
รายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
รอบ  6 เดือน  ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563  (ครั้งที่ 1) 

 
 

กิจกรรม/ปัจจัยความเสี่ยง 
 

 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการป้องกัน 

ผลการด าเนินการ  
 

หมายเหตุ ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

1.กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ/ กำรจัดท ำแผน
ไม่มีประสิทธิภำพ เนื่องจำกมีกำรเพิ่มเติมแผนหลำย
ฉบับส่งผลให้ร้อยละของกำรน ำโครงกำรในแผนไปสู่
กำรปฏิบัติต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน ยังไม่สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง 
และประชำชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นควำมส ำคัญของกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
 
 

มำก 1. ส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรอบรมเพื่อให้ได้รับควำมรู้และ
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 
2. ช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจให้กับผู้น ำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ระเบียบกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
3. ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนมีควำมรู้ในระเบียบกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำ 
4.ก ำหนดช่วงเวลำกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 
 
 
 
/ 
/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ ติดตำม
ประเมินผล
ในครั้งท่ี2 

2.กำรบริหำรและกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี และรำยจ่ำยเพิ่มเติม  /ระเบียบ
กฎหมำยมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งท ำให้กำรตั้ง
งบประมำณไม่สอดคล้องกับกำรบริหำรงบประมำณ 

มำก 1.ปฏิบัติตำมระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ ำด้ วยวิธี
งบประมำณฯ พ.ศ. 2541แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ. 
2543 
2. ส่งเจ้ำหน้ำที่ เข้ำรับกำรฝึกอบรมกำรจัดท ำข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ในแต่ละปี 
3. ผู้ก ำกับดูแลควรสั่งกำรกรณีให้ตั้งงบประมำณตำมนโยบำย
ของรัฐให้ทันตำมปฏิทินกำรจัดท ำงบประมำณ 
 
 
 

/  
 
 
 
 
/ 
 

 
 
 
/ 

ติดตำม
ประเมินผล
ในครั้งท่ี2 



๒ 
 

 
กิจกรรม/ปัจจัยความเสี่ยง 

 

 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
 

แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการป้องกัน 
ผลการด าเนินการ  

 

หมายเหตุ ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

3.กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
/1.กำรจัดสรรงบประมำณเงินอุดหนุนจำกกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ตำมข้อมูลเด็ก ณ 10 
มิถุนำยน และ 10 พฤศจิกำยน ของทุกปี ในช่วงไตร
มำสแรก และไม่สอดคล้องกับจ ำนวนเด็กที่มีอยู่จริง 
เนื่องจำก กรมฯ จัดสรรงบประมำณ เช่นค่ำอำหำร
กลำงวัน, ค่ำอำหำรเสริม(นม) ให้ตำมข้อมูล ณ วันที่ 
10 มิถุนำยน และ 10 พฤศจิกำยน 
2.บุคลำกรยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถใน
กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้ครอบคลุมทุก
ด้ำน 

มำก ๑.แจ้งรำยงำนข้อมูลให้กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจัดสรร
งบประมำณอุดหนุนตำมจริงและสอดคล้องตำมข้อมูลเด็กทั้ง 
2 ช่วงที่เปิดรับสมัครตำมปีกำรศึกษำ       
2.ตั้งงบประมำณในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
เพื่อให้เพียงพอต่อกำรกรรมกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
3.ส่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำรับกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่องครบทุกด้ำน ทุกหลักสูตร 
4.มีค ำสั่งแต่งตั้งครูและผู้ดูแลเด็กท ำหน้ำท่ีหัวหน้ำสถำนศึกษำ 
หัวหน้ำหน่วยงำนคลัง หัวหน้ำพัสดุ  เจ้ำหน้ำที่กำรเ งิน 
เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ และอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสมเพื่อกำรบริหำร
และจัดกำรศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่คล่องตัว รวดเร็วเกิด
ประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
/ 

/ ติดตำม
ประเมินผล
ในครั้งท่ี2 

4.ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
/1.กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับอย่ำงเคร่งครัดท ำให้เกิดกำรร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ตำมมำภำยหลัง 
2.กำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ล่ำช้ำ เพรำะต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนทำงกฎหมำย 
3.เกิดควำมล้ำช้ำเพรำะต้องมีกำรออกไปด ำเนินกำร
ตรวจสอบในสถำนที่เกิดเหตุที่มีกำรร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ข้ึนมำ และต้องมีกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนกฎหมำย
ปกครองอย่ำงเคร่งครัด 

มำก 1.ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์อย่ำงต่อเนื่อง  
2.ประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่/ผูท้ี่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ อย่ำงรวดเร็ว 
3.ปรับลดขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับ
เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ จำก 15 วัน เป็น 7 วัน 
4.ประชำสัมพันธ์ข้ันตอนกำรร้องเรียน ให้หลำกหลำยช่องทำง 
 

 
 
/ 

 
 
 
 
/ 
/ 
 

/ ติดตำม
ประเมินผล
ในครั้งท่ี2 



๓ 
 

 
กิจกรรม/ปัจจัยความเสี่ยง 

 

 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
 

แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการป้องกัน 
ผลการด าเนินการ  

 

หมายเหตุ ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

5.กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ คนพิกำรและผู้ป่วย
เอดส์ / กำรปฏิบัติ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่  ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ ท ำให้เกิดควำม
ผิดพลำดในกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพ 

มำก ๑.ส่งเจ้ำหน้ำที่ เข้ำรับกำรอบรมเพื่อให้ได้รับควำมรู้และ
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๖๐ 
๒.ประสำนงำนกับทำงอ ำเภอเกี่ยวกับกำรตรวจสอบข้อมูล
ผู้สูงอำยุจำกระบบทะเบียนรำษฎร์แบบออนไลน์ 
 
 

 
 
 
 
 
/ 

 / ติดตำม
ประเมินผล
ในครั้งท่ี2 

6.กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง / มีกำรเปลี่ยนแปลง/
เพิ่มเติมกฎหมำย ระเบียบ และหนังสือสั่ งกำร
ตลอดเวลำ ท ำให้ บุคลำกรขำดควำมรู้ควำมช ำนำญ 

มำก 1.จัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนพัสดุ
อย่ำงต่อเนื่อง  
2.มีผู้อ ำนวยกำรกองคลังก ำชับในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
 

 
 
/ 

 / ติดตำม
ประเมินผล
ในครั้งท่ี2 

7.กำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน / 1.
ขำดบุคลำกรเพื่อกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
2.บุคลำกรยังขำดควำมรู้ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำงซึ่ง
เป็นภำษีแบบใหม่รวมทั้งประชำชนด้วย 

มำก 1.แต่งตั้งค ำสั่งให้เจ้ำหน้ำที่ส ำรวจข้อมูลภำษี ภำคสนำม 
2.คัดลอกข้อมูลที่ดินและจัดท ำแผนที่แม่บท 
3. ด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีที่วำงไว้ 
4.จ้ำงเหมำ/สรรหำบุคลำกรเพื่อจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
5.จัดส่งบุคลำกรเข้ำรบักำรอบรมเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิงำนแผนที่
ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
อย่ำงต่อเนื่อง  
 
 

 
 
 
 
/ 
 

/ 
/ 

 
 
/ 
/ 

ติดตำม
ประเมินผล
ในครั้งท่ี2 

 



๔ 
 

 
กิจกรรม/ปัจจัยความเสี่ยง 

 

 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
 

แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการป้องกัน 
ผลการด าเนินการ  

 

หมายเหตุ ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

8.กำรตรวจสอบฎีกำก่อนกำรอนุมัติเบิกจ่ำย / ฎีกำ
เบิกจ่ำย เอกสำรประกอบฎีกำยังไม่ครบถ้วน ณ วัน
เบิกจ่ำย ท ำให้กำรอนุมัติฎีกำมีควำมล้ำช้ำ 

มำก 1.ด ำเนินกำรติดตำมทวงถำม เร่งรัดเอกสำรประกอบฎีกำจำก
หน่วยงำนผู้เบิก 
2.ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบฎีกำให้เพิ่ม
ควำมรอบคอบในกำรตรวจสอบเอกสำรประกอบฎีกำ 
 

 
 
/ 

/  ติดตำม
ประเมินผล
ในครั้งท่ี2 

9.กำรบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E-laas) / 
ระบบบัญชี e-laas มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ
บ่อยครั้งท ำให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละงำนขำด
ควำมช ำนำญในระบบบัญชี e-laas 
 

มำก จัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนระบบ
บัญชี e-laas อย่ำงต่อเนื่อง 

  / ติดตำม
ประเมินผล
ในครั้งท่ี2 

10.กำรด ำเนินกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมขยะมูลฝอย / 
1.กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม ขยะมูลฝอยไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
2.ประชำชนไม่เข้ำใจในเรื่องของกำรให้บริหำรท ำให้มี
ผลในกำรด ำเนินกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมขยะมูลฝอย 

มำก 1.แจ้งประสำนกับผู้บริหำรท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนใน
พื้นที่เกี่ยวกำรให้บริกำร และกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม ขยะมูล
ฝอย  
2.เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรจัดเก็บและขอควำมร่วมมือจำก ส.อบต 
ช่วยในกำรจัดเก็บ 
 

/  
 
 
/ 

 ติดตำม
ประเมินผล
ในครั้งท่ี2 

11.กำรขออนุญำตก่อสร้ำงบ้ำน ดัดแปลง และต่อเติม
อำคำร รื้อถอนอำคำร / ประชำชนยังขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอำคำรฯ ท ำให้กำร
ก่อสร้ำงในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว บำง
พื้นที่ยังขำดกำรขออนุญำตก่อสร้ำงบ้ำน ดัดแปลง 
และต่อเติมอำคำร รื้อถอนอำคำรครบถ้วนเป็นไปตำม 
กฎหมำย พรบ.ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
 

มำก 1.มีกำรประชำสัมพันธ์กำรกำรขออนุญำตก่อสร้ำงบ้ำน 
ดัดแปลง และต่อเติมอำคำร รื้อถอนอำคำรโดยจัดท ำคู่มือ 
แผ่นพับ แจกจ่ำยให้ผู้มำติดต่อรำชกำรที่ อบต. และประกำศ
ตำมวิทยุชุมชน  
2.ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ศึกษำ กฎหมำยที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และให้
เข้ำรับกำรฝึกอบรมอยู่เสมอ 
 

 / 
 
 
/ 

 ติดตำม
ประเมินผล
ในครั้งท่ี2 



๕ 
 

 
กิจกรรม/ปัจจัยความเสี่ยง 

 

 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
 

แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการป้องกัน 
ผลการด าเนินการ  

 

หมายเหตุ ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

12.กำรติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ /  
1.งบประมำณส ำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ มี
จ ำนวนจ ำกัดท ำให้ซ่อมแซมได้ไม่ทั่วครบทุกพื้นที่ 
2.เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนยังขำดทักษะควำมรู้ควำม
ช ำนำญเรื่องไฟฟ้ำที่ถูกต้องเป็นไปตำมหลักของกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
3.พื้นที่ในกำรซ่อมแซมมีมำกท ำให้กำรซ่อมแซมล้ำช้ำ 

มำก 1.จัดตำรำงกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน เรียง
ตำมล ำดับหนังสือแจ้งซ่อมแซม และเข้ำซ่อมแซมในพ้ืนท่ีที่อำจ
เกิดภัยอันตรำยต่อประชำชนก่อนเป็นอันดับแรก 
2.ตั้งงบประมำณให้เพียงพอและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ที่ได้
มำตรฐำนมีอำยุกำรใช้งำนมำกขึ้น 
3.ส่งเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนอบรมอย่ำงต่อเนื่อง 
 

 
 
 
/ 

/ 
 

 
 
 
 
/ 
 

ติดตำม
ประเมินผล
ในครั้งท่ี2 

13.กำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงและควบคุม /  
1.กำรวำงแผนกำรก่อสร้ำงและส ำรวจปริมำณกำร
ก่อสร้ำงมีกำรปฏิบัติซ้ ำซ้อนท ำให้ตั้งงบประมำณไม่
ครอบคลุมและงำนล่ำช้ำ 
2.ข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณท ำให้ไม่เพียงพอในกำร
ก่อสร้ ำง  ปรับปรุ งซ่อมแซมแก้ ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนได้ทั่วถึง 
3.งบประมำณจำกหน่วยงำนอื่นล้ำช้ำไม่ทันต่อควำม
ต้องกำรของประชำชน 

มำก 1.จัดตำรำงกำรท ำงำนของช่ำงผู้ควบคุมงำนตำมค ำสั่งที่ได้รับ
มอบหมำย 
2.ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงอย่ำงใกล้ชิดให้บันทึก
รำยงำนกำรก่อสร้ำงทุกวัน 

 / 
 
/ 

 ติดตำม
ประเมินผล
ในครั้งท่ี2 

14.กำรก ำจัดและ ลดปริมำณขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล เพื่อควำมปลอดภัย / 1.ประชำชนยังขำด
ควำมรู้ควำมร่วมมือในกำรคัดแยกขยะก่อนน ำฝำกท้ิง 
2.ประชำชนยังขำดควำมร่วมมือในกำรใช้บริกำร
จัดเก็บขยะโดย อบต. 

มำก 1.ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งธนำคำรขยะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน 
2.จัดโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ในกำรคัดแยกขยะแก่
ประชำชน และส่งเสริมประชำชนมีส่วนร่วมในกำรก ำจัดขยะ
อย่ำงต่อเนื่อง 
3.ประชำสัมพันธ์แผนและกำรให้บริกำรจัดเก็บขยะและขอ
ควำมร่วมมือให้ประชำชนใช้บริกำรจัดเก็บขยะโดย อบต. 
 

 
 
 
 
/ 

/  
/ 

ติดตำม
ประเมินผล
ในครั้งท่ี2 

 



๖ 
 

 
กิจกรรม/ปัจจัยความเสี่ยง 

 

 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
 

แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการป้องกัน 
ผลการด าเนินการ  

 

หมายเหตุ ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

15.กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณ 
กำร เ งิน  กำรบัญ ชี  กำรพัสดุ  กำร ปฏิบั ติ ต ำม
ข้อก ำหนด/ 1.กิจกรรมกำรตรวจสอบที่ก ำหนดไว้ใน
แผนประจ ำปีไม่สำมำรถตรวจสอบได้ครบถ้วนตำม
แผนที่ก ำหนดไว้ 
2.มีกำรเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมกฎหมำย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งกำรตลอดเวลำ ท ำให้บุคลำกรมีควำมรู้
ควำมช ำนำญไม่เพียงพอในกำรเข้ำตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำน ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

มำก 1. จัดล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรตรวจสอบ 
จำกกำรประเมินควำมเสี่ยง เพื่อน ำมำจัดท ำแผนกำร
ตรวจสอบประจ ำปีต่อไปเพื่อสำมำรถตรวจสอบได้อย่ำง
ครอบคลุมครบถ้วน 
2.ขออนุมัติปรับแผนตรวจสอบให้เหมำะสมกับห้วงระยะเวลำ 
3.จัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่อง กรณีมีกำร
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมกฎหมำย ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร 
 

/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
/ 
 

 
 
 
 
 
/ 

ติดตำม
ประเมินผล
ในครั้งท่ี2 

 


