1. การกําหนดเปาหมายการบริหารความเส่ียง 
2. การระบุความเส่ียง 
3. การประเมินความเส่ียง 
4. กลยุทธท่ีใชในการจัดการกับแตละความเส่ียง 
5. กิจกรรมการบริหารความเส่ียง 
6. ขอมูลและการส่ือสารดานการบริหารความเส่ียง 
7. การติดตามผลและเฝาระวังความตางๆ 

1.  การกําหนดเปาหมายการบริหารความเส่ียง 
 1.1  องคการบริหารสวนตําบลนาทองมีแผนบริหารความเส่ียง  บริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต  รวมถึงสภาวการณตางๆ  ท่ีจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลนาทอง 
 1.2  ผูบริหารและบุคลากรสามารถระบุความเส่ียง  วิเคราะหความเส่ียง  ประเมินความเส่ียง  และ
จัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
 1.3  สามารถนําแผนบริหารความเส่ียงไปใชในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ  
2.  การระบุความเส่ียง 
 2.1  ความเส่ียง  หมายถึง  โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  ความสูญ
เปลา  หรือเหตุการณท่ีไมพึงประสงค  ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคต  และมีผลกระทบหรือทําใหการดําเนินงาน
ไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค  และเปาหมายขององคกร  ท้ังในดานกลยุทธ  การดําเนินงาน  
การเงิน  และกฎระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 2.2  ปจจัยเส่ียง  หมายถึง  ตนเหตุ  หรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียงท่ีจะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไวโดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน  เม่ือใด    เกิดข้ึนไดอยางไร  และทําไม  ท้ังนี้
สาเหตุของความเส่ียงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง  เพ่ือจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความ
เส่ียงในภายหลังไดอยางถูกตอง 
 2.3  การระบุความเส่ียง  ผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยง  และปจจัยเส่ียง  โดย
คํานึงถึงปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอวัตถุประสงค  และเปาหมายขององคกร  หรือผล
การปฏิบัติงานในระดับองคกรและกิจกรรม  พิจารณาวาเหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกรบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความผิดพลาด/ความเสียหาย/ไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดมีทรัพยสินใดท่ีตองดูแล  
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เก็บรักษา  การระบุปจจัยเส่ียงเริ่มตนจากการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไวแลวจึงระบุปจจัยเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ  โดยองคการบริหารสวน
ตําบลนาทองไดนําหลักธรรมาภิบาลท่ีเกี่ยวของในแตละดานมาเปนปจจัยในการวิเคราะหดวย 
3.  ประเภทความเส่ียง 
 3.1  ความเส่ียงดานกลยุทธ  เกี่ยวของกับการบรรลุเปาหมายและพันธกิจในภาพรวม  โดยความ
เส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเปนความเส่ียงเนื่องจาก  การเปล่ียนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอก  
สงผลตอกลยุทธท่ีกําหนดไวไมสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร/วิสัยทัศน/  หรือเกิดจากการกําหนดกล
ยุทธท่ีขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชนหรือการรวมมือกับองคกรอิสระ  ทําใหโครงการขาดการ
ยอมรับและโครงการไมไดนําไปสูการแกไขปญหาหรือการตอบสนองตอความตองการของผูบริหารหรือผูมี
สวนไดสวนเสียอยางแทจริง  หรือเปนความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนําการตัดสินใจ
นั้นมาใชอยางไมถูกตอง 
 3.2  ความเส่ียงดานการดําเนินงาน  เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  หรือผลการปฏิบัติงาน  
โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร  กระบวนการ  เทคโนโลยี  
บุคลากร สงผลตอประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 
 3.3  ความเส่ียงดานการเงิน  เปนความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน  หรือเปน
ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับการเงินขององคกรท่ีไมสอดคลองกับข้ันตอนการดําเนินการ 
 3.4  ความเส่ียงดานกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการไมสามารถ
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ  หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของได  หรือกฎหมายท่ีมีอยูไมเหมาะสมเปนอุปสรรคตอ
การปฏิบัติงาน 
4.  การประเมินความเส่ียง 
 4.1 การกําหนดเกณฑประเมินมาตรฐาน  เปนการกําหนดระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ  และระดับความเส่ียงโดยคณะทํางานบริหารความเส่ียงของแตละหนวยงาน  ซ่ึง
สามารถกําหนดเกณฑในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท้ังนี้ข้ึนอยูกับขอมูลสภาพแวดลอมในหนวยงานท่ีจะ
เกิดผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบลนาทอง 
 4.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบ  เปนการนําความเส่ียงแตละปจจัยท่ีระบุไวมาประเมินโอกาส
ท่ีจะเกิดเหตุการณความเส่ียงตางๆ  และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย  ซ่ึงจะชวยให
หนวยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณท่ีตั้งไว  ดังนี้  
 4.2.1 โอกาส  ความถี่ในการเกิดเหตุการณตางๆจะเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด  
 4.2.2 ความรุนแรงของผลกระทบมีความรุนแรง  หรือความเสียหายเพียงใด  
 4.3  การวิเคราะหความเส่ียง  เม่ือพิจารณา  โอกาส  ความรุนแรง  ความถี่  ของแตละปจจัยเส่ียง
แลว  ใหนําผลกระทบของความเส่ียง ท้ัง  สํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง มีความเส่ียง
ในระดับใด 
 4.4  การจัดระดับความเส่ียง  เม่ือไดคาระดับความเส่ียงแลว  จะนํามาจัดระดับความรุนแรงของ
ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบลนาทอง  เพ่ือพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมใน
แตละสาเหตุของความเส่ียงใหเหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเส่ียงท่ีเกิดจากความสัมพันธ  
ระหวางโอกาสและผลกระทบท่ีประเมินได จัดเรียงตามลําดับความรุนแรงจากมาก  นอยในข้ันตอนตอไป  
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4.5  การกําหนดแผนภูมิความเส่ียง  เปนการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ี
จะเกิดความเส่ียงและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  ดังนี้ 
 4.5.1  ระดับความเส่ียงต่ํา  
 4.5.2  ระดับความเส่ียงปานกลาง  
 4.5.3  ระดับความเส่ียงสูง  
 4.5.4  ระดับความเส่ียงสูงมาก  
4.6  เกณฑความเส่ียง 
 

ลําดับท่ี ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง วิธีการจัดการความเส่ียง 
1 ระดับความเส่ียงต่ํา 1-5 หลีกเล่ียงความเส่ียง/ยอมรับความเส่ียง 
2 ระดับความเส่ียงปานกลาง 6-10 ยอมรับความเส่ียงแตมีการควบคุม 
3 ระดับความเส่ียงสูง 11-15 การควบคุมความเสียหาย/มีแผนลดความเส่ียง 
4 ระดับความเส่ียงสูงมาก 16-20 ถายโอนความเส่ียง/มีแผนลดความเส่ียงและประเมินซํ้า 

 
5 การจัดทําแผนบริหารความเส่ียง  โดยการนํากลยุทธ  มาตรการ  หรือแผนงาน  หรือแผนงานมาใช 
ปฏิบัติในทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง  เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงหรือลด
ความเสียหายของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความจากความเส่ียงในการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ
รวมท้ังโครงการท่ีมีอยูแตยังไมเพียงพอและนํามาวางแผนจัดการความเส่ียง  โดยมีเปาหมายการวางแผน
จัดการความเส่ียง  คือ 
5.1  ลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
5.2  ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเส่ียงนั้นในกรณีท่ีความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน 
5.3  เปล่ียนผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนของความเส่ียงใหเปนลักษณะท่ีองคกรหรือหนวยงานตองการหรือยอมรับ
ได 
 ทางเลือกในการจัดการความเส่ียง  

1.  การหลีกเล่ียงความเส่ียง  เปนการหลีกเล่ียงโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงโดยการหยุด  การยกเลิก   
หรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะนําไปสูเหตุการณท่ีจะเกิดความเส่ียง 

2. การควบคุมการเสียหาย  ลดความเส่ียงโดยการเพ่ิมและเปล่ียนแปลงข้ันตอนบางสวนของ  
กิจกรรม/โครงการท่ีจะนําไปสูเหตุการณท่ีเปนความเส่ียงรวมถึงลดความนาจะเปนท่ีแหตุการณท่ีเปนความ
เส่ียงจะเกิดข้ึน 

3. การยอมรับความเส่ียง  หากวิเคราะหแลวไมมีวิธีการจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสมเนื่องจากตนทุน  
การจัดการความเส่ียงสูงกวาประโยชนท่ีจะไดรับ  อาจตองยอมรับความเส่ียงแตตองมีมาตรการติดตาม
เพ่ือรองรับผลท่ีจะเกิดข้ึน 

4. การถายโอนความเส่ียง ยกภารกิจท่ีเปนความเส่ียงและการจัดการความเส่ียงใหผูอ่ืน 
6  การรายงานและติดตามผล 
 จะตองมีรายงานและติดตามผลเปนระยะเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการดําเนินงานอยางถูกตองและ
เหมาะสมของวิธีการจัดการความเส่ียง  รวมท้ังติดตามผลการจัดการความเส่ียงท่ีไดมีการดําเนินการไป
แลววาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการบริหารความเส่ียงหรือไม  โดยหนวยงานตองตรวจสอบวาวิธีการ  
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บริหารจัดการความเส่ียงใดมีประสิทธิภาพก็ดําเนินการตอ  หรือวิธีการบริหารจัดการความเส่ียงใดควร
ปรับเปล่ียน  และนําผลการติดตามไปรายงานใหฝายบริหารทราบท้ังนี้กระบวนการตรวจสอบอาจกําหนด
ขอมูลท่ีตองติดตามพรอมท้ังกําหนดความถี่ในการติดตามผล  ดังนี้ 

 
1.  การติดตามผลเปนรายครั้ง  เปนการติดตามตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด เชน  รายเดือนอาจ 

กําหนดเปน  ราย  3  เดือน  6  เดือน  หรือทุกส้ินป  เปนตน 
2.  การติดตามผลในระหวางปฏิบัติงาน  เปนการติดตามผลท่ีรวมอยูในการดําเนินกิจกรรม/ 

โครงการตางๆตามปกติของหนวยงาน 
7  การประเมินการบริหารความเส่ียง 
 คณะทํางานจัดทําระบบการจัดการบริหารความเส่ียงจะตองทําสรุปรายงานผลและประเมินผลการ
บริหารความเส่ียงขององคการบริหารสวนตําบลนาทองเพ่ือใหม่ันใจวาองคการบริหารสวนตําบลนาทองมี
การบริหารความเส่ียงเหมาะสม  ถูกตอง  เพียงพอและมีประสิทธิผล  มาตรการหรือกลไกการควบคุม
ความเส่ียงท่ีดําเนินการสมารถลดและควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนไดจริง  และอยูในระดับท่ียอมรับได  หรือ
ตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม  เพ่ือใหความเส่ียงท่ียังเหลืออยูหลังมีการจัดการอยูในระดับ
ท่ียอมรับได  และใหองคกรมีการบริหารความเส่ียงอยางตอเนื่อง  
7 การทบทวนแผนบริหารความเส่ียง 
 การทบทวนแผนบริหารความเส่ียง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเส่ียง
ในทุกข้ันตอนเพ่ือการปรับปรุงลําพัฒนาแผนงานในการบริหารความเส่ียงใหทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงประจําทุกป 
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บทที่ 5 
แผนบริหารความสี่ยง 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.  2564  องคการบริหารสวนตําบลนาทองไดนําเนินการจัดการและจัดทําแผน
บริหารความเส่ียงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวการณเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนโดยพิจารณาทบทวนจาก
รายงานผลการควบคุมภายในของปงบประมาณ พ.ศ.  2563  โดยรวบรวมจก  สํานัก/กอง/ฝาย ตางๆ
ขององคการบริหารสวนตําบลนาทองรวมถึงขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงและ
ไดดําเนินการตามระดับความเส่ียง  ผลกระทบจากการเกิดความเส่ียงนั้น  แลวคัดเลือกในระดับปานกลาง
ข้ึนไปจนถึงระดับความเส่ียงสูง  เพ่ือกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการควบคุมความเส่ียงท่ีสูง
มาก  และสูง  ใหลดลงมาอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือปราศจากความเส่ียงเลย  สําหรับความเส่ียงในระดับ
ปานกลางก็มีมาตรการควบคุมเพ่ือปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายท่ี
วางไว  ซ่ึงการดําเนินงานตามมาตรการลดความเส่ียงไดพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจายละตนทุน
ท่ีตองใชกับประโยชนท่ีจะไดรับดวย  โดยแผนปฏิบัติความเส่ียง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2564  
ขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง  ประกอบดวย 

1.  วิธีดําเนินงาน (กิจกรรมจัดการควบคุมความเส่ียง) 
2. ผูรับผิดชอบ (สํานัก/กอง/ฝาย )ในแตละกิจกรรมของแผนจัดการบริหารความเส่ียง  
3. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ 
4. กําหนดระยะเวลาดําเนินการของแผนงานนั้น 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สรุปผลการวิเคราะหความเส่ียง 
 

ลําดับท่ี กิจกรรม/โครงการ 
ดานการ

ปฏิบัติงาน 
ดานการเงิน 

ดาน
กฎระเบียบ/
ขอบังคับ 

ดานกลยุทธ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 การพัฒนาบุคลากร 2 2 2 2 สํานักปลัด 
2 การจัดทําแผนอัตรากําลัง 2 2 2 2 สํานักปลัด 
3 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 2 2 2 2 สํานักปลัด 
4 การจัดทําขอบัญญัต ิ 2 2 2 2 สํานักปลัด 
5 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2 2 2 2 สํานักปลัด 
6 การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข 2 2 2 2 สํานักปลัด 
7 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 2 2 2 สํานักปลัด 
8 การรักษาความสงบเรียบรอย 2 2 2 2 สํานักปลัด 
9 การควบคุมภายใน 2 2 2 2 สํานักปลัด 

10 การใชและรักษารถราชการ 2 2 2 2 สํานักปลัด 
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ลําดับท่ี กิจกรรม/โครงการ 
ดานการ

ปฏิบัติงาน 
ดานการเงิน 

ดาน
กฎระเบียบ/

ขอบังคับ 
ดานกลยุทธ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 การจัดทํารายงานสถานะการเงิน 2 2 2 2 กองคลัง 
2 การจัดทําเช็คสั่งจาย 2 2 2 2 กองคลัง 
3 การจัดทํางบทรัพยสิน 2 2 2 2 กองคลัง 
4 การจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 2 2 2 2 กองคลัง 
5 การจัดเก็บเงินรายไดและการนําสงเงิน 2 2 2 2 กองคลัง 
6 การบริหารพัสดุและทรัพยสิน 2 2 2 2 กองคลัง 
7 การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป 2 2 2 2 กองคลัง 

 
 

ลําดับท่ี กิจกรรม/โครงการ 
ดานการ

ปฏิบัติงาน 
ดานการเงิน 

ดาน
กฎระเบียบ/

ขอบังคับ 
ดานกลยุทธ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 งานกอสราง สํารวจและงานออกแบบ 2 2 2 2 กองชาง 
2 การคํานวณราคากลาง 2 2 2 2 กองชาง 
3 การขออนุญาตปลูกสรางตางๆ 2 2 2 2 กองชาง 

 
 

ลําดับท่ี กิจกรรม/โครงการ 
ดานการ

ปฏิบัติงาน 
ดานการเงิน 

ดาน
กฎระเบียบ/

ขอบังคับ 
ดานกลยุทธ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 การดําเนินการเก่ียวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 2 2 2 กองการศึกษา 

2 การขอรับเงินอุดหนุนประจําป 2 2 2 2 กองการศึกษา 

3 การดําเนินโครงการอาหารกลางวันอาหารเสริม(นม) 2 2 2 2 กองการศึกษา 

 
 

ลําดับท่ี กิจกรรม/โครงการ 
ดานการ

ปฏิบัติงาน 
ดานการเงิน 

ดาน
กฎระเบียบ/

ขอบังคับ 
ดานกลยุทธ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 การจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส 2 2 2 2 กองสวัสดิการฯ 

2 การสงเสริมอาชีพระยะสั้น 2 2 2 2 กองสวัสดิการฯ 

3 การสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส 2 2 2 2 กองสวัสดิการฯ 
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ลําดับท่ี กิจกรรม/โครงการ 
ดานการ

ปฏิบัติงาน 
ดานการเงิน 

ดาน
กฎระเบียบ/

ขอบังคับ 
ดานกลยุทธ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการควบคุมปองกันโรคติดตอ 2 2 2 2 กองสาธารณสุข 

2 การรณณงคลดขยะมูลฝอยแบบบรณาการ 2 2 2 2 กองสาธารณสุข 

3 การใชรถราชการ 2 2 2 2 กองสาธารณสุข 

 
 

ลําดับท่ี กิจกรรม/โครงการ 
ดานการ

ปฏิบัติงาน 
ดานการเงิน 

ดาน
กฎระเบียบ/

ขอบังคับ 
ดานกลยุทธ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการป,กตนไมเฉลิมพระเกียรต ิ 2 2 2 2 กองการเกษตร 

2 กิจกรรมปลอยปลาเฉลิมพระเกียรต ิ 2 2 2 2 กองการเกษตร 
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การระบุความเส่ียง (ปงบประมาณ 2563) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  ตําบลนาทอง 

อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
 

โครงการ/กิจกรรม ผลกระทบ/ความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึน 

ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความเส่ียง 

1. การใชดุลพินิจของผูมี
อํานาจในการอนุญาต 
อนุมัติตางๆ 

หากผูมีอํานาจไมยึดหลักความ
ถูกตองยอมเกิดความไมเปนธรรมตอ
พนักงานสวนตําบล 
 

ปจจัยภายนอก – การนําระบบอุปถัมภมาใช
ในการปฏิบัติราชการ 
ปจจัยภายใน – การแบงพรรคแบงพวกของ
พนักงานสวนตําบล ความไมยุติธรรมของผูมี
อํานาจในการตัดสินใจ 

 

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน 

2.การนําทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชประโยชน
สวนตัว 

เกิดการทุจริตเกิดการสิ้นเปลืองโดย
ท่ีราชการไมไดรับประโยชน 

ปจจัยภายนอก – ขาดการควบคุมตรวจสอบ
อยางเครงครัด 
ปจจัยภายใน– ผูปฏิบัติทุจริต 

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงานการเงิน 
และทรัพยากร 
 

3 การจัดซื้อจัดจาง การ
บริหารพัสดุไมถูกตอง 

จัดซื้อจัดจางผิดระเบียบ การเอ้ือ
ผลประโยชนตอพวกพอง มีการ
ทุจริตงบประมาณของทางราชการ
เสียหาย 

ปจจัยภายนอก – ระเบียบกฎหมาย
เปลี่ยนแปลงบอย 
ปจจัยภายใน – มีการรับผลประโยชนจากผู
รับจาง 

 

ความเสี่ยงดานการเงิน
การปฏิบัติงาน 

4.งานซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ 

ไมมีเครื่องมือและอุปกรณปองกัน
เพ่ือความปลอดภัยในการซอมแซม
ระบบไฟฟา 

ปจจัยภายนอก-  
ปจจัยภายใน– เกิดอุบัติเหตุกับเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน 

 
ความเสี่ยงดานการเงิน 
 
 

5.การดูแลบํารุงรักษาและ
ตรวจสอบความชํารุดของ
พัสดุในสํานักงาน 

วัสดุ ครุภัณฑชํารุดเสียหาย ปจจัยภายนอก 
ปจจัยภายใน 
-สิ้นเปลืองงบประมาณ 

 

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน 

 
ความเสี่ยงดานการเงิน 
 
 

6 เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ บานเรือนประชาชนไดรับความ
เสียหายเกิดการสูญเสียทรัพยสิน
และชีวิต 

ปจจัยภายนอก – สภาพดิน  ฟา  อากาศ 
ปจจัยภายใน –อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช 
และกระแสไฟฟา 
 

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน 

 
ความเสี่ยงดานการเงิน 
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การประเมินความเส่ียง  ประจําปงบประมาณ  2563 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  ต. นาทอง  อ.เชียงยืน  จ.มหาสารคาม 

 
ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย

ท่ีอาจเกิดข้ึน 
ปจจัยเสี่ยง/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ความถ่ี ผลกระทบ/ความรุนแรง คะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ผูรับผิดชอบ 

1. การใชดุลพินิจของ
ผูมีอํานาจในการ
อนุญาต อนุมัติตางๆ 

หากผูมีอํานาจไมยึดหลัก
ความถูกตองยอมเกิด
ความไมเปนธรรมตอ
พนักงานสวนตําบล 
 

ปจจัยภายนอก – การนํา
ระบบอุปถัมภมาใชในการ
ปฏิบัติราชการ 
ปจจัยภายใน – การแบง
พรรคแบงพวกของ
พนักงานสวนตําบล 
ความไมยุติธรรมของผูมี
อํานาจในการตัดสินใจ 
 

ดานการปฏิบัติงาน    นอย สํานักปลัด 

2.การนําทรัพยสินของ
ทางราชการไปใช
ประโยชนสวนตัว 

เกิดการทุจริตเกิดการ
สิ้นเปลืองโดยท่ีราชการ
ไมไดรับประโยชน 

ปจจัยภายนอก – ขาด
การควบคุมตรวจสอบ
อยางเครงครัด 
ปจจัยภายใน – ผูปฏิบัติ
ทุจริต 

ดานการปฏิบัติงาน
ดานการเงิน 

   นอย สํานักปลัด 

3 การจัดซื้อจัดจาง 
การบริหารพัสดุไม
ถูกตอง 

จัดซื้อจัดจางผิดระเบียบ 
การเอ้ือผลประโยชนตอ
พวกพอง มีการทุจริต
งบประมาณของทาง
ราชการเสียหาย 

ปจจัยภายนอก – 
ระเบียบกฎหมาย
เปลี่ยนแปลงบอย 
ปจจัยภายใน – มีการรับ
ผลประโยชนจากผูรับจาง 
 
 
 

ดานการปฏิบัติงาน
ดานการเงิน 

   นอย กองคลัง 
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4.งานซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ 

ไมมีเครื่องมือและ
อุปกรณปองกันเพ่ือความ
ปลอดภัยในการซอมแซม
ระบบไฟฟา 

ปจจัยภายนอก-  
ปจจัยภายใน – เกิด
อุบัติเหตุกับเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน 

ดานการปฏิบัติงาน
ดานการเงิน 

   ปานกลาง กองชาง 

5.การดูแลบํารุงรักษา
และตรวจสอบความ
ชํารุดของพัสดุใน
สํานักงาน 
 

วัสดุ ครุภัณฑชํารุด
เสียหาย 

ปจจัยภายนอก 
ปจจัยภายใน 
-สิ้นเปลืองงบประมาณ 
 

ดานการปฏิบัติงาน 
ดานการเงิน 

   ปานกลาง กองคลัง 

6 เกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต ิ

บานเรือนประชาชนไดรับ
ความเสียหายเกิดการ
สูญเสียทรัพยสินและชีวิต 

ปจจัยภายนอก – สภาพ
ดิน  ฟา  อากาศ 
ปจจัยภายใน – อุปกรณ 
เครื่องมือเครื่องใช และ
กระแสไฟฟา 
 

ดานการปฏิบัติงาน 
ดานการเงิน 

   ปานกลาง สํานักปลัด 
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แผนการบริหารความเส่ียงดานการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  2563 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  ต. นาทอง  อ.เชียงยืน  จ.มหาสารคาม 

ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน 
 

ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จท่ี
คาดหมาย 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงภายหลังดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนนรวม 

1. การใชดุลพินิจ
ของผูมีอํานาจใน
การอนุญาต อนุมัติ
ตางๆ 

นอย การพิจารณาอนุญาต  
อนุมัติ ยึดหลัก 
ระเบียบ กฎหมาย
อยางเครงครัด 

เพ่ือใหเกิดความ
เปนธรรมและ
ถูกตอง 

ต.ค.63-ก.ย.64 การพิจารณา
อนุญาต  อนุมัติ
มีความรวดเร็ว
ถูกตอง 
 

 ทุกกอง    

2.การนําทรัพยสิน
ของทางราชการไป
ใชประโยชนสวนตัว 

นอย มีการตรวจสอบโดย
หนวยงานพัสด ุ

เพ่ือลดการเสียหาย
ของทางราชการ 

ต.ค.63-ก.ย.64 ไมมีการนํา
ทรัพยสินของ
ทางราชการไป
ใชสวนตัว 
 

 กองคลัง    

3 การจัดซื้อจัดจาง 
การบริหารพัสดุไม
ถูกตอง 

นอย มีมาตรการความ
โปรงใสในการจัดซื้อ
จัดจางเพ่ือไมให
เจาหนาท่ีเอ้ือ
ประโยชนตอพวก 
พอง 
 
 

เพ่ือใหการจัดซื้อจัด
จางมีความโปรงใส 

ต.ค.63-ก.ย.64 ลดการเอ้ือ
ประโยชนหรือ
ชวยเหลือพวก
พองในการ
จัดซื้อจัดจาง
และเปนไปตาม
มาตรฐาน 

 กองคลัง    

4.งานซอมแซม ปานกลาง มีการตั้งงบประมาณ เพ่ือใหการ ต.ค.63-ก.ย.64 การปฏิบัติงานมี  กองชาง    



30 

 

 

 

ไฟฟาสาธารณะ ใหเพียงพอเพ่ือจัดซื้อ
อุปกรณเพ่ิมความ
ปลอดภัยให
เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน 
 

ปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

5.การดูแล
บํารุงรักษาและ
ตรวจสอบความ
ชํารุดของพัสดุใน
สํานักงาน 
 

นอย มีการควบคุมและ
ตรวจสอบวัสดุ
ครุภัณฑสํานักงาน
เปนประจํา 

เพ่ือรักษาและบํารุง
ทรัพยสินของทาง
ราชการใหพรอมใช
งานไดตลอดเวลา 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 เครื่องมือ
เครื่องใชพรอม
ใชงานได
ทันทวงที 

 กองคลัง    

6 เกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต ิ

ปานกลาง มีการตั้งงบประมาณ
เพ่ือใหความ
ชวยเหลือประชาชน
ในพ้ืนท่ีเมื่อมีภัย
ธรรมชาติเกิดข้ึน มี
การซักซอมแผนใน
การปองกันภัยตางๆ 

เพ่ือชวยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ต.ค.63-ก.ย.64 ชวยเหลือ
ประชาชนได
ทันทวงที มีการ
เตรียมความ
พรอมเมื่อเกิด
ภัยธรรมชาต ิ

 สํานักปลัด    

 
 
 
 
 
 
 

 


	ด้านการบริหาร
	ระเบียบกฎหมาย
	บุคลากร
	งบประมาณ
	ระบบฐานข้อมูล
	การประสานงาน


	ด้านการบริหาร
	2. ระเบียบกฎหมาย
	3. บุคลากร
	4. งบประมาณ
	5. ระบบฐานข้อมูล

	ด้านการเมือง
	ด้านเศรษฐกิจ



