
 

 

 
 
 

แบบรายงานการประเมนิความเสี่ยง 

แผนด าเนินการ-RM3 

การติดตามประเมินผล-RM4 

(Risk Management) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 



 

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลได้ก าหนดแบบฟอร์ม 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM 3) เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง ก าหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็น 
รายโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน 
(แบบ RM 2) สรุปเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลได้ ดังนี้ 

  



 

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอเมืองพะไล จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 

ล าดับ
ที ่

(2) 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมาย
เหตุ 
(9) 

1 การใช้รถยนต์
ส่วนกลางของ
ทางราชการ
ทุกคัน 

1.1 อุบัติเหตุ
จากการใช้รถ
ใช้ถนน 

- เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายกรณี
รถยนต์ของทาง
ราชการเกิด
อุบัติเหตุ และมี
ผู้ประสบภยัจาก
รถยนต ์

- การท าประกันภยั
รถยนต์ภาคบังคับ 
(พรบ.) 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

ส านักปลดั  

2 การบริการ
ประชาชนการ
จดทะเบียน
พาณิชย ์

2.1 ไม่
สามารถ
บริการ
ประชาชนได้
ตามคู่มือ
ประชาชน 

- เพื่องานบริการ
ประชาชนเป็นไป
ตามพ.ร.บ.การ
อ านวยความ
สะดวกในการ
พิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 

- มอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได ้
- พิจารณามอบอ านาจ
ให้มีอ านาจพิจารณา
อนุญาตตามล าดับ 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

กองคลัง  

3 การเก็บรักษา
พัสด ุ

3.1 พัสดุสญู
หาย 

- เพื่อเก็บรักษา
ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้
ปลอดภัย 

- จัดเก็บรักษาทรัพยส์ิน
ไว้ในห้องที่สามารถปดิ
ล็อคทุกครั้งหลังใช้งาน 
- จัดท าทะเบียนคุมการ
ยืมพัสด ุ

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

กองคลัง  

4 การสอบทาน 
การรับเงิน 
การรวบรวม
เงิน และการ
น าส่งเงิน 

4.1 การ
ยักยอกเงิน 

- เพื่อปูองกันการ
ทุจริต 
- เพื่อปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

- จัดท าค าสั่งมอบหมาย
งานการสอบ ทานการ
รับเงิน การ รวบรวมเงิน 
และการน าส่งเงิน 
- ติดตามการด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบ 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

กองคลัง  

5 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บ
ภาษี 

5.1 การค้าง
ยื่นแบบ 
ประเมินภาษ ี
5.2 การค้าง
ช าระภาษ ี

- เพื่อลดจ านวนผู้
ค้างยื่น แบบ
ประเมินภาษีและผู ้
ค้างช าระภาษ ี

- จัดท าหนังสือแจ้ง
เตือนการ ยื่นแบบ
ประเมิน,การช าระภาษี
และแจ้งเตือนคา้งช าระ
ภาษี 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

กองคลัง  

6 การใช้
ทรัพยากร 

6.1 การใช้
ทรัพยากร 
อย่างฟุุมเฟือย 

- ประหยัด
ค่าใช้จ่ายใน การ
บริหารงาน 

- ใช้กระดาษ 2 หน้า ใน
กรณี เป็นร่างเอกสาร
และเอกสารไม ่
ส าคัญ 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

ทุกกอง  

 

  

แบบ RM 3 



 

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอเมืองพะไล จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 

ล าดับ
ที ่

(2) 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมาย
เหตุ 
(9) 

7 งานออกแบบ 
และการ
ควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

7.1 งานก่อสร้าง 
และงานบริการมี
จ านวนมากท าให้ 
ประสิทธิภาพการ
ท างาน ลดลง 
7.2 บุคคลากรกอง
ช่างไม่สามารถ
ควบคุมงาน ได้
ตลอดเวลาใน
วันหยุดราชการ 
7.3 การควบคุมงาน
ไม่เป็นไปตาม
รูปแบบ รายการ
ก่อสร้าง 

- เพื่อให้เป็นไป
ตาม 
วัตถุประสงค์
ของ โครงการ 
- เพื่อให้เป็นไป
ตามแบบ รูป
รายการ 

-จัดส่งบุคลากรเข้า
รับการ 
ฝึกอบรม เพื่อรับ
การถ่ายทอด 
ความรู้ใหม่อยูเ่สมอ
และครบ ทุกคน 
- จัดหาเครื่องมือ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
เกี่ยวขอ้งเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

กองช่าง  

8 งานประมาณ
ราคาและ
ค านวณราคา
กลาง 

8.1 ราคาน้ ามันและ
ราคาวัสดุก่อสรา้งมี
การ เปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
8.2 การจัดท าราคา
กลางต้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลาง
งานก่อสร้าง ตามที่
กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

- เพื่อการ
ค านวณราคา
งานก่อสร้างเพื่อ
ตั้งงบประมาณ 
หรือการก าหนด
ราคากลาง
ถูกต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์
การค านวณ
ราคากลางงาน
ก่อสร้าง 

- จัดส่งบุคลากรผูม้ี
หน้าท่ีตามค าสั่งทุก
คนเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อรับ
ความรู้ใหม่อยูเ่สมอ 
-ให้เจ้าหน้าที่ตรม
ค าสั่งสามารถ
ปฏิบัติงานเอกสาร
และค านวณราคา
กลางงานก่อสร้าง
เองได ้

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

กองช่าง  

9 งานซ่อมแซม
ไฟฟูา
สาธารณะ 

9.1 ไม่มเีครื่องมือ
และอุปกรณ์ปูองกัน
เพื่อความปลอดภัย
ในการซ่อมแซม
ระบบไฟฟูา 
9.2 งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรใน
การ ซ่อมบ ารุงรักษา
ไม่เพียงพอ 

- เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและ
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
-เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ให้มีความ
รวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ ์

- ตั้งงบประมาณใน
การจัดซื้อเครื่องมือ
เพื่อความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน 
- ตั้งงบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ให้เพียงพอ
ในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

กองช่าง  

 

 

แบบ RM 3 



 

 

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอเมืองพะไล จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 

ล าดับ
ที ่

(2) 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมาย
เหตุ 
(9) 

10 การดูแล
บ ารุงรักษา
และการ
ตรวจสอบ
ความช ารุด
บกพร่องของ
พัสดุระหว่าง 
ประกัน
สัญญา 

10.1 พัสดุซึ่งอยู่
ระหว่าง การ
ประกันตามสญัญา
มี ความช ารุด โดย
ไม่ได้แจ้งให้ ผู้รับ
จ้างด าเนินการ
แก้ไขตาม เง่ือนไข
การรับประกัน
ความ ช ารุด
บกพร่อง 

- เพื่อให้มีการ
บ ารุงรักษา พัสดุ
ระหว่างประกัน
สัญญา 

- จัดท าค าสั่ง
มอบหมายให้มี 
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบความ
ช ารุดบกพร่องของ
พัสด ุ
- ให้ผู้รับผดิชอบ
รายงานการ 
ตรวจสอบสภาพ
ของพสัดุซึ่งอยู่ 
ระหว่างการ
ประกันตามสญัญา
ต่อ นายก อบต. 
เป็นประจ าทุก 3 
เดือน 
 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

กองคลัง  

11 กิจกรรมการ
ด าเนินงาน 
ตามระเบียบ
กระทรวง 
มหาดไทยว่า
ด้วยรายได้ 
และการ
จ่ายเงินของ 
สถานศึกษา
สังกัดองค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 ของ
ศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็ก 

11.1 เจ้าหน้าท่ีรับ
ผิด ชอบงานไม่มี
ความรู้ในการ 
ด าเนินการใหต้รง
กับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย รายได้และ
การจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัด
องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 

- เพื่อให้การ
ด าเนินงาน ของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มี ความ สอดคล้อง
กับ แผนพัฒนา 
และมีการ
ด าเนินการตาม 
ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยรายได้และ
การจ่ายเงิน ของ
สถานศึกษาสังกัด
องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
 

- ก าชับให้
เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินงานตาม
ระเบียบฯ อย่าง 
เคร่งครดั 
- ให้มีการ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ตาม
ระเบียบฯ 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

 

 

 

แบบ RM 3 



 

 

 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอเมืองพะไล จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 

ล าดับ
ที ่

(2) 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมาย
เหตุ 
(9) 

12 งานประสาน
และ
สนับสนุน
โรงเรียน
ระดับ 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

12.1 บุคลากรใน
หลายโรงเรยีนไมม่ี
ความเข้าใจ 
ในการเขียน
โครงการขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ เงิน
อุดหนุน จาก อบต. 
ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 

- เพื่อให้การใช้
จ่ายเงินอุดหนุน
ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 
- เพื่อพัฒนา
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีอบต.เมือง
พะไลใหม้ีคุณภาพ 

- ก าชับให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบโครงการ
ขอเงินอุดหนุนให้
ละเอียดถี่ถ้วน 
- เพิ่มการ
ติดต่อสื่อสารและ
การประสานงานกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มากข้ึน 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

13 โครงการ
ควบคุม
ปูองกันโรค
ระบาด  
โควิด-19 

13.1 ไม่มีบุคลากร
ส าหรับออก
ด าเนินการ ปูองกัน
ควบคุมโรคโดยตรง
ต้องอาศัยบุคลากร 
ของส านักปลัด ใน
การด าเนินการใน
แต่ละครั้ง อาจ
ส่งผลกระทบต่อ
งานปูองกันและ
บรรเทา สาธารณ
ภัยได ้

- เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้านการ
ปูองกันควบคุมโรค
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
สูงสุด 

- สรรหาบคุลากรที่
รับผิดชอบ
ด าเนินการปูองกัน
ควบคุมโรค
โดยเฉพาะ 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

ส านักปลดั  

14 การ
ด าเนินงาน
แก้ไขข้อ
ร้องเรียน
จาก
ผลกระทบ
ด้าน 
สิ่งแวดล้อม 

14.1 ผู้ประกอบ
กิจการไม่ปฏิบัติ
ตาม กฎระเบียบ
หรือข้อบังคับต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หรือละเลยจน
ก่อให้เกิด
ผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมจนท า
ให้มีผู้ร้องเรียน 

- เพื่อให้
ผู้ประกอบการไม่
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
- เพื่อลดปัญหาข้อ
ร้องเรียนและลด
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนจาก
ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

- ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ 
- ออกติดตามการ
ประกอบการของแต่
ละพื้นท่ี เพื่อ
ควบคุม ก ากับ ดูแล
ให้เป็นตาม
กฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

ส านักปลดั  

 

แบบ RM 3 



 

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอเมืองพะไล จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 

ล าดับ
ที ่

(2) 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมาย
เหตุ 
(9) 

15 การรับ
ลงทะเบียน
เงินอุดหนุน
เพื่อการเลีย้งดู
เด็กแรกเกดิ 

15.1 ผูม้าลง
ลงทะเบียน
เงินอุดหนุน
เด็กแรกเกดิ
ปิดบังรายได้ที่
แท้จริง 

- เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานการรับ
ลงทะเบียนเด็กแรก
เกิดที่มีภมูิล าเนา
อยู่ต าบลเมือง
พะไลเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
และข้อบังคับ 

- ตรวจสอบข้อมลูจาก
เพื่อนบ้านหรือผู้น า
ชุมชน 
- ใช้เอกสารจาก
ราชการ(บัตร
ประชาชนรัฐ) และ
รายได้ที่ก าหนดให้
ครัวเรือนเป็นเกณฑ์
ในการรับขึ้นทะเบียน 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

ส านักปลดั  

16 การจ่ายเบีย้ยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ
ผู้ปุวยโรค
เอดส์ เป็นเงิน
สด 

16.1 การ
ยักยอกเงิน 
16.2 การไม่
ปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ 

- เพื่อปูองกันการ
ทุจริต 
- เพื่อให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

- จัดให้มีการโอนเงิน
เข้าบัญชีให้เป็น 
100% 
- ติดตามการ
ด าเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

ส านักปลดั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ RM 3 



 

 

การติดตามและประเมินผล 

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลได้ก าหนดแบบฟอร์ม 
ส าหรับจัดท ารายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ  RM 4) เพ่ือให้ทุกกองและ 
ส่วนราชการด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผน 
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ , อยู่ระหว่างด าเนินการ หรือยังไม่ได้ด าเนินการ 
พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบการจัดท า 
รายงาน รวมถึงต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ RM 2 
ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะน าไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

ส านักงานปลัด ได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว  
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังน้ี 
โครงการ/กจิกรรม 

 (2) 
ความเสี่ยง 

 (3) 
วิธีการจัดการความเสี่ยง  

(4) 
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

(7) สถานะ(5) เอกสารอ้างอิง 
(6) 

1.การใช้รถยนต์
ส่วนกลางของทาง
ราชการทุกคัน 
 

1.1 อุบัตเิหตุจากการ
ใช้รถใช้ถนน 

1.การท าประกันภยัรถยนต์
ภาคบังคับ (พรบ.) 

แล้วเสร็จ 1.เอกสาร พรบ. 
ประกันภัย
รถยนต ์

 

6.การใช้ทรัพยากร 6.1 การใช้ทรัพยากร 
อย่างฟุุมเฟือย 

1.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน 

แล้วเสร็จ 1.เก็บพัสดุไว้ใน
ตู้ และมผีู้รักษา
กุญแจ  
2.ไม่จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ไม่
จ าเป็น 

 

13.โครงการ
ควบคุมปูองกันโรค
ระบาด  
โควิด-19 

13.1 ไม่มีบุคลากร
ส าหรับออก
ด าเนินการ ปูองกัน
ควบคุมโรคโดยตรง
ต้องอาศัยบุคลากร 
ของส านักปลัด ใน
การด าเนินการในแต่
ละครั้ง อาจส่งผล
กระทบต่องาน
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยได ้

1.สรรหาบุคลากรที่
รับผิดชอบด าเนินการ
ปูองกันควบคุมโรค
โดยเฉพาะ 

แล้วเสร็จ 1.มอบหมายให้
ส านักงานปลัด
เป็นผู้รับผิดชอบ 
ประสานงานกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ที่ได้รับ
ผลกระทบของ
โรคระบาดใน
พื้นที ่

 

14.การด าเนินงาน
แก้ไขข้อร้องเรียน
จากผลกระทบดา้น 
สิ่งแวดล้อม 

14.1 ผู้ประกอบ
กิจการไม่ปฏิบัตติาม 
กฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
หรือละเลยจน
ก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้าน สิ่งแวดล้อมจน
ท าให้มีผู้ร้องเรียน 

1.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
แก่ผู้ประกอบการ 
2.ออกติดตามการ
ประกอบการของแตล่ะ
พื้นที่ เพื่อควบคุม ก ากับ 
ดูแลให้เป็นตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ 

แล้วเสร็จ 1.มอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องแต่ละ
ด้านด าเนินการ
ให้แก่ประชาชน
ผู้ร้องเรยีนเป็น
ล าดับไป 

 

 
 

 

แบบ RM 4 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

ส านักงานปลัด ได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว  
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังน้ี 
โครงการ/กจิกรรม 

 (2) 
ความเสี่ยง 

 (3) 
วิธีการจัดการความเสี่ยง  

(4) 
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

(7) สถานะ(5) เอกสารอ้างอิง 
(6) 

15.การรับ
ลงทะเบียนเงิน
อุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดเูด็กแรกเกิด 

15.1 ผูม้าลง
ลงทะเบียนเงิน
อุดหนุนเด็กแรกเกิด
ปิดบังรายได้ที่แท้จริง 

1.ตรวจสอบข้อมลูจาก
เพื่อนบ้านหรือผู้น าชุมชน 
2.ใช้เอกสารจากราชการ
(บัตรประชาชนรัฐ) และ
รายได้ที่ก าหนดให้
ครัวเรือนเป็นเกณฑ์ในการ
รับขึ้นทะเบียน 

แล้วเสร็จ มอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบข้อมลู
อย่างละเอียด
จากผู้ที่ใกล้ชิด 

 

16. การจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ปุวย
โรคเอดส์ เป็นเงิน
สด 

16.1 การยักยอกเงิน 
16.2 การไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ 

1.จัดใหม้ีการโอนเงินเข้า
บัญชีให้เป็น 100% 
2.ติดตามการด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

แล้วเสร็จ จ่ายเบี้ยฯ โดน
วิธีการโอนเงิน
เข้าบัญชีเท่าน้ัน 

 

  

แบบ RM 4 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

กองคลัง ได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว  
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังน้ี 
 
โครงการ/กจิกรรม 

 (2) 
ความเสี่ยง 

 (3) 
วิธีการจัดการความเสี่ยง  

(4) 
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

(7) สถานะ
(5) 

เอกสารอ้างอิง 
(6) 

2.การบริการ
ประชาชนการจด
ทะเบียนพาณิชย ์

2.1 ไมส่ามารถ
บริการประชาชน
ได้ตามคู่มือ
ประชาชน 

1.มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้
2.พิจารณามอบอ านาจให้มี
อ านาจพิจารณาอนุญาต
ตามล าดับ 

แล้ว
เสร็จ 

1.มอบหมายงาน
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีมี
ความรู้ เพื่อบริการ
และให้ค าแนะน า
ประชาชน 

 

3.การเก็บรักษา
พัสด ุ

3.1 พสัดุสญูหาย 1.จัดเก็บรักษาทรัพยส์ินไว้ใน
ห้องที่สามารถปิดล็อคทุกครั้ง
หลังใช้งาน 
2.จัดท าทะเบียนคมุการยมืพัสด ุ

แล้ว
เสร็จ 

1.มอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีดูแล
ทรัพย์สิน 

 

4.การสอบทาน 
การรับเงิน การ
รวบรวมเงิน และ
การน าส่งเงิน 

4.1 การยักยอก
เงิน 

1.จัดท าค าสั่งมอบหมายงานการ
สอบ ทานการรับเงิน การ 
รวบรวมเงิน และการน าส่งเงิน 
2.ติดตามการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

แล้ว
เสร็จ 

1.ผู้บังคับบญัชาได้
ตรวจนับเงินสด 
เงินฝากธนาคาร 
กับงบการเงินเป็น
ประจ าทุกวัน  
2.ได้ออกรายงาน
สถานะทางการเงิน
เสนอผู้บงคับบญัชา
ทุกวัน 

 

5.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การ
จัดเก็บภาษ ี

5.1 การค้างยื่น
แบบ ประเมิน
ภาษี 
5.2 การค้าง
ช าระภาษ ี

1.เพื่อลดจ านวนผูค้้างยื่น แบบ
ประเมินภาษีและผู ้
ค้างช าระภาษ ี

แล้ว
เสร็จ 

1.เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องได้ตดิตาม
ทวงถามอยู่เสมอ 

 

6.การใช้ทรัพยากร 6.1 การใช้
ทรัพยากร อย่าง
ฟุุมเฟือย 

1.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน 

แล้ว
เสร็จ 

1.เก็บพัสดุไว้ในตู้ 
และมผีู้รักษา
กุญแจ  
2.ไม่จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ไม่จ าเป็น 

 

 

 

 

แบบ RM 4 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

กองคลัง ได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว  
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังน้ี 
 
โครงการ/กจิกรรม 

 (2) 
ความเสี่ยง 

 (3) 
วิธีการจัดการความเสี่ยง  

(4) 
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

(7) สถานะ
(5) 

เอกสารอ้างอิง 
(6) 

10.การดูแล
บ ารุงรักษาและการ
ตรวจสอบความ
ช ารุดบกพร่องของ
พัสดุระหว่าง 
ประกันสญัญา 

10.1 พัสดุซึ่งอยู่
ระหว่าง การ
ประกันตาม
สัญญามี ความ
ช ารุด โดยไมไ่ด้
แจ้งให้ ผู้รับจ้าง
ด าเนินการแกไ้ข
ตาม เง่ือนไขการ
รับประกันความ 
ช ารุดบกพร่อง 

1.ค าสั่งมอบหมายใหม้ี 
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ช ารุดบกพร่องของพัสด ุ
2.ให้ผูร้ับผดิชอบรายงานการ 
ตรวจสอบสภาพของพสัดุซึ่งอยู่ 
ระหว่างการประกันตามสญัญา
ต่อ นายก อบต. เป็นประจ าทุก 
3 เดือน 
 

แล้ว
เสร็จ 

1.ค าสั่งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบความ
ช ารุดบกพร่อง 

 

 

  

แบบ RM 4 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กองช่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

กองช่าง ได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว  
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังน้ี 
 
โครงการ/กจิกรรม 

 (2) 
ความเสี่ยง 

 (3) 
วิธีการจัดการความ

เสีย่ง  
(4) 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
(7) สถานะ

(5) 
เอกสารอ้างอิง 

(6) 
7.งานออกแบบ 
และการควบคุม
งานก่อสร้าง 

7.1 งานก่อสร้าง และงาน
บริการมจี านวนมากท าให้ 
ประสิทธิภาพการท างาน 
ลดลง 
7.2 บุคคลากรกองช่างไม่
สามารถควบคุมงาน ได้
ตลอดเวลาใน
วันหยุดราชการ 
7.3 การควบคุมงานไม่
เป็นไปตามรูปแบบ 
รายการก่อสร้าง 

1.จัดส่งบุคลากรเข้า
รับการ 
ฝึกอบรม เพื่อรับการ
ถ่ายทอด ความรู้ใหม่
อยู่เสมอและครบ ทุก
คน 
2.จัดหาเครื่องมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

แล้วเสร็จ มอบหมายงานให้
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง
ตามล าดับ
ความส าคญัของ
งาน 

 

8.งานประมาณ
ราคาและค านวณ
ราคากลาง 

8.1 ราคาน้ ามันและราคา
วัสดุก่อสร้างมีการ 
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
8.2 การจัดท าราคากลาง
ต้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง 
ตามที่กรมบญัชีกลาง
ก าหนด 

1.จัดส่งบุคลากรผูม้ี
หน้าท่ีตามค าสั่งทุกคน
เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อรับความรู้ใหม่อยู่
เสมอ 
2.ให้เจ้าหนา้ที่ตรม
ค าสั่งสามารถ
ปฏิบัติงานเอกสารและ
ค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างเองได ้

แล้วเสร็จ แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีที่
มีความช านาญ
และมี
ประสบการณ์เพื่อ
รับผิดชอบการ
ประมาณการและ
ค านวณราคากลาง 

 

9.งานซ่อมแซม
ไฟฟูาสาธารณะ 

9.1 ไม่มเีครื่องมือและ
อุปกรณ์ปูองกันเพ่ือความ
ปลอดภัยในการซ่อมแซม
ระบบไฟฟูา 
9.2 งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรในการ ซ่อม
บ ารุงรักษาไม่เพียงพอ 

1.ตั้งงบประมาณใน
การจัดซื้อเครื่องมือ
เพื่อความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 
2.ตั้งงบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ให้เพียงพอในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินการ 

  

 

 

 

แบบ RM 4 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กองช่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

กองช่าง ได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว  
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังน้ี 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 (2) 
ความเสี่ยง 

 (3) 
วิธีการจัดการความ

เสี่ยง  
(4) 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
(8) สถานะ

(5) 
เอกสารอ้างอิง 

(6) 
6.การใช้ทรัพยากร 6.1 การใช้ทรัพยากร 

อย่างฟุุมเฟือย 
2.ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน 

แล้ว
เสร็จ 

มีเจ้าหน้าที่ดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ์
ส่วนกลาง  
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ที่จ าเป็นต้องใช้งาน
และที่ได้ระบไุว้ใน
ข้อบัญญัติเท่าน้ัน 

 

 

 

  

แบบ RM 4 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แล้วจึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังน้ี 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 (2) 

ความเสี่ยง 
 (3) 

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง  
(4) 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
(8) สถานะ(5) เอกสารอ้างอิง 

(6) 
11.กิจกรรมการ
ด าเนินงาน ตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วย
รายได้ และการ
จ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัด
องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 ของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

11.1 เจ้าหน้าท่ีรับผิด 
ชอบงานไม่มีความรู้ในการ 
ด าเนินการใหต้รงกับ
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
รายได้และการจ่ายเงิน
ของ สถานศึกษาสังกัด
องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 

1.ก าชับให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินงานตาม
ระเบียบฯ อย่าง 
เคร่งครดั 
2.ให้มีการตรวจสอบ
การด าเนินงาน ตาม
ระเบียบฯ 

แล้วเสร็จ มอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องศึกษา
ระเบียบ และ
ด าเนินการตาม
ระเบียบฯ อย่าง
เคร่งครดั และมี
ผู้บังคับบัญชา
ตรวจสอบก่อน
ด าเนินกิจกรรม 

 

12.งานประสาน
และสนบัสนุน
โรงเรียนระดับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

12.1 บุคลากรในหลาย
โรงเรียนไมม่ีความเข้าใจ 
ในการเขียนโครงการ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ เงินอุดหนุน 
จาก อบต. ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุน ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.
2559 

1.ก าชับให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
โครงการขอเงิน
อุดหนุนให้ละเอียดถี่
ถ้วน 
2.เพิ่มการ
ติดต่อสื่อสารและการ
ประสานงานกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหม้าก
ขึ้น 

แล้วเสร็จ มอบหมายให้
นักวิชาการ
การศึกษาผูม้ี
ความรู้ความ
ช านาญและมี
ประสบการณ์
ด าเนินการตาม
โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนจาก อบต. 

 

6.การใช้ทรัพยากร 6.1 การใช้ทรัพยากร 
อย่างฟุุมเฟือย 

1.ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน 

แล้วเสร็จ มีเจ้าหน้าที่ดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ์
ส่วนกลาง  
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ที่จ าเป็นต้องใช้
งานและที่ไดร้ะบุ
ไว้ในข้อบัญญัติ
เท่านั้น 

 

 

แบบ RM 4 


