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แนวทางการปฏิบัติงานในการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวน
ตําบลนาทองเพื่อใหมีระบบบริหารความเสี่ยงที่สามารถควบคุมปจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหายใหอยูในระดับที่ยอมรับและ
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ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง หวังเปนอยางยิ่งวาแผนบริหารความเสี่ยงองคการ
บริหารสวนตําบลนาทองฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารและบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ใชถือปฏิบัติตอไป
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หลักการและเหตุผล

บทที่ 1
บทนํา

4

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนองคกรที่มีหนาที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น และระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐาน เปนองคกรที่มีความใกลชิดกับภาค
ประชาชนมากที่สุดยอมตองเผชิญกับความเสี่ยงและตองใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง
เชนเดียวกัน ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการกํากับดูแลที่ดี สรางความคุมคา
และเพิ่มคุณคาใหแกองคกรทั้งดานการบริหารงานงบประมาณ และบุคลากร องคการบริหารสวน
ตําบลนาทองจึงมีนโยบายนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใชในการบริหารจัดการองคกร
การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธที่สําคัญ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และชวยในการบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ เชน การวางแผน การกําหนดกลยุทธ
การติดตาม ควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชทรัพยากรตางๆ เปนไปอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสีย/โอกาสที่ทําใหเกิดความเสียหายแกองคกร
การบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลนาทองมีหลักการและความจําเปนใน
การบริหารความเสี่ยงมาจาก
1. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546หมวดที่ 3 มาตรา 9(1)กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการ
ลวงหนา
2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความ
เสี่ยง
3. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อใหฝายบริหาร/ฝายปฏิบัติการ เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง
2. เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความ
เสี่ยง
3. เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง
4. เพื่อใชเปนเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในหนวยงานทุกระดับขององคการบริหารสวน
ตําบลนาทอง
5. เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารละสรางความเขาใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความ
เสี่ยงกับกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง
6. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองคการบริหารสวนตําบลนา
ทอง
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เปาหมาย
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1. ผูบริหารและบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลนาทองไดมีความรูความเขาใจเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงเพื่อนําไปใชในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
2. ผูบริหารและบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลนาทองสามารถระบุ วิเคราะห
ประเมิน และจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
3. ผูบริหารและบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลนาทองสามารถนําแผนบริหารความ
เสี่ยงไปใชในงานที่รับผิดชอบ
4. ความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานในองคกรไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
5. การบริหารและความรับผิดชอบตอความเสี่ยงถูกกําหนดขึ้นอยางเหมาะสมทั่ว
องคกร
6. การบริหารความเสี่ยงไดรับการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร

ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง

1. เปนสวนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ผูบริหารทุกระดับตระหนักถึง
ความเสี่ยงและสามารถกํากับดูแลองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. สรางฐานขอมูลความรูที่มีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร เปน
แหลงขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจดานตางๆรวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่ตอบสนองตอ
เปาหมายและภารกิจหลักขององคกร ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
3. สะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตางๆที่สําคัญไดทั้งหมด บุคลากรในองคกร
ความเขาใจเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร รวมถึงความเสี่ยงสําคัญที่สงผลกระทบในเชิงลบ
ตอองคกรครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุจากปจจัยภายในองคกร(โครงสรางองคกร บุคลากร
วัฒนธรรมฯลฯ)และจากปจจัยภายนอกองคกร(การเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ)
4. เปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารงาน ผูบริหารมั่นใจวาความเสี่ยงไดรับการจัดการ
อยางเหมาะสมและทันเวลาเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานและการตัดสินใจในดานตางๆ เชน
การวางแผนการกําหนดกลยุทธ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานซึ่งสงผลใหการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนาทองเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และสามารถ
ปกปองผลประโยชน รวมถึงการเพิ่มมูลคาแกองคกร
5. ชวยในการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทําใหรูปแบบ
การตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององคกรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เชน การ
ตัดสินใจ โดยที่ผูบริหารมีความเขาใจในกลยุทธ วัตถุประสงคขององคกร และระดับความเสี่ยง
อยางชัดเจน เปนตน
6. ชวยใหการพัฒนาบริหารและจัดสรรทรัพยกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแล
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละ
กิจกรรม และการเลือกใชมาตรการในการบริหารความเสี่ยง เชน การใชทรัพยากรสําหรับ
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กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ําและสูงยอมแตกตางกัน หรือการเลือกใชมาตรการแตละประเภทยอมใช
ทรัพยากรแตกตางกัน เปนตน

ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง

5

1. ความเสี่ยงหมายถึง เหตุการณ/การกระทําใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน
สถานการณที่ไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย(ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน)
หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายของแผนงาน/โครงการที่สําคัญในแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ
ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแยกเปน 3 สวน ดังนี้
1.1 ปจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทําใหเกิดความเสี่ยง
1.2.เหตุการณเสี่ยง คือ เหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน หรือ นโยบาย
1.3. ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่นาจะเกิดขึ้นจาเหตุการณเสี่ยง
2. .ปจจัยเสี่ยงปจจัยเสี่ยง หมายถึง ตนเหตุ หรือ สาเหตุ ที่มาของความเสี่ยงที่จะทําใหไม
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยตองระบุไดดวยวาเหตูการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อได และเกิดขึ้นได
อยางไร และทําไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและ
กําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง
3. การประเมินความเสี่ยงหมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงการวิเคราะหความเสี่ยง
และจัดลําดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด หมายถึง
ความถี่ หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง หมายถึง สถานะความ
เสี่ยงที่ไดจากการประเมินโอกาสและผลกระทบแตละปจจัยเสี่ยง แบงเปน 4 ระดับ คือ สูงมาก
สูง ปานกลาง และ ต่ํา
4. การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและ
ควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดําเนินการตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายจากการดําเนินการที่ไมเปนไปตามแผน เพื่อใหระดับความเสี่ยงและผลกรทบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยูในระดับที่สามารถยอมรับได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางเปนระบบ ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวแบงเปน 4 แนวทางหลัก ดังนี้
1) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมที่มีอยู
ในปจจุบัน ซึ่งไมตองดําเนินการใดๆ เชนกรณีที่มีความเสี่ยงระดับไมรุนแรงและไมคุมคาที่จะ
ดําเนินการใดๆใหขออนุมัติรับความรุนแรงไวและไมดําเนินการใดๆ
2) การควบคุม หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดแตตองมีการแกไขวิธีการ
ควบคุม หรือมีการควบคุมเพิ่มเติมเพื่อใหมีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เชน การปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน การจัดทํามาตรฐานการควบคุม
3) การยกเลิก หรือ หลีกเลี่ยง หมายถึงการที่ความเสี่ยงนั้นไมสามารถยอมรับไดและ
ตองจัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขของการดําเนินงาน เชน การหยุดดําเนินงานหรือ
กิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการดําเนินงานการลดขนาด
ของงานหรือกิจกรรมลง
4) การโอนยาย หรือ แบง หมายถึง การโอนยาย หรือแบงความเสี่ยงไปใหผูอื่นชวย

[

รับผิดชอบ เชน การจางบุคคลภายนอกมาดําเนินการแทน การทําประกันภัย
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1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ เกี่ยวของกับการบรรลุเปาหมายและพันธกิจในภาพรวมโดยความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอก
สงผลตอกลยุทธที่กําหนดไวไมสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร/วิสัยทัศนหรือเกิดจากการกําหนดกล
ยุทธที่ขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชนหรือการรวมมือกับองคกรอิสระทําใหโครงการขาดการ
ยอมรับและโครงการไมไดนําไปสูการแกไขปญหาหรือการตอบสนองตอความตองการของผูบริหารหรือผู
มีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง หรือเปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนําการ
ตัดสินใจนั้นมาใชอยางไมถูกตอง
2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการ
ปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/
กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ
3. ความเสี่ยงดานการเงิน เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เชน
การบริหารเงินไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณหรือเปน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคกร เชน การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไม
สอดคลองกับขั้นตอนการดําเนินการเปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะห การวางแผน
การควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับตางๆ โดยความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัย หรือความไมครอบคลุมของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การรางสัญญาที่ไมคลอบ
คลุมการดําเนินงาน
ในการวิเคราะหความเสี่ยงนั้น จะพิจารณาปจจัยเสี่ยงจากดานตางๆ โดยนําแนวคิดเรื่อง
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของในแตละดานมาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเสี่ยงดวย ทั้งนี้ความเสี่ยง
เรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาล ไดแก
1. ประสิทธิภาพ
2. ประสิทธิผล
3. การมีสวนรวม
4. ความโปรงใส
5. การตอบสนอง
6. ภาระรับผิดชอบ
7. นิติธรรม
8. การกระจายอํานาจ
9. ความเสมอภาค

[
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หลักประสิทธิภาพ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยการใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคกร
สามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมี
สวนไดสวนเสียทุกกลุม
หลักประสิทธิผล ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงความสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทาง ยุทธศาสตรและเปาประสงคที่
ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล
และพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่อง และเปนระบบ
หลักการมีสวนรวม กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียทุก
กลุมมีโอกาสเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา
ประเด็นที่สําคัญ ที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทางรวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ
และรวมกระบวนการพัฒนา
หลักความโปรงใส กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย ละ
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุก
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได
หลักภาระรับผิดชอบ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และผลงานตอ
เปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
หลักนิติธรรม การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการ
ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
หลักการกระจายอํานาจ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ จาก
สวนราชการสวนกลาง ใหแกหนวยการปกครองอื่น(ราชการสวนทองถิ่น และภาคประชาชน
ดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดําเนินงานใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อผล
การดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ ทั้งนี้การกระจายอํานาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรตองมีความรู
ความสามารถและขอมูลสนับสนุนเพื่อใหเกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม
หลักความเสมอภาค การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการ
แบงแยกดาน ชาย/หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ สภาพทางกาย สถานะ ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษา และอื่นๆ

[
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1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง
ตําบลนาทองเปนหนึ่งใน 8 ตําบล ของอําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามอยูทางทิศตะวันตก
เฉียงใตของอําเภอเชียงยืนฯ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทองอยูหางจากอําเภอเชียง
ยืนฯ ประมาณ 7 กิโลเมตร ตามถนนสายโคกสูง- ขามเปย(มค.3016)
1.2 เนื้อที่
ตําบลนาทองมีเนื้อที่ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,750 ไร
1.3 ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ของตําบลนาทองเปนที่ราบลุมบางสวน ไดแก บานแบกหมูที่ 1,7,8 ซึ่งมีคลอง
ชลประทานไหลผานทําใหเกษตรกรมีการทําการเกษตรไดในทุกฤดู เชน ขาวนาป ,ขาวนาปรัง,ปลูก
แตงกวา,แตงแคนตาลูป,หนอไมฝรั่งและพืชผลการเกษตรอื่น ๆ และมีสภาพเปนที่ราบสูงในบางสวน
ไดแก บานดอนหัน , ทัพมา ซึ่งมักประสบปญหาภัยแลงมีการอาศัยน้ําฝนทํานาเพียงอยางเดียวสําหรับ
บานนาทองหมูที่ 3,9 มีหวยคอไหลผานเกษตรกรจึงใชเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรควบคูไปกับ
น้ําฝน
1.4 จํานวนหมูบานจํานวนหมูบานในเขตตําบลนาทองมีทั้งหมด11 หมูบานและอยูในเขต อบต.
ทั้ง 11หมูบาน ไดแก
หมูที่ 1 บานแบก
หมูที่ 2 บานทัพมา
หมูที่ 3 บานนาทอง
หมูที่ 4 บานดอนหัน
หมูที่ 5 บานหนองแวง
หมูที่ 6 บานทัพมา
หมูที่ 7 บานแบก
หมูที่ 8 บานแบก
หมูที่ 9 บานนาทอง
หมูที่ 10 บานดอนหัน
หมูที่ 11 บานวังน้ําใส
1.5 ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 5,605คน แยกเปนชาย 2,829คน หญิง 2,776คน
มีความหนาแนนเฉลี่ย 187.93คน / ตารางกิโลเมตร
อํานาจหนาที่
อบต.มีหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
1. พัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2. มีหนาที่ตองทํา ดังนี้

[
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(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนนทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
(3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ
(7) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(9)ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม
ความจําเปนและสมควร
3. มีหนาที่ที่อาจทํากิจกรรมในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
(1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ใหมีการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(3) ใหมีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(4)ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา กรพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ
(5) ใหมีการสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
(6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลนาทอง
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทางดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานแหลงน้ํา
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาทางดานการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 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 สรางงานเพิ่มรายได สงเสริมการเรียนรู รักษาสิ่งแวดลอม
เอาชนะความจน ชุมชนเขมแข็ง”
วิสัยทัศน ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น
พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น
1.ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 เสริมสรางและบํารุงรักษา
- ปรับปรุงและกอสรางเสนทางคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหสอดคลอง สาธารณูปโภคสาธารณูปการ และพัฒนาโครงขายการ
กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน ขนสงใหเปนระบบเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
- กอสรางและปรับปรุงระบบการประปาเพื่อการอุปโภค
บริโภคของประชาชนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
1.2 จัดใหมีการสื่อสารโทรคมนาคม
- การติดตั้งหลอดไฟ เพื่อเพิ่มแสงสวางใหทั่วถึง
ครอบคลุมทุกพื้นที่
- ขยายเขตการใหบริการทางดานการสื่อสารโทรคมนาคม
ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่ขององคการบริหาร
2. ดานแหลงน้ํา
สวนตําบล
2.1 จัดใหมีการพัฒนาแหลงน้ําที่ตื้นเขิน - ขุดลอกหนองน้ําเพื่อการเกษตร แกไขปญหาขาดน้ําในการโดยการขุดลอกแหลงน้ําใหประสิทธิภาพ
ทําการเกษตร และแกไขภัยแลง
3.. ดานเศรษฐกิจ
3.1 ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและมี
- สงเสริมการดํารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งตนเอง
รายไดพอเพียงตอการดํารงชีพ
- สงเสริมใหมีการรวมกลุมในรูปแบบตาง ๆ
- สงเสริมใหมีการฝกอบรมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน
- สงเสริมใหมีตลาดรองรับผลผลิตเพื่อเพิ่มชองทางการ
จําหนายสินคาของชุมชน
3.2 สงเสริมใหประชาชนรูจักใชภูมิ
- สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนรูจักการใชภูมิปญญา
ปญญาทองถิ่นในการดํารงชีวิตและการ
ทองถิ่นในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ
- สงเสริมการจัดตั้งรานคาชุมชนเพื่อจําหนายสินคาอุปโภค
บริโภค
3.3 ใหมีบริการดานเศรษฐกิจอยางมี
- พัฒนาระบบและเผยแพรขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจ
ประสิทธิภาพโดยรวมมือกับภาคเอกชน
- ยกระดับมาตรฐานดานเศรษฐกิจ โดยเนนถึง
ความรวมมือกับชุมชนอยางใกลชิด
- สงเสริมการฝกอาชีพแกราษฎรที่วางงานอยางทั่วถึง
3.4 ประชาชนไดรับการฝกอาชีพอยางทั่วถึง - สงเสริมการประกอบอาชีพตามความถนัดของประชาชน
พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น
มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ
วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น
4.. ดานสังคม
4.1 ใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส ผู - สนับสนุนงบประมาณชวยเหลือ ผูดอยโอกาส ผูพิการ
พิการ คนชรา ใหมีชีวิตที่ดีขึ้น
คนชรา ใหมีรายไดในการเลี้ยงชีพ

[

4.2 สงเสริมการรวมกลุมของประชาชน
ในการพัฒนาทองถิ่น
5. ดานการเมืองการบริหาร
5.1 ใหความรูแก สมาชิกสภา อบต.
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภา
ทองถิ่นตอประชาชน
5.2 ใหความรูแกประชาชนในบทบาท
หนาที่ของอบต. ตอประชาชน
5.3 สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
6. ดานสาธารณสุข
6.1 กําจัดโรคเฝาระวัง และปองกัน
โรคติดตอรายแรงที่อาจเกิดขึ้นใน
พื้นที่ตําบลนาทองเชน ไขเลือด
โรคพิษสุนัขบา เปนตน
6.2 แกไขปญหาสาธารณสุขหมูบาน
7. ดานการศึกษา
ประชาชนไดรับบริการทางการศึกษาทุก
ระดับที่เหมาะสมอยางกวางขวาง และทั่วถึง
โดยนําภูมิปญญาทองถิ่น องคกรศาสนาและ
เทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

8. ดานทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน โดยสงเสริมให
ประชาชนมีความรู มีจิตสํานึก และมีสวน
รวมในการจัดการ

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมประชาคมหมูบาน
ตําบลในการพัฒนาทองถิ่น
- จัดโครงการอบรมใหความรูแกสมาชิกสภา อบต.เกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ของ อบต.ตอประชาชน
- จัดโครงการประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในบทบาท
หนาที่ของ อบต. ตอประชาชน
- จัดใหมีการอบรมประชาชาคมในพื้นที่ตํานาทองไดเขาใจ
การปกครองระบบประชาธิปไตย
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ในการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ เชน ทรายอะเบท
กําจัดลูกน้ํายุงลาย น้ํายาเคมีในการกําจัดยุงลาย จัดซื้อ
รองเทาบูทใหกับประชาชนในการปองกันโรคเลปโตสไปโรซีส
- สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
แกประชาชน
- การรณรงคใหประชาชนเห็นความสําคัญของการศึกษา
สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทุกเพศ ทุกวัยไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางนอย 12 ป ตามอัธยาศัยและ
ความเหมาะสม
- สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางสม่ําเสมอโดย
เนนใหมีการประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นและวิถีชาวบานบาน
ใหเกิดการผสมผสานกับองคความรูทางวิชาการอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน ผูนําองคกรชุมชนมี
ความเขาใจในการกระจายอํานาจ การจัดการศึกษา ใน
ระดับโรงเรียน สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อใหความรวมมือและเขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพกับประชาชนอยางแทจริง
- สนับสนุนการจัดตั้งกลุมอนุรักษธรรมชาติอาสาสมัคร
พิทักษสิ่งแวดลอม
- จัดใหมีระบบและจัดหาอุปกรณในการพิทักษรักษา
สิ่งแวดลอม

[

9. ดานประเพณีวัฒนธรรม

สงเสริมการอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
9.1

- สงเสริมใหมีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดลอมภายใน
หมูบาน ชุมชน เชน การปลูกปา การดูแลรักษาปาชุมชน
การรณรงคลดการใชสารเคมีทั้งบานเรือนและทางการ
เกษตร โดยใชพืชสมุนไพรธรรมชาติและปุยชีวภาพ เปนตน
- สนับสนุนใหมีสถานที่ และพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย
-ปองกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานบุญประเพณีทองถิ่น
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมตําบลนา
ทอง

[

การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณองคกร
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การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถิ่นในปจจุบัน เปนการประเมินโดย
วิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคาม หรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนา
ดานตางๆของทองถิ่น รวมทั้งการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของทองถิ่น อันเปนสภาวะแวดลอมภายใน
ของทองถิ่น ซึ่งทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถิ่นในปจจุบัน ทั้งนี้โดยใชเทคนิค
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 เพื่อสะดวกในการบริหารงาน และสามารถใหบริการแกประชาชน
ไดอยางทั่งถึง
2. ระเบียบกฎหมาย
กฎหมายทองถิ่น ไดมีตราขอบัญญัติทองถิ่นไว เพื่อกําหนดใหประชาชนในทองถิ่นปฏิบัติตามเพื่อ
ความเปนระเบียบเรียบรอยและเพื่อปองกันอันตรายทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้น ตามภารกิจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้การออกขอบัญญัติทองถิ่นนั้น ตองอาศัย กฎหมายที่ใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลเทานั้นจึง
สามารถตราขอบัญญัติได ซึ่งขณะนี้ไดมีการตราขอบัญญัติวาดวย การควบคุม กิจการอันเปนอันตราย การ
กําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
3. บุคลากร
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่องคการบริหารสวนตําบลนาทอง เปนบุคลากรที่มีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานในองคกรและประชาชนในพื้นที่
4. งบประมาณ
การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ รายได รายจายประจําป ขององคการบริหารสวนตําบลนาทองเปน
ลักษณะจําแนกตาม แผนงานแตละแผนตามภารกิจ อํานาจหนาที่ เปนสิ่งที่องคการบริหารสวนตําบลนาทอง
ตองนํามาบริหารใหเปนไปดวยความเรียบรอย และงบประมาณที่ไดรับอุดหนุนจากรัฐบาล
5. ระบบฐานขอมูล
มีการจัดเก็บ ขอมูลจปฐ. กชช2ค. ขอมูลอื่นๆ ตามความจําเปนและเปนครั้งคราว
6. การประสานงาน
องคการบริหารสวนตําบลนาทองซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลจากทางอําเภอ และการประสานงานจากอื่นจาก
กระทรวงตางๆที่ปฏิบัติงานในอําเภอและจังหวัดเพื่อตอบสนองการดําเนินการจากสวนกลางและ

[
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สวนภูมภาค ซึ่งมีเปาหมายเดียวกันคือ การแกปญหาความเดือดรอน ความอยูดีกินดีของประชาชนเปน
สําคัญ งานสวนใหญขององคการบริหารสวนตําบลจึงเนนหนักไปทางสนับสนุนดานขอมูลและเอื้อเฟอสถานที่
ตามที่รองขอและสนับสนุนงบประมาณ
7. ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ
องคการบริหารสวนตําบลนาทองมีเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอตอการ
ปฏิบัติภารกิจงานในองคกร

ปจจัยภายใน (จุดออน) ประกอบดวย

1. ดานการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลนาทองเปนองคกรขนาดกลาง แบงออกเปน 7 กอง คือ สํานักปลัด
กองคลัง กองชาง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองการเกษตร ซึ่ง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองการเกษตร ยังขาดบุคลากรจึงทําใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิด
ขอผิดพลาดได
2. ระเบียบกฎหมาย
มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎหมาย หนังสือคําสั่งตาง
me.sh9k,w,jmyo
3. บุคลากร
4. งบประมาณ
มีการบริหารงบประมาณรายได รายจายตามอํานาจหนาที่ขององคกรในการดําเนินโครงการ
หากแตงบประมาณที่ไดรับมีจํากัดจึงไมสามารถแกไขปญหาไดทันทวงทีและบางโครงการใชงบประมาณสูงจึง
ตองขอสนับสนุนจากสวนราชการอื่น ซึ่งมีขอจํากัดเชนขาดการประสานงานอยางตอเนื่อง
5. ระบบฐานขอมูล
มีการจัดเก็บขอมูลจปฐ. กชช2 ค.ขอมูลอื่นตามความจําเปนและเปนครั้งคราวแตขอมูลที่
ไดไมอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง ไมสมบูรณ ไมครบ

ปจจัยภายนอก (วิเคราะหโอกาส)

1. ดานการเมือง
มีความขัดแยงในการบริหารงาน เกิดกลุมผลประโยชนในองคกร
2. ดานเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง ยังไมไดรับการพัฒนาจึงตองการการ
สงเสริมและสนับสนุนใหมีผลิตภัณฑที่เปนรายไดของประชาชน
ภัยคุกคาม
1. ภาวการณทางเศรษฐกิจมีความผันผวน เชน ราคาน้ํามันสูง ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
2. ความผันผวนทางสภาพ ดิน ฟา อากาศ ทําใหเกิดภัยพิบัติบอยครั้ง
3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทําใหนโยบายของรัฐบาลขาดความตอเนื่อง
4. การแขงขันในตลาดโลกทําใหเกิดคูแขงทางการผลิต
3. นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย
1. การแกไขปญหาความยากจน การสรางรายได ลดรายจาย และเพิ่มการขยายโอกาส
2. การชวยเหลือดานเงินทุน เพื่อประกอบอาชีพสรางรายได สงผลใหเกิดการกระจายรายได
3. การปราบปรามยาเสพติดทําใหเยาวชนและประชาชนในพื้นที่มีความเขมแข็ง

[

4. การปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นในวงราชการและเอกชน เพื่อใหเกิดความ
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได

ปจจัยภายนอก (วิเคราะหอุปสรรค/ขอจํากัด)
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1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1. การคมนาคมในพื้นที่ยังไมทั่วถึงโดยเฉพาะถนนทางการเกษตรยังไมสัญจรไป-มาไม
สะดวก
1.2. ไฟฟาสาธารณะ ยังไมครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่
1.3. การระบายน้ําในพื้นที่ชุมชนยังไมครอบคลุมในหลายชุมชน
2. ดานการเมือง การบริหาร
ประชาชนขาดการมีสวนรวม เนื่องจากยังไมเขาใจในบทบาทการทํางานและไมมีความ
รวมมือรวมใจในความตองการ และการรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่น
3. ดานการอนุรักษทรัพยพยากรณธรรมชาติ
มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะมีการทําลายปา เนื่องจากประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม มีการเผาปาทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ(ฝุน 2.5 PM) ขาดการเอาใจใส
ดูแลและหวงแหนธรรมชาติ
4. ดานสังคม ละวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางโลกาภิวัตน การสื่อสารไรพรมแดน ทําใหเกิดคานิยมทาง
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ประชาชนและเยาวชนหันมาบริโภคสินคาฟุมเฟอยการรับโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ ที่
เกินจริง โดยไมมีการพิจารณาอยางรอบคอบ กอใหเกิดผลกระทบดานสังคม และวัฒนธรรมบริโภคนิยม
สงผลกระทบตอวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมเปนอุปสรรคในการอนุรักษวัฒนธรรมอันดีของไทย
5. การเกษตร
ปญหาอุปสรรคการพัฒนาทางเกษตรขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร ทําใหพืชผล
ทางการเกษตรไดผลผลิตนอยและขาดทุน
6. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประชาชนมีรายไดนอย ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ขาดอาชีพเสริม
ตนทุนทางการเกษตรสูงขึ้น

[

บทที่ 3
แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง
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แนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลนาทองมีวัตถุประสงคเพื่อ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1)ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง
รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรมการขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
นาทอง ที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
5) องคการบริหารสวนตําบลนาทอง มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน

โครงสรางการบริหารความเสี่ยง

องคการบริหารสวนตําบลนาทองกําหนดการบริหารความเสี่ยงโดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ตามคําสั่งที่ 68/2564 ลงวันที่ 5เดือนเมษายนพ.ศ. ๒๕๖4 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 ผูอํานวยการ กองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
6. นายฉัตรภัทร ศิริบุญนาม
ผูอํานวยการกองการศึกษา กรรมการ
7นางวรัชยา โสภากาล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
8. น.ส.พรทิพย ไชยพัฒน ผช.นักวิเคราะหนโยบายและแผน ผูชวยเลขานุการ
ใหผูที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
๑) จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในองคกร
๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในองคกร
๓) จัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในองคกร
๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในองคกร

[

วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง
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1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง รวมถึงประชาชนในตําบล
3) เพื่
อให การบริหารราชการของ องคการบริหารสวนตําบลนาทอง เปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ ( People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง

[

บทที่ 4
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
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เปนกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน
COSO (Committee of Sponsoring
Organizstion of The Tread Way Commission) ที่มีขั้นตอนการดําเนินการ หลักเกณฑในการ
วิเคราะหประเมินและจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกัน/ลด
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได กระบวนการดังกลาวจะสําเร็จไดตองมีการสิอสารใหบุคลากรใน
องคกรไดมีความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันและควรจัดทําระบบ
สารสนเทศเพื่อการวิเคราะหประเมินความเสี่ยง
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลนาทองที่ได
ดําเนินการตามมาตรฐาน COSO มี 7 ขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง
2. การระบุความเสี่ยง
3. การประเมินความเสี่ยง
4. กลยุทธที่ใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง
5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ขอมูลและการสื่อสารดานการบริหารความเสี่ยง
7. การติดตามผลและเฝาระวังความตางๆ
1. การกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง
1.1 องคการบริหารสวนตําบลนาทองมีแผนบริหารความเสี่ยง บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวการณตางๆ ที่จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลนาทอง
1.2 ผูบริหารและบุคลากรสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ
จัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
1.3 สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใชในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
2. การระบุความเสี่ยง
2.1 ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญ
เปลา หรือเหตุการณที่ไมพึงประสงค ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทําใหการดําเนินงาน
ไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร ทั้งในดานกลยุทธ การดําเนินงาน
การเงิน และกฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ
2.2 ปจจัยเสี่ยง หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไวโดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นไดอยางไร และทําไม ทั้งนี้
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความ
เสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง
2.3 การระบุความเสี่ยง ผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยง และปจจัยเสี่ยง โดย
คํานึงถึงปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร หรือผล
การปฏิบัติงานในระดับองคกรและกิจกรรม พิจารณาวาเหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกรบวนการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด/ความเสียหาย/ไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดมีทรัพยสินใดที่ตองดูแล
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เก็บรักษา การระบุปจจัยเสี่ยงเริ่มตนจากการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวแลวจึงระบุปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยองคการบริหารสวน
ตําบลนาทองไดนําหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของในแตละดานมาเปนปจจัยในการวิเคราะหดวย
3. ประเภทความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ เกี่ยวของกับการบรรลุเปาหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอก
สงผลตอกลยุทธที่กําหนดไวไมสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร/วิสัยทัศน/ หรือเกิดจากการกําหนดกล
ยุทธที่ขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชนหรือการรวมมือกับองคกรอิสระ ทําใหโครงการขาดการ
ยอมรับและโครงการไมไดนําไปสูการแกไขปญหาหรือการตอบสนองตอความตองการของผูบริหารหรือผูมี
สวนไดสวนเสียอยางแทจริง หรือเปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนําการตัดสินใจ
นั้นมาใชอยางไมถูกตอง
3.2 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน
โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร กระบวนการ เทคโนโลยี
บุคลากร สงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ
3.3 ความเสี่ยงดานการเงิน เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน หรือเปน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคกรที่ไมสอดคลองกับขั้นตอนการดําเนินการ
3.4 ความเสี่ยงดานกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถ
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของได หรือกฎหมายที่มีอยูไมเหมาะสมเปนอุปสรรคตอ
การปฏิบัติงาน
4. การประเมินความเสี่ยง
4.1 การกําหนดเกณฑประเมินมาตรฐาน เปนการกําหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยงโดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงาน ซึ่ง
สามารถกําหนดเกณฑในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูลสภาพแวดลอมในหนวยงานที่จะ
เกิดผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบลนาทอง
4.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบ เปนการนําความเสี่ยงแตละปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาส
ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย ซึ่งจะชวยให
หนวยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณที่ตั้งไว ดังนี้
4.2.1 โอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณตางๆจะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด
4.2.2 ความรุนแรงของผลกระทบมีความรุนแรง หรือความเสียหายเพียงใด
4.3 การวิเคราะหความเสี่ยง เมื่อพิจารณา โอกาส ความรุนแรง ความถี่ ของแตละปจจัยเสี่ยง
แลว ใหนําผลกระทบของความเสี่ยง ทั้ง สํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง มีความเสี่ยง
ในระดับใด
4.4 การจัดระดับความเสี่ยง เมื่อไดคาระดับความเสี่ยงแลว จะนํามาจัดระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบลนาทอง เพื่อพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมใน
แตละสาเหตุของความเสี่ยงใหเหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ
ระหวางโอกาสและผลกระทบที่ประเมินได จัดเรียงตามลําดับความรุนแรงจากมาก นอยในขั้นตอนตอไป
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4.5 การกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง เปนการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนี้
4.5.1 ระดับความเสี่ยงต่ํา
4.5.2 ระดับความเสี่ยงปานกลาง
4.5.3 ระดับความเสี่ยงสูง
4.5.4 ระดับความเสี่ยงสูงมาก
4.6 เกณฑความเสี่ยง
ลําดับที่
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงต่ํา
ระดับความเสี่ยงปานกลาง
ระดับความเสี่ยงสูง
ระดับความเสี่ยงสูงมาก

คะแนนระดับความเสี่ยง
1-5
6-10
11-15
16-20

วิธีการจัดการความเสี่ยง
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง/ยอมรับความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยงแตมีการควบคุม
การควบคุมความเสียหาย/มีแผนลดความเสี่ยง
ถายโอนความเสี่ยง/มีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ํา

5 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยการนํากลยุทธ มาตรการ หรือแผนงาน หรือแผนงานมาใช
ปฏิบัติในทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลด
ความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความจากความเสี่ยงในการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ
รวมทั้งโครงการที่มีอยูแตยังไมเพียงพอและนํามาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยมีเปาหมายการวางแผน
จัดการความเสี่ยง คือ
5.1 ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
5.2 ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
5.3 เปลี่ยนผลลัพธที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงใหเปนลักษณะที่องคกรหรือหนวยงานตองการหรือยอมรับ
ได
ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เปนการหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยการหยุด การยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนําไปสูเหตุการณที่จะเกิดความเสี่ยง
2. การควบคุมการเสียหาย ลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางสวนของ
กิจกรรม/โครงการที่จะนําไปสูเหตุการณที่เปนความเสี่ยงรวมถึงลดความนาจะเปนที่แหตุการณที่เปนความ
เสี่ยงจะเกิดขึ้น
3. การยอมรับความเสี่ยง หากวิเคราะหแลวไมมีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเนื่องจากตนทุน
การจัดการความเสี่ยงสูงกวาประโยชนที่จะไดรับ อาจตองยอมรับความเสี่ยงแตตองมีมาตรการติดตาม
เพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
4. การถายโอนความเสี่ยง ยกภารกิจที่เปนความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงใหผูอื่น
6 การรายงานและติดตามผล
จะตองมีรายงานและติดตามผลเปนระยะเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการดําเนินงานอยางถูกตองและ
เหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดําเนินการไป
แลววาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงหรือไม โดยหนวยงานตองตรวจสอบวาวิธีการ
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บริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ดําเนินการตอ หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควร
ปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามไปรายงานใหฝายบริหารทราบทั้งนี้กระบวนการตรวจสอบอาจกําหนด
ขอมูลที่ตองติดตามพรอมทั้งกําหนดความถี่ในการติดตามผล ดังนี้

1. การติดตามผลเปนรายครั้ง เปนการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กําหนด เชน รายเดือนอาจ
กําหนดเปน ราย 3 เดือน 6 เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน
2. การติดตามผลในระหวางปฏิบัติงาน เปนการติดตามผลที่รวมอยูในการดําเนินกิจกรรม/
โครงการตางๆตามปกติของหนวยงาน
7 การประเมินการบริหารความเสี่ยง
คณะทํางานจัดทําระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงจะตองทําสรุปรายงานผลและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลนาทองเพื่อใหมั่นใจวาองคการบริหารสวนตําบลนาทองมี
การบริหารความเสี่ยงเหมาะสม ถูกตอง เพียงพอและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุม
ความเสี่ยงที่ดําเนินการสมารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดจริง และอยูในระดับที่ยอมรับได หรือ
ตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อใหความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูหลังมีการจัดการอยูในระดับ
ที่ยอมรับได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
7 การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอนเพื่อการปรับปรุงลําพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงประจําทุกป
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนตําบลนาทองไดนําเนินการจัดการและจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวการณเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาทบทวนจาก
รายงานผลการควบคุมภายในของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรวบรวมจก สํานัก/กอง/ฝาย ตางๆ
ขององคการบริหารสวนตําบลนาทองรวมถึงขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ไดดําเนินการตามระดับความเสี่ยง ผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยงนั้น แลวคัดเลือกในระดับปานกลาง
ขึ้นไปจนถึงระดับความเสี่ยงสูง เพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการควบคุมความเสี่ยงที่สูง
มาก และสูง ใหลดลงมาอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือปราศจากความเสี่ยงเลย สําหรับความเสี่ยงในระดับ
ปานกลางก็มีมาตรการควบคุมเพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่
วางไว ซึ่งการดําเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยงไดพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจายละตนทุน
ที่ตองใชกับประโยชนที่จะไดรับดวย โดยแผนปฏิบัติความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง ประกอบดวย
1. วิธีดําเนินงาน (กิจกรรมจัดการควบคุมความเสี่ยง)
2. ผูรับผิดชอบ (สํานัก/กอง/ฝาย )ในแตละกิจกรรมของแผนจัดการบริหารความเสี่ยง
3. งบประมาณที่ใชดําเนินการ
4. กําหนดระยะเวลาดําเนินการของแผนงานนั้น
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยง
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กิจกรรม/โครงการ
การพัฒนาบุคลากร
การจัดทําแผนอัตรากําลัง
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
การจัดทําขอบัญญัติ
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรียบรอย
การควบคุมภายใน
การใชและรักษารถราชการ

ดานการ
ปฏิบัติงาน
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ดาน
ดานการเงิน กฎระเบียบ/ ดานกลยุทธ
ขอบังคับ
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

[
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ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ลําดับที่
1
2
3

ลําดับที่
1
2
3

ลําดับที่
1
2
3

กิจกรรม/โครงการ
การจัดทํารายงานสถานะการเงิน
การจัดทําเช็คสั่งจาย
การจัดทํางบทรัพยสิน
การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
การจัดเก็บเงินรายไดและการนําสงเงิน
การบริหารพัสดุและทรัพยสิน
การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป

กิจกรรม/โครงการ
งานกอสราง สํารวจและงานออกแบบ
การคํานวณราคากลาง
การขออนุญาตปลูกสรางตางๆ

กิจกรรม/โครงการ
การดําเนินการเกี่ยวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
การขอรับเงินอุดหนุนประจําป

การดําเนินโครงการอาหารกลางวันอาหารเสริม(นม)

กิจกรรม/โครงการ
การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส
การสงเสริมอาชีพระยะสั้น
การสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส

ดานการ
ปฏิบัติงาน
2
2
2
2
2
2
2

ดานการ
ปฏิบัติงาน
2
2
2

ดานการ
ปฏิบัติงาน
2
2
2

ดานการ
ปฏิบัติงาน
2
2
2

ดาน
ดานการเงิน กฎระเบียบ/
ขอบังคับ
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ดาน
ดานการเงิน กฎระเบียบ/
ขอบังคับ
2
2
2
2
2
2

ดาน
ดานการเงิน กฎระเบียบ/
ขอบังคับ
2
2
2
2
2
2

ดาน
ดานการเงิน กฎระเบียบ/
ขอบังคับ
2
2
2
2
2
2

ดานกลยุทธ
2
2
2
2
2
2
2

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง

ดานกลยุทธ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

2
2
2

กองชาง
กองชาง
กองชาง

ดานกลยุทธ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

2
2
2

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

ดานกลยุทธ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

2
2
2

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

[
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ลําดับที่
1
2
3

ลําดับที่
1
2

กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมการควบคุมปองกันโรคติดตอ
การรณณงคลดขยะมูลฝอยแบบบรณาการ
การใชรถราชการ

กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมการป,กตนไมเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมปลอยปลาเฉลิมพระเกียรติ

ดานการ
ปฏิบัติงาน
2
2
2

ดานการ
ปฏิบัติงาน
2
2

ดาน
ดานการเงิน กฎระเบียบ/
ขอบังคับ
2
2
2
2
2
2

ดาน
ดานการเงิน กฎระเบียบ/
ขอบังคับ
2
2
2
2

ดานกลยุทธ
2
2
2

ดานกลยุทธ
2
2

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองการเกษตร
กองการเกษตร

[

การระบุความเสี่ยง (ปงบประมาณ 2564)
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง ตําบลนาทอง
อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ความเสี่ยง

ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้น

ปจจัย/สาเหตุ
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ประเภทความเสี่ยง

1.ภัยธรรมชาติ

บานเรือนประชาชนไดรับความ
เสียหาย เกิดการสูญเสียทรัพยสิน
และชีวิตและ สัตวเลี้ยงของ
ประชาชนในพื้นที่

ปจจัยภายนอก
- สภาพดิน ฟา อากาศ
ปจจัยภายใน
- อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช กระแสไฟฟา

2.โรคติดตอ

โรคไขเลือดออก โรคฉี่หนู โรคมือ
เทาปากและโรคไวรัสโคโรนา
2019หรือโรคโควิด 19

3. การจัดซื้อจัดจาง

การเอื้อผลประโยชนหรือชวยเหลือ
พวกพอง

ปจจัยภายนอก
ความเสี่ยงดานการ
-การระบาดของโรคติดตอในพื้นที่
ปฏิบัติงาน
ปจจัยภายใน
-เกิดการสะสมปริมาณขยะในพื้นที่เปนแหลง
เพราะเชื้อโรค
-เชื้อไวรัสโคโรนนา2019แพรเชื้อจากคนสู
คน
ปจจัยภายนอก
ความเสีย่ งดานการเงิน
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหมออกมาบังคับ
ใชจํานวนมาก - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ
กฎหมายตลอดเวลา
ปจจัยภายใน
- การขาดความรูความเขาใจของผูปฏิบัติ พนักงานผูมีหนาที่จัดซื้อจัดจางทุจริต รับ
ผลประโยชนจากผูขายผูรับจาง

4.ขาดบุคลากรตามกรอบ
อัตรากําลัง

ขาดบุคลากรกองเกษตร กอง
สาธารณสุข

5.ปญหาขยะในพื้นที่

มีขยะเพิ่มขึ้นจํานวนมาก

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน

ปจจัยภายนอก
-การผลักภาระงานไปใหกองอื่น
-การทํางานลาชา
ปจจัยภายใน
-ทําใหขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน

ปจจัยภายนอก
-ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น
-ไมมีการคัดแยกขยะตนทาง
ปจจัยภายใน
-ขยะรอขนถาย
-สิ้นเปลืองงบประมาณ

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงดานการเงิน

ความเสี่ยงดานการเงิน

[

การประเมินความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2564
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง ต. นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ความเสี่ยง

ผลกระทบ/ความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น
บานเรือนประชาชนไดรับ
ความเสียหาย เกิดการ
สูญเสียชีวิต ทรัพยสิน
และ สัตวเลี้ยงของ
ประชาชนในพื้นที่

ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุ

เปนพื้นที่เสี่ยงภัยและเกิด ดานการปฏิบัติงาน
ภัยธรรมชาติ เชน วาตภัย
อัคคีภัย อุทกภัย

สูงมาก

สํานักปลัด

โรคไขเลือดออก โรคฉี่
หนู โรคมือเทาปาก โรค
ไวรัสโคโรนา 2019หรือ
โรคโควิด 19
การเอื้อผลประโยชนหรือ
ชวยเหลือพวกพอง

มีการระบาดของ
โรคติดตอในพื้นที่

ดานการปฏิบัติงาน

สูง

กองสาธารณสุข

กระบวนการเกี่ยวของกับ ดานการปฏิบัติงาน
การใชดุลยพินิจของ
เจาหนาที่อาจจะมีการ
เอื้อประโยชนและ
ชวยเหลือพวกพอง

สูง

กองคลัง

4.ขาดบุคลากรตาม
กรอบอัตรากําลัง

ขาดบุคลากรกองเกษตร
กองสาธารณสุข

ขาดบุคลากรกองเกษตร
กองสาธารณสุข

ดานการปฏิบัติงาน

สูง

สํานักปลัด

5.ปญหาขยะในพื้นที่

มีขยะเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ไมมีการคัดแยกขยะ

ดานการปฏิบัติงาน

สูงมาก

กองสาธารณสุข

1.ภัยธรรมชาติ

2.โรคติดตอ

3. การจัดซื้อจัดจาง

ประเภทความเสี่ยง

โอกาส/ความถี่

ผลกระทบ/ความรุนแรง คะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ผูรับผิดชอบ

[

แผนการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง องคการบริหารสวนตําบลนาทอง ต. นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยง

ระดับความ กิจกรรมการควบคุม/
เสี่ยง
จัดการความเสี่ยง

1.ภัยธรรมชาติ

สูง

2. โรคติดตอ

สูง

3.การจัดซื้อจัดจาง

สูง

มีการตั้งงบประมาณ
เพื่อใหความ
ชวยเหลือประชาชน
ในพื้นที่เมื่อมีภัย
ธรรมชาติเกิดขึ้น มี
การซักซอมแผนใน
การปองกันภัยตางๆ
มีการตั้งงบประมาณ
เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาโรคติดตอ มี
การใหความรู
ประชาชนในพื้นที่

มีมาตรการความ
โปรงใสในการจัดซื้อ
จัดจางเพื่อไมให

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลสําเร็จที่
คาดหมาย

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

เพื่อชวยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่

ต.ค.63-ก.ย.64

ชวยเหลือ
ประชาชนได
ทันทวงที มีการ
เตรียมความ
พรอมเมื่อเกิด
ภัยธรรมชาติ

สํานักปลัด

เพื่อลดการเกิดโรค
ระบาด

ต.ค.63-ก.ย.64

ปองกันการเกิด
โรคละบาดใน
พื้นที่ประชาชน
มีความรูในการ
ปองกันการติด
เชื้อจาก
โรคติดตอ

กองสาธารณสุข

เพื่อใหการจัดซื้อจัด ต.ค.63-ก.ย.64
จางมีความโปรงใส

ลดการเอื้อ
ประโยชนหรือ
ชวยเหลือพวก

กองคลัง
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ระดับความเสี่ยงภายหลังดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยง
โอกาส/
ผลกระทบ/ คะแนนรวม
ความถี่
ความรุนแรง

[
เจาหนาที่เอื้อ
ประโยชนตอพวก
พอง

พองในการ
จัดซื้อจัดจาง
และเปนไปตาม
มาตรฐาน

4. .ขาดบุคลากร
ตามกรอบ
อัตรากําลัง

สูง

มีการรับโอน(ยาย)
ขาราชการและขอใช
บัญชีเพื่อบรรจุ
แตงตั้ง

เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ต.ค.63-ก.ย.64

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

สํานักปลัด

5.ปญหาขยะใน
พื้นที่

สูง

มีการรณรงคให
ประชาชนคัดแยก
ขยะจากตนทาง

เพื่อลดปริมาณขยะ ต.ค.63-ก.ย.64
และความสิ้นเปลือง
ในการทิ้งขยะ

ลดขยะในชุมชน

กองสาธารณสุข

