ข

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
แบบ RM-4
แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
แบบ RM-5
แบบสรุปผลการดาเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง
แบบ RM-6
แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดาเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง (การรายงานและติดตามผล)
แบบ RM-7
แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนาไปดาเนินการต่อไปในปีถัดไป

ก
ข
1
18
39

44

แบบ RM-4

แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ผลลัพธ์ของกิจกรรม
ร้อยละความ
ปัญหา อุปสรรค และ
ดําเนินการ
คืบหน้า
แนวทางแก้ไขปัญหา
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
( ) ด้านกลยุทธ์
( √ ) ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : การป้องกันความเสี่ยงในการจ่ายยา และการป้องกันการแพ้ยาซ้ําของผู้ป่วยในสถานบริการ
ลดความเสี่ยงได้ - หากผู้ป่วยใหม่ที่มารับ
-จัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย. นางนารีรัตน์ อรรคมุต - เจ้าหน้าที่ในศูนย์บริการสาธารณสุขมี
ร้อยละ 100
เรื่องระบบป้องการการแพ้
64
ความรู้ความเข้าในในระบบป้องกันการ
บริการครั้งแรก ณ ศูนย์
ยาให้เจ้าหน้าที่ทุกปี หรือ
แพ้ยาซ้้าหลังได้รับการอบรมอัพเดท
บริการสาธารณสุขไม่แจ้ง
ทุกครั้งที่มีการปรับปรุง
ความรู้ประจ้าปี และเจ้าที่ที่เข้ามา
ประวัติการแพ้ยา อาจท้าให้
ระบบ
ปฏิบัติงานใหม่ในปีงบประมาณ 2564
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงข้อมูลการ
-จัดปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ที่
ของในศูนย์บริการสาธารณสุขจ้านวน 2
แพ้ยาในระบบ เนื่องจากไม่
มาปฏิบัติงานใหม่เพื่อชี้แจง
ท่านได้รับการอบรมให้ความรู้ระบบยา
ทราบว่าผู้ป่วยเคยมีประวัติ
และอธิบายระบบยา เพื่อ
ระบบป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
การแพ้ยาเดิม
ป้องกันความคลาดเคลื่อน
และการป้องกันการแพ้ยาซ้้า ท้าให้
ทางยา และการป้องกันการ
เจ้าหน้าที่สามารถด้าเนินการตาม
แพ้ยาซ้้า รวมทั้งจัดอบรม
ขั้นตอนที่วางไว้ได้ถูกต้องครบถ้วน และ
เพิ่มเติมความรู้ทุกปี หรือ
สามารถป้องการแพ้ยาซ้้าได้ร้อยละ
ทุกครั้งที่มีการปรับปรุง
100
ระบบ

[งานวิจัยและประเมินผล]

[หน้า 3]

แบบ RM-4
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ผลลัพธ์ของกิจกรรม
ร้อยละความ
ปัญหา อุปสรรค และ
ดําเนินการ
คืบหน้า
แนวทางแก้ไขปัญหา
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
( ) ด้านกลยุทธ์
( √ ) ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : การดูแลบํารุง รักษารถเก็บขนขยะ
- จัดเตรียมวัสดุที่เกี่ยวกับ 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 นางสุรีรัตน์ แคล่วคล่อง - วัสดุ/เครื่องมืออุปกรณ์ที่
ลดความเสี่ยงได้
การบ้ารุงรักษารถ
ใช้ในการบ้ารุงรักษารถท้า
ร้อยละ 100
- ตรวจสอบการดูแลรถ
ให้ยืดอายุการใช้งานของ
หลังการใช้งาน
รถขยะ
- ติดตั้งอุปกรณ์ปั๊มน้้าล้าง
- มีแผนการตรวจสภาพ
รถ เพื่อป้องกันสนิมจาก
ก่อน-หลังการใช้งาน เพื่อ
น้้าชะขยะ
น้ามาพิจารณาการอนุมัติ
- ตรวจสอบรถส้ารองให้
ซ่อมแซม
พร้อมใช้งานกรณีรถเข้า
- มีปั้มน้้าแรงดันสูง
ซ่อมแซม
ส้าหรับล้างรถขยะ ที่
สามารถล้างได้สะอาด
ป้องกันสนิมจากน้้าชะขยะ
- มีรถขยะส้ารองพร้อมใช้
งาน กรณีรถสายหลักต้อง
ด้าเนินการซ่อมแซม

[งานวิจัยและประเมินผล]

[หน้า 4]

แบบ RM-4
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ร้อยละความคืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
( ) ด้านกลยุทธ์
( √ ) ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 นางสาวราตรี ศรีนิล
ผู้บันทึกบัญชีสามารถ
ลดความเสี่ยงได้
วิเคราะห์ชื่อบัญชีที่ใช้ใน
ร้อยละ 100
ศึกษากฎ ระเบียบ
การบันทึกบัญชีของ
มากยิ่งขึ้น
หน่วยงานภายใต้สังกัดได้
อย่างถูกต้อง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(√ ) ด้านกลยุทธ์
( ) ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (การเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง)
-เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
1. จัดอบรมให้ความรู้
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 นางสุภารัตน์ มีเพียร
- ยังไม่ได้ด้าเนินการจัด
ลดความเสี่ยงได้
ไวรัสโควิด 19 ประกอบกับข้อก้าหนด
เทคนิคการจัดท้า
นายสุวิทย์ ภูชยันตร์
อบรมให้ความรู้เทคนิคการ
ร้อยละ 0
ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
แพร่ระบาดของโรค อาทิ การอบรม การ
ระเบียบฯ และหนังสือสั่ง
ตามระเบียบฯเนื่องจาก
ประชุมและการสัมมนา
การที่เกี่ยวข้องให้กับ
สถานการณ์โควิด-19
- เทศบาลควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
งดเว้น การรวมกลุ่มของ
ให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดย
จัดท้าแผนฯ
ประชาชน
ค้านึงถึงรายจ่ายที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วน
ที่มีผลกระทบกับประชาชนก่อน
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[หน้า 5]

แบบ RM-4
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
(2)

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ร้อยละความ
คืบหน้า
(5)

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

(1)
(3)
(4)
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(√ ) ด้านกลยุทธ์
( ) ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (การเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยน แปลง) (ต่อ)
- บางส้านัก/กอง ขาดความรู้ความเข้า
2. ก้าหนดแนวทางและ
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 นางสุภารัตน์ มีเพียร
- ก้าหนดรอบระยะเวลา
ลดความเสี่ยงได้
ในกระบวนการเพิ่มเติม แก้ไข
รอบระยะเวลาการเพิ่มเติม
นายสุวิทย์ ภูชยันตร์
การเพิ่มเติม แก้ไข
ร้อยละ 80
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง ให้
เปลี่ยนแปลง แล้ว แต่ยังมี
- ในระหว่างปีเกิดปัญหาจ้าเป็นเร่งด่วน
เป็นแนวทางเดียวกัน มี
บางส้านัก/กองยังไม่
ที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนแต่ปัญหา
ก้าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
ปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าวไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจึงเป็นต้องเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามสภาวการณ์

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
( ) ด้านกลยุทธ์
( √ ) ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่ายงบประมาณ)
1. เข้าร่วมการอบรมวันที่ 26-28 ลดความเสี่ยงได้
1. เข้าร่วมอบรมเพิ่ม
ม.ค. – ธ.ค. 64
นางสาวฐิตาภรณ์
พ.ย. 64 เรื่อง เตรียมพร้อมอปท.
ความรู้เรื่องการบริหาร
จันทร์มีศรี
ร้อยละ 100
เป็
น
หน่
ว
ยรั
บ
งบประมาณตรง
งบประมาณเงินอุดหนุน
(เงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุน
ทั่วไป

-ไม่ม-ี

เฉพาะกิจ) กับทางส้านัก
งบประมาณ ในปีงบประมาณ
2566 ตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ 2561

[งานวิจัยและประเมินผล]

[หน้า 6]

แบบ RM-4
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ร้อยละความคืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
( ) ด้านกลยุทธ์
( √ ) ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่ายงบประมาณ) (ต่อ)
2. ชี้แจงขั้นตอนการ
ก.ย.-ต.ค.64
2. ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ ลดความเสี่ยงได้
ปฏิบัติงานฯ ให้ส้านัก/กอง
ให้ส้านัก/กอง จัดท้า
ร้อยละ 100
ถือปฏิบัติ
รายละเอียดค้าขอที่แสดง
วัตถุประสงค์แผนการ
ปฏิบัติงานและแผน
การใช้จ่ายงบประมาณที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ และเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
( ) ด้านกลยุทธ์
( √ ) ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : การปรับปรุงการนําเสนอและบริหารเชิงระบบเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
1. ขออนุมัติจ้างติดตั้ง
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
นายณัชฉัตรพงศ์
ติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว
ลดความเสี่ยงได้
ระบบใบรับรองความ
ตระกูลดิษฐ์
ร้อยละ 100
ปลอดภัย (SSL
Certificate)

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

[งานวิจัยและประเมินผล]

[หน้า 7]

แบบ RM-4
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ร้อยละความคืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
( ) ด้านกลยุทธ์
( √ ) ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : การปรับปรุงการนําเสนอและบริหารเชิงระบบเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์(ต่
ธานี
อ)
2. โครงการจัดท้าเว็บไซต์
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
นายณัชฉัตรพงศ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ ลดความเสี่ยงได้
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ตระกูลดิษฐ์
จัดประชุมของคณะกรรมการ ร้อยละ 100
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ด้าเนินงานเว็บไซต์เทศบาล
การให้บริการเว็บไซต์
นครสุราษฎร์ธานี และมีมติ
เทศบาลฯ
ร่วมกันในที่ประชุมเห็นควร
สู่สาธารณะ
ปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล
โดยการด้าเนินการ ณ
ปัจจุบันได้รับงบประมาณ
เพื่อใช้ในงานดังกล่าว ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จนกว่าจะด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

-ไม่ม-ี
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แบบ RM-4
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ร้อยละความคืบหน้า

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

สํานักช่าง
(√ ) ด้านกลยุทธ์
( ) ด้านการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนชนเกษม
- ผู้ควบคุมงานประสานผู้
ต.ค. 63 - มิ.ย. 64
1.นายกิตติศักดิ์
รับจ้างให้เร่งด้าเนินงาน
ผดุงจิระพันธทิพ
พร้อมแจ้งให้ฝ่ายพัสดุฯ
2.นายฐิติพันธ์
ท้าหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับ
ล้อประเสริฐกุล
จ้างเร่งเข้าด้าเนินงาน
(√ ) ด้านกลยุทธ์
( ) ด้านการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมทางเท้าถนนพ่อขุนทะเล
ท้าหนังสือขอความ
ม.ค. 64 - พ.ค. 64 นายศฤงควัฒน์
อนุเคราะห์ส้านักงานที่ดิน
สุวรรณลิขิต
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
สาธารณประโยชน์

( ) ด้านการเงิน

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ได้ด้าเนินการท้าหนังสือ
ลดความเสี่ยงได้
- ผู้รับจ้างไม่เข้าด้าเนินงานให้แล้ว
เร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว แต่ผู้รับ
ร้อยละ 0
เสร็จภายในเวลา ที่ก้าหนด
จ้างไม่เข้าด้าเนินงาน
เทศบาลจึงด้าเนินการบอกเลิก
เนื่องจากอ้างเหตุผลว่า
สัญญา
ได้ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ส้านักงานที่ดินจังหวัด
ขณะนี้ผู้รับจ้างได้
สุราษฎร์ธานี ได้
ด้าเนินการก่อสร้างได้
ด้าเนินการรังวัดตรวจสอบ ประมาณร้อยละ 80
แนวเขตที่ดิน
สาธารณประโยชน์ให้
เรียบร้อยแล้วสามารถท้า
การก่อสร้างได้ปกติ

ปัญหาสถานที่ก่อสร้างจากการ
ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างไม่พบหลัก
หมุดที่ดิน แก้ไขปัญหาโดยจัดท้า
หนังสือขอความอนุเคราะห์
ส้านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์
ธานีด้าเนินการรังวัดตรวจสอบ
แนวเขตที่ดิน

[งานวิจัยและประเมินผล]
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แบบ RM-4
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ร้อยละความคืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
กองสวัสดิการสังคม
(√ ) ด้านกลยุทธ์
( ) ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1.ตรวจสอบรายละเอียด
ต.ค.63-ก.ย.64
นายพงษ์สิทธิ์ สุขเนียม การตรวจสอบข้อมูลจากงาน ลดความเสี่ยงได้
มีการเปลี่ยนแปลงสถานะและ
ข้อมูลจากงานทะเบียน
ทะเบียนราษฎร์/ระบบ
ร้อยละ 75
คุณสมบัติของผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มี
ราษฎร์และระบบ
ฐานข้อมูลของกรมฯ รวมทั้ง
ปริมาณมากตลอดเวลา ท้าให้ต้อง
ฐานข้อมูลของกรมฯ เป็น
ลงพื้นที่ในชุมชนปรากฏว่า
ตรวจสอบอยู่เป็นประจ้า โดยการ
ประจ้าทุกเดือน
พบข้อมูลบางส่วน
อบรมอาสาสมัคร GIS และลงพื้นที่
2.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล
คลาดเคลื่อน ซึ่งได้น้า
เพื่อบันทึกพิกัด GPS ผู้สูงอายุและ
จากชุมชน
เทคโนโลยีมาช่วยในการ
ผู้พิการ ในพื้นที่ชุมชน ในเขต
3.น้าเทคโนโลยีมาใช้ใน
ตรวจสอบข้อมูลท้าให้ข้อมูล
เทศบาลฯ รวมทั้งประสานขอ
การก้าหนดที่ตั้งเพื่อให้เกิด
มีความชัดเจน ถูกต้อง มาก
ความร่วมมือหน่วยงานภายนอก
ความชัดเจน ถูกต้อง
ขึ้น แต่เนื่องจากสถานการณ์
เช่น อปท.อื่นๆ สถานสงเคราะห์
4.รับเรื่อง/ประสานขอ
การแพร่ระบาดของโรคโค
ของรัฐ เป็นต้น และปรับปรุงแก้ไข
ความร่วมมือหน่วยงาน
วิด-19 ท้าให้ไม่สามารถ
ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของ
ภายนอก เพื่อตรวจสอบ
ปฏิบัติงานได้เต็มที่
กรมฯ ให้เป็นปัจจุบัน
ข้อมูล

[งานวิจัยและประเมินผล]

[หน้า 10]

แบบ RM-4
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

(1)
(2)
กองสารสนเทศทะเบียนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
( ) ด้านกลยุทธ์
( √ ) ด้านการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ร้อยละความคืบหน้า

(3)

(4)

(5)

( ) ด้านการเงิน

กิจกรรม : การหาราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ไม่มีราคาจากกรมธนารักษ์
การหาราคาประเมินทุนทรัพย์
กันยายน 2564
นางสาววัชรี พืชโรจน์
ที่ไม่มีราคาจากกรมธนารักษ์
ส้าหรับแปลงแบ่งแยกใหม่ที่
ไม่ได้ก้าหนดราคาประเมิน

-ท้าให้การจัดเก็บภาษีไม่
ถูกต้องครบถ้วน

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ลดความเสี่ยงได้
ร้อยละ 90

-การศึกษาระเบียบและกฎเกณฑ์
หลักการก้าหนดราคาจากกรมธนา
รักษ์ให้ครบถ้วนและปรึกษาการ
ก้าหนดราคาจากกรมธนารักษ์

สํานักการศึกษา
( ) ด้านกลยุทธ์
( √ ) ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : การควบคุม ดูแลและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
-ครูขาดประสบการณ์ในการใช้สื่อ
1.ครูมีคู่มือการปฏิบัติงานที่
1.ประชุม ชี้แจงและอบรม ต.ค. 64 – ก.ย.65
นางกาญณิกา
ลดความเสี่ยงได้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
เป็นมาตรฐาน
ครูให้ทราบถึงกระบวนการ
รัตน์สุวรรณ์
ร้อยละ 60
- ขาดการนิเทศก้ากับติดตามที่เป็น
2. ครูได้รับประสบการณ์
และความส้าคัญของการ
ระบบและต่อเนื่อง
และมีทักษะในการจัด
การเรียนการสอนเพื่อ
- ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ใน
กระบวนการเรียนการสอน
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
เรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีและการผลิต
เพิ่มขึ้น
2.ปรับปรุงวิธีการ
สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนจัดให้
ปฏิบัติงานให้มีความ
มีการ
ยืดหยุ่นและจัดท้าคู่มือการ
-ติดตามให้มีกระบวนการนิเทศ โดย
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็น
เน้นการนิเทศภายใน ให้ต่อเนื่องและ
มาตรฐาน
สม่้าเสมอ
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แบบ RM-4
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ร้อยละความคืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
สํานักการศึกษา
( ) ด้านกลยุทธ์
( √ ) ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.กระบวนการชุมชน
ต.ค.63- ก.ย.64
นางสานิตย์ ขาวนิ่ม
ครูได้มีการพัฒนาให้มี
ลดความเสี่ยงได้
ครูผู้สอนยังขาดความรู้
ทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ความรู้ความสามารถใน
ร้อยละ 90
ประสบการณ์ในการใช้สื่อการ
(PLC)
การปฏิบัติงานได้ดีขึ้น
สอน.ไม่มีการใช้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) จึงได้มีการจัดให้มีการ
ประชุมวางแผน ก้าหนดเป้าหมาย
และวิธีการด้าเนินงานร่วมกันโดย
ใช้กระบวน การชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) เข้ามาใช้
( ) ด้านกลยุทธ์
( √ ) ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : การเบิกจ่ายเงินและการจัดทําฎีกาค่าใช้จ่าย
1. ศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย. นางเบญจมาศ บัวชู
การเบิกจ่ายและจัดท้า
ลดความเสี่ยงได้
- การขาดความรู้ ความเข้าใจ
64
รายละเอียดประกอบฎีกา
ร้อยละ 100
ในการจัดท้าฎีกา และ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายและ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง
รายละเอียดประกอบฏีกาเบิกจ่าย
จัดท้ารายละเอียดประกอบ
และครบถ้วน
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน
ฎีกาค่าใช้จ่ายระหว่าง
ภายใต้สังกัด อปท. ตามมาตรฐาน
หน่วยงาน
[งานวิจัยและประเมินผล]
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แบบ RM-4
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

(1)
(2)
สํานักการศึกษา
( ) ด้านกลยุทธ์
( √ ) ด้านการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การเบิกจ่ายเงินและการจัดทําฎีกาค่าใช้จ่าย (ต่อ)
2.ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ร้อยละความคืบหน้า

(3)

(4)

(5)

( ) ด้านการเงิน

( ) ด้านกลยุทธ์
( √ ) ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
กิจกรรม : การจัดทํา LEC (ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น)
ตรวจสอบข้อมูลการลง
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 นางณัฐกานต์ นาคน้อย ข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็ก
ระบบสารสนเทศทาง
สังกัด อปท.และสังกัดที่
การศึกษาท้องถิ่น (LEC) ให้
อื่นได้ใช้เป็นฐานข้อมูลใน
เป็นปัจจุบัน
การจัดสรรงบประมาณ
ด้านการศึกษา

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ
รูปแบบใหม่ ท้าให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการจัดท้า
- แนวทางการแก้ไข คือ
การศึกษาข้อมูลระเบียบ แนว
ทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ลดความเสี่ยงได้
ร้อยละ 100

แนวทางแก้ไขปัญหา
- ปัญหา คือ การลงระบบของ
โรงเรียน มักลงในระยะเวลา
กระชั้นชิด ท้าให้บางครั้งระบบ
เกิดความผิดพลาดเนื่องจากมีผู้
เข้าใช้งานจ้านวนมาก
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แบบ RM-4
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

(1)
(2)
(3)
(4)
สํานักการศึกษา
( ) ด้านกลยุทธ์
( √ ) ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
กิจกรรม : การจัดทํา LEC (ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น) (ต่อ)

( ) ด้านกลยุทธ์
( √ ) ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
กิจกรรม : การประสานรับส่งหนังสือรวบรวมข้อมูลเอกสารลูกเสือ
ปฏิบัติงานด้านลูกเสือ เนตร ต.ค. 63 –30 ก.ย. 64 นายเชาวลิต จันทร์ศรี การรับ ส่งหนังสือ การ
นารีและยุวกาชาดกิจกรรม
ติดตามงานรวบรวม
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้
ข้อมูลทางด้านต่างๆ กับ
เป็นไปตามนโยบายของกรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ส้าเร็จได้ตามระยะเวลาที่
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก้าหนด

ร้อยละความคืบหน้า
(5)

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
วิธีแก้ไข
- ก้าชับเจ้าหน้าที่ให้ด้าเนินการ
ลงระบบทันที หากข้อมูลนักเรียน
เรียบร้อยแล้ว โดยที่ไม่จ้าเป็นต้อง
รอก้าหนดเวลาปิดระบบ
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ลดความเสี่ยงได้
ร้อยละ 100

[งานวิจัยและประเมินผล]
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แบบ RM-4
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ร้อยละความคืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
สํานักปลัดเทศบาล
( ) ด้านกลยุทธ์
( √ ) ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : งานคดีและเรื่องร้องทุกข์
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 นายฑีฆพัช ชนะศรี
- ท้าหนังสือก้าชับให้
ยังมีส้านัก/กอง ซึ่งเป็น
ลดความเสี่ยงได้
- ขอให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
หน่วยงานต้นเรื่องรายงาน
หน่วยงานต้นเรื่องรายงาน
ร้อยละ 70
ต้นเรื่องทุกระดับชั้นก้ากับติดตาม
ข้อเท็จจริงและรวบรวม
ข้อเท็จจริงและส่งเอกสาร
การรายงานข้อเท็จจริงในการ
เอกสารหลักฐานอย่าง
หลักฐานไม่ครบถ้วน มี
ด้าเนินคดีต่างๆtของเจ้าหน้าที่
ละเอียดและครบถ้วน เพื่อ
ความล่าช้ากว่าระยะเวลา
อย่างเคร่งครัดtเพื่อให้การรายงาน
ใช้ประกอบการด้าเนินคดีส่ง
ที่ก้าหนด ท้าให้งานคดี
ข้อเท็จจริงและส่งเอกสาร
ให้งานคดีและเรื่องร้องทุกข์
และเรื่องร้องทุกข์มีข้อมูล t
หลักฐานมีความถูกต้องครบถ้วน
ฝ่ายนิติการ ภายใน
และระยะเวลาไม่เพียงพอ
และส่งให้ฝ่ายนิติการภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด
ส้าหรับการด้าเนินการทาง
ระยะเวลาที่ก้าหนด
กฎหมายtซึ่งอาจส่งผลให้
การด้าเนินคดีมีความ
ล่าช้า
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แบบ RM-4
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ร้อยละความคืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
สํานักปลัดเทศบาล
( ) ด้านกลยุทธ์
( √ ) ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : งานรับผิดทางละเมิด
- ด้าเนินการสืบทรัพย์ของ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 นางสาวน้้าทิพย์ แสนทวี - เจ้าหน้าที่ได้ด้าเนินการสืบ
ร้อยละ 50
- หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/
ผู้กระท้าละเมิดจาก
ทรัพย์ของผู้กระท้าละเมิด
หน่วยงานผู้ก้ากับดูแล /หน่วยงาน
ส้านักงานที่ดิน, สถาบัน
จากส้านักงานที่ดิน,สถาบัน
ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆt
การเงิน, ส้านักงานขนส่ง
การเงิน, ส้านักงานขนส่โดย
ง
โดยเฉพาะ
- ท้าหนังสือขอความร่วมมือ
การสืบทรัพย์บางรายพบ
ไปยังหน่วยงานที่สืบทรัพย์
ทรัพย์สิน (ประเภทรถ)
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยให้
- ท้าหนังสือหารือถึง
เทศบาลฯ ท้าการได้แค่เพียง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
กรมบัญชีกลาง/กรมส่งเสริม
อายัดทางทะเบียนแต่ไม่
หลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องละเมิด
การปกครองท้องถิ่น/
สามารถไปยึดตัวรถได้
- ท้าหนังสือขอความร่วมมือไปยัง
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับ
- บางหน่วยงานทีเ่ ทศบาลฯt
หน่วยงานที่สืบทรัพย์
การยึด อายัดทรัพย์สินของ
ได้ขอให้ด้าเนินการสืบทรัพย์
- ท้าหนังสือหารือถึง
ผู้กระท้าละเมิด
แจ้งว่าไม่สามารถเปิดเผย
กรมบัญชีกลาง/ กรมส่งเสริมการ
- ส่งเจ้าหน้าที่อบรมเกี่ยวกับ
ข้อมูลของบุคคลดังกล่าวได้
ปกครองท้องถิ่น /กระทรวง
การยึด/อายัดทรัพย์
เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วน
มหาดไทยเกี่ยวกับการยึด อายัด
บุคคล ทั้งนี้ ขอให้อ้างข้อ
ทรัพย์สินของผู้กระท้าละเมิด
กฎหมายตามอ้านาจหน้าที่
[งานวิจัยและประเมินผล]
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แบบ RM-4
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

(1)
(2)
สํานักปลัดเทศบาล
( ) ด้านกลยุทธ์
( √ ) ด้านการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : งานรับผิดทางละเมิด (ต่อ)

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ร้อยละความคืบหน้า

(3)

(4)

(5)

( ) ด้านการเงิน

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

- ได้ท้าหนังสือหารือถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
เกี่ยวกับการยึด อายัด
ทรัพย์สินของผู้กระท้า
ละเมิด
- เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับการยึด
อายัดtและการมาตรการ
บังคับทางปกครอง

[งานวิจัยและประเมินผล]

[หน้า 17]

แบบ RM-5

แบบสรุปผลการดําเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง /
ปัจจัยความเสี่ยง

ความสียหาย ระดับ
ที่อาจเกิดขึ้น ความ
(ผลกระทบ) เสี่ยง

แผน / กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ระดับความเสี่ยง แนวทาง/
ความเสี่ยง
ภายหลัง
มาตรการ
การบริหาร
สําหรับ
ความเสี่ยง
ปีถัดไป
(6)
(7)
(8)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประเภทความเสี่ยง ( ) ด้านกลยุทธ์
() ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : การป้องกันความเสี่ยงในการจ่ายยา และการป้องกันการแพ้ยาซ้ําของผู้ป่วยในสถานบริการ
1. มีการจัดอบรมเพื่ออัพเดท 1.หากผู้ป่วยให้ประวัติว่า 1. เจ้าหน้าที่ในศูนย์บริการสาธารณสุข ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยง :
ผู้ป่วยอาจ
ต่า
มีความรู้ความเข้าในในระบบป้องกัน เดิม
ความรู้เรื่องระบบป้องการการ เคยแพ้ยามาก่อนแต่ไม่
1. คนไข้ให้ประวัติ
ได้รับยาที่
(6)
ต่า (6)
แพ้ยาให้เจ้าหน้าที่ทุกปี หรือทุก สามารถให้รายละเอียด การแพ้ยาซ้าหลังได้รับการอบรมเพิ่ม
สับสน ระหว่างการแพ้ เคยมีประวัติ
ยา และอาการแทรก แพ้ ทาให้
ครั้งที่มีการปรับปรุงระบบ
เกี่ยวกับยาที่เคยแพ้ได้ ให้ ความรู้ประจาปี และเจ้าที่ที่เข้ามา ระดับความเสี่ยง
ซ้อนของโรคที่มีใน
2. เมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้ามา
โทรสอบถามประวัติแพ้ยา ปฏิบัติงานใหม่ในปีงบประมาณ 2564 ใหม่
ผู้ป่วยแพ้ยา
ประจาศูนย์บริการสาธารณสุขจานวน 2 หมด (0)
ระบบต่าง ๆ
ปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านใหม่
ใ
ห้
จ
ด
ั
ปฐมนิ
เ
ทศ
ไปยั
ง
สถานพยาบาลอื
น
่
ๆ
ที
่
ซ้าได้
ท่านได้รับการอบรมให้ความรู้เรื่อง
2. ข้อมูลที่มีการบันทึก
รายละเอียดการแพ้ยา
ไม่ชัดเจน เช่น อาการที่
แพ้,ชื่อยาที่แพ้ และ
แหล่งข้อมูลของการแพ้
ยาที่เชื่อถือได้ เช่น
ข้อมูลจากบัตรแพ้ยา
ของผู้ป่วยที่ได้มาจาก
โรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่ใหม่เพื่อชี้แจงและ
อธิบายระบบยา ระบบป้องกัน
ความคลาดเคลื่อนทางยา และ
การป้องกันการแพ้ยาซ้า รวมทั้ง
จัดอบรมอัพเดทความรู้ทุกปี
หรือทุกครั้งที่มีการปรับปรุง
ระบบ

ผู้ป่วยเคยไปใช้บริการ เมื่อ
ได้ประวัติแพ้ยาที่ถูกต้อง
นามาบันทึกใน OPD card
และในโปรแกรมJHCIS เพื่อ
แจ้งเตือนเจ้าหน้า
ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อผู้ป่วยมารับ
บริการ

--

ระบบยา
2. ป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาและ
การป้องกันการแพ้ยาซ้าทาให้
เจ้าหน้าที่สามารถดาเนินการตาม
ขั้นตอนที่วางไว้ได้ถูกต้องครบถ้วน และ
สามารถป้องการการแพ้ยาซ้าได้ร้อยละ
100
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แบบ RM-5
ความเสี่ยง /
ปัจจัยความเสี่ยง

ความสียหาย ระดับ
ที่อาจเกิดขึ้น ความ
(ผลกระทบ) เสี่ยง

แผน / กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ระดับความเสี่ยง แนวทาง/
ความเสี่ยง
ภายหลัง
มาตรการ
การบริหาร
สําหรับ
ความเสี่ยง
ปีถัดไป
(6)
(7)
(8)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประเภทความเสี่ยง ( ) ด้านกลยุทธ์
() ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : การป้องกันความเสี่ยงในการจ่ายยา และการป้องกันการแพ้ยาซ้ําของผู้ป่วยในสถานบริการ (ต่อ)
-ประชุมชี้แจงและให้
ความรู้เกี่ยวกับระบบ
ป้องกันความเสี่ยงในการ
เกิดการแพ้ยาซ้าให้
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกปี
ประเภทความเสี่ยง ( ) ด้านกลยุทธ์
() ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : กิจกรรมดูแล บํารุงรักษารถเก็บขนขยะ
- จัดประชุมสร้างจิตสานึก - มีวัสดุ/เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ใน ระดับความเสี่ยงเดิม
ความเสี่ยง :
- รถบรรทุก
ต่า
- จัดเตรียมวัสดุที่เกี่ยว
ระดับต่า (6)
ในการดูแลบารุงรักษารถ การบารุงรักษารถ ทาให้ยืดอายุ
- พนักงานขับรถ ไม่ ขยะเสีย
(6)
กับการบารุงรักษารถ
ระดับความเสี่ยงใหม่
นารถเข้าซ่อมบารุง ระหว่างหรือ
- ตรวจสอบการดูแลรถหลัง - จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการ การใช้งานของรถขยะ
หมด (0)
บารุงรักษา
ตามที่กาหนด
ขณะออก
การใช้งาน
- มีแผนการตรวจสภาพก่อน-หลัง
- ไม่มีการจัดทาแผน ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งอุปกรณ์ปั๊มน้าล้างรถ และทาความสะอาดรถขยะ การใช้งานเพื่อนามาพิจารณาการ
การบารุง รักษา
เก็บขยะ
เพื่อป้องกันสนิมจากน้าชะ - ควบคุมให้มีการใช้
อนุมัติซ่อมแซม
ขยะ
อุปกรณ์บารุงรักษารถ

-

- ตรวจสอบการใช้รถให้มี
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แบบ RM-5
ความเสี่ยง /
ปัจจัยความเสี่ยง

ความสียหาย ระดับ
ที่อาจเกิดขึ้น ความ
(ผลกระทบ) เสี่ยง

แผน / กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ระดับความเสี่ยง แนวทาง/
ความเสี่ยง
ภายหลัง
มาตรการ
การบริหาร
สําหรับ
ความเสี่ยง
ปีถัดไป
(6)
(7)
(8)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประเภทความเสี่ยง ( ) ด้านกลยุทธ์
() ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : กิจกรรมดูแล บํารุงรักษารถเก็บขนขยะ (ต่อ)
ความพร้อมเป็นประจา
ความเสี่ยง : รถใช้ - ประชาชน
- ตรวจสอบรถสารองให้
- มีปั้มน้าแรงดันสูงสาหรับล้างได้
- รายงานให้ผู้บังคับบัญชา สะอาดป้องกันสนิมจากน้าขยะ
งานหนักทาให้
ได้รับความ
พร้อมใช้งานกรณีรถเข้า
ทราบตามลาดับชั้น
สภาพการใช้งาน
เดือดร้อน
ซ่อมแซม
- มีรถขยะสารองพร้อมใช้งาน
เสื่อมเร็วกว่า
จากขยะ
กรณีรถสายหลักต้องดาเนินการ
กาหนด
ตกค้าง
ซ่อมแซม
ประเภทความเสี่ยง ( ) ด้านกลยุทธ์
() ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : กิจกรรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หากมีการ
- กิจกรรมการบันทึกบัญชีของ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้บันทึกบัญชีสามารถวิเคราะห์ ระดับความเสี่ยงเดิม
ความเสี่ยง :
ต่า
ต่า (6)
วิเคราะห์ชื่อ
หน่วยงานภายใต้สังกัด
การวิเคราะห์ชื่อ
(6)
ผู้รับผิดชอบ ศึกษา
ชื่อบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี ระดับความเสี่ยงใหม่
บัญชี
สํานักสาธารณสุขและ
บัญชีผิดพลาด
กฎระเบียบ และแนวทาง ของหน่วยงานภายใต้สังกัดได้
หมด (0)
ผิดพลาด ทา
สิ่งแวดล้อม คือ ศูนย์บริการ การบันทึกบัญชีขององค์กร อย่างถูกต้อง
ให้การบันทึก
สาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง
ปกครองส่วนท้องถิ่น
บัญชีและ
- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน
รายงาน
การเงิน
ผิดพลาด

-

กฎ ระเบียบมากยิ่งขึ้น

[งานวิจัยและประเมินผล]

[หน้า 21]

แบบ RM-5
ความเสี่ยง /
ปัจจัยความเสี่ยง

ความสียหาย ระดับ
ที่อาจเกิดขึ้น ความ
(ผลกระทบ) เสี่ยง

แผน / กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ระดับความเสี่ยง แนวทาง/
ความเสี่ยง
ภายหลัง
มาตรการ
การบริหาร
สําหรับ
ความเสี่ยง
ปีถัดไป
(6)
(7)
(8)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์
( ) ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (การเพิ่มเติม/แก้/เปลี
ไข ่ยน แปลง)
ความเสี่ยง :
- การ
ปาน 1. จัดอบรมให้ความรู้เทคนิค 1.จัดอบรมให้ความรู้กับ 1. ยังไม่ได้ดาเนินการจัดอบรม ระดับความเสี่ยงเดิม
ระดับปานกลาง (16)
- มีการเพิ่มเติม/
เพิ่มเติม
กลาง การจัดทาแผน พัฒนา
บุคลากร
ให้ความรู้เทคนิคการจัดทา
ระดับความเสี่ยงใหม่
แก้ไข/เปลี่ยนแปลง แก้ไข และ
(16) ท้องถิ่นตามระเบียบฯ และ 2.กาชับให้สานัก/กอง แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ ระดับปานกลาง (9..)
จานวนหลายครั้งใน เปลี่ยนแปลง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามกรอบ
ฯ เนื่อง
ระยะเวลาที่
บ่อยครั้ง ทา
ให้กับบุคลากรที่เกี่ยว
แนวทางและระยะเวลา จากสถานการณ์โควิด-19 งด
ใกล้เคียงกัน
ให้ขาดการ
ข้องกับการจัดทาแผน
การเพิ่มเติม แก้ไข
เว้น การรวมกลุ่มของประชาชน
-โครงการที่บรรจุอยู่ วางแผนการ
2. กาหนดแนวทางและรอบ เปลี่ยนแปลง
2. กาหนดรอบระยะเวลาการ
ในแผนพัฒนาบาง ทางานที่เป็น
ระยะเวลาการเพิ่มเติ/แก้
ม ไข/
เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
แล้ว
โครงการ
ระบบ
เปลี่ยนแปลง ให้เป็น
แต่ยังมีบางสานัก/กองที่ยังไม่
คุณลักษณะและ
แนวทางเดียวกัน มีกาหนด
ปฏิบัติตามแนวทาง
ราคากลาง
ระยะเวลาที่ชัดเจน
คลาดเคลื่อนจาก
ความเป็นจริง

[งานวิจัยและประเมินผล]

1.จัดอบรมให้
ความรู้เทคนิค
การจัดทาแผน
พัฒนาฯ ตาม
ระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องให้กับ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการ
จัดทาแผน
2.จัดทาบันทึก
ข้อความกาชับ
ให้สานัก/กอง
ปฏิบัติตาม
กรอบระยะเวลา
ที่กาหนดอย่าง
เคร่งครัด

[หน้า 22]

แบบ RM-5
ความเสี่ยง /
ความสียหาย
ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน / กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ระดับความเสี่ยง แนวทาง/
ความเสี่ยง
ภายหลัง
มาตรการ
การบริหาร
สําหรับ
ความเสี่ยง
ปีถัดไป
(6)
(7)
(8)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประเภทความเสี่ยง ( ) ด้านกลยุทธ์
( ) ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่ายงบประมาณ)
ความเสี่ยง :
หากบุคลากร ปาน 1. เข้าร่วมอบรมเพิ่มความรู้ จัดประชุมชี้แจงแนว
1. เข้าร่วมการอบรมวันที่ 26- ระดับความเสี่ยงเดิม
ระดับปานกลาง(16)
บุคลากรขาดความรู้ ขาดความรู้
กลาง เรื่องการบริหารงบประมาณ ทางการจัดทา คาขอตั้ง 28 พ.ย. 64 เรื่อง เตรียมพร้อม ระดับความเสี่ยงใหม่
ความเข้าใจในการ ความเข้าใจใน (16) เงินอุดหนุนทั่วไป
งบประมาณ เพื่อให้
อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณ ระดับปานกลาง (12)
บริหารงบประมาณ การจัดทาคา
2.ชี้แจงขั้นตอนการ
ผู้ปฏิบัติงานจัดทาคาขอ ตรง (เงินอุดหนุนทั่วไป/เงิน
เงินอุดหนุนทั่วไป ขอตั้ง
ปฏิบัติงานฯ ให้สานัก/กอง ตั้งงบประมาณอย่าง
อุดหนุนเฉพาะกิจ) กับทางสานัก
(การใช้จ่าย
งบประมาณจะ
ถือปฏิบัติ
ถูกต้อง และทันตาม
งบประมาณ ในปีงบประมาณ
งบประมาณ) ซึง่
ส่งผลให้คาขอ
เวลาที่กาหนด
2566 ตามพระราชบัญญัติ
อาจส่งผลให้ไม่
ตั้งงบประมาณ
วิธีการงบประมาณ 2561
เป็นไปตาม
ผิดพลาด และ
2. ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ ให้
กระบวนการที่
ไม่เป็นไปตาม
สานัก/กอง จัดทารายละเอียด
ระเบียบ กฎหมาย ระยะเวลาที่
คาขอที่แสดงวัตถุประสงค์
กาหนด
กาหนด
แผนการปฏิบัติงาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ
[งานวิจัยและประเมินผล]

จัดให้มีการ
ประชุม
ซักซ้อมฯ
ก่อนการ
ปฏิบัติงาน
ทุกปี

[หน้า 23]

แบบ RM-5
ความเสี่ยง /
ความสียหาย
ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน / กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ระดับความเสี่ยง แนวทาง/
ความเสี่ยง
ภายหลัง
มาตรการ
การบริหาร
สําหรับ
ความเสี่ยง
ปีถัดไป
(6)
(7)
(8)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประเภทความเสี่ยง ( ) ด้านกลยุทธ์
( ) ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : การปรับปรุงการนําเสนอและบริหารระบบเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามแนวทางฐานเว็บไซต์ภาครัฐเวอร์ชั่น 2.0
ระดับความเสี่ยงเดิม
ความเสี่ยง :
ผู้ใช้งานเกิด ปาน
1. ขออนุมัติจ้างติดตั้งระบบ 1.ดาเนินการจัดจ้างติดตั้ง 1. การเข้าใช้บริการเว็บไซต์มี
ระดับปานกลาง (9)
ระบบใบรับรองความ
ความรวดเร็วขึ้น
1.ระบบการ
การรอการ กลาง
ใบรับรองความปลอดภัย
ระดับความเสี่ยงใหม่
ปลอดภัย (SSL
2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ได้ ระดับต่า (6)
ให้บริการเว็บโฮสมี เข้าใช้งาน (9)
(SSL Certificate)
การเปลี่ยนแปลง
ระบบใน
2. โครงการจัดทาเว็บไซต์ Certificate) เรียบร้อย จัดประชุมของคณะกรรม
แล้ว
การดาเนินงานเว็บไซต์เทศบาลนคร
ผู้ให้บริการส่งผลให้ เวลาที่ไม่
เทศบาลนคร
2.ดาเนินการขั้นตอนเพื่อ สุราษฎร์-ธานี เพื่อหาแนวทางใน
เกิดความล่าช้าของ คงที่
สุราษฎร์ธานีเพื่อเพิ่ม
กาหนด TOR สาหรับผู้มี การปรับปรุงร่วมกัน
การเข้าใช้บริการ
ประสิทธิภาพในการ
คุณสมบัติปรับปรุง
เว็บไซต์
ให้บริการเว็บไซต์เทศบาลฯ
เว็บไซต์
- การรักษาความ
สู่สาธารณะ
ปลอดภัยของข้อมูล
ในระบบเว็บไซต์

[งานวิจัยและประเมินผล]

1. ทาการ
ติดตาม
ข่าวสารทาง
เทคโนโลยีเพื่อ
หาแนวทาง
ป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหา
เว็บไซต์
2. ดาเนินการ
จัดหา SSL
สาหรับโดเมน
เพื่อรองรับ
เว็บไซต์ภายใน
โดเมนย่อย
อื่นๆ

[หน้า 24]

แบบ RM-5
ความเสี่ยง /
ความสียหาย
ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน / กิจกรรม

(1)
(2)
(3)
(4)
สํานักช่าง
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์
( ) ด้านการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนชนเกษม
ความเสี่ยง :
ประชาชน
สูง
- ผู้ควบคุมงานประสานผู้
1.ผู้รับจ้างไม่
ได้รับความ
(25) รับจ้างให้เร่งดาเนินงาน
สามารถ
เดือดร้อน
พร้อมแจ้ง
ดาเนินงานให้แล้ว การจาก
ให้ฝ่ายพัสดุฯ ทาหนังสือ
เสร็จภายในกาหนด สัญจรไปมา
เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งเข้า
ระยะเวลา
ดาเนินงาน
2. ปัญหาการจราจร
บนถนนชนเกษม
และการสัญจรของ
ประชาชนใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนทา
ให้ไม่สามารถ
ทางานโดย
เครื่องจักรกลได้

รายละเอียด
การจัดการ

(5)

ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ระดับความเสี่ยง แนวทาง/
ความเสี่ยง
ภายหลัง
มาตรการ
การบริหาร
สําหรับ
ความเสี่ยง
ปีถัดไป
(6)
(7)
(8)

( ) ด้านการเงิน
ผู้ควบคุมงาน
ดาเนินการแจ้งผู้รับจ้าง
ทราบและให้ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยต้องปฏิบัติตามเวลา
ที่ระบุไว้

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ได้เร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว แต่ผู้รับ
จ้างไม่เข้าดาเนินงานเนื่องจาก
อ้างเหตุผลว่าได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19

ระดับความเสี่ยงเดิม
ระดับสูง (25)
ระดับความเสี่ยงใหม่
หมดไป (0)

[งานวิจัยและประเมินผล]

-

[หน้า 25]

แบบ RM-5
ความเสี่ยง /
ความเสียหาย ระดับ
ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น ความ
(ผลกระทบ) เสี่ยง

แผน / กิจกรรม

(1)
(2)
(3)
(4)
สํานักช่าง
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์
( ) ด้านการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมทางเท้าถนนพ่อขุนทะเล
ความเสี่ยง : ปัญหา ผู้รับจ้างไม่
กลาง ใช้วิธีการทาหนังสือขอความ
สถานที่ก่อสร้างจาก สามารถจะ
(9)
อนุเคราะห์ที่ดินจังหวัดสุ
การตรวจสอบพื้นที่ ทาการ
ราษฎร์ธานีตรวจสอบแนว
ก่อสร้างไม่พบหลัก ก่อสร้างได้
เขตที่ดินสาธารณประโยชน์
หมุดที่ดิน ทาให้ไม่ แล้วเสร็จ
สามารถกาหนดแนว ตามสัญญา
เขตทาง
ตามที่
สาธารณประโยชน์ เทศบาลฯ
ได้ส่งผลทาให้ไม่
กาหนด
สามารถก่อสร้างท่อ
ระบายน้าพร้อมทาง
เท้าได้รวดเร็ว

รายละเอียด
การจัดการ

(5)

ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ระดับความเสี่ยง แนวทาง/
ความเสี่ยง
ภายหลัง
มาตรการ
การบริหาร
สําหรับ
ความเสี่ยง
ปีถัดไป
(6)
(7)
(8)

( ) ด้านการเงิน
ตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจริง เพื่อทราบ
ถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การก่อสร้าง เพื่อจัดทา
หนังสือขอความ
อนุเคราะห์หน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้ทาการแก้ไข
ก่อนทาสัญญาจ้าง

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์
ธานีได้ดาเนินการรังวัด
ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชน์ให้เรียบร้อยแล้ว
สามารถทาการก่อสร้างได้ปกติ

ระดับความเสี่ยงเดิม
ระดับปานกลาง (9)
ระดับความเสี่ยงใหม่
หมด (0)

[งานวิจัยและประเมินผล]

-

[หน้า 26]

แบบ RM-5
ความเสี่ยง /
ความเสียหาย ระดับ
ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น ความ
(ผลกระทบ) เสี่ยง

แผน / กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

(1)
(2)
(3)
กองสวัสดิการสังคม
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์
กิจกรรม : การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ข้อมูลการ
ความเสี่ยง:
สูง (25)
การย้ายภูมิลาเนา เบิกจ่ายไม่
เป็นปัจจุบัน
และมีการ
อาจคลาด
เปลี่ยนแปลง
เคลื่อนไป
รายละเอียดของ
ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงิน จาก
ฐานข้อมูลใน
เบี้ยยังชีพตลอดเวลา
ระบบสารทาให้ข้อมูลการ
สนเทศฯ
เบิกจ่ายไม่เป็น
ปัจจุบันอาจ
คลาดเคลื่อนไปจาก
ฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศฯ

(4)

(5)

( ) ด้านการปฏิบัติงาน
-ตรวจสอบข้อมูลการมีชีวิตและ
การย้ายภูมิลา เนาจากงาน
ทะเบียนราษฎร์และระบบฐาน
ข้อมูลของกรมส่งเสริมฯ เป็น
ประจาทุกเดือน
-การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล
จากชุมชน และนาเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการกาหนดที่ตั้ง
ที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบข้อมูล
-ประสานขอความร่วมมือ
ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น อปท.อื่นๆ
สถานสงเคราะห์ของรัฐ เป็นต้น

ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ระดับความเสี่ยง แนวทาง/
ความเสี่ยง
ภายหลัง
มาตรการ
การบริหาร
สําหรับ
ความเสี่ยง
ปีถัดไป
(6)
(7)
(8)

( ) ด้านการเงิน
1.ตรวจสอบข้อมูลการมี
ชีวิตและการเคลื่อนย้าย
ภูมิลาเนาจากงานทะเบียน
ราษฎร์และระบบฐานข้อมูล
ของกรมฯเป็นประจาทุก
เดือน
2.การลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อมูลจากชุมชน
3.นาเทคโนโลยี
มาใช้ในการกาหนดที่ตั้ง
เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ถูกต้อง
4.ประสานขอความร่วมมือ
หน่วยงานภายนอก เพื่อ
ตรวจสอบข้อมูล

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การตรวจสอบสถานะและ
คุณสมบัติของผู้สูงอายุ คนพิการ
บางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน ทาให้
เกิดความคลาดเคลื่อนสะสมใน
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ

ระดับความเสี่ยงเดิม
ระดับสูง (25)
ระดับความเสี่ยงใหม่
ระดับกลาง (12)

[งานวิจัยและประเมินผล]

อบรมอาสา
สมัคร GIS และ
ลงพื้นที่เพื่อ
บันทึกพิกัด
GPS ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ใน
พื้นที่รวมทั้ง
ประสานขอ
ความร่วมมือ
หน่วยงาน
ภายนอก และ
ปรับปรุง แก้ไข
ข้อมูลจาก
ระบบฐาน
ข้อมูลของกรม
ให้เป็นปัจจุบัน

[หน้า 27]

แบบ RM-5
ความเสี่ยง /
ความเสียหาย ระดับ
ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น ความ
(ผลกระทบ) เสี่ยง

แผน / กิจกรรม

(1)
(2)
(3)
(4)
กองสวัสดิการสังคม
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์
( ) ด้านการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การดําเนินโครงการเงินอุดหนุนชุมชน
ความเสี่ยง :
ส่งผลให้กอง กลาง ภารกิจอุดหนุนส่งเสริม
เนื่องจากชุมชน
สวัสดิการ
(9)
อาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
จัดส่งรายงานการ สังคมจัดทา
ให้กับกลุ่มประชาชนใน
ดาเนินโครงการ
แผนรายงาน
ชุมชน มีความรู้เกี่ยวกับการ
ล่าช้าส่งผลให้กอง เงินอุดหนุน
บริหารกลุ่ม เพิ่มพูนทักษะ
สวัสดิการสังคม
ในภาพรวม
ด้านการฝีมือและวิชาการ
จัดทาแผนรายงาน ของเทศบาลฯ
เงินอุดหนุนให้กอง ทาให้ส่ง
ยุทธศาสตร์ล่าช้า
ข้อมูลให้กอง
ยุทธศาสตร์ล่าช้า

รายละเอียด
การจัดการ

(5)

ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ระดับความเสี่ยง แนวทาง/
ความเสี่ยง
ภายหลัง
มาตรการ
การบริหาร
สําหรับ
ความเสี่ยง
ปีถัดไป
(6)
(7)
(8)

( ) ด้านการเงิน
1.มอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ โครงการเงิน
อุดหนุนแต่ละชุมชน
2.หลังจากการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนของชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ประสานชุมชนติดตามการ
ดาเนินโครงการ
3.ลงพื้นที่ดูแลให้คาแนะนา
การดาเนินโครงการ
4.เมื่อชุมชนดาเนินโครงการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่ติดตามการส่ง
รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการเงินอุดหนุนชุมชน
ก่อนครบกาหนดส่ง

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เจ้าหน้าที่จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการเงินอุดหนุน
ชุมชน ทันเวลา และเป็นไปตาม
ระเบียบฯ

ระดับความเสี่ยงเดิม
ระดับปานกลาง (9 )
ระดับความเสี่ยงใหม่
ระดับหมดไป ( 0 )

[งานวิจัยและประเมินผล]

-

[หน้า 28]

แบบ RM-5
ความเสี่ยง /
ความเสียหาย ระดับ
ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น ความ
(ผลกระทบ) เสี่ยง

แผน / กิจกรรม

(1)
(2)
(3)
(4)
กองสวัสดิการสังคม
ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์
( ) ด้านการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน
ความเสี่ยง :
-จัดอบรม/ สูง (20) 1. ส่งเสริม สนับสนุน และ
-ปัจจัยเสี่ยงภายนอก สัมมนามีการ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มี
ความรู้ความสามารถ เปลี่ยนแปลง
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ของวิทยากรที่
ไม่เป็นไป
และบทบาททางสังคม
ถ่ายทอด
ตามวัน เวลา
2. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพ
-ปัจจัยเสี่ยงภายใน และ สถานที่
ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วม
การจัดอบรม/
ที่กาหนดไว้
ทางสังคม
สัมมนามีการ
เดิม
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้
เปลี่ยนแปลงไม่
-เมื่อมีการ
ผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน
เป็นไปตามวัน เวลา เปลี่ยนแปลง
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
และสถานที่ที่
บ่อยทาให้
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
กาหนดไว้เดิม
ขาดความ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เนื่องจาก
น่าสนใจใน
สถานการณ์โรค
การเข้าร่วม
ระบาดโควิด-19
อบรม

รายละเอียด
การจัดการ

(5)

ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ระดับความเสี่ยง แนวทาง/
ความเสี่ยง
ภายหลัง
มาตรการ
การบริหาร
สําหรับ
ความเสี่ยง
ปีถัดไป
(6)
(7)
(8)

( ) ด้านการเงิน
-ประชุมเพื่อขับเคลื่อน
กิจกรรม โดยการ
ประชุมร่วมกับประธาน
ชมรมผู้สูงอายุ
-ประสานวิทยากร
เพื่อให้ความรู้กับ
กลุ่มเป้าหมาย
-ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบส่งรายงาน
ผลการดาเนินงานก่อน
เบิกเงิน/ส่งใช้เงินยืมเพื่อ
ดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการ

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การดาเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ และมีความ
ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่
กาหนด และดาเนินการรายงาน
ผลการติดตามการดาเนิน
โครงการทันเวลาที่กาหนด

ระดับความเสี่ยงเดิม
ระดับสูง (20)
ระดับความเสี่ยงใหม่
ระดับปานกลาง (16)

[งานวิจัยและประเมินผล]

[หน้า 29]

แบบ RM-5
ความเสี่ยง /
ความเสียหาย ระดับ
ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น ความ
(ผลกระทบ) เสี่ยง

แผน / กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ระดับความเสี่ยง แนวทาง/
ความเสี่ยง
ภายหลังการ มาตรการ
บริหารความ
สําหรับ
เสี่ยง
ปีถัดไป
(6)
(7)
(8)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประเภทความเสี่ยง ( ) ด้านกลยุทธ์
() ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : การหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ที่ไม่มีราคาจากกรมธนารักษ์
ความเสี่ยง :
การจัดเก็บ
ปาน การหาราคาประเมินทุน
-การศึกษาระเบียบและ การหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ระดับความเสี่ยงเดิม
ระดับปานกลาง (12)
- ราคาประเมินจาก ภาษีไม่
กลาง ทรัพย์ ที่ไม่มีราคาจาก
กฎเกณฑ์หลักการ
ที่ไม่มีราคาจากกรมธนารักษ์ ถูกต้องระดับความเสี่ยงใหม่
กรมธนารักษ์ ข้อมูล ครบถ้วน
(12) กรมธนารักษ์
กาหนดราคาจาก
ครบถ้วนมากขึ้น
ระดับต่า ( 4 )
ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ทา
กรมธนารักษ์ให้ครบถ้วน
ให้ เทศบาล
-การส่งคาร้องคัดค้าน
ขาดรายได้
ราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินให้
สานักธนารักษ์จังหวัด

[งานวิจัยและประเมินผล]

แปลงแบ่งแยก
ใหม่ที่ไม่ได้
กาหนดราคา
ประเมิน
แนวทางแก้ไข
-การศึกษา
ระเบียบและ
กฎเกณฑ์
หลักการ
กาหนดราคา
จากกรมธนา
รักษ์ให้
ครบถ้วนและ
ปรึกษาการ
กาหนดราคา
จากกรมธนา
รักษ์

[หน้า 30]

แบบ RM-5

ความเสี่ยง /
ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน / กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง แนวทาง/
ภายหลังการ
มาตรการ
บริหารความเสี่ยง สําหรับ
ปีถัดไป
(7)
(8)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
สํานักการศึกษา
ประเภทความเสี่ยง ( ) ด้านกลยุทธ์
() ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : การควบคุม ดูแล และนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ความเสี่ยง :
ผลสัมฤทธิ์
ต่า
ประชุม ชี้แจงและอบรมครู -ส่งเสริมและพัฒนาครู ครูมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ ระดับความเสี่ยงเดิม
ระดับต่า (4)
- การนิเทศงาน
ทางการเรียน
(4)
ให้ทราบถึงกระบวนการและ ให้มีความรู้ในเรื่องการใช้ ชัดเจนรวมถึงประสบการณ์ ระดับความเสี่ยงใหม่
วิชาการยังขาด
ลดลง
ความสาคัญของการการ
สื่อเทคโนโลยีและการ และมีทักษะในการจัด
ระดับต่า (0 )
รูปแบบและวิธีการที่
เรียนการสอนเพื่อยกระดับ ผลิตสื่อนวัตกรรมการ
กระบวนการเรียนการสอน
หลากหลาย
คุณภาพผู้เรียนปรับการ
เรียนการสอนจัดให้มี
เพิ่มขึ้น
- การแลกเปลี่ยน
ปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่น การติดตามให้มี
เรียนรู้กับ
และมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ กระบวนการนิเทศ โดย
สถานศึกษาหรือการ
ชัดเจน
เน้นการนิเทศภายใน ให้
เชิญวิทยากร
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ภายนอกมาให้
ความรู้ยังทาได้ไม่
เพียงพอ

[งานวิจัยและประเมินผล]

-

[หน้า 31]

แบบ RM-5
ความเสี่ยง /
ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน / กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
สํานักการศึกษา
ประเภทความเสี่ยง ( ) ด้านกลยุทธ์
() ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
กิจกรรม : การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความเสี่ยง :
ครูไม่มีวิธีการ
ต่า
ประชุม ชี้แจง และอบรมครู การแลก เปลี่ยนเรียนรู้
-ครูบางคนยังขาด สอนที่
(4)
ให้ทราบถึงกระบวนการ
ระหว่างครูผู้สอน และมี
ประสบการณ์ในการ หลากหลาย
และความสาคัญของการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ใช้สื่อเทคโนโลยี
ไม่มีสื่อการ
นิเทศการศึกษาปรับการ
กับสถานศึกษาอื่นหรือ
ใหม่ๆ
สอนสาหรับ
ปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่น การเชิญวิทยากร
-ครูบางคนไม่
นักเรียน
และมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ ภายนอกมาให้ความรู้
ปรับเปลี่ยน
ชัดเจน
กระบวนการวัดผล
และประเมินผล
-ขาดการนิเทศกากับ
ติดตามการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็น
ระบบและต่อเนื่อง

ผลจากการใช้มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

(6)

ระดับความเสี่ยง แนวทาง/
ภายหลังการ
มาตรการ
บริหารความเสี่ยง สําหรับ
ปีถัดไป
(7)
(8)

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ครูให้ความสาคัญของการ
นิเทศการศึกษามากขึ้น
หลังจากมีการประชุม
ชี้แจง และอบรม โดยมีการ
ปรับการปฏิบัติงานให้มี
ความยืดหยุ่นและจัดให้มี
ปฏิทินการติดตามการ
ดาเนินงานอย่างเป็นระบบ

ระดับความเสี่ยงเดิม
ระดับต่า (4)
ระดับความเสี่ยงใหม่
ระดับต่า (0 )

[งานวิจัยและประเมินผล]

-

[หน้า 32]

แบบ RM-5
ความเสี่ยง /
ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน / กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
สํานักการศึกษา
ประเภทความเสี่ยง ( ) ด้านกลยุทธ์
() ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
กิจกรรม : การจัดทําข้อมูล LEC (ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น)
ความเสี่ยง :
อปท.ไม่ได้รับ
ต่า
ตรวจสอบข้อมูลการลงระบบ ดาเนินการศึกษาวิธีการ
-ข้อมูลที่ได้มามี
การจัดสรร
(6)
LEC ให้เป็นปัจจุบัน
บันทึกข้อมูลในระบบ
ความล่าช้า
งบประมาณด้า
LEC
นารศึกษา
ประเภทความเสี่ยง ( ) ด้านกลยุทธ์
() ด้านการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : ภารกิจด้านโครงการกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
- มีการศึกษาเรียนรู้จากหนังสือ
ทาให้เกิดความ
ความเสี่ยง :
ต่า
เอกสารต่างๆ หรือแลกเปลี่ยน
- กฎหมาย ระเบียบ ผิดพลาดใน
(6)
เรียนรู้จากกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้สื่อ
การเบิกจ่าย
หนังสือสั่งการที่มี
social media เช่น line ,
หรือการปฏิบัติ
เปลี่ยนแปลงอยู่
Facebook เป็นเครื่องมือและ
ตลอดเวลาทาให้เกิด ตามระเบียบ
นาประสบการณ์มาปรับใช้และ
ความไม่ชัดเจนในข้อ หนังสือสั่งการ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย
กฎหมาย ระเบียบ ที่ถูกต้อง
หนังสือสั่งการ
หนังสือสั่งการต่างๆ

ผลจากการใช้มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

(6)

ระดับความเสี่ยง แนวทาง/
ภายหลังการ
มาตรการ
บริหารความเสี่ยง สําหรับ
ปีถัดไป
(7)
(8)

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็ก ระดับความเสี่ยงเดิม
ระดับต่า (6)
สังกัดอปท.และสังกัดอื่นที่ ระดับความเสี่ยงใหม่
ได้ ใช้เป็นฐานข้อมูลในการ ระดับต่า (0 )
จัดสรรงบประมาณด้าน
การศึกษา
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ศึกษาข้อกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา

ศึกษาเรียนรู้จากหนังสือ
เอกสารต่างๆและปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อกฎหมาย
หนังสือสั่งการ

ระดับความเสี่ยงเดิม
ระดับต่า (6)
ระดับความเสี่ยงใหม่

-

-

ระดับต่า (0 )

[งานวิจัยและประเมินผล]
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แบบ RM-5
ความเสี่ยง /
ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน / กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง แนวทาง/
ภายหลังการ
มาตรการ
บริหารความเสี่ยง สําหรับ
ปีถัดไป
(7)
(8)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
สํานักการศึกษา
ประเภทความเสี่ยง ( ) ด้านกลยุทธ์
(
) ด้านการปฏิบัติงาน
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน)
- ดาเนินการเบิกจ่าย
ความเสี่ยง :
การบริหารงาน ต่า
- วางแผนการเบิกจ่าย
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตาม ระดับความเสี่ยงเดิม
งบประมาณ ถูกต้องตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในระดับต่า (9)
การดาเนินการจัดซื้อ ไม่เป็นไปตาม
(2)
งบประมาณตามโครงการ
ระดับความเสี่ยงใหม่
ระเบี
ย
บกระทรวงการคลั
ง
จัดจ้างของโรงเรียน วัตถุประสงค์
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
การบริหารสถานศึกษาเป็นไป ระดับต่า (2 )
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ ตามกาหนดระยะเวลา
ที่ได้รับเงินอุดหนุน
สถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ค่าอาหารกลางวันไม่
ขั้นตอนระเบียบ ข้อกฎหมาย การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
เป็นไปตามระเบียบ
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ทัน 2560 และระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้อง
การเบิกจ่าย ถูกต้อง
ตามระยะเวลาที่กาหนด
ได้ทันตามกาหนดระยะเวลา
ตามระเบียบ
- ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษา
-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี
กระทรวงการคลังว่า
ระเบียบและข้อกฎหมาย ให้มี
ความรู้ความเข้าใจระเบียบ
ด้วยการจัดซื้อจัด
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงและข้
าน อกฎหมาย
จ้างและการบริหาร
มากยิ่งขึ้น
พัสดุการรัฐ
พ.ศ.2560
[งานวิจัยและประเมินผล]

- เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ศึกษา
ระเบียบ
กฎหมาย
อย่าง
ละเอียด
พร้อมปฏิบัติ
ตามข้อ
กฎหมาย
ระเบียบ
อย่าง
เคร่งครัด
[หน้า 34]

แบบ RM-5
ความเสี่ยง /
ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

(1)
(2)
(3)
สํานักปลัดเทศบาล
ประเภทความเสี่ยง ( ) ด้านกลยุทธ์
กิจกรรม : งานคดีและเรื่องร้องทุกข์
หากการ
ความเสี่ยง :
ปานกลาง
หน่วยงานต้นเรื่องไม่ รายงาน
(16)
ข้
อ
เท็
จ
จริ
ง
และ
ส่งเอกสารหลักฐาน
ส่งเอกสาร
และชี้แจงข้อเท็จจริง
หลักฐานไม่
เพื่อประกอบการ
ละเอียด
ดาเนินคดี ทาให้งาน ครบถ้วน และ
คดีและเรื่องร้องทุกข์ มีความล่าช้า
มีข้อมูลไม่เพียงพอ กว่าระยะเวลา
ที่กาหนดทาให้
สาหรับการ
ดาเนินการ ส่งผลให้ งานคดีและ
เรื่องร้องทุกข์มี
การดาเนินคดีล่าช้า
ข้อมูลและ
หรืออาจทาให้ศาลไม่ ระยะเวลาไม่
รับฟ้องคดี/แพ้คดีได้

แผน / กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

(6)

() ด้านการปฏิบัติงาน

( ) ด้านการเงิน

- ทาหนังสือกาชับให้
หน่วยงานต้นเรื่องรายงาน
ข้อเท็จจริงและรวบรวม
เอกสารหลักฐานอย่าง
ละเอียดและครบถ้วนเพื่อใช้
ประกอบการดาเนินคดีส่งให้
งานคดีและเรื่องร้องทุกข์
ฝ่ายนิติการ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ขอให้ผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานต้นเรื่องทุก
ระดับชั้นกากับติดตามการ
รายงานข้อเท็จจริงในการ
ดาเนินคดีต่างๆ ของ
เจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
เพื่อให้การรายงาน
ข้อเท็จจริงและส่งเอกสาร
หลักฐานมีความถูกต้อง
ครบถ้วนและส่งให้ฝ่ายนิติ
การภายในระยะเวลาที่
กาหนด

ระดับความเสี่ยง แนวทาง/
ภายหลังการ
มาตรการ
บริหารความเสี่ยง สําหรับ
ปีถัดไป
(7)
(8)

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ยังมีสานัก/กองซึ่งเป็น
หน่วยงานต้นเรื่องรายงาน
ข้อเท็จจริงและส่งเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วน มี
ความล่าช้ากว่าระยะเวลาที่
กาหนด ทาให้งานคดีและ
เรื่องร้องทุกข์มีข้อมูลและ
ระยะเวลาไม่เพียงพอ
สาหรับการดาเนินการทาง
กฎหมายซึ่งอาจส่งผลให้
การดาเนินคดีมีความล่าช้า

ระดับความเสี่ยง
เดิมระดับต่า (16)
ระดับความเสี่ยง
ใหม่ ระดับต่า (9 )

[งานวิจัยและประเมินผล]

-ทาหนังสือ
กาชับให้
หน่วยงานต้น
เรื่องรายงาน
ข้อเท็จจริง
และรวบรวม
เอกสาร
หลักฐานอย่าง
ละเอียดครบ
ถ้วนรวมทั้ง
ขอให้ผู้บังคับ
บัญชาหน่วย
งานต้นเรื่อง
ทุกระดับชั้น

[หน้า 35]

แบบ RM-5
ความเสี่ยง /
ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

(1)
(2)
(3)
สํานักปลัดเทศบาล
ประเภทความเสี่ยง ( ) ด้านกลยุทธ์
กิจกรรม : งานคดีและเรื่องร้องทุกข์
เพียงพอ
สาหรับการ
ดาเนินการ
ส่งผลให้การ
ดาเนินคดี
ล่าช้า หรือ
อาจทาให้ศาล
ไม่รับฟ้องคดี/
แพ้คดีได้

แผน / กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

(6)

() ด้านการปฏิบัติงาน

( ) ด้านการเงิน

ระดับความเสี่ยง แนวทาง/
ภายหลังการ
มาตรการ
บริหารความเสี่ยง สําหรับ
ปีถัดไป
(7)
(8)

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กากับติดตาม
การรายงาน
ข้อเท็จ จริง
ในการ
ดาเนินคดี
ต่างๆของ
เจ้าหน้าที่
อย่าง
เคร่งครัด
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[หน้า 36]

แบบ RM-5
ความเสี่ยง /
ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

(1)
(2)
(3)
สํานักปลัดเทศบาล
ประเภทความเสี่ยง ( ) ด้านกลยุทธ์
กิจกรรม : งานสอบความรับผิดทางละเมิด
ความเสี่ยง :
- เทศบาลไม่
สูง
- ดาเนินการแล้วไม่พบ สามารถ
(20)
ทรัพย์สินของผู้กระทา ดาเนินการกับ
ละเมิด
ทรัพย์ สินที่
- หน่วยงานที่ทาการสืบ
ยึดอายัดไว้ได้
ทรัพย์ ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการแจ้งทรัพย์สินของ - เทศบาล
ไม่ได้รับการ
ผู้กระทาละเมิด
ชดใช้
- กรณีพบทรัพย์สิน
(ประเภทรถ) เทศบาลฯ ค่าเสียหาย
ทาการได้แค่เพียงอายัด จากผู้กระทา
ทางทะเบียนแต่ไม่
ละเมิด
สามารถไปยึดตัวรถได้
- กรณีอายัดทรัพย์เพื่อ
ขายทอดตลาดเทศบาลฯ
ไม่มีประสบการณ์ในการ
ดาเนินการ

แผน / กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

(6)

() ด้านการปฏิบัติงาน
- ดาเนินการสืบทรัพย์ของ
ผู้กระทาละเมิดจาก
สานักงานที่ดิน, สถาบัน
การเงิน, สานักงานขนส่ง
- ทาหนังสือขอความร่วมมือ
ไปยังหน่วยงานที่สืบทรัพย์
- ทาหนังสือหารือถึง
กรมบัญชีกลาง/กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น/
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับ
การยึด อายัดทรัพย์สินของ
ผู้กระทาละเมิด
- ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการยึด/อายัด
ทรัพย์

( ) ด้านการเงิน
- หารือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/หน่วยงานผู้ที่
กากับดูแล /หน่วยงานที่
มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง
นั้นๆ โดยเฉพาะ
- พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร โดยให้
เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับเรื่องละเมิด

ระดับความเสี่ยง แนวทาง/
ภายหลังการ
มาตรการ
บริหารความเสี่ยง สําหรับ
ปีถัดไป
(7)
(8)

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการสืบ
ทรัพย์ของผู้กระทาละเมิด
จากสานักงานที่ดิน,สถาบัน
การเงิน, สานักงานขนส่งโดย
การสืบทรัพย์บางรายพบ
ทรัพย์สิน (ประเภทรถ)
เทศบาลทาการได้แค่เพียง
อายัดทางทะเบียน แต่ไม่
สามารถไปยึดตัวรถได้
- บางหน่วยงานที่เทศบาลฯt
ได้ขอให้ดาเนินการสืบทรัพย์
แจ้งว่าไม่สามารถเปิดเผย
ข้อมูลของบุคคลดังกล่าวได้
เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ ขอให้อ้างข้อกฎหมาย
ตามอานาจหน้าที่

ระดับความเสี่ยง
เดิมระดับสูง (20)
ระดับความเสี่ยง
ใหม่ ระดับปาน
กลาง(16)
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ให้เจ้าหน้าที่
เข้ารับการ
ฝึกอบรม
หลักสูตร
เกี่ยวกับเรื่อง
ละเมิด
หรือการใช้
มาตรการ
บังคับทาง
ปกครอง
เกี่ยวกับการ
ยึดอายัด
ทรัพย์สิน
และการขาย
ทอดตลาด

[หน้า 37]

แบบ RM-5
ความเสี่ยง /
ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

(1)
(2)
(3)
สํานักปลัดเทศบาล
ประเภทความเสี่ยง ( ) ด้านกลยุทธ์
กิจกรรม : งานสอบความรับผิดทางละเมิด

แผน / กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

(6)

() ด้านการปฏิบัติงาน

( ) ด้านการเงิน

ระดับความเสี่ยง แนวทาง/
ภายหลังการ
มาตรการ
บริหารความเสี่ยง สําหรับ
ปีถัดไป
(7)
(8)

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ได้ทาหนังสือหารือถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
เกี่ยวกับการยึด อายัด
ทรัพย์สินของผู้กระทาละเมิด
- เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับการยึด
อายัด และการมาตรการ
บังคับทางปกครอง
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- หารือ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/
หน่วยงานผู้
ที่กากับดูแล
/หน่วยงาน
ที่มีความ
เชี่ยวชาญใน
เรื่องนั้นๆ
โดยเฉพาะ

[หน้า 38]

แบบ RM-6

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (การรายงานและติดตามผล)
ประเภทความเสี่ยง
/ ความเสี่ยง

กิจกรรม

(1)
สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ด้านการปฏิบัติงาน การป้องกันความเสี่ยงในการจ่ายยา
และการป้องกันการแพ้ยาซ้้าของ
ผู้ป่วยในสถานบริการ
ด้านการปฏิบัติงาน กิจกรรมดูแล บ้ารุงรักษาเก็บขนขยะ

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการประเมิน
หลังการประเมิน
L
C
ระดับ
L
C
ระดับ
ความ
ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(2) (3)
(4)
(5) (6)
(7)
3

2

6

การ
เปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง

สรุปความเสี่ยง
ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้

(8)

(9)

0

0

0

ลดลง



0

0

0

ลดลง



0

0

0

ลดลง



4

4

16

เท่าเดิม

(10)

(ต่้า)

3

2

6
(ต่้า)

ด้านการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการบันทึกบัญชีของ
หน่วยงานภายใต้สังกัดส้านัก
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ด้านกลยุทธ์
โครงการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565 (การเพิ่มเติม/
แก้ไข/เปลี่ยนแปลง)
ด้านการปฏิบัติงาน กิจกรรมการบริหารงบประมาณเงิน
อุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่ายงบประมาณ)

3

2

6
(ต่้า)

4

4

16
(ปานกลาง)

4

4

16
(ปานกลาง)



(ปานกลาง)

3

3

9

ลดลง



(ปานกลาง)

[งานวิจัยและประเมินผล]

[หน้า 40]

แบบ RM-6
ประเภทความเสี่ยง
/ ความเสี่ยง

กิจกรรม

(1)
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ด้านการปฏิบัติงาน การปรับปรุงการนาเสนอและบริหาร
เชิงระบบเว็บไซต์เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีตามแนวทางฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ เวอร์ชั่น ๒.๐ สานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์กรมหาชน)
สํานักช่าง
ด้านกลยุทธ์
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนน
ชนเกษม
ด้านกลยุทธ์
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าพร้อม
ทางเท้าถนนพ่อขุนทะเล
กองสวัสดิการสังคม
ด้านกลยุทธ์
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ด้านกลยุทธ์

การด้าเนินโครงการเงินอุดหนุนชุมชน

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการประเมิน
หลังการประเมิน
L
C
ระดับ
L
C
ระดับ
ความ
ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(2) (3)
(4)
(5) (6)
(7)

การ
เปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง

สรุปความเสี่ยง
ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้

(8)

(9)

3

3

9
(ปานกลาง)

1

1

1
(ต่้า)

ลดลง



5

5

0

0

0

ลดลง/หมดไป



3

3

25
(สูง)
9

0

0

0

ลดลง/หมดไป



3

4

12

ลดลง



ลดลง/หมดไป



(10)

(ปานกลาง)

5
3

5
3

25
(สูง)
9

(ปานกลาง)

0

0

0

(ปานกลาง)
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[หน้า 41]

แบบ RM-6
ประเภทความเสี่ยง
/ ความเสี่ยง

(1)
สํานักคลัง
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการประเมิน
หลังการประเมิน
L
C
ระดับ
L
C
ระดับ
ความ
ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(2) (3)
(4)
(5) (6)
(7)

การ
เปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง

สรุปความเสี่ยง
ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้

(8)

(9)

กิจกรรมการจัดทาฏีกาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ

1

4

4
(ต่้า)

0

0

0
(ต่้า)

ลดลง/หมดไป



กิจกรรมคานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง
กิจกรรมการจัดเก็บเอกสารทางการเงิน

2

3

0

0



3

0

0

0
(ต่้า)
0
(ต่้า)

ลดลง/หมดไป

2

6
(ต่้า)
6
(ต่้า)

ลดลง/หมดไป



3

3

9
(ปานกลาง)

3

2

6
(ต่้า)

ลดลง/หมดไป



2

2

4
(ต่้า)

0

0

0
(ต่้า)

ลดลง/หมดไป



2

2

4

0

0

0
(ต่้า)

ลดลง/หมดไป



กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการด้าเนินงานเทียบเคียงราคาทุน
ทรัพย์ที่ดินโดยใช้แผ่นที่และแผนที่
ดิจิทัล
สํานักการศึกษา
ด้านการปฏิบัติงาน การควบคุม ดูแล และนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ
ด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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[หน้า 42]

แบบ RM-6
ประเภทความเสี่ยง
/ ความเสี่ยง

(1)
สํานักการศึกษา
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านกลยุทธ์
สํานักปลัดเทศบาล
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการประเมิน
หลังการประเมิน
L
C
ระดับ
L
C
ระดับ
ความ
ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(2) (3)
(4)
(5) (6)
(7)

การจัดทาข้อมูล LEC
(ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถิ่น)
ภารกิจด้านโครงการกิจกรรมต่างๆ
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

3

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา (อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน)
งานคดีและเรื่องร้องทุกข์
งานสอบความรับผิดทางละเมิด

2

6

สรุปความเสี่ยง
ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้

(8)

(9)

0

0

0
(ต่้า)

ลดลง/หมดไป



(ต่้า)
3

การ
เปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง

2

6

0

0

ลดลง/หมดไป



3

3

(ต่้า)
9
(ปานกลาง)

0
(ต่้า)

1

2

2
(ต่้า)

ลดลง



4

4

16

3

3

ลดลง



5

(ปานกลาง)
20
(สูง)

9
(ปานกลาง)

4

4

16
(ปานกลาง)

ลดลง



4
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[หน้า 43]

แบบ RM-7

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนําไปดําเนินการต่อไปในปีถัดไป
ประเภทความเสี่ยง/
ความเสี่ยง

กิจกรรม

สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ด้านการปฏิบัติงาน
การป้องกันความเสี่ยงในการจ่ายยา และการป้องกันการแพ้ยาซ้้าของ
ผู้ป่วยในสถานบริการ
ด้านการปฏิบัติงาน
กิจกรรมดูแล บ้ารุงรักษาเก็บขนขยะ

ระดับความเสี่ยง
หลังการประเมิน
L C
ระดับ
ความเสี่ยง
0

0

0

0

0
(ลดลง)
0
(ลดลง/หมดไป)

ด้านการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดส้านักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ด้านกลยุทธ์
โครงการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (การเพิ่มเติม/
แก้ไข/เปลี่ยนแปลง)

ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
(การใช้จ่ายงบประมาณ)
การปรับปรุงการนาเสนอและบริหารเชิงระบบเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีตามแนวทางฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชั่น ๒.๐ สานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)

0

0

0
(ลดลง/หมดไป)

4

4

16
(เท่าเดิม)

3

3

1

1

9
(ลดลง)
1
(ลดลง)

แนวทาง/
มาตรการดําเนินงานในปีถัดไป

-ไม่ม-ี
เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว
-ไม่ม-ี
เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว
-ไม่ม-ี
เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว
- กาหนดจัดอบรมให้ความรู้เทคนิคการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนฯ
- จัดทาบันทึกข้อความกาชับให้สานัก/ กอง ปฏิบัติ
ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
- จัดให้มีการประชุมซักซ้อมฯ ทุกปี
- ทาการติดตามข่าวสารทางเทคโนโลยีเพื่อหา
แนวทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเว็บไซต์
- ดาเนินการจัดหา SSL สาหรับโดเมนเพื่อรองรับ
เว็บไซต์ภายในโดเมนย่อยอื่นๆ
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แบบ RM-7
ประเภทความเสี่ยง/
ความเสี่ยง
สํานักช่าง
ด้านกลยุทธ์

กิจกรรม

โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนชนเกษม

ระดับความเสี่ยง
หลังการประเมิน
L C
ระดับ
ความเสี่ยง
0

0

0
(ลดลง/หมดไป)

ด้านกลยุทธ์

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าพร้อมทางเท้าถนนพ่อขุนทะเล

0

0

0
(ลดลง/หมดไป)

กองสวัสดิการสังคม
ด้านกลยุทธ์

ด้านกลยุทธ์

3

4

ลดลง

อบรมอาสาสมัคร GIS และลงพื้นที่เพื่อบันทึก
พิกัด GPS ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่ชุมชนใน
เขตเทศบาลฯ รวมทั้งประสานขอความร่วมมือ
หน่วยงานภายนอก เช่น อปท.อื่นๆ สถาน
สงเคราะห์ของรัฐ เป็นต้นและปรับปรุง แก้ไข
ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของกรมฯ ให้เป็น
ปัจจุบัน

การด้าเนินโครงการเงินอุดหนุนชุมชน

0

0

0

-ไม่ม-ี
เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว

กิจกรรมการจัดทาฏีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

0

0

0
(ลดลง/หมดไป)

ด้านการปฏิบัติงาน

-ไม่ม-ี
เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว
-ไม่ม-ี
เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว

การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

(ลดลง/หมดไป)

สํานักคลัง
ด้านการปฏิบัติงาน

แนวทาง/
มาตรการดําเนินงานในปีถัดไป

กิจกรรมคานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0

0

0
(ลดลง/หมดไป)

-ไม่ม-ี
เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว
-ไม่ม-ี
เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว
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แบบ RM-7
ประเภทความเสี่ยง/
ความเสี่ยง
สํานักคลัง (ต่อ)
ด้านการปฏิบัติงาน

กิจกรรม

กิจกรรมการจัดเก็บเอกสารทางการเงิน

ระดับความเสี่ยง
หลังการประเมิน
L C
ระดับ
ความเสี่ยง
0

0

0
(ลดลง/หมดไป)

กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการด้าเนินงานเทียบเคียงราคาทุนทรัพย์ที่ดินโดยใช้แผ่นที่และ
แผนที่ดิจิทัล

3

2

ลดลง/หมดไป

แนวทาง/
มาตรการดําเนินงานในปีถัดไป

-ไม่ม-ี
เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว
-การศึกษาระเบียบและกฎเกณฑ์หลักการ

ก้าหนดราคาจากกรมธนารักษ์ให้ครบถ้วนและ
ปรึกษาการก้าหนดราคาจากกรมธนารักษ์

สํานักการศึกษา
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการปฏิบัติงาน

0
การควบคุม ดูแล และนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน0

0

0
(ลดลง/หมดไป)

0

0
(ลดลง/หมดไป)

ด้านการปฏิบัติงาน

การจัดทาข้อมูล LEC (ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น)

0

0

0
(ลดลง/หมดไป)

ด้านการปฏิบัติงาน

ภารกิจด้านโครงการกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

0

0

0
(ลดลง/หมดไป)

ด้านกลยุทธ์

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
(อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน)

1

2

2
(ลดลง)

-ไม่ม-ี
เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว
-ไม่ม-ี
เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว
-ไม่ม-ี
เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว
-ไม่ม-ี
เนื่องจากความเสี่ยงได้หมดไปแล้ว
-ไม่ม-ี
เนื่องจากความเสี่ยงลดลงแล้ว
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แบบ RM-7
ประเภทความเสี่ยง/
ความเสี่ยง
สํานักปลัดเทศบาล
ด้านการปฏิบัติงาน

ด้านการปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ระดับความเสี่ยง
หลังการประเมิน
L C
ระดับ
ความเสี่ยง

งานคดีและเรื่องร้องทุกข์

3

3

9
(ลดลง)

งานสอบความรับผิดทางละเมิด

4

4

16
(ลดลง)

แนวทาง/
มาตรการดําเนินงานในปีถัดไป

เน้นย้้า ส้านัก กอง ในการชี้แจงข้อเท็จจริง
พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานที่ส้าคัญส้าหรับ
การด้าเนินคดีและรายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบและพิจารณาสั่งการกรณีได้เอกสารไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์
- หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานผู้
กากับดูแล /หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญใน
เรื่องนั้นๆtโดยเฉพาะ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยให้เจ้าหน้าที่
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่อง
ละเมิด
- ทาหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่
สืบทรัพย์
- ทาหนังสือหารือถึงกรมบัญชีกลาง/ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /กระทรวง
มหาดไทยเกี่ยวกับการยึด อายัด ทรัพย์สิน
ของผู้กระทาละเมิด
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