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ค าน า 
 

 การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ 
ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวม 
ทั้งหมดขององค์กร โดยค านึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร  
แล้วก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้  
เพ่ือการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
 คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลต าบลนาสาร ได้จัดท าแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการทุกส านัก/กอง/ฝุาย มีความ
เข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  สามารถต าเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาด
ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
 แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการน าแผนไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส านัก/กอง/ฝุาย ที่จะให้ความ
ร่วมมือในการน าไปด าเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลต าบลนาสาร 
ต่อไป 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี  
การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและ 
ขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลังจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานของรัฐ 
ถือปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลต าบลนาสารจึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลนาสาร ให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลนาสารวางแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง และ
ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดความเสี่ยงและปูองกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
ไม่กระทบต่อการบรรลุเปูาหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา และปัจจัยความจ าเป็น
ต่างๆ ที่แตกต่างกันไป ท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการน าการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารปูองกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการด าเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร   
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลนาสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ที่เทศบาลต าบลนาสารได้จัดท าขึ้นฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลนาสารใช้เป็น 
แนวทางการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือบรรลุเปูาหมายในการปฏิบัติ
หน้าที่สนับสนุนการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม ภายใต้หลักการท างาน
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” 
 
๑.๒ วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือให้ระบบงานของเทศบาลต าบลนาสาร สอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ 
 2) เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลนาสารใช้ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือ
ในการลดหรือปูองกันความเสียหาย หรือความล้มเหลว จากกระบวนการด าเนินงานที่จะส่งผลกระทบที่เสียหายทั้ง
ระดับบุคคลและองค์กร ท าให้ไม่บรรลุเปูาหมายขององค์กรได้ 
 3) เพ่ือเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลต าบลนาสารและเป็น
กรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง 
 4) เพ่ือรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลนาสาร 
 
๑.3 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 การด าเนินการตามระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลนาสาร
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการและกรอบแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 
 

/ 1. รัฐธรรมนูญแห่ง... 
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 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติ
เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 
  มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 แก้ไข 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 
 พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ก าหนดเปูาหมายของการบริหารราชการ ได้แก่ เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 4. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  79 แห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีท่ี
กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ถือปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์
ฉบับนี้ 
 ข้อ 4 กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยไม่มีเหตุผล 
อันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของ 
รัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ต่อไป 
 5. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
 มาตรา 50 วรรคสองการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 6. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๒๕๓ ในการด าเนินงานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชน
ทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
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๑.4 เป้าหมาย 
 ๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ 
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับทีส่ามารถยอมรับได้ 
 ๓) สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 ๔) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม 
ทั่วทั้งองค์กร 
 ๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 
๑.5 ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและ 
ท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจท า
ให้องค์กรเกิดความเสียหาย 
 ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีด้งนี้  
 ๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะท างาน 
บริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ ในการ
ก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 ๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยง 
จะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ซ่ึงต้ังอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเปูาหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรับได ้
 ๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะ
ท า ให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเปูาหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยง 
ส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 
 ๔) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ 
ของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การ 
ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และ
สามารถปกปูองผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 
 ๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ 
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างซัดเจน 
 ๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้ 
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่
มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
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๑.6 นิยามความเสี่ยง 
 ๑. ความเสี่ยง (Risk) 
  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่
แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความ
ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน 
การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ไ ด้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และ
โอกาสทีจ่ะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์  
  ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้  
  ๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง 
  ๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือ นโยบาย 
  ๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์
เสี่ยง 
 
 ๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
 การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ 
ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ 
 
 3. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) 
  ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง 
กระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยง
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบ
ได้อย่างมีระบบโดยค านึงถึงการบรรลุเปูาหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และซื่อเสียง
ขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับ 
ทั่วทั้งองค์กร 
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บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลนาสาร 

 
2.1 ประวัติความเป็นมา 
 เทศบาลต าบลนาสาร เกิดขึ้นเมื่อกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะสภาต าบลนาสารเป็น
เทศบาลต าบลนาสาร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  
19 มกราคม 2539 ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอพระพรหม หลังจากนั้นได้ยก
ฐานะเป็นเทศบาลต าบลนาสาร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 
 ต าบลนาสารเป็นพ้ืนที่หนึ่งของเมืองศรีวิชัย (ปัจจุบันคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลูก
ข้าวของหลวงสมัยนั้น หรือที่เรียกว่า “นาหลวง” โดยราษฎรจะปลูกข้าวส่งราชส านักและมีก านันหรือที่เรียกสมัย
นั้นว่า “ขุนนาสาร” เป็นผู้ปกครอง  
 ดังนั้น ค าว่า “นาสาร” มาจากชื่อของภูมิประเทศของต าบล คือเป็นพ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลผลิต พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม เหมาะที่จะท านาปลูกข้าว เกษตรกรส่วน
ใหญ่ ได้ผลผลิตที่เป็นข้าวสารที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยท าให้เหตุผลหนึ่งที่ท าให้ได้ชื่อของต าบลนี้ว่า “ต าบลนาสาร” 
ต าบลนาสาร ในสมัยก่อนพ้ืนที่ในเขตบริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ท านาเพ่ือส่งเสบียงให้กับหัวเมืองต่าง ๆ เพราะเป็นพ้ืนที่ที่
เหมาะกับการท านาท าไร่เป็นอย่างมาก ต าบลนาสารมีเนื้อที่ทั้งหมด โดยประมาณ 27.747 ตารางกิโลเมตร 
(17,341.875 ไร่) เนื้อที่ต าบลนาสารส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านาข้าวเป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “นาสาร” ตั้งแต่โบราณมา  
 เทศบาลต าบลนาสารตั้งอยู่เลขที่ 138  หมู่ที่  6 บ้านห้วยพระ ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีระยะทางห่างจาก ที่ว่าการอ าเภอพระพรหม  ประมาณ  4  กิโลเมตร  มีอาณาเขต
และพ้ืนที่ติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อ  เขตเทศบาลต าบลไชยมนตรีและต าบลมะม่วงสองต้น  อ าเภอเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 ทิศใต ้ ติดต่อ  เขตเทศบาลต าบลนาพรุ  ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม   
 ทิศตะวันออก  ติดต่อ  เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อ  เขตเทศบาลต าบลก าแพงเซา อ าเภอเมือง ต าบลขุนทะเล อ าเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เทศบาลต าบลนาสารมีพ้ืนที่การบริหารงานรวมทั้งสิ้น  27.747 ตารางกิโลเมตร  มีจ านวนหมู่บ้าน 
7 หมู่บ้าน โดยมีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลเต็มพื้นที่ท้ัง  7  หมู่บ้าน ประกอบด้วย  
 หมู่ที่    1    ชื่อ    บ้านหนองลุง 
 หมู่ที่    2    ชื่อ    บ้านมะม่วงตลอด 
 หมู่ที่    3    ชื่อ    บ้านพระเพรง 
 หมู่ที่    4    ชื่อ    บ้านมะม่วงขาว 
 หมู่ที่    5    ชื่อ    บ้านหนองจระเข้ 
 หมู่ที่    6    ชื่อ    บ้านห้วยพระ 
 หมู่ที่    7    ชื่อ    บ้านทุ่งปรัง 
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 และเทศบาลต าบลนาสาร ได้จัดตั้งชุมชนย่อยเทศบาลต าบลนาสาร ตามประกาศเทศบาลต าบล 
นาสาร ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 จ านวน 9 ชุมชน ประกอบด้วย  
 1. ชุมชนบ้านหนองลุง  
 2. ชุมชนบ้านพจน์   
 3. ชุมชนศูนย์ราชการ   
 4. ชุมชนวัดพระเพรง-หนองแตน   
 5. ชุมชนบ้านมะม่วงขาว   
 6. ชุมชนบ้านหนองเข้   
 7. ชุมชนบ้านห้วยพระ   
 8. ชุมชนมะมว่งตลอด   
 9. ชุมชนบ้านทุ่งปรัง   
 
2.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ภายในปี 2565 เทศบาลต าบลนาสาร ต้องเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและบริการสังคม 
สิ่งแวดล้อม มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
2.3 พันธกิจ (Mission) 
 1. การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม 
 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 3. การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 4. การพัฒนาการเมืองการบริหารและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
 5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
2.4 เป้าประสงค์ (Target) 
 1. การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม 
  1.1 ประชาชนอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  1.2 ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 
  1.3 ประชาชนและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
  1.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
  1.5 ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
  1.6 ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและสุขอนามัยที่ดี 
  1.7 เพ่ือปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
  1.8 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่กันอย่างสงบสุขและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.1 มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มีประสิทธิภาพ 
  2.2 มีแหล่งน้ าในการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอ 
  2.3 ขยายเส้นทางคมนาคมและปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและมีมาตรฐาน   
 
 

 
/ 3. การพัฒนาระบบ... 
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 3. การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
  ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพ่ิมขึ้น และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการน าหลัก                 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 4. การพัฒนาการเมืองการบริหารและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
  ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  วางแผน ปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน  
 
2.5 ตัวชี้วัด (KPI) 
 1. การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม 
  1.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  1.2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ทุกคน 
  1.3 ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 
  1.4 ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1.5 ส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน 
  1.6 ส่งเสริมให้มีโรงเรียนอนุบาลของเทศบาล 
  1.7 ประชาชนสืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
และปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
  1.8 การแข่งขันกีฬาและนันทนาการท าให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
  1.9 มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย  
  1.10 เด็กและเยาวชนได้ออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 
  1.11 ประชาชนได้รับการการรณรงค์ ปูองกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติดทุก
ประเภท 
  1.12 ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง 
  1.13 ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
กัน 
 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
  2.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ระบบการประปา และการบริหารจัดการน้ าแบบ   
บูรณาการเพ่ือปูองกันปัญหาน้ าท่วมและการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค 
  2.3 ล าเหมือง ล าคลอง และทางระบายน้ าสามารถส่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4 ทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง และมีไฟฟูาสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง 
  2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวมเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน 
 3. การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
  3.1 กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี แม่บ้านให้มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
  3.2 แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร เพ่ือส่งเสริมการฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผล              
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.3 ประชาชนได้ด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
/ 4. การพัฒนาการเมือง... 
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 4. การพัฒนาการเมืองการบริหารและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
  4.1 มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.2 ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
  4.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  4.4 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ    
อย่างเต็มที ่
  4.5 การบริหารจัดการพัฒนารายได้  
 5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1 ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.2 ประชาชนสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ 
  5.3 หมู่บ้าน/ชุมชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 
2.6 กลยุทธ์ (Strategies) / ค่าเป้าหมาย (Goal) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ (Strategies)/แนวทางพัฒนา ค่าเป้าหมาย (Goal) 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนและสังคม 
 

1.คุณภาพด้านการศึกษาให้ทั่วถึงทุก
ระดับ 
 

1.1จ านวนสถานศึกษาและ
ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม
การศึกษา 
1.2จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการ  
1.3จ านวนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 2.สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ให้มีคุณภาพ 
 
 

2.1จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ให้การสงเคราะห์/พัฒนา 
2.2จ านวนกองทุนที่สนับสนุน 
2.3จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมและสนับสนุน 
2.4จ านวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
การสงเคราะห์  
2.5จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

 3.ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 
 

3.1จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการ 
3.2จ านวนครั้งที่จัดการแข่งขัน
กีฬา 
3.3จ านวนครั้งที่มีการจัดหา 
3.4จ านวนลานกีฬาและสวน
นันทนาการ 
 

 
 
 

/ 4. พัฒนาด้านการ... 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ (Strategies)/แนวทางพัฒนา ค่าเป้าหมาย (Goal) 
 4.พัฒนาด้านการศาสนา ประเพณี และ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

4.1จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย  
4.2จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมอนุรักษ์พระพุทธศาสนา 
4.3จ านวนแหล่ ง เ รี ยนรู้ ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 5.สนับสนุนและส่งเสริมงานสาธารณสุข 
 

5.1จ านวนกลุ่ มที่ ได้ รั บการ
ส่งเสริมสนับสนุน  
5.2จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการ            
5.3จ านวนสาธารณสุขมูลฐานที่
ได้รับการสนับสนุน 

 6.ส่ ง เสริมงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

6.1โครงการ/กิจกรรมช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ 
6.2โครงการ/กิจกรรม ด้านการ
ปู อ ง กั น แ ล ะ ล ด อุ บั ติ เ ห ตุ
การจราจรช่วงเทศกาล 

 7 . ส นั บ ส นุ น ก า ร รั ก ษ าค ว าม ส ง บ
เรียบร้อยและพัฒนาให้ชุมชนน่าอยู่และ
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

7.1จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
7.2จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในต าบล 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.ก่อสร้างถนนลาดยางและคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
 

1 .1 จ า น วน ถน นที่ เ พ่ิ ม ขึ้ น /
เส้นทางท่ีได้รับการก่อสร้าง 

 2.บุกเบิกถนน 
 

2.1จ านวนถนนที่เพ่ิมข้ึน 

 3.ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ตามปกต ิ

3.1จ านวนถนนที่ ได้ รั บการ
ซ่อมแซม 
 

 4.ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
และครัวเรือนให้ทั่วถึง 
 

4.1ร้อยละของครัว เรือนที่มี
ไฟฟูาใช้ 
4.2จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการ
ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ
ให้ใช้งานได้ดีทุกแห่ง 

 5.พัฒนาระบบการวางผังเมืองให้น่าอยู่ 
 

5.1จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการ
ขยายตัวในการจัดท าผังเมือง 

 
/ 6. ก่อสร้าง/ซ่อมแซม... 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ (Strategies)/แนวทางพัฒนา ค่าเป้าหมาย (Goal) 
 6.ก่อสร้าง/ซ่อมแซมสะพาน 

 
6.1จ านวนโครงการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมสะพาน 

 7.ก่อสร้าง/ซ่อมแซมฝายน้ าล้น 
 

7.1จ านวนโครงการก่อสร้าง/
ซ่อมแซม ฝายน้ าล้น 

 8.ระบบน้ าและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

8.1ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าใช้
ในการเกษตร 

 9.ระบบน้ าอุปโภค-บริโภค 9.1จ านวนครั ว เ รื อนที่ มี น้ า
อุป โภค  บริ โ ภ คอย่ า งทั่ ว ถึ ง
สะอาด ปลอดภัย 
 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

๑.ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 

1.1จ านวนกลุ่ มที่ ได้ รั บการ
สนับสนุนพัฒนาแหล่งทุน 
1.2จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม 

 2.ส่งเสริมให้การอบรม ฝึกหัดอาชีพ
ต่างๆพร้อมจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
 

2.1จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการ
อบรม 
2.2จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการ
ฝึกอาชีพ 
2.3จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้จัดตั้ง
ถูกต้องตามระเบียบ 

 3.ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ล ะ น า ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 
 

3.1จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
3.2จ านวนครัว เรือนที่จัดท า
บัญชีครัวเรือนและใช้ชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง
การบริ หา รและบุ คลากร ให้ มี
ประสิทธิภาพภายใต้ระบบธรรมา- 
ภิบาล 

๑. พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมที่จะ
ให้บริการ 
 

1.1การพัฒนา ปรับปรุง อาคาร 
สถานที่ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ 
ในองค์กรทุกป ี
1.2จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการ 
1.3จ านวนครั้งที่มีการจัดหาพัสดุ 
 

 ๒. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 

2.1จ านวนครั้ งที่ เ ข้ ารับการ
อบรม การส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรม และจัดการศึกษาดูงาน 
2.2จ านวนโครงการในการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 

 
 

 
/ 3. ส่งเสริมการมี... 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ (Strategies)/แนวทางพัฒนา ค่าเป้าหมาย (Goal) 
 ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาค

ประชาชน 
 

3.1จ านวนประชาชนที่ได้เข้ามา
มีส่วนร่วม 
3.2จ านวนชุมชนที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 
3 . 3 จ า น ว น ค รั้ ง ที่ มี ก า ร จั ด
ประชาคม 
3.4จ านวนชุ มชนที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม 

 4.พัฒนาการเงินการคลังให้มีคุณภาพ 
 
 

4.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่
ด าเนินการ 
4.2 จ านวนครั้งในการพัฒนา
รายได้ของเทศบาล 
 

5.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้ าน
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑.ส่งเสริมการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
 

1.1จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการ
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 ๒.ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.1จ านวนกิจกรรมด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
2.2จ านวนกิ จกร รม ในการ
อนุรักษ์บ าบัดฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
2.3จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการ 
 

 
2.7 โครงสร้างหน่วยงาน 
  เทศบาลต าบลนาสาร   

     

 ฝ่ายสภาเทศบาล  ฝ่ายบริหาร  

     

   ปลัดเทศบาล  

     

   รองปลัดเทศบาล  

     

 ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคม 

 
/ 2.8 อ านาจหน้าที่ของ... 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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2.8 อ านาจหน้าที่ของส านัก/กอง/ฝ่าย  มีดังนี้ 
 

ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที ่ค ว ามรับผิดชอบ เกี ่ย วกับ ราชการทั ่ว ไปของ เทศบาล  และ

ราชการที ่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาล
โดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้
เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  มีการแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักปลัดเทศบาล  ออกเป็น  2  ฝุาย 9 งาน  ดังนี้ 

1. ฝุายอ านวยการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  
และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาล
โดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้
เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ ราชการของเทศบาล 
การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่  
งานศาสนาและวัฒนธรรม งานนโยบายและแผน งานนิติการ งานกีฬาและ
นันทนาการ งานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานนิติการ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. ฝุายปกครอง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานปูองกันและรักษาความ
สงบ งานธุรการ งานการจัดเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง และงาน
ทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ าตัวประชาชน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานธุรการ 
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
- งานการจัดเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง 

 
กองคลัง กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน  

การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับ
เงินเดือนและค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการ
จัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การ จัดท าบัญชี 
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย   
งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและ 
งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  
4 งาน  ดังนี้ 

- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานธุรการ 
 

/ กองช่าง... 
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ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ 
กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน

วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและงานเขียนแบบ  
การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  
งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและ 
ซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม  
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 
อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่ง
ส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน  ดังนี้ 

- งานธุรการ 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานไฟฟูาและสาธารณูปโภค 
- งานก่อสร้าง 
- งานผังเมือง 
 

กองสวัสดิการสังคม หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การส่ง เสริมสวัสดิการ
เด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด 
การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  
และงานสาธารณะ การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ
สังคม และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน งานส่งเสริมการเกษตร งานการศึกษา งานธุรการ มีการแบ่งส่วนราชการ
ภายในกองสวัสดิการสังคม  ออกเป็น 1 ฝุาย 6 งาน ดังนี้ 

1. ฝุายพัฒนาชุมชน 
- งานธุรการ 
- งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
- งานส่งเสริมกีฬา 
- งานส่งเสริมการศึกษา 
- งานกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม 
- งานส่งเสริมการเกษตร 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการ
บัญชี การเงิน ยอดเงิน การท าสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี  
การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้
ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีงานดังนี้ 

- งานตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 
- งานควบคุมภายใน   
 

 
/ บทที่ 3 แนวทางการ... 
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บทที่ ๓ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 
๓.๑ แนวทางด าเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๑.๑ แนวทางด าเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลนาสาร  แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้  
 ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา 
 ๑) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลนาสาร 
 ๒) ระบปุัจจัยเสี่ยง  และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง  
 ๓) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงาน  
 ๔) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) 
รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มี,นัยส าคัญ 
 5) สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล ต าบลนาสาร
รับทราบ และสามารถน าไปปฏิบัติได ้
 ๖) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความย่ังยืน 
 ๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา 
 ๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
 ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
 ๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 ๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 
 ๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการ บริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นขอบหรืออนุมัติ แผนการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือน่าไปปฏิบัติต่อไป 
 ๒) คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ด าเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงรายงาน และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานต่อไปในอนาคต 
 ๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ ส านัก/กอง/ฝุาย ของเทศบาลต าบลนาสาร มีหน้าที่สนับสนุน
ข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหาร 
จัดการความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ กลไลการบริหาร... 



ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง พิจารณาให้ความเหน็ชอบ/อนุมตัิ 

สนบัสนนุข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง ปฏบิตัิงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
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กลไกการบริหารความเสี่ยง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ หน้าที่ความรับผิดชอบ... 

คณะท างาน 
บรหิาร 

ความเสี่ยง 

1.ระบปุัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและ
ผลกระทบ 
2.วิเคราะหแ์ละจัดล าดบัความส าคัญ 
3.จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ผูป้ฏบิตัิงาน 

6.ทบทวนแผนการ
บรหิารความเสี่ยง 

4.สื่อสารท าความ
เข้าใจกับผูป้ฏบิตั ิ

5.รายงาน/ประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง 

พิจารณา/
เสนอแนะ
เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

เจ้าหน้าที่ส านกั/กอง/ฝ่าย 

ผู้อ านวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน 

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น 
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หน้าทีค่วามรับผิดชอบตามโครงสร้าง 
 โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การก ากับดูแล การตัดสินใจ การจัดท าแผน 
การด าเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 ๓.๒.๑  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๑) ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลต าบลนาสาร 
 ๒) ให้ความเห็บขอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ๓) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
 ๓.๒.๒  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน 
 ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า ให้กับองค์การ 
 ๒) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารความ
เสี่ยง ของเทศบาลต าบลนาสาร 
 ๓) ก ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๓.๒.๓  ผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๑) แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
 ๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ๔) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
 ๓.๒.๔  หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ๑) สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๒) น าเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบ 
และให้ข้อเสนอแนะ 
 ๓.๒.๕  คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร  
 ๒) ด าเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลด
และควบคุม ความเสี่ยง 
 ๓) รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ เสนอต่อ
ผู้บริหาร ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
 ๓.๒.๖  เจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย 
 ๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ๒)ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 3.3 คณะกรรมการ... 
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๓.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 
 เทศบาลต าบลนาสาร  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงตามค าสั่งเทศบาล
ต าบลนาสาร ที่ 487/2564  ลงวันที่  1 ตุลาคม  2564  โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 องค์ประกอบ 
 1. นายอธิคม อนันตธนวิทย์ ปลัดเทศบาลต าบลนาสาร ประธานคณะท างาน 
 2. นายชัยรัตน์ นาทะชัย รองปลัดเทศบาลต าบลนาสาร คณะท างาน 
 3. นายวิติ รองพินิจ ผู้อ านวยการกองช่าง คณะท างาน 
 4. นางเพ็ญศรี นิลวานิช ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
 5. นายธนา แก้วสองเมือง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม คณะท างาน 
 6. นายกนกพล ถาวรสาร หัวหน้าส านักปลัด คณะท างาน/เลขานุการ 
 7. นางบุญเรียง พรหมมาศ หัวหน้าฝุายอ านวยการ คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. นางวรรณดี พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. พนักงานเทศบาลผู้ได้รับมอบหมาย  คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. น านโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลนาสาร
มาแปลงเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ และน าเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการก าหนด
กระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ 
 2. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เปู าหมายและผลส าเร็จ
ของเทศบาลต าบลนาสาร เพ่ือพิจารณาและให้นโยบาย 
 3. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และด าเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพ่ือก าหนดวิธีการควบคุม 
ปูองกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลต าบลนาสาร เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการด าเนินงานลดความผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึน หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 4. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเปูาหมายใน
แผนงานได้ครบถ้วน มีการก าหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง ก าหนดเปูาหมายในเชิงระดับความ
รุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการก าหนดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ ระดับความเสี่ยงที่ทนได้ (Risk Tolerance) ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงมีการบริหาร
ปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ 
 5. ก ากับให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง จัดท าและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลนาสาร 
เสนอนายกเทศมนตรีต าบลนาสารเป็นรายไตรมาส 
 6. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง   
และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ  
ค าสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 
 7. แต่งตั้งคณะท างานย่อย (คณะอนุท างานฯ)  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในเรื่องการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ได้ตามความจ าเป็น และเหมาะสม 
 8. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
 
 

/ บทที่ 4 กระบวนการบริหาร... 
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บทที่ 4 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
 กระบวนการบริหารจัดการความเลี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ
จัดล าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง  โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งเทศบาลต าบลนาสาร มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
 ๑. ระบุความเสี่ยง  เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
 ๒. ประเมินความเสี่ยง  เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก 
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 ๓. จัดการความเสี่ยง  เป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม 
ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง  
และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
 ๔. รายงานและติดตามผล  เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝุายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผน 
บริหารจัดการความเสี่ยง 
 5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือ
กลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง
และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลัง
มีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
 ๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร 
ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ กระบวนการบริหาร... 



-19- 
 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลนาสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๑ การระบุความเสี่ยง 
 เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค านึงถึง 
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่า  
มีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลปูองกันรักษา ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเข้าใจใน
ความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง ” ก่อนที่จะ
ด าเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  
 ๔.๑.๑  ความเสี่ยง (Risk) 
 หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและ 
จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือ  
ลดโอกาส ที่จะบรรลุเปูาหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเปูาหมายตามแผนปฏิบัติงาน 
 ๔.๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) 
 หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความ 
เสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่าง 
ถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้ 
 
 

 
/ 1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก... 

1.ระบ ุ
ความเสี่ยง 

3.จัดการ 
ความเสี่ยง 

2.ประเมิน 
ความเสี่ยง 

4.รายงานและ
ติดตามผล 

5.ประเมินผล
การบริหาร
ความเสี่ยง 

6.ทบทวน 
การบริหาร
ความเสี่ยง 
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 ๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิเช่น 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
 ๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิเช่น กฎระเบียบ 
ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการความรู้/ความสามารถของบุคลากร 
กระบวนการท างาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
 ๔.๑.๓ ประเภทความเสี่ยง   แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 
  ๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
กลยุทธ์ เปูาหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตาม  
เปูาหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิเช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงาน 
ทีช่ัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
และควบคุมทางการเงิน และการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจาก 
ปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม 
 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)  
เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกปูองคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียการ
ปูองกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ 
 การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ท าให้เกิดความ 
ผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถด าเนินการได้หลายวิธี 
อาทิเช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการท างาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ ผ่านมา การประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
 
๔.๒ การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ
ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร 
 ๔.๒.๑ การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
  เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด 
ความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ
สูงมาก ดังนี้ 
 
 
 
 

 
/ หลักเกณฑ์การให้... 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 
 
 ๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ซึ่งจ าแนกเป็น ๕ ระดับ คือ 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ๑ เดือนต่อครั้ง / เกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง ๑-๖เดือนต่อครั้ง / เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย 
3 ปานกลาง ๑ ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง 
2 น้อย ๒-๓ ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก 4 ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น 

 
 ๒. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด 
เหตุการณ์ความเสี่ยง จ าแนกเป็น ๕ ระดับ คือ 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 รุนแรงที่สุด เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒5 ของงบประมาณการ

ด าเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ 
ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่าง มหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต 

4 รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการ
ด าเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ 
ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพลภาพ
ไม่สามารถท างานได้ 

3 ปานกลาง เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการ
ด าเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ 
ชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงข้ันหยุดงาน 

2 น้อย เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการ
ด าเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ 
ชื่อเสียง ทรัพย์สิน พอสมควรไดร้ับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

1 น้อยมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการ
ด าเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ 
ชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 3. ระดับของความเสี่ยง... 
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 ๓. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ 
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง  มีค่าเป็นเชิงปริมาณ  ซึ่งค านวณได้จากสูตรดังนี้ 
 ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส X ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L X I 
 การพิจารณาความเสี่ยง  หลังจากประเมินความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood Score) 
และผลกระทบ (ความรุนแรง  Impact Score) ของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โดยน าความเสี่ยงที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดมา
พิจารณาความเสี่ยง ดังนี้ 
 

ตารางระดับและล าดับของความเสี่ยง  (Degree of Risk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดล าดับความเสี่ยง 
 

ระดับ
คะแนน 

สี ระดับความเสี่ยง ระดับการแก้ไข 

1-2  ต่ า (Low) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 

3-9  ปานกลาง (Medium) 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือปูองกัน
มิให้ความเสี่ยงเพ่ิมมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ
ได ้

10-15  สูง (High) 
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความ
เสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

16-25  สูงมาก (Extreme) 
ระดับความเสี่ยงที่ไมส่ามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันท ี

 
/ ประเภทความเสี่ยง... 
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 ประเภทความเสี่ยง  ได้แก่ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  ( Strategic Risk : S ) 
  2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ( Operational Risk : O ) 
  3. ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน ( Financial & Reporting Risk : F ) 
  4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ( Compliance Risk : C ) 
 
 ๔.๒.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
 เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) 
ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย 
(Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน  ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ 
ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด  โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น  ซ่ึงมีข้ันตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
 ๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่
จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 ๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 
 ๔.๒.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 เทศบาลต าบลนาสาร ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ X ผลกระทบที่จะเกิด 
ความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง คือ 
 1. ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๒ คะแนน หมายถึง ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
 2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๓-๙ คะแนน หมายถึง 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือปูองกันมิให้ความเสี่ยงเพ่ิมมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถ
ยอมรับได ้
 3. ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐-๑๔ คะแนน หมายถึง 
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๔ คะแนน หมายถึง 
ระดับความเสี่ยงที่ไมส่ามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันท ี
 
 ๔.๒.4 การควบคุมความเสี่ยง 
 การควบคุม (Control) หมายถึง  นโยบาย แนวทาง หรือข้ันตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพ่ือ
ลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
 ๑. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยก
หน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น 
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 2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง เป็นต้น 
 ๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือ
กระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ 
เป็นต้น 
 ๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 
 
๔.3 การจัดการความเสี่ยง 
 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงนั้นต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยง  ทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการ 
ความเสี่ยง โดยเทศบาลต าบลนาสารมีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง  ๔ แนวคิดหลัก (4 T’s Strategies) 
หรือเรียกว่า เทคนิค 4T ซึ่งประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ 1) การหยุดหรือหลีกเลี่ยง (terminate) 2) การโอนหรือ
กระจาย (transfer)  3) การยอมรับ (take)  และ 4) การลดหรือควบคุม (treat) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
ศัพท์ท่ีนิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 
๔T 

1.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับ ความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และ ไม่อาจยอมรับได้จึงตัดสินใจ
ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ที่จะก่อให้เกิด ความเสี่ยงนั้นไป 
 

Risk Ad voidance (Ad void) Terminate 

2.กระจายความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง หมายถึง 
กระจายหรื อถ่ าย โอนความ เสี่ ย ง ให้ หน่ วยงาน อ่ืน 
ช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การท าประกันภัย 
กับบริ ษั ทภายนอก  ห รื อ ก า ร จ้ า งบุ ค คลภ ายนอก  
ด าเนินการแทน (Outsource) 
 

Risk Sharing (Transfer Transfer 

3.การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะ 
ยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือปูองกัน  
แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ ต้องมีการติดตาม
และเฝูาระวังอย่างสม่ าเสมอ 
 

Risk Acceptance (Accept) Take 

4.การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุง
ระบบการท างาน หรือ การออกแบบวิธีการท างานใหม่ 
เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือ ลดผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับไ ด้ 
เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
 

Risk Reduction (Control) Treat 

 
/ 4.4 การรายงานและ... 



-25- 
 
๔.๔ การรายงานและติดตามผล 
 หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ 
ติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเปูาหมาย  
ในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผล
การจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ 
โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือ
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝุายบริหารทราบ ตามแบบ
รายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจท า Check List 
การติดตามพร้อมทั้งก าหนดความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ 
 1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามผล ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด เชน่ ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 
 2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามผลที่รวมอยู่ใน
การด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน 
 
๔.5 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
 คณะท างานบริหารความเสี่ยง จะต้องท าสรุปรายงานผล และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีต่อผู้บริหารท้อถิ่น เพ่ือให้มั่นใจว่าเทศบาลต าบลนาสาร มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุม
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการด าเนินงาน 
 
๔.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
 การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยง 
ในทุกขั้นตอน  เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
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บทที่ 5 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
5.1 ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลต าบลนาสาร ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง  โดยได้น าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
จุดอ่อนและ/หรือข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมพิจารณาในที่ประชุม เพ่ือก าหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับ
ที่สามารถยอมรับได้ และส าหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็ให้มีมาตรการควบคุม เพ่ือปูองกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเปูาหมาย ซึ่งการด าเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้าน
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๔ ด้าน  
ได้ดังนี้  
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ด าเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของ 
ความเสี่ยง จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์  เพ่ือประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 
 รหัสประเภทความเสี่ยงที่ก าหนด 
 S  หมายถึง  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk)  
 O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  (Operational Risk )  
 F  หมายถึง  ความเสี่ยงด้านการเงิน  (Financail Risk)  
 C  หมายถึง  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ  (Compliance Risk) 
 G ( 1-10)   หมายถึง  ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  (Good Governnace Risk)  
 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
 3) หลักการตอบสนอง (Responsiviness)  
 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
 5) หลักความโปร่งใส (Transparency)  
 6) หลักการมีส่วนร่วม (Participication)  
 7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
 9) หลักความเสมอภาค (Equity)  
 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
 
 
 
 

/ ตารางแสดงการวิเคราะห์...



-27- 
 

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1  ตุลาคม  2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
โครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลต าบลนาสาร 
วัตถุประสงค์ เพ่ือรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในชุมชน และเก็บขนขยะให้เกิดความรวดเร็ว  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถเก็บขยะให้เรียบร้อย และไม่มีขยะตกค้างในชุมชน  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข/ฝุายอ านวยการ/ ส านักปลัดเทศบาล  
 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

 
(1) 

 
เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด 

 
(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
 

(3) 

 
สาเหตุของความเสี่ยง 

 
 

(4) 

ประเภทของ 
ความเสี่ยง  

( S  O  R  C ) 
 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 
(7) 

ระดับ 
เสี่ยง 

 
(8) 

จัดล าดับ
ความเสี่ยง 

(9) 

กิจกรรมการเก็บขนขยะ
ภายในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถเก็บขยะให้
เรียบร้อย และไม่มีขยะ
ตกค้างภายในชุมชน 

มีขยะตกค้างจ านวนมาก
ภายในชุมชน 

รถบรรทุกขยะเสื่อมสภาพ  
ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง ท าให้ 
ไม่สามารถเก็บขนขยะได้ทั่วถึง 

Operational 
Risk 

(ด้านการ 
ด าเนินงาน) 

4 3 12 สูง 

แบบ RM-1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1  ตุลาคม  2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม 
โครงการ/กิจกรรม โครงการเฝูาระวังปูองกันจากเหตุสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
วัตถุประสงค์ เพ่ือลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถเก็บขยะให้เรียบร้อย และไม่มีขยะตกค้างในชุมชน  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ฝุายปกครอง/ ส านักปลัดเทศบาล  
 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

 
(1) 

 
เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด 

 
(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
 

(3) 

 
สาเหตุของความเสี่ยง 

 
 

(4) 

ประเภทของ 
ความเสี่ยง  

( S  O  R  C ) 
 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 
(7) 

ระดับ 
เสี่ยง 

 
(8) 

จัดล าดับ
ความเสี่ยง 

(9) 

โครงการเฝูาระวัง
ปูองกันจากเหตุสาธารณ
ภัยและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือลดการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

1. ผู้ขับข่ีไม่ปฏิบัติตามกฎ
จราจร 
2. สภาพแวดล้อมต่างๆ 

1. ขาดจิตส านึกท่ีดี 
2. เมาสุรา 
3. ถนนเป็นหลุมบ่อ 

Operational 
Risk 

(ด้านการ 
ด าเนินงาน) 

3 3 9 ปานกลาง 

แบบ RM-1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1  ตุลาคม  2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาการเมืองการบริหารและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
โครงการ/กิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของผู้บริหารและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบลนาสารได้ทุกช่องทางและเป็นปัจจุบัน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงเป็นปัจจุบัน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานอ านวยการ/ฝุายอ านวยการ/ ส านักปลัดเทศบาล  
 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

 
(1) 

 
เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด 

 
(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
 

(3) 

 
สาเหตุของความเสี่ยง 

 
 

(4) 

ประเภทของ 
ความเสี่ยง  

( S  O  R  C ) 
 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 
(7) 

ระดับ 
เสี่ยง 

 
(8) 

จัดล าดับ
ความเสี่ยง 

(9) 

กิจกรรมการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

สามารถเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของผู้บริหาร
และการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลต าบล
นาสารได้ทุกช่องทาง
และเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานของผู้บริหาร
และการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลต าบล 
นาสารไม่เป็นปัจจุบันและ
ประชาชนทราบไม่ทั่วถึง 
 

ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

Operational 
Risk 

(ด้านการ 
ด าเนินงาน) 

3 3 9 ปานกลาง 

แบบ RM-1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1  ตุลาคม  2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม 
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ส าหรับ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลนาสาร และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาสาร 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จ านวนเด็กนักเรียนที่มีสิทธิทุกคน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมการศึกษา/ฝุายอ านวยการ/ ส านักปลัดเทศบาล  
 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

 
(1) 

 
เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด 

 
(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
 

(3) 

 
สาเหตุของความเสี่ยง 

 
 

(4) 

ประเภทของ 
ความเสี่ยง  

( S  O  R  C ) 
 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 
(7) 

ระดับ 
เสี่ยง 

 
(8) 

จัดล าดับ
ความเสี่ยง 

(9) 

โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม) 
 

จ านวนเด็กนักเรียน 
ที่มีสิทธิทุกคนของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลต าบลนาสาร 
(ศพด. และ รร.อนุบาล) 
และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
ของเทศบาลต าบล 
นาสาร 
 

งบประมาณในการจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม) ไม่เพียงพอ 
เนื่องจากได้รับการจัดสรรใน
การจัดซื้อแบบนมพาสเจอร์
ไรส์ แต่ในช่วงการแพร่
ระบาดของโควิด-19 (โคโร
น่าไวรัส) จะต้องจัดซื้อนม
แบบ ยูเอชที ซึ่งมีราคาท่ี 
สูงกว่า 
 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
โควิด-19 (โคโรน่าไวรัส) 

Operational 
Risk 

(ด้านการ 
ด าเนินงาน) 

3 2 6 ปานกลาง 

 

แบบ RM-1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1  ตุลาคม  2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการบริหารจัดการ 
โครงการ/กิจกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยจัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้/กองคลัง  
 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

 
(1) 

 
เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด 

 
(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
 

(3) 

 
สาเหตุของความเสี่ยง 

 
 

(4) 

ประเภทของ 
ความเสี่ยง  

( S  O  R  C ) 
 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 
(7) 

ระดับ 
เสี่ยง 

 
(8) 

จัดล าดับ
ความเสี่ยง 

(9) 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ตาม
โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ โดย
จัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นธรรม 
 

1. มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์เจ้าของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างโดยไม่ได้แจ้ง 
ให้เจ้าหน้าที่ทราบ 
2. มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
ของเจ้าของกรรมสิทธิ์
เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทราบ 
 
 

1. ไม่สามารถติดต่อเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ได้ 
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาด
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

Operational 
Risk 

(ด้านการ 
ด าเนินงาน) 

3 2 6 ปานกลาง 

แบบ RM-1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1  ตุลาคม  2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 
วัตถุประสงค์ เพ่ือการสัญจรไป-มา ได้รับความสะดวก 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คลส.ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาสารได้ร้อยละ 90 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง 
 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

 
(1) 

 
เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด 

 
(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
 

(3) 

 
สาเหตุของความเสี่ยง 

 
 

(4) 

ประเภทของ 
ความเสี่ยง  

( S  O  R  C ) 
 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 
(7) 

ระดับ 
เสี่ยง 

 
(8) 

จัดล าดับ
ความเสี่ยง 

(9) 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล. 

ซ่อมแซมถนน คลส. 
ในพ้ืนที่เทศบาลต าบล 
นาสารได้ร้อยละ 90 
 

การปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมงานก่อสร้างขาด
ความคล่องตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีบุคลากรไม่พียงพอในการปฏิบัติ
หน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้าง
ซึ่งงานมีปริมาณมาก 

Operational 
Risk 

(ด้านการ 
ด าเนินงาน) 

3 2 6 ปานกลาง 

แบบ RM-1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



-33- 
 

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1  ตุลาคม  2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จ านวน 50,000.- บาท 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต าบลนาสาร 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 100% 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์/กองสวัสดิการ 
 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

 
(1) 

 
เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด 

 
(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
 

(3) 

 
สาเหตุของความเสี่ยง 

 
 

(4) 

ประเภทของ 
ความเสี่ยง  

( S  O  R  C ) 
 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 
(7) 

ระดับ 
เสี่ยง 

 
(8) 

จัดล าดับ
ความเสี่ยง 

(9) 

โครงการอบรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ 

จ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเดินทางของผู้สูงอายุที่
จะเข้าร่วมกิจกรรม 

บุตร หลาน หรือบุคคลใน
ครอบครัวไม่มีเวลามาส่งผู้สูงอายุ
เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

Operational 
Risk 

(ด้านการ 
ด าเนินงาน) 

3 5 15 สูง 

แบบ RM-1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



-34- 
 

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1  ตุลาคม  2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โครงการ/กิจกรรม โครงการขยายผลแปลงเรียนรู้เทศบาลต าบลนาสาร “กิจกรรมเลี้ยงหอยขม” จ านวนเงิน 55,000.- บาท 
วัตถุประสงค์ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหอยขม 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงหอยขม)  ให้แก่เกษตรกร ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาสาร  จ านวน 25 ราย 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมการเกษตร/กองสวัสดิการสังคม 
 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

 
(1) 

 
เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด 

 
(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
 

(3) 

 
สาเหตุของความเสี่ยง 

 
 

(4) 

ประเภทของ 
ความเสี่ยง  

( S  O  R  C ) 
 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 
(7) 

ระดับ 
เสี่ยง 

 
(8) 

จัดล าดับ
ความเสี่ยง 

(9) 

โครงการขยายผลแปลง
เรียนรู้เทศบาลต าบล 
นาสาร “กิจกรรมเลี้ยง
หอยขม” 

อบรมให้ความรู้เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง 
(การเลี้ยงหอยขม)  
ให้แก่เกษตรกร ในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลนาสาร 
จ านวน 25 ราย 
 
 
 
 
 

เกิดการตายของแม่พันธ์
หอยขมที่เกิดจากน้ าเสีย  
น้ ามีสารคลอรีน 

เกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ ขาด
ความช านาญ และยังขาด
ประสบการณ์ในการเลี้ยงหอยขม 

Operational 
Risk 

(ด้านการ 
ด าเนินงาน) 

3 2 6 ปานกลาง 

แบบ RM-1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



-35- 
 

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
โครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลต าบลนาสาร 
วัตถุประสงค์ เพ่ือรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในชุมชน และเก็บขนขยะให้เกิดความรวดเร็ว  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถเก็บขยะให้เรียบร้อย และไม่มีขยะตกค้างในชุมชน  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข/ฝุายอ านวยการ/ ส านักปลัดเทศบาล  
 

 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการ/ขั้นตอน
หลัก 
(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(Risk Factor) 
 
 

(2) 

 
สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

(Root Cause) 
 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง  
วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง  
 

(8) 

 
แผนจัดการความเสี่ยง

(มาตรการควบคุม
เพิ่มเติม 

 
(9) 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(10) 

 
งบประมาณ 

 
 
 

(11) 

โอกาส 
 
 
 

(4) 

ผล 
กระทบ 

 
 

(5) 

ระดับ 
ความ
รุนแรง 

 
(6) 

ระดับ
ความเสี่ยง
ที่คาดหวัง  

 
(7) 

กิจกรรมการเก็บ
ขนขยะภายใน
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีขยะตกค้าง
จ านวนมากภายใน
ชุมชน 

รถบรรทุกขยะ
เสื่อมสภาพ  
ต้องซ่อมแซม
บ่อยครั้ง ท าให้ 
ไม่สามารถเก็บขน
ขยะได้ทั่วถึง 

4 3 12 สูง การควบคุม 1. จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะทดแทนคันเดิมที่
เสื่อมสภาพ 
2. ดูแลซ่อมแซม
บ ารุงรักษารถบรรทุก
ขยะให้พร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา 

งาน
สาธารณสุข 

 

แบบ RM-2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



-36- 
 

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม 
โครงการ/กิจกรรม โครงการเฝูาระวังปูองกันจากเหตุสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
วัตถุประสงค์ เพ่ือลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถเก็บขยะให้เรียบร้อย และไม่มีขยะตกค้างในชุมชน  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ฝุายปกครอง/ ส านักปลัดเทศบาล  
 

 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการ/ขั้นตอน
หลัก 
(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(Risk Factor) 
 
 

(2) 

 
สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

(Root Cause) 
 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง  
วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง  
 

(8) 

 
แผนจัดการความเสี่ยง

(มาตรการควบคุม
เพิ่มเติม 

 
(9) 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(10) 

 
งบประมาณ 

 
 
 

(11) 

โอกาส 
 
 
 

(4) 

ผล 
กระทบ 

 
 

(5) 

ระดับ 
ความ
รุนแรง 

 
(6) 

ระดับ
ความเสี่ยง
ที่คาดหวัง  

 
(7) 

โครงการเฝูาระวัง
ปูองกันจากเหตุสา
ธารณภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้ขับข่ีไม่ปฏิบัติ
ตามกฎจราจร 
2. สภาพแวดล้อม
ต่างๆ 

1. ขาดจิตส านึก 
ที่ด ี
2. เมาสุรา 
3. ถนนเป็นหลุม
บ่อ 

3 3 9 ปานกลาง การควบคุม 1. รณรงค์สร้าง
จิตส านึกให้กับ
ประชาชนเพื่อเพ่ิม
ความตระหนักในการ
ให้ความร่วมมือ 
2. ประสานกองช่าง 
ด าเนินการตรวจสอบ
และแก้ไขสภาพถนน
ก่อนช่วงเทศกาลต่างๆ 

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

 

แบบ RM-2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาการเมืองการบริหารและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
โครงการ/กิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของผู้บริหารและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบลนาสารได้ทุกช่องทางและเป็นปัจจุบัน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงเป็นปัจจุบัน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานอ านวยการ/ฝุายอ านวยการ/ ส านักปลัดเทศบาล 
 

 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการ/ขั้นตอน
หลัก 
(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(Risk Factor) 
 
 

(2) 

 
สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

(Root Cause) 
 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง  
วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง  
 

(8) 

 
แผนจัดการความเสี่ยง

(มาตรการควบคุม
เพิ่มเติม 

 
(9) 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(10) 

 
งบประมาณ 

 
 
 

(11) 

โอกาส 
 
 
 

(4) 

ผล 
กระทบ 

 
 

(5) 

ระดับ 
ความ
รุนแรง 

 
(6) 

ระดับ
ความเสี่ยง
ที่คาดหวัง  

 
(7) 

กิจกรรมการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของ
ผู้บริหารและการ
ด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล
ต าบลนาสารไม่เป็น
ปัจจุบันและ
ประชาชนทราบ 
ไม่ทั่วถึง 
 

ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้
ความสามารถใน
ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

3 3 9 ปานกลาง การควบคุม สรรหาบุคลากรเพ่ือมา
ปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

งาน
อ านวยการ 

 

แบบ RM-2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม 
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ส าหรับ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลนาสาร และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาสาร 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จ านวนเด็กนักเรียนที่มีสิทธิทุกคน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมการศึกษา/ฝุายอ านวยการ/ ส านักปลัดเทศบาล  
 

 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการ/ขั้นตอน
หลัก 
(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(Risk Factor) 
 
 

(2) 

 
สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

(Root Cause) 
 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง  
วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง  
 

(8) 

 
แผนจัดการความเสี่ยง

(มาตรการควบคุม
เพิ่มเติม 

 
(9) 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(10) 

 
งบประมาณ 

 
 
 

(11) 

โอกาส 
 
 
 

(4) 

ผล 
กระทบ 

 
 

(5) 

ระดับ 
ความ
รุนแรง 

 
(6) 

ระดับ
ความเสี่ยง
ที่คาดหวัง  

 
(7) 

โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม) 
 

งบประมาณในการ
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
ไม่เพียงพอ เนื่องจาก
ได้รับการจัดสรรในการ
จัดซื้อแบบนมพาส
เจอร์ไรส์ แต่ในช่วงการ
แพร่ระบาดของโควิด-
19  (โคโรน่าไวรัส) 
จะต้องจัดซื้อนมแบบ 
ยูเอชที ซึ่งมีราคาที่ 
สูงกว่า 

การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ 
โควิด-19 (โคโร
น่าไวรัส) 

3 2 6 ปานกลาง การควบคุม ประมาณการเกี่ยวกับ
งบประมาณล่วงหน้าใน
การจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) จากการส ารวจ
ข้อมูลของเด็กนักเรียน 

งานส่งเสริม
การศึกษา 

 

แบบ RM-2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



-39- 
 

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการบริหารจัดการ 
โครงการ/กิจกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยจัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้/กองคลัง  
 

 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการ/ขั้นตอน
หลัก 
(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(Risk Factor) 
 
 

(2) 

 
สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

(Root Cause) 
 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง  
วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง  
 

(8) 

 
แผนจัดการความเสี่ยง

(มาตรการควบคุม
เพิ่มเติม 

 
(9) 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(10) 

 
งบประมาณ 

 
 
 

(11) 

โอกาส 
 
 
 

(4) 

ผล 
กระทบ 

 
 

(5) 

ระดับ 
ความ
รุนแรง 

 
(6) 

ระดับ
ความเสี่ยง
ที่คาดหวัง  

 
(7) 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้
ตามโครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

1. มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์เจ้าของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างโดย
ไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทราบ 
2. มีการเปลี่ยนแปลง
ที่อยู่ของเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เจ้าของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างโดย
ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทราบ 

1. ไม่สามารถ
ติดต่อเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
ได้ 
2. เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบขาด
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

3 3 9 ปานกลาง การควบคุม ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ผู้อ านวยการ
กองคลัง 

 

แบบ RM-2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 
วัตถุประสงค์ เพ่ือการสัญจรไป-มา ได้รับความสะดวก 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คลส.ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาสารได้ร้อยละ 90 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง 
 

 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการ/ขั้นตอน
หลัก 
(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(Risk Factor) 
 
 

(2) 

 
สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

(Root Cause) 
 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง  
วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง  
 

(8) 

 
แผนจัดการความเสี่ยง

(มาตรการควบคุม
เพิ่มเติม 

 
(9) 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(10) 

 
งบประมาณ 

 
 
 

(11) 

โอกาส 
 
 
 

(4) 

ผล 
กระทบ 

 
 

(5) 

ระดับ 
ความ
รุนแรง 

 
(6) 

ระดับ
ความเสี่ยง
ที่คาดหวัง  

 
(7) 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
คสล. 

การปฏิบัติงานด้าน
การควบคุมงาน
ก่อสร้างขาดความ
คล่องตัว 

มีบุคลากรไม่พียง
พอในการปฏิบัติ
หน้าที่ในการ
ควบคุมงาน
ก่อสร้างซึ่งงานมี
ปริมาณมาก 
 
 
 
 
 

3 2 6 ปานกลาง การควบคุม สรรหาบุคลากรเพ่ือมา
ปฏิบัติงานให้เพียงพอ
กับปริมาณงาน 

ผู้อ านวยการ
กองช่าง 

 

แบบ RM-2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จ านวน 50,000.- บาท 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต าบลนาสาร 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 100% 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์/กองสวัสดิการ 
 

 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการ/ขั้นตอน
หลัก 
(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(Risk Factor) 
 
 

(2) 

 
สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

(Root Cause) 
 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง  
วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง  
 

(8) 

 
แผนจัดการความเสี่ยง

(มาตรการควบคุม
เพิ่มเติม 

 
(9) 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(10) 

 
งบประมาณ 

 
 
 

(11) 

โอกาส 
 
 
 

(4) 

ผล 
กระทบ 

 
 

(5) 

ระดับ 
ความ
รุนแรง 

 
(6) 

ระดับ
ความเสี่ยง
ที่คาดหวัง  

 
(7) 

โครงการอบรม
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

การเดินทางของ
ผู้สูงอายุที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรม 

บุตร หลาน หรือ
บุคคลใน
ครอบครัวไม่มี
เวลามาส่ง
ผู้สูงอายุเพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 

3 5 15 สูง การควบคุม จัดหารถเพ่ือรับ-ส่ง
หรือ ประสาน สท. ใน
เขตพ้ืนที่ที่มีรถยนต์ 
เพ่ือรับ-ส่งผู้สูงอายุที่ 
จะเข้าร่วมกิจกรรม 

นักพัฒนา
ชุมชน 

 

แบบ RM-2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โครงการ/กิจกรรม โครงการขยายผลแปลงเรียนรู้เทศบาลต าบลนาสาร “กิจกรรมเลี้ยงหอยขม” จ านวนเงิน 55,000.- บาท 
วัตถุประสงค์ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหอยขม 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงหอยขม)  ให้แก่เกษตรกร ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาสาร  จ านวน 25 ราย 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมการเกษตร/กองสวัสดิการสังคม 
 

 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการ/ขั้นตอน
หลัก 
(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(Risk Factor) 
 
 

(2) 

 
สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

(Root Cause) 
 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง  
วิธีการ
บริหาร

ความเสี่ยง  
 

(8) 

 
แผนจัดการความเสี่ยง

(มาตรการควบคุม
เพิ่มเติม 

 
(9) 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(10) 

 
งบประมาณ 

 
 
 

(11) 

โอกาส 
 
 
 

(4) 

ผล 
กระทบ 

 
 

(5) 

ระดับ 
ความ
รุนแรง 

 
(6) 

ระดับ
ความเสี่ยง
ที่คาดหวัง  

 
(7) 

โครงการขยายผล
แปลงเรียนรู้
เทศบาลต าบล 
นาสาร “กิจกรรม
เลี้ยงหอยขม” 

เกิดการตายของแม่
พันธ์หอยขมที่เกิด
จากน้ าเสีย  
น้ ามีสารคลอรีน 

เกษตรกรยังขาด
องค์ความรู้ ขาด
ความช านาญ 
และยังขาด
ประสบการณ์ใน
การเลี้ยงหอยขม 

3 2 6 ปานกลาง การควบคุม พาเกษตรกรไปศึกษา 
ดูงานเกี่ยวกับการเลี้ยง
หอยขมกับบุคคลผู้มี
ความช านาญการ
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
และสามารถน าไป 
ปรับใช้ 
 
 
 
  

นักวิชาการ
เกษตร 

 

แบบ RM-2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
โครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลต าบลนาสาร 
วัตถุประสงค์ เพ่ือรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในชุมชน และเก็บขนขยะให้เกิดความรวดเร็ว  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถเก็บขยะให้เรียบร้อย และไม่มีขยะตกค้างในชุมชน  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข/ฝุายอ านวยการ/ ส านักปลัดเทศบาล  
 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(Risk Factor) 
 
 

(1) 

 
สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

(Root Cause) 
 

(2) 

การด าเนินการตามมาตรการป้องกัน ระยะเวลา (5)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ 

ควบคุมภายใน 
 
 

(3) 

มาตรการตาม
แผนบริหาร

จัดการ 
ความเสี่ยง 

(4) 

 
Q1 

 
Q2 

 
Q3 

 
Q4 หมดไป 

คงอยู่ 
ความ
เสี่ยงท่ี
เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุมได้ 
ควบคุม
ไม่ได้ 

   

มีขยะตกค้าง
จ านวนมากภายใน
ชุมชน 

รถบรรทุกขยะ
เสื่อมสภาพ  
ต้องซ่อมแซม
บ่อยครั้ง ท าให้ 
ไม่สามารถเก็บขน
ขยะได้ทั่วถึง 

จัดหารถบรรทุก
ขยะเพ่ิม 

- จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะทดแทนคัน
เดิมที่เสื่อมสภาพ 
- ดูแลซ่อมแซม
บ ารุงรักษา
รถบรรทุกขยะให้
พร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา 
 
 
 

    นักวิชาการ
สุขาภิบาล 

  

แบบ RM-3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม 
โครงการ/กิจกรรม โครงการเฝูาระวังปูองกันจากเหตุสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
วัตถุประสงค์ เพ่ือลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถเก็บขยะให้เรียบร้อย และไม่มีขยะตกค้างในชุมชน  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ฝุายปกครอง/ ส านักปลัดเทศบาล  
 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(Risk Factor) 
 
 

(1) 

 
สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

(Root Cause) 
 

(2) 

การด าเนินการตามมาตรการป้องกัน ระยะเวลา (5)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ 

ควบคุมภายใน 
 
 

(3) 

มาตรการตาม
แผนบริหาร

จัดการ 
ความเสี่ยง 

(4) 

 
Q1 

 
Q2 

 
Q3 

 
Q4 หมดไป 

คงอยู่ 
ความ
เสี่ยงท่ี
เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุมได้ 
ควบคุม
ไม่ได้ 

   

1. ผู้ขับข่ีไม่ปฏิบัติ
ตามกฎจราจร 
2. สภาพแวดล้อม
ต่างๆ 

1. ขาดจิตส านึก 
ที่ด ี
2. เมาสุรา 
3. ถนนเป็นหลุม
บ่อ 

ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ขับขี่ปฏิบัติตาม

กฎจราจร 

- รณรงค์สร้าง
จิตส านึกให้กับ
ประชาชนเพ่ือเพ่ิม
ความตระหนักใน
การให้ความร่วมมือ 
- ประสานกองช่าง 
ด าเนินการ
ตรวจสอบและ
แก้ไขสภาพถนน
ก่อนช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

    หัวหน้าฝุาย
ปกครอง 

  

แบบ RM-3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาการเมืองการบริหารและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
โครงการ/กิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของผู้บริหารและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบลนาสารได้ทุกช่องทางและเป็นปัจจุบัน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงเป็นปัจจุบัน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานอ านวยการ/ฝุายอ านวยการ/ ส านักปลัดเทศบาล 
 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(Risk Factor) 
 
 

(1) 

 
สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

(Root Cause) 
 

(2) 

การด าเนินการตามมาตรการป้องกัน ระยะเวลา (5)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ 

ควบคุมภายใน 
 
 

(3) 

มาตรการตาม
แผนบริหาร

จัดการ 
ความเสี่ยง 

(4) 

 
Q1 

 
Q2 

 
Q3 

 
Q4 หมดไป 

คงอยู่ 
ความ
เสี่ยงท่ี
เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุมได้ 
ควบคุม
ไม่ได้ 

   

การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของ
ผู้บริหารและการ
ด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล
ต าบลนาสารไม่เป็น
ปัจจุบันและ
ประชาชนทราบ 
ไม่ทั่วถึง 
 

ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้
ความสามารถใน
ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

รับโอนย้าย
บุคลากรต าแหน่ง

ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

สรรหาบุคลากร
เพ่ือมาปฏิบัติงาน
ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

    หัวหน้าฝุาย
อ านวยการ 

  

 

แบบ RM-3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม 
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ส าหรับ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลนาสาร และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาสาร 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จ านวนเด็กนักเรียนที่มีสิทธิทุกคน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมการศึกษา/ฝุายอ านวยการ/ ส านักปลัดเทศบาล  
 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(Risk Factor) 
 
 

(1) 

 
สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

(Root Cause) 
 

(2) 

การด าเนินการตามมาตรการป้องกัน ระยะเวลา (5)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ 

ควบคุมภายใน 
 
 

(3) 

มาตรการตาม
แผนบริหาร

จัดการ 
ความเสี่ยง 

(4) 

 
Q1 

 
Q2 

 
Q3 

 
Q4 หมดไป 

คงอยู่ 
ความ
เสี่ยงท่ี
เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุมได้ 
ควบคุม
ไม่ได้ 

   

งบประมาณในการ
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
ไม่เพียงพอ เนื่องจาก
ได้รับการจัดสรรในการ
จัดซื้อแบบนมพาส
เจอร์ไรส์ แต่ในช่วงการ
แพร่ระบาดของโควิด-
19  (โคโรน่าไวรัส) 
จะต้องจัดซื้อนมแบบ 
ยูเอชที ซึ่งมีราคาที่ 
สูงกว่า 

การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ 
โควิด-19 (โคโร
น่าไวรัส) 

ส ารวจข้อมูลเด็ก
นักเรียนปี
การศึกษาละ 2 
ครั้ง เพ่ือจะได้
ประมาณการ
เกี่ยวกับ
งบประมาณใน
การจัดซื้อ
ล่วงหน้า 

ประมาณการ
เกี่ยวกับ
งบประมาณ
ล่วงหน้าในการ
จัดซื้ออาหารเสริม
(นม) จากการ
ส ารวจข้อมูลของ
เด็กนักเรียน 
 
 
 

    นักวิชาการ
ศึกษา 

  

 

แบบ RM-3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการบริหารจัดการ 
โครงการ/กิจกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยจัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้/กองคลัง  
 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(Risk Factor) 
 
 

(1) 

 
สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

(Root Cause) 
 

(2) 

การด าเนินการตามมาตรการป้องกัน ระยะเวลา (5)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ 

ควบคุมภายใน 
 
 

(3) 

มาตรการตาม
แผนบริหาร

จัดการ 
ความเสี่ยง 

(4) 

 
Q1 

 
Q2 

 
Q3 

 
Q4 หมดไป 

คงอยู่ 
ความ
เสี่ยงท่ี
เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุมได้ 
ควบคุม
ไม่ได้ 

   

- มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์เจ้าของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างโดย
ไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทราบ 
- มีการเปลี่ยนแปลงที่
อยู่ของเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เจ้าของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างโดย
ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทราบ 

- ไม่สามารถ
ติดต่อเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
ได้ 
- เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบขาด
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ส่งบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรม
และศึกษา
ระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่าง
เพ่ือให้เข้าใจ
บทบาทหน้าที่
การปฏิบัติงาน 

รับบุคลากรเข้ามา
ปฏิบัติงานให้ตรง
กับ 

    ผู้อ านวยการ
กองคลัง 

  

 

แบบ RM-3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 
วัตถุประสงค์ เพ่ือการสัญจรไป-มา ได้รับความสะดวก 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คลส.ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาสารได้ร้อยละ 90 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง 
 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(Risk Factor) 
 
 

(1) 

 
สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

(Root Cause) 
 

(2) 

การด าเนินการตามมาตรการป้องกัน ระยะเวลา (5)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ 

ควบคุมภายใน 
 
 

(3) 

มาตรการตาม
แผนบริหาร

จัดการ 
ความเสี่ยง 

(4) 

 
Q1 

 
Q2 

 
Q3 

 
Q4 หมดไป 

คงอยู่ 
ความ
เสี่ยงท่ี
เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุมได้ 
ควบคุม
ไม่ได้ 

   

การปฏิบัติงานด้าน
การควบคุมงาน
ก่อสร้างขาดความ
คล่องตัว 

มีบุคลากรไม่พียง
พอในการปฏิบัติ
หน้าที่ในการ
ควบคุมงาน
ก่อสร้างซึ่งงานมี
ปริมาณมาก 
 
 
 
 
 

รับโอนย้าย
บุคลากรต าแหน่ง

นายช่างโยธา 

สรรหาบุคลากร
เพ่ือมาปฏิบัติงาน
ให้เพียงพอกับ
ปริมาณงาน 

    ผู้อ านวยการ
กองช่าง 

  

 

แบบ RM-3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่งคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จ านวน 50,000.- บาท 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต าบลนาสาร 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 100% 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์/กองสวัสดิการสังคม 
 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(Risk Factor) 
 
 

(1) 

 
สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

(Root Cause) 
 

(2) 

การด าเนินการตามมาตรการป้องกัน ระยะเวลา (5)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ 

ควบคุมภายใน 
 
 

(3) 

มาตรการตาม
แผนบริหาร

จัดการ 
ความเสี่ยง 

(4) 

 
Q1 

 
Q2 

 
Q3 

 
Q4 หมดไป 

คงอยู่ 
ความ
เสี่ยงท่ี
เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุมได้ 
ควบคุม
ไม่ได้ 

   

การเดินทางของ
ผู้สูงอายุที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรม 

บุตร หลาน หรือ
บุคคลใน
ครอบครัวไม่มี
เวลามาส่ง
ผู้สูงอายุเพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 

จัดหารถเพ่ือ
ด าเนินการรับ-ส่ง
ผู้สูงอายุที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรม 

- มีการศึกษา
ระเบียบเพ่ิมเติม
ในการจ้างรถยนต์
เพ่ือรับ-ส่ง 
- มีการส ารวจ
รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 
- รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ
ให้ผู้บริหารทราบ 

    นักพัฒนาชุมชน   

 

แบบ RM-3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โครงการ/กิจกรรม โครงการขยายผลแปลงเรียนรู้เทศบาลต าบลนาสาร “กิจกรรมเลี้ยงหอยขม” จ านวนเงิน 55,000.- บาท 
วัตถุประสงค์ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหอยขม 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงหอยขม)  ให้แก่เกษตรกร ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาสาร  จ านวน 25 ราย 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมการเกษตร/กองสวัสดิการสังคม 
 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(Risk Factor) 
 
 

(1) 

 
สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

(Root Cause) 
 

(2) 

การด าเนินการตามมาตรการป้องกัน ระยะเวลา (5)  
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ 

ควบคุมภายใน 
 
 

(3) 

มาตรการตาม
แผนบริหาร

จัดการ 
ความเสี่ยง 

(4) 

 
Q1 

 
Q2 

 
Q3 

 
Q4 หมดไป 

คงอยู่ 
ความ
เสี่ยงท่ี
เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุมได้ 
ควบคุม
ไม่ได้ 

   

เกิดการตายของแม่
พันธ์หอยขมที่เกิด
จากน้ าเสีย  
น้ ามีสารคลอรีน 

เกษตรกรยังขาด
องค์ความรู้ ขาด
ความช านาญ 
และยังขาด
ประสบการณ์ใน
การเลี้ยงหอยขม 

จัดกิจกรรมศึกษา
ดูงานการเลี้ยง
หอยขมแก่
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พาเกษตรกรไป
ศึกษาดูงานนอก
สถานที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงหอยขม
กับบุคคลผู้มี 
ความช านาญการ
ที่ประสบ
ความส าเร็จ 
 
 
 

    นักวิชาการ
เกษตร 

  

 

แบบ RM-3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 


