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

ข
1
17
41
45

ข

คานา
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้
ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสความสาเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลวลดความไม่แน่นอนในผลการดาเนินงาน
โดยรวมขององค์กรและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ดังกล่าวข้างต้น
คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ประกอบ
กับเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้วนั้น จึงได้กาหนดให้มีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลของการใช้แผนฯ ดังกล่าว
ทั้งนี้คณะทางานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารจัด การความเสี่ยงของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรต่อไป
คณะกรรมการบริการจัดการความเสี่ยง
มีนาคม 2564

แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(แบบ RM - 4)

[แบบ RM-4]
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

(1)

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

(3)

(4)

(2)
ด้านการดําเนินงาน
กิจกรรมการดําเนินงานลงพื้นที่ตรวจ
1 ต.ค.62 – 30 นางจิตรานุช สุวรรณบุตร
สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
ก.ย.63
(สานักสาธารณสุขฯ)
-กาชับเจ้าหน้าที่ให้ประสานกับประธานชมรม
ทุกแห่งให้แจ้งวันประชุมที่ชัดเจน
- กรณีประชุมวันเดียวกันหลายชมรมให้แบ่ง
เจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทุกชมรม
ด้านการดําเนินงาน
กิจกรรมการจัดการของเสียอันตรายรวมทั้ง 1 ต.ค.62 – 30 นางศุภลักษณ์ พรหมแก้ว
ลดปริมาณมูลฝอย
ก.ย.63
(สานักสาธารณสุขฯ)
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อให้ผู้
ประกอบกิจการได้ทราบและดาเนินการให้
ถูกต้อง

ร้อยละความ
คืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

(5)
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ทุกชมรมตาม
กาหนดการประชุม

ลดความเสี่ยง
ได้
ร้อยละ 100

-ไม่มี-

ให้ความรู้ประชาชนผ่านช่องทาง
ออนไลน์ Facebook/Line
แผ่นพับโปรชัวร์
ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยก
ได้อย่างถูกต้อง

ประชาชนที่
ได้รับสื่อ
ประชาสัมพันธ์
สามารถคัด
แยกขยะได้
อย่างถูกต้อง
ลดความเสี่ยง
ได้ร้อยละ
100

-ไม่มี-

หน้า 1

[แบบ RM-4]
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

(1)

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

(3)

(4)

(2)
ด้านการดําเนินงาน
กิจกรรมการลงพื้นที่สํารวจสถานประกอบ
กิจการที่เข้าข่ายตามเทศบัญญัติเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เพื่อให้
ผู้ประกอบกิจการได้ทราบและดาเนินการให้
ถูกต้อง
ด้านการดําเนินงาน
กิจกรรมดูแลบํารุงรักษารถเก็บขนขยะ
-แจ้งให้พนักงานขับรถ นารถเข้าซ่อมบารุงตรงตาม
เวลาที่กาหนด
-ดาเนินการจัดทาแผนการบารุงรักษารถเก็บขน
ขยะ
- จัดเตรียมแผนการใช้รถ โดยจัดระบบรถสารองใช้
กรณีรถขยะต้องเข้าซ่อมแซม
ด้านการดําเนินงาน
กิจกรรมการบริหารจัดการสุนัข/แมวเร่ร่อน
- ทาหมันให้กับสุนัข/แมวที่สามารถจับบังคับ
ได้ ซึ่งอาศัยอยู่ในวัด 15 แห่ง สวนสาธารณะ

1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63

1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63

1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63

ร้อยละความ
คืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

(5)
นางไพจิตต์ กมลจิตรุ่งเรือง จากการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
(สานักสาธารณสุขฯ) ทาให้ผู้ประกอบกิจการได้รับ
ทราบและมาดาเนินการขอ
อนุญาตเพิ่มมากขึ้น

นางสุรีรัตน์ แคล่วคล่อง - มีการประชุม/อบรมการดูแล
(สานักสาธารณสุขฯ) บารุงรักษารถขยะ โดยวิทยากร
จากสานักการช่าง เทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี
- มีการตรวจติดตามการใช้รถโดย
ใช้ ระบบ GPS
- มีรถเก็บขนขยะสารอง 1 คัน
กรณีรถเข้าซ่อมแซม
นายวิรัตน์ ดีขุนทด
(สานักสาธารณสุขฯ)

ลดความเสี่ยง
ได้ ร้อยละ
100

ผู้ประกอบการบางรายไม่
เข้าใจสื่อประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาโดย
อธิบายให้ทราบอย่าง
ละเอียด

ความก้าวหน้า
ของกิจกรรม
ลดความ เสี่ยง
ได้ร้อยละ 60

- ทาหมันสุนัขและแมวจรจัดที่
ลดความเสี่ยง
อาศัยในวัด สวนสาธารณะและใน ได้ ร้อยละ
ชุมชน จานวน 531 ตัว
100

- ต้องดาเนินการจับสุนัขจร
จัด/แมวเร่ร่อนที่ยังไม่เชื่อง
ให้ได้เพิ่มมากขึ้นโดยอาศัย
หน้า 2

[แบบ RM-4]
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

(1)

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

(3)

(4)

(2)
(เป้าหมาย 500 ตัว)
- อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อขอทา
การนอกเขตในการก่อสร้างสถาน
สงเคราะห์สุนัขและแมวจรจัด

1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

(5)

และเพิ่มการเข้าไปทาหมันสุนัขจรจัดที่จับได้
ในชุมชน 70 ชุมชน เป็นโครงการต่อเนื่องทุก
ปี
- จัดทาโดยการบรรจุเข้าแผนพัฒนาเทศบาล
ในการจัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างสถาน
สงเคราะห์สุนัข/แมว จรจัด
ด้านการดําเนินงาน
-กิจกรรมการป้องกันการเสี่ยงในการจ่ายยา
และเกิดการแพ้ยาของผู้ป่วยในสถานบริการ
- จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อ up date ข้อมูล
ระหว่างการแพ้ยา และอาการแทรกซ้อนของ
โรค ที่มีในระบบต่าง ๆให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ซัก
ประวัติ,ผู้ตรวจ.ผู้จ่ายยา และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
-จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพี่อทบทวนขั้นตอนนา
นาการซักประวัติการลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
OPD Card ให้ชัดเจนและครบถ้วน

ร้อยละความ
คืบหน้า

นางนารีรัตน์ อรรคมุต
(สานักสาธารณสุขฯ)

เครือข่ายผู้ดูแลให้อาหาร
สุนัขเหล่านั้น
- ทาความเข้าใจกับ
ประชาชนในละแวกที่จะเข้า
ไปทาการก่อสร้างสถาน
สงเคราะห์

หลังการประชุมชี้แจงและให้
ลดความเสี่ยง
ความรู้ระบบป้องกันความเสี่ยงใน ได้ร้อยละ 90
การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
และระบบการป้องกันการแพ้ยา
ซ้าแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ
ระบบยา แล้ว เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องสามารถดาเนินการ
ตามขั้นตอนที่วางไว้ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถป้องการ
การแพ้ยาซ้าได้ร้อยละ 100

หน้า 3

[แบบ RM-4]
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

(1)

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

(3)

(4)

(2)
ด้านกลยุทธ์
โครงการจัดการขยะในชุมชน กิจกรรมขยะรี 1 ต.ค.62 –
ไซเคิลแลกของสัญจร
30 ก.ย.63
-จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในเรื่องของขยะ
4 ประเภท
-แจกแผ่นพับโบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกประเภทขยะ
ได้อย่างถูกต้อง
ด้านกลยุทธ์
-โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
1 ต.ค.62 –
-ผู้ปฏิบัติงานต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคก่อน
30 ก.ย.63
ออกปฏิบัติงาน
-ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ
โรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกัน

ร้อยละความ
คืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

(5)
นางศุภลักษณ์ พรหมแก้ว จัดอบรมให้ความรู้ การจัดการ
(สานักสาธารณสุขฯ) ขยะในชุมชน
วันที่ 6 ส.ค. 2563
จานวน 170 คน
ณ ภัตตาคารป๊อปอายวิภาวดี

นายวิรัตน์ ดีขุนทด
(สานักสาธารณสุขฯ)

ผู้เข้ารับการ
อบรมความรู้
ด้านการ
จัดการขยะ
คิดเป็นร้อยละ
100

- ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฉีดฉีด
ลดความเสี่ยง
วัคซีนป้องกันก่อนออกปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ
ทุกคน
100
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของได้จานวน 9,610 ตัว
จากจานวนประชากร 11,514
ตัว คิดเป็นร้อยละ 83.46

-ไม่มี-

- ต้องทาการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนนาสัตว์เลี้ยงมา
รับวัคซีนให้ครอบคลุม
- ให้ความรู้สร้างจิตสานักใน
การเลี้ยงสัตว์ด้วยความ
รับผิดชอบ

หน้า 4

[แบบ RM-4]
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

(1)

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

(3)

(4)

(2)
ด้านกลยุทธ์
-โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนํา
สุขภาพชุมชน
-เปิดโอกาสให้มีจานวนบริษัทรถทัวร์ที่เข้ามา
รับจ้างเหมาอย่างน้อย 5 บริษัท
-เลือกจ้างเหมาบริษัทรถทัวร์ที่มีการตรวจ
สภาพรถตามมาตรฐาน
ด้านกลยุทธ์
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 (เพิ่มเติม/แก้ไข/
เปลี่ยนแปลง)
1. จัดอบรมให้ความรู้เทคนิคการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ และหนังสือสัง่
การที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดแนวทางและรอบระยะเวลาการ
เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน มีกาหนดระยะเวลาทีช่ ดั เจน

ร้อยละความ
คืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

(5)

1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63

นางสาวพีระภรณ์
พรหมสุวรรณศิริ
(สานักสาธารณสุขฯ)

-มีจานวนบริษัทรถทัวร์ที่เข้ามารับจ้าง ลดความเสี่ยง
เหมาจานวน 3 บริษัท ซึ่งทางผู้จ้าง
ได้ร้อยละ
เหมาได้มีการกาหนดคุณลักษณะ
100
เฉพาะในการจัดจ้างเหมารถโดยสาร
ปรับอากาศเพื่อให้ได้รถที่ได้มาตรฐาน
และมีความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร
- ผู้รับผิดชอบโครงการได้เลือกจ้าง
เหมาบริษัทรถทัวร์ที่มีการตรวจสภาพ
รถตามมาตรฐาน

1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63

นางสุภารัตน์ มีเพียร
นายสุวิทย์ภูชยันตร์
(กองยุทธศาสตร์ฯ)

-ไม่ได้ดาเนินการจัดอบรมให้
ความรู้เทคนิคการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ
-กาหนดรอบระยะเวลาการ
เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงแล้ว
แต่ยังมีบางสานัก/กอง ยังไม่
ปฏิบัติตามแนวทาง

-ไม่มี-

ลดความเสี่ยง - เกิดสถานการณ์การแพร่
ได้ร้อยละ 0 ระบาดของไวรัสโควิด 19
ประกอบกับข้อกาหนดห้าม
จัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของโรค
อาทิ การอบรม การประชุม
และการสัมมนา
- เทศบาลควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่าโดย
หน้า 5

[แบบ RM-4]
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

(1)
(2)

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

(3)

(4)

ร้อยละความ
คืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

(5)
คานึงถึงรายจ่ายที่มีความ
จาเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบ
กับประชาชนก่อน
- บางสานัก/กอง ขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการเพิ่มเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
- ในระหว่างปีเกิดปัญหา
จาเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับ
การแก้ไขโดยด่วนแต่ปัญหา
ดังกล่าวไม่ได้บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็น
ต้องเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตาม
สภาวการณ์

หน้า 6

[แบบ RM-4]
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

(1)

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

(3)

(4)

(2)
ด้านการดําเนินงาน
กิจกรรมการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
ม.ค. – ธ.ค. 64 นางสาวนิตยา ทองปลอด
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(กองยุทธศาสตร์ฯ)
กรณีขอตรงจากสํานักงบประมาณ
1. แต่งตั้งคาสั่งแบ่งงานตามเนื้องานที่
เกี่ยวข้อง
2. จัดประชุมชี้แจงจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
ด้านการดําเนินงาน
การดําเนินคดีและรับเรื่องราวร้องทุกข์
1 ต.ค. 62 –
นายฑีฆพัช ชนะศรี
- อบรมหรือทาหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ
30 ก.ย. 63
(กองยุทธศาสตร์ฯ)

ร้อยละความ
คืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

(5)
แต่งตั้งคาสั่งแบ่งงาน
เลขที่ 45/2563 ลงวันที่ 13
มกราคม 2563

100

ด าเนิ น การตามแนวทางที่
กาหนดส่งผลให้เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

งานคดีฯ ได้ดาเนินการซักซ้อมการ
ส่งเรื่องtรวมทั้งเอกสาร หลักฐานใน
การดาเนินคดีต่างๆให้สานัก/กอง
ทราบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับข้อมูลtและ
ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนสาหรับการ
ดาเนิน
คดี ทาให้การดาเนินคดีลา่ ช้าtและ
อาจทาให้ศาลไม่รับฟ้องหรืออาจแพ้
คดีได้

60

- สานัก/กอง เจ้าของเรื่อง
ยังไม่ให้ความร่วมมือในการ
รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
สาหรับการดาเนินคดี

หน้า 7

[แบบ RM-4]
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

(1)

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

(3)

(4)

(2)

การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
- พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและผู้ขอใช้
รถยนต์ส่วนกลางต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. นายชยา อินทเชื้อ
63
นางสาววราภรณ์ นุรักษ์

(กองยุทธศาสตร์ฯ)

1 ต.ค.62 –
30 ก.ย. 63

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

(5)

ด้านการดําเนินงาน
ร่างสัญญา และบันทึกข้อตกลง
ม.ค. – 30 ธ.ค. นายจิรศักดิ์ หนูช่วย
- จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจใน 63
(กองยุทธศาสตร์ฯ)
การจัดทาสัญญา
ด้านการดําเนินงาน
การติดตามการชําระหนี้ของผู้ละเมิด
- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วม
การฝึกอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางาน เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น

ร้อยละความ
คืบหน้า

นางวาสนา สอนนอง
(กองยุทธศาสตร์ฯ)

การตรวจสัญญา และร่างสัญญา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
มีความผิดพลาดลดลงมาก

90

ในบางสัญญายังระบุ
รายละเอียด และเอกสารไม่
ครบถ้วน ทาให้ต้องทวงถาม
จากผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ยังมิได้เข้ารับการอบรม
เกี่ ย วกั บ การยึ ด อายั ด และการ
มาตรการบังคับทางปกครอง

30

เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการยึดอายัด
และการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครอง ทาให้ยังไม่
สามารถดาเนินการกับ
ทรัพย์สินที่อายัดไว้ได้

- พนักงานขับรถยนต์มีการจัดทา
บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ถูกต้อง ครบถ้วน
- ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง เขียน
คาขออนุญาตทุกครั้งก่อนใช้
รถยนต์ส่วนกลาง

90

ปัญหาและอุปสรรค
- พนักงานขับรถยนต์ไม่
จัดทาบันทึกการใช้
ส่วนกลาง (แบบ 4)
- ผู้ขอใช้รถยนต์บางรายไม่
เขียนคาขออนุญาตใช้
หน้า 8

[แบบ RM-4]
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

(1)

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

(3)

(4)

(2)

ร้อยละความ
คืบหน้า
(5)

- พนักงานขับรถยนต์รายงานการ
ซ่อมบารุงทุกครั้ง

ด้านการดําเนินงาน
การปรับปรุงการนําเสนอและบริหารเชิง
ระบบเว็บไซต์เทศบาลฯ ตามแนวทาง
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชั่น 2.0
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน)
1. ออกแบบโครงสร้างของระบบเว็บไซต์ที่มี
ความสอดคล้องกับผู้รับผิดชอบ และมี
มาตรฐานรองรับ
2. แบบสอบถามและยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูลภายในเว็บไซต์
3. รายงานต่อบุคลากรที่รับผิดชอบและ
หัวหน้าทราบ

1. ช่วงหลังจาก นายณัชฉัตรพงศ์
การปลี่ยนแปลง ตระกูลดิษฐ์
เกณฑ์มาตรฐาน (กองยุทธศาสตร์ฯ)
ต่อการพัฒนา
เว็บไซต์ หรือ
ระบบ ITAS
2. เดือนละ 1
ครั้ง
3. ไตรมาสละ
1 ครั้ง

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

1. จัดทาแบบสอบถามความพึง
พอใจการใช้งานเว็บไซต์อยู่บน
หน้าเว็บไซต์
2. จัดทาคาสั่งเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี เพื่อแบ่งหน้าที่
ผู้รับผิดชอบข้อมูลประกอบ
เว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
3. จัดทารายงานสรุปผลเว็บไซต์
ประจาเดือน

รถยนต์(แบบ 3)
- ไม่ได้จัดทารายงานการ
ซ่อมบารุง (แบบ 6)
แนวทางแก้ไขปัญหา
กากับ ดูแล ควบคุม และ
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
100

ปัญหาและอุปสรรค
- เว็บไซต์ยังขาดความ
สวยงามและความเป็น
มาตรฐานสากล สอดคล้อง
กับมาตรฐานเว็บไซต์ 2.0
แนวทางแก้ไขปัญหา
- มีมาตรฐาน ITA เพื่อกากับ
ควบคุมทิศทางสาหรับการ
แสดงผลของเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภาครัฐในแนว
ทิศทางเดียวกัน
- จัดหาผู้จัดทาเว็บไซต์
เทศบาลให้สอดคล้องกับ
หน้า 9

[แบบ RM-4]
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

(1)

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

(3)

(4)

(2)

ร้อยละความ
คืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

(5)
มาตรฐานเว็บไซต์และ
มาตรฐาน ITA

ด้านการดําเนินงาน
การจัดทํารายงานกิจการเทศบาลนครสุราษฎร์ ต.ค. 62 – มี.ค. นางสุนิสา ชูฉิม
ธานี ประจําปี
63
(กองยุทธศาสตร์ฯ)
- วางแผนการ ดาเนินงาน รวบรวมข้อมูล
รูปภาพ และกาหนด TOR
- ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ
เพื่อสรรหาผู้รับจ้าง
- ศึกษาทาความเข้าใจสัญญาจ้าง, TOR แผนการ
ดาเนินงานอย่างละเอียด
- ควบคุม ติดตาม ความคืบหน้าการดาเนินงาน
ตามสัญญาจ้าง
- ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์

- สามารถจัดทารายงานกิจการ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้
ถูกต้อง ครบถ้วนตามกาหนด
TOR
- สามารถจัดทารายงานกิจการ
เทศบาลเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานีได้เสร็จตามระยะเวลาที่
กาหนด
- สามารถนาจ่ายรายงานกิจการ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีถึง
กลุ่มเป้าหมาย

100

ปัญหาและอุปสรรค
- ข้อมูลแต่ละสานัก/กองส่งมา
กระชั้นชิด
- ผู้รับจ้างไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ทนั ตามสัญญา
- การดาเนินงานในขั้นตอน
พัสดุการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
แนวทางแก้ไข
- กากับดูแลและติดตามการ
ดาเนินงานทุกขั้นตอนอย่าง
เคร่งครัด
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ในแต่ละขั้นตอน

หน้า 10

[แบบ RM-4]
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

(1)

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

(3)

(4)

(2)
ด้านกลยุทธ์
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนชน
เกษม
1. ใช้วิธีการรื้อถอนคันหิน และรางตื้นใน
ช่วงเวลา20.30-22.30 น.
2. ใช้เครื่องจักรกลที่มีขนาดเล็ก
3. ขนย้ายวัสดุในช่วงเวลา
20.30 - 22.30 น.

2 ต.ค.62 - 19
เม.ย.63

ด้านกลยุทธ์
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําและผิวจราจร 7 พ.ย. 62 -4
ถนนท่าโรงช้างเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 6 ตําบล พ.ค. 63
มะขามเตี้ย กับหมู่ที่ 1 ตําบลขุนทะเล อําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. ใช้วิธีการทาหนังสือ ขอความอนุเคราะห์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สุราษฎร์ธานีให้ดาเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้า
ไปอยู่ในแนวที่เหมาะสม
2. ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์สานักงาน

ร้อยละความ
คืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

(5)
นายฐิติพันธ์ ล้อประเสริฐกุล
นายกิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธทิพ
(สานักการช่าง)

-ผู้รับจ้างได้เข้าดาเนินการรื้อถอน
คันหิน และรางตื้นในช่วงเวลาที่
กาหนดในระยะแรก โดยใช้
เครื่องจักรขนาดเล็ก
-แต่ในการขนย้ายวัสดุในช่วงเวลา
20.30-22.30 น. ผู้รับจ้างมิได้
ดาเนินการปฏิบัติตามช่วงเวลาที่
กาหนด

ขณะนี้ผู้รับ
จ้างได้
ดาเนินการ
ก่อสร้างได้
ประมาณร้อย
ละ 52

บุคลากรของผู้รับจ้างขาด
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
และผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดในสัญญาจ้าง
โดยเทศบาลได้เร่งรัดให้ผู้รับ
จ้างเร่งทาเนื้องานให้แล้ว
เสร็จ

นายอนุชิต เพชรสุทธิ์
นายพยุงศักดิ์ เพชรรัตน์

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สุ
ราษฎร์ธานีได้ดาเนินการย้ายแนว
เสาไฟฟ้าไปอยู่ในแนวที่เหมาะสม
2. การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้น
พิเศษ) ได้ดาเนินการย้ายแนวท่อ
ประปาให้เรียบร้อยแล้วสามารถ
ทาการก่อสร้างได้ปกติ

ขณะนี้ผู้รับ
จ้างได้
ดาเนินการ
ก่อสร้างได้
ประมาณร้อย
ละ 70

ปัญหาสถานที่ก่อสร้างใน
แนวการก่อสร้างท่อระบาย
น้ามีแนวเสาไฟฟ้าปักเสา
พาดสายไว้และมีตาแหน่ง
แนวท่อประปาบางส่วนใน
แนวที่จะทาการก่อสร้าง
แก้ไขปัญหาโดยการทา
หนังสือขอความอนุเคราะห์
การไฟฟ้าและการประปามา

(สานักการช่าง)

หน้า 11

[แบบ RM-4]
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

(1)

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

(3)

(4)

(2)
การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดาเนินการย้ายแนว
ท่อประปา
ด้านกลยุทธ์
การดําเนินโครงการเงินอุดหนุนชุมชน
-ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เร่งรัดติดตามการ
ส่งรายงานผลการดาเนินงานโครงการเงิน
อุดหนุนชุมชนก่อนครบกาหนดส่ง

ปีงบประมาณ
2563

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน
ปีงบประมาณ
-ประชุมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม โดยการ
2563
ประชุมร่วมกับประธานชมรมผู้สูงอายุ
-ประสานวิทยากรเพื่อให้ความรู้กับ
กลุ่มเป้าหมาย
-ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ส่งรายงานผลการ
ดาเนินงานก่อนเบิกเงิน/ส่งใช้เงินยืมเพื่อ
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

ร้อยละความ
คืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

(5)
ดาเนินการย้ายแนวเสา
ไฟฟ้าและย้ายแนวท่อ
ประปา
ร้อยละ 100 มอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ เร่งรัดติดตาม
การส่งรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการเงิน
อุดหนุนชุมชนก่อนครบ
กาหนดส่ง

นางสาวพัชรี ทองสาลี
(กองสวัสดิการฯ)

การติดตามเล่มรายงานผลการ
ดาเนินงานโดยให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ เร่งรัด ติดตามการส่ง
รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการเงินอุดหนุนชุมชนก่อน
ครบกาหนดส่ง ทาให้จัดส่งแผน
รายงานเงินอุดหนุนให้กองวิชาการ
และแผนได้ภายในกาหนด

นางสาวสุภัทรา สุภาพ
(กองสวัสดิการฯ)

ดาเนินการจัดโครงการภายใต้การ ร้อยละ 100
ประสานงานกับประธานชมรม
ผู้สูงอายุและวิทยากรเป็นระยะ
เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้มาก
ที่สุด เมื่อครบเวลาอบรม/สัมมนา
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดส่ง
รายงานผลการดาเนินงานทันที

การเปลี่ยนแปลงวันเวลาจัด
อบรมซึ่งใช้การทาแผน
สารองรองรับการ
เปลี่ยนแปลง และประสาน
วิทยากรที่มีความรู้ไว้เป็น
ระยะ เมื่อดาเนินการ
โครงการเสร็จแล้วมอบ
เจ้าหน้าที่ติดตามและ
หน้า 12

[แบบ RM-4]
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

(1)

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

(3)

(4)

(2)

ร้อยละความ
คืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

(5)
รายงานผลการดาเนินงาน

ด้านกลยุทธ์
เดือนกันยายน
ภารกิจด้านงานสํารวจข้อมูลสนามเกี่ยวกับ 2563
ที่ดิน โรงเรือน ป้ายและใบอนุญาต
-มีการจัดทาโครงการปรับปรุงและสารวจ
ข้อมูลการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

นางวินิษฐา สังข์วิเศษ
(กองสารสนเทศฯ)

ข้อมูลทรัพย์สินเกี่ยวกับแปลง
ที่ดิน โรงเรือน ป้าย ได้ถูกต้อง
ครบถ้วนมากขึ้น

ร้อยละ 65

การระบุปัญหาที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงและแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาหรือลด
ปัญหาในการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการนั้นๆ

ด้านการดําเนินงาน
กิจกรรมการนิเทศการศึกษา
ประชุม ชี้แจง และอบรมครูให้ทราบถึง
กระบวนการ และความสาคัญของการนิเทศ
การศึกษาปรับการปฏิบัติงานให้มีความ
ยืดหยุ่น และมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

นางสานิตย์ ขาวนิ่ม
(สานักการศึกษา)

ครูให้ความสาคัญของการนิเทศ
การศึกษามากขึ้นหลังจากมีการ
ประชุม ชี้แจง อบรม โดยมีการ
ปรับการปฏิบัติงานให้มีความ
ยืดหยุ่น และจัดให้มีปฏิทินกากับ
ติดตามการดาเนินงานอย่างเป็น
ระบบ

ร้อยละ 70

ครูผู้สอนยังขาดความรู้
ประสบการณ์ในการใช้สื่อ
การสอน ไม่มีการใช้
กระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จึง
ได้มีการจัดให้มีการประชุม
วางแผน กาหนดเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
2563
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[แบบ RM-4]
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

(1)

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

(3)

(4)

(2)

ร้อยละความ
คืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

(5)
และวิธีการดาเนินงาน
ร่วมกันโดยใช้กระบวน การ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) เข้ามาใช้

ด้านการดําเนินงาน
ปีงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
2564
บุคลากรครู
ให้ประชุม ชี้แจง และอบรมครูให้ทราบถึง
กระบวนการ และความสาคัญของการเรียน
การสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนปรับการ
ปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่น และมีคู่มือการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน

นางกาญณิกา รัตน์สุวรรณ์

(สานักการศึกษา)

ครูให้ความสาคัญเกี่ยวกับการ
สอนมากขึ้นหลังจากมีการประชุม
ชี้แจง อบรม โดยมีการปรับการ
ปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่น และ
จัดให้มีปฏิทินปฏิบัติงานกากับ
ติดตามการดาเนินงานอย่างเป็น
ระบบและจัดให้มีการติวเข้มหรือ
สอนเสริมในรายวิชาที่มีการสอบ
โอเน็ตเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้เพิ่มขึ้น

60

-ครูขาดประสบ
การณ์ในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
-ขาดการนิเทศกากับติด
ตามที่เป็นระบบและ
ต่อเนื่องส่งเสริมและพัฒนา
ครูให้มีความรู้ในเรื่องการใช้
สื่อเทคโนโลยีและการผลิต
สื่อนวัตกรรมการเรียนการ
สอนจัดให้มีการ-ติดตามให้มี
กระบวนการนิเทศ
โดยเน้นการนิเทศภายในให้
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
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[แบบ RM-4]
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

(1)
ด้านการดําเนินงาน
กิจกรรมการเบิกจ่ายบําเหน็จบํานาญ
จัดทาคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
บาเหน็จ บานาญ

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

(3)

(4)

(2)
1 ตุลาคม นางเบญจมาศ บัวชู
2562 –
(สานักการศึกษา)
30 กันยายน
2563

ด้านการดําเนินงาน
ปี 2563
กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทาแผนฯ
ดาเนินการจัดทาให้ถูกต้องตามระเบียบและ
ส่งข้อมูล ภายในระยะเวลาที่กาหนด
1 ต.ค. 63–30 ก.ย.
ด้านการดําเนินงาน
64
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
-ปฏิบัติงานด้านลูกเสือ
เนตรนารีและยุว
กาชาดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศึกษา รวบรวมข้อมูล และ
ดาเนินการจัดทาคู่มือแนว
ทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายบาเหน็จ บานาญ ทาให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ ที่
ถูกต้อง

ร้อยละความ
คืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

(5)
ร้อยละ 100 - ปัญหาการขาดความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายบาเหน็จ บานาญ
- แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ
มีการศึกษาข้อมูล เรียนรู้วิธีการ
เบิกจ่ายบาเหน็จ บานาญจาก
กรณีต่างๆ ที่ผา่ นมา

นางณัฐกานต์ นาคน้อย
(สานักการศึกษา)

ระยะเวลาของการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษารวดเร็วขึ้น

ร้อยละ 70

กาชับเจ้าหน้าที่ให้
ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนด

นายเชาวลิต จันทร์ศรี
(สานักการศึกษา)

-การรับ ส่ งหนั งสื อ การติด ตาม
งาน สาเร็จได้ตามเวลาที่กาหนด
ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ร ะ ห ว่ า ง
หน่ ว ยงาน ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรวดเร็ ว
ขึ้น

ร้อยละ 80

-หนังสือรับ ส่ง ที่เวลา
ค่อนข้างกระชั้นชิดทาให้การ
ส่งต่อหรือมอบหมายงาน
ล่าช้า
-หากมีผู้ประสานงาน
โดยตรงในแต่ละงานของ
โรงเรียนหรือหน่วยงานที่
หน้า 15

[แบบ RM-4]
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

(1)

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

(3)

(4)

(2)

ร้อยละความ
คืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
(6)

(5)

ด้านการดําเนินงาน
กิจกรรมสรรหาบุคลากรแทนตําแหน่งว่าง
-สรรหาบุคลากรแทนตาแหน่งว่างเพิ่ม

1 ตุลาคม 62
–
30 กันยายน
63

นางสาวณัฐติยา ชูหนู
(สานักการศึกษา)

1. รับโอน(ย้าย)เจ้าหน้าที่
2. สรรหาพนักงานจ้าง
เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณงาน

ร้อยละ 90

ด้านการดําเนินงาน
กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
-มอบฝ่ ายพั สดุ ส านั กการคลั งเป็ นผู้ ด าเนิ นการ
จัดซื้อจัดจ้าง

1 ตุลาคม 62
–
30 กันยายน
63

นางสาวณัฐติยา ชูหนู
(สานักการศึกษา)

- การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามขั้ นตอน ถู กต้ องตามระเบี ยบ
ข้อกฎหมาย

ร้อยละ 90

เกี่ยวข้องจะทาให้งานเสร็จ
ทันเวลาที่กาหนด
- ปัญหาอัตรากาลังเจ้าหน้าที่
ไม่เพียงพอกับปริมาณ
- แนวทางการแก้ไขปัญหา
คือ สรรหาบุคลากรเพิม่
โดยรับโอน(ย้าย)เจ้าหน้าที่
และสรรหาพนักงานจ้าง
เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณงาน
- ปัญหาการเบิกจ่ายเงิน
ไม่ทันเวลา ทาให้งานล่าช้า
- แนวทางการแก้ไขปัญหา
มอบฝ่ายพัสดุ สานักการคลัง
เป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างเนื่องจาก
มีความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอน
ระเบียบ ข้อกฎหมาย และมี
ความชานาญด้านพัสดุ
โดยเฉพาะ
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แบบสรุปผลการดาเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง
(แบบ RM - 5)

[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(1)
(กองสารสนเทศฯ)
ด้านการดําเนินงาน
-ภารกิจด้านงานสารวจ
ข้อมูลสนามเกี่ยวกับ
ที่ดิน โรงเรือน ป้ายและ
ใบอนุญาต
ความเสี่ยง
เจ้าของทรัพย์สินให้
ข้อมูลไม่ตรงกับความ
เป็นจริง

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

การจัดเก็บภาษีไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์
ทาให้เทศบาลขาด
รายได้

20
(สูง)

การจัดทาโครงการ
ปรับปรุงและสารวจ
ข้อมูลการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

การพัฒนาการ
สารวจ
ภาคสนามโดย
การนา
เทคโนโลยีมาใช้

ข้อมูลทรัพย์สินเกี่ยวกับ
แปลงที่ดิน โรงเรือน
ป้าย ถูกต้องครบถ้วน
มากขึ้น

ประเมินความเสี่ยงใหม่
หลังการดาเนินการลด
ความเสี่ยงระดับความ
เสี่ยงเดิม..สูง......
ระดับความเสี่ยงใหม่..
ปานกลาง.....

ภาคสนามออก
สารวจไม่พบเจ้าของ
ทรัพย์สินเนื่องจาก
บ้านปิด
แนวทางแก้ไข
-การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การสารวจ
ภาคสนาม
-เจ้าของทรัพย์สิน
สามารถมาระบุ
ตาแหน่งที่ตั้งที่อยู่ทาง
ระบบสารสนเทศฯ
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[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(1)
(สานักสาธารณสุขฯ)
ด้านการดาเนินงาน
-กิจกรรมการดาเนินงาน
ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน
ความเสี่ยง
ชมรมมีการเปลี่ยน
แปลงวันประชุมโดย
ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

- ชมรมไม่ได้รับการ
บริการตรวจ
สุขภาพจาก
เจ้าหน้าที่
-เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้

ต่า

ด้านการดาเนินงาน
-กิจกรรมการ
ดาเนินงานลงพื้นที่
ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
ในชุมชน
-กาชับเจ้าหน้าที่ให้
ประสานกับประธาน
ชมรมทุกแห่งให้แจ้ง
วันประชุมที่ชัดเจน
- กรณีประชุมวัน
เดียวกันหลายชมรม
ให้แบ่งเจ้าหน้าที่เพื่อ
เข้าร่วมกิจกรรมทุก
ชมรม

จัดทาแผนการ
ลงพื้นที่
ปฏิบัติงานตรวจ
สุขภาพผู้สูงอายุ

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจ
สุขภาพผู้สูงอายุ ทุก
ชมรมตามกาหนดการ
ประชุม

ระดับความเสี่ยงเดิม
ต่า
ระดับความเสี่ยงใหม่
- ไม่มี-
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[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(1)
(สานักสาธารณสุขฯ)
ด้านกลยุทธ์
-โครงการจัดการขยะใน
ชุมชน กิจกรรมขยะรี
ไซเคิลแลกของสัญจร
ความเสี่ยง
จานวนครัวเรือนในเขต
เทศบาลฯมีจานวนมาก
ทาให้การจัดการยังขาด
ความทั่วถึงประชาชนยัง
ไม่คัดแยกขยะอันตราย
ออกมาจากขยะทั่วไป ยัง
มีการทิ้งปะปนลงในถัง
ขยะประเภทเดียวกันทา
ให้ขยะอันตรายไม่ได้รับ
การจัดการอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

- ผู้ปฏิบัติงานอาจ
ได้รับอันตรายจาก
สารเคมีที่ปนเปื้อน
จากขยะได้รับการ
คัดแยก
- ขยะอันตรายที่
ไม่ได้รับการจัดการ
ที่ถูกหลักสุขาภิบาล
ก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม

ต่า

ด้านการดาเนินงาน
-กิจกรรมการจัดการ
ของเสียอันตราย
รวมทั้งลดปริมาณมูล
ฝอย
- จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ทุก
ช่องทางเพื่อให้ผู้
ประกอบกิจการได้
ทราบและดาเนินการ
ให้ถูกต้อง

จัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมการคัด
แยกขยะ
อันตราย เพื่อ
เป็นการจูงใจให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการคัด
แยกขยะอันตาย
เพิ่มมากขึ้น

ให้ความรู้ประชาชนผ่าน ระดับความเสี่ยงเดิม
ช่องทางออนไลน์
ต่า
Facebook/Line
ระดับความเสี่ยงใหม่
แผ่นพับโปรชัวร์
- ไม่มี ปูายประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการคัดแยกได้
อย่างถูกต้อง
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[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(1)
(สานักสาธารณสุขฯ)
ด้านการดาเนินงาน
กิจกรรมการลงพื้นที่
สารวจสถานประกอบ
กิจการที่เข้าข่ายตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี
ความเสี่ยง

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ต่า

-กิจกรรมการลงพื้นที่
สารวจสถานประกอบ
กิจการที่เข้าข่ายตาม
พระราชบัญญัติ
เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี
จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ทุก
ช่องทาง เพื่อให้ผู้
ประกอบกิจการได้
ทราบและดาเนินการ
ให้ถูกต้อง

-จัดทาแผน
สารวจเป็น
เดือนแต่ละ
ถนนทุกสาย
เพื่อให้
ครอบคลุมทุก
พื้นที่
-จัดทาหนังสือ
แจ้งผู้ประกอบ
กิจการทราบ
ทุกราย

- ผู้ประกอบกิจการ
โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตมี
ความผิดตาม
กฎหมาย
- ทาให้เทศบาล
หน่วยงานขาดการประชา- จัดเก็บรายได้ไม่ได้
สัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการที่ ตามเปูาหมาย
ต้องขอรับใบอนุญาต
(สานักสาธารณสุขฯ)

จากการจัดทาสื่อ
ระดับความเสี่ยงเดิม
ประชาสัมพันธ์ทาให้
ต่า
ผู้ประกอบการได้รับ
ระดับความเสี่ยงใหม่
ทราบและมาดาเนินการ
-ไม่มีขออนุญาตเพิ่มมากขึ้น
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[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

-รถบรรทุกขยะเสีย
ระหว่างหรือขณะ
ออกปฏิบัติงานเก็บ
ขยะ
-ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนจาก
ขยะตกค้าง

ต่า

-กิจกรรมดูแล
บารุงรักษารถเก็บขน
ขยะ
-แจ้งให้พนักงานขับรถ
นารถเข้าซ่อมบารุง
ตรงตามเวลาที่กาหนด
-ดาเนินการจัดทา
แผนการบารุงรักษารถ
เก็บขนขยะ
- จัดเตรียมแผนการใช้
รถ โดยจัดระบบรถ
สารองใช้กรณีรถขยะ
ต้องเข้าซ่อมแซม

- จัดประชุม
สร้างจิตสานึก
ในการดูแล
บารุงรักษารถ
- รายงาน
ติดตามการใช้
รถด้วยระบบ
ดาวเทียม GPS
- ตรวจสอบ
การใช้งานเพื่อ
เตรียมผนการ
จัดซื้อครุภัณฑ์
-รายงานให้
ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามลาดับ
ชั้น

(สานักสาธารณสุขฯ)
ด้านการดาเนินงาน
-กิจกรรมดูแลบารุงรักษา
รถขนขยะ
ความเสี่ยง
-พนักงานขับรถ ไม่นารถ
เข้าซ่อมบารุงตามที่
กาหนด
-ไม่มีการจัดทาแผน การ
บารุง รักษา
-รถใช้งานหนักทาให้
สภาพการใช้งานเสื่อม
เร็วกว่ากาหนด
(สานักสาธารณสุขฯ)

- มีการประชุม/อบรม ระดับความเสี่ยงเดิม
การดูแล บารุงรักษารถ
ต่า
ขยะ โดยวิ ท ยากรจาก ระดับความเสี่ยงใหม่
สานักการช่าง เทศบาล
-ไม่มีนครสุราษฎร์ธานี
- มีการตรวจติดตามการ
ใช้รถโดยใช้ ระบบ GPS
- มีรถเก็บขนขยะสารอง
1 คั น ก ร ณี ร ถ เ ข้ า
ซ่อมแซม

- จัดเตรียมวัสดุที่
เกี่ยวกับการ
บารุงรักษารถ
- ตรวจสอบการดูแล
รถหลังการใช้งาน
- ติดตั้งอุปกรณ์ปั๊ม
น้าล้างรถ เพื่อ
ปูองกันสนิมจากน้า
ชะขยะ
- ตรวจสอบรถ
สารองให้พร้อมใช้
งานกรณีรถเข้า
ซ่อมแซม
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[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(1)
(สานักสาธารณสุขฯ)
ด้านการดาเนินงาน
กิจกรรมการ
บริหารจัดการสุนัข/แมว
เร่ร่อน
ความเสี่ยง

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

-ทาให้เกิดการแพร่
ระบาดของโรค
-เกิดความสูญเสีย
ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

ต่า

ด้านการดาเนินงาน
-กิจกรรมการบริหาร
จัดการสุนัข/แมว
เร่ร่อน
- ทาหมันให้กับสุนัข/
แมวที่สามารถจับ
บังคับได้ ซึ่งอาศัยอยู่
ในวัด 15 แห่ง
สวนสาธารณะ และ
เพิ่มการเข้าไปทาหมัน
สุนัขจรจัดที่จับได้ใน
ชุมชน 70 ชุมชน เป็น
โครงการต่อเนื่องทุกปี
- จัดทาโดยการบรรจุ
เข้าแผนพัฒนาเทศบาล
ในการจัดหาสถานที่
เพื่อก่อสร้างสถาน
สงเคราะห์สุนัข/แมว จร

ลดการเพิ่ม
ของจานวน
ประชากรโดย
การทาหมัน
สุนัข/แมว จร
จัดที่อาศัยอยู่
ในวัด
สวนสาธารณะ
และในชุมชน

-จานวนประชากรสุนัข/
แมวจรจัดที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมยังมีอัตราการ
เพิ่มที่สูง บางส่วนของสุนัข
จรจัดเหล่านี้ก่อเหตุเดือด
ร้อนราคาญและเป็นพาหะ
นาโรคติดต่อร้ายแรงสู่
มนุษย์-ยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้กับ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากยัง
ไม่มีสถานที่สาหรับรองรับ
(สานักสาธารณสุขและ

- ทาหมันสุนัขและแมว ระดับความเสี่ยงเดิม
จรจัดที่อาศัยในวัด
ต่า
สวนสาธารณะและใน ระดับความเสี่ยงใหม่
ชุมชน จานวน 531 ตัว
-ไม่มี(เปูาหมาย 500 ตัว)
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
เพื่อขอทาการนอกเขต
ในการก่อสร้างสถาน
สงเคราะห์สุนัขและแมว
จรจัด
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[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ด้านการดาเนินงาน
-กิจกรรมการปูองกัน
การเสี่ยงในการจ่ายยา
และเกิดการแพ้ยาของ
ผู้ปุวยในสถานบริการ
- จัดประชุมเจ้าหน้าที่
เพื่อ up date ข้อมูล
ระหว่างการแพ้ยา
และอาการแทรกซ้อน
ของโรค ที่มีในระบบ
ต่าง ๆให้แก่เจ้าหน้าที่
ที่ซักประวัติ,ผู้ตรวจ.ผู้
จ่ายยา และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง
-จัดประชุมเจ้าหน้าที่
เพี่อทบทวนขั้นตอน

- หากผู้ปุวยให้
ประวัติว่าเคยแพ้
ยามาก่อนแต่จา
ชื่อยาไม่ได้ ให้
โทรสอบถาม
ประวัติแพ้ยาไป
ยังโรงพยาบาล
ต่างๆที่ผู้ปุวยเคย
ไปใช้บริการ เพื่อ
สืบค้นประวัติแพ้
ยา เมื่อได้มาให้
บันทึกในOPD
cardและใน
โปรแกรม JHCIS
เพื่อแจ้งเตือนเจ้า
หน้าผู้เกี่ยวข้อง

จัด

สิ่งแวดล้อม)

(สานักสาธารณสุขฯ)
ด้านการดาเนินงาน
-กิจกรรมการปูองกันการ
เสี่ยงในการจ่ายยา และ
เกิดการแก้ยาของผู้ปุวย
ในสถานบริการ
ความเสี่ยง
-คนไข้ให้ประวัติสับสน
ระหว่างการแพ้ยา และ
อาการแทรกซ้อนของโรค
ที่มีในระบบต่าง ๆ
-ปัจจุบันยังขาดการ
บันทึกรายละเอียดการ
แพ้ยาให้ชัดเจน เช่น
อาการที่แพ้,ชื่อยาที่แพ้
และแหล่งข้อมูลของการ
แพ้ยาที่เชื่อถือได้ เช่น

-ผู้ปุวยอาจได้รับยา
ที่แพ้ได้
-ผู้ปุวยไม่สามารถ
แจ้งลงประวัติการ
แพ้ยาที่ชัดเจนได้

ต่า

หลังการประชุมชี้แจงและ ระดับความเสี่ยงเดิม
ให้ความรู้ระบบปูองกัน
ต่า
ความเสี่ยงในการเกิด
ระดับความเสี่ยงใหม่
ความคลาดเคลื่อนทางยา
-ไม่มีและระบบการปูองกัน
การแพ้ยาซ้าแก่เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องกับระบบยา
แล้ว เจ้าหน้าทีผ่ ู้เกี่ยวข้อง
สามารถดาเนินการตาม
ขั้นตอนที่วางไว้ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถ
ปูองการการแพ้ยาซ้าได้
ร้อยละ 100

-มีการจัดอบรมเพื่อ
อัพเดทความรู้เรื่อง
ระบบปูองการการ
แพ้ยาให้เจ้าหน้าที่
ทุกปี หรือทุกครั้งที่มี
การปรับปรุงระบบ
-เมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้า
มาปฏิบัติงานใหม่
ให้จัดปฐมนิเทศ
เจ้าหน้าที่ใหม่เพื่อ
ชี้แจง และอธิบาย
ระบบยา ระบบ
ปูองกันความ
คลาดเคลื่อนทางยา
และการปูองกันการ
แพ้ยาซ้า รวมทั้งจัด
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[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(1)
ข้อมูลจากบัตรแพ้ยาของ
ผู้ปุวยที่ได้มาจาก
โรงพยาบาล

(2)

(3)

(4)
การซักประวัติการลง
บันทึกข้อมูลผู้ปุวย
OPD Card ให้ชัดเจน
และครบถ้วน

(5)
เมื่อผู้ปุวยมารับ
บริการ
-ประชุมชี้แจง
และให้ความรู้
ระบบปูองกัน
ความเสี่ยงในการ
เกิดความ
คลาดเคลื่อนทาง
ยา และระบบการ
ปูองกันการแพ้ยา
ซ้าแก่เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องทุกปี
หรือทุกครั้งที่มี
การปรับปรุง
ระบบ

(6)

(7)

(8)
อบรมอัพเดทความรู้
ทุกปี หรือทุกครั้งที่มี
การปรับปรุงระบบ
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[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(1)
(สานักสาธารณสุขฯ)
ด้านกลยุทธ์
-โครงการควบคุม
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
ความเสี่ยง
-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
อาจสัมผัสโรคจากสัตว์
-เจ้าของไม่นาสัตว์เลี้ยง
มารับการฉีดวัคซีนอาจ
ทาให้เกิดการระบาด
ของโรคได้
-เกิดการระบาดของ
โรคจากสุนัข/ แมวสุนัข
จรจัดเป็นพาหนะ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

- ทาให้เกิดการแพร่
ระบาดของโรค
-เกิดความสูญเสีย
ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

ต่า

ด้านกลยุทธ์
-โครงการควบคุม
ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า-ผู้ปฏิบัติงานต้อง
ฉีดวัคซีนปูองกันโรค
ก่อนออกปฏิบัติงาน
-ฉีดวัคซีนสุนัขและ
แมวที่มีเจ้าของและไม่
มีเจ้าของให้ได้ตาม
เปูาหมายที่วางไว้
-ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัข
บ้าและการปูองกัน
-ลดประชากรสุนัข/
แมวจรจัดโดยการทา
หมัน

- ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับ
ประชากรสุนัข/
แมวที่มีเจ้าของ
จานวน 8,590
ตัว สุนัข/แมวจร
จัด จานวน
1,000 ตัว
-ควบคุมและ
ปูองกันการ
ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้าใน
สัตว์เลี้ยงและ
ควบคุมการ
ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้าสู่ค

- ผู้ปฏิบัติงานได้รับการ ระดับความเสี่ยงเดิม
ฉีดฉีดวัคซีนปูองกันก่อน
ต่า
ออกปฏิบัติงานทุกคน ระดับความเสี่ยงใหม่
- ฉีดวัคซีนปูองกันโรค
-ไม่มีพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและ
แมวที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของได้จานวน
9,610 ตัว จากจานวน
ประชากร 11,514 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 83.46
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[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(1)
(สานักสาธารณสุขฯ)
ด้านกลยุทธ์
-โครงการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพแกนนา
สุขภาพชุมชน
ความเสี่ยง
-การเกิดอุบัติเหตุจาก
การโดยสารรถ /
ยานพาหนะ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

- อาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุแก่
ผู้โดยสาร
- เกิดความล่าช้าใน
การเดินทางและ
ความไม่พึงพอใจ
ของผู้โดยสาร

ต่า

- โครงการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพแกน
นาสุขภาพชุมชน
- เปิดโอกาสให้มี
จานวนบริษัทรถทัวร์ที่
เข้ามารับจ้างเหมา
อย่างน้อย 5 บริษัท
- เลือกจ้างเหมาบริษัท
รถทัวร์ที่มีการตรวจ
สภาพรถตาม
มาตรฐาน

- มีการสอบถาม
ผู้รับจ้างบริษัท
รถทัวร์ จาก
หลายบริษัท เพื่อ
ประกอบการ
กาหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะ

- มีจานวนบริษัทรถทัวร์ ระดับความเสี่ยงเดิม
ที่เข้ามารับจ้างเหมา
ต่า
จานวน 3 บริษัท ซึ่ง
ระดับความเสี่ยงใหม่
ทางผู้จ้างเหมาได้มีการ
-ไม่มีกาหนดคุณลักษณะ
เฉพาะในการจัดจ้าง
เหมารถโดยสารปรับ
อากาศเพื่อให้ได้รถที่ได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยต่อผู้โดยสาร
- ผู้รับผิดชอบโครงการ
ได้เลือกจ้างเหมาบริษัท
รถทัวร์ที่มีการตรวจ
สภาพรถตามมาตรฐาน
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[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

(1)
(2)
(กองวิชาการและแผนงาน)
ด้านกลยุทธ์
โครงการจัดทาแผนพัฒนา - จานวนครั้งในการ
ท้องถิ่น พ.ศ.2561เพิ่มเติม แก้ไข
2565(เพิ่มเติม/แก้ไข/
เปลี่ยนแปลงมาก
เปลี่ยนแปลง)
เกินไป ไม่มีการวาง
ความเสี่ยง
แผนการทาให้ที่
-การเพิ่มเติม/แก้ไข/
เป็นระบบ
เปลี่ยนแปลง มีจานวนหลายๆ - แผนพัฒนา
ครั้ง และระยะเวลาติดกัน ไม่
ท้องถิน่ ไม่มี
มีการวางแผนการทางานหรือ
เตรียมการดาเนินการให้เป็น ประสิทธิภาพ
รอบระยะเวลาการเพิ่มเติม
แก้ไข เปลี่ยนแปลงบาง
รายการไม่มีการสารวจ
งบประมาณราคา ให้ถูกต้อง
และเป็นจริง ซึ่งทาให้จะต้องมี
การเพิ่มเติม แก้ไข ปลี่ยน
แปลง เปูาหมาย และผลผลิต
โครงการก่อนดาเนินการจริง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ปาน
กลาง

1. จัดอบรมให้ความรู้
เทคนิคการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องให้กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดแนวทาง
และรอบระยะเวลา
การเพิ่มเติม/แก้ไข/
เปลี่ยนแปลงให้เป็น
แนวทางเดียวกัน มี
กาหนดระยะเวลาที่
ชัดเจน

1.จัดอบรมให้
ความรู้กับ
บุคลากร
2.กาชับให้
สานัก/กอง
ปฏิบัติตาม
กรอบแนวทาง
และระยะเวลา
การเพิ่มเติม
แก้ไข
เปลี่ยนแปลง

1. ยังไม่ได้ดาเนินการ
จัดอบรมให้ความรู้
เทคนิคการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ระเบียบฯ เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด งด
เว้น การรวมกลุ่มของ
ประชาชน
2. กาหนดรอบ
ระยะเวลาการเพิ่มเติม
แก้ไข เปลี่ยนแปลงแล้ว
แต่ยังมีบางสานัก/กองที่
ยังไม่ปฏิบัติตาม
แนวทาง

ระดับความเสี่ยงเดิม
ปานกลาง
ระดับความเสี่ยงใหม่
ปานกลาง

ระดับความเสี่ยงเดิม
ปานกลาง
ระดับความเสี่ยงใหม่
ต่า

- กาหนดจัดอบรม
ให้ความรู้เทคนิค
การจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องให้กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทาแผนฯ
- จัดทาบันทึก
ข้อความกาชับให้
สานัก/กอง ปฏิบัติ
ตามกรอบระยะเวลา
ที่กาหนดอย่าง
เคร่งครัด
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[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

(1)
(2)
(กองวิชาการและแผนงาน)
ด้านการดาเนินงาน
หากบุคลากรขาด
กิจกรรมการจัดทาคาขอ ความรู้ความเข้าใจ
ตั้งงบประมาณรายจ่าย ในการจัดทาคาขอ
ประจาปีงบประมาณ
ตั้งงบประมาณจะ
พ.ศ. 2564 กรณีขอ
ส่งผลให้คาขอตั้ง
ตรงจากสานัก
งบประมาณ
งบประมาณ
ผิดพลาดและไม่
ความเสี่ยง
เป็นไปตาม
1.บุคลากรขาดความรู้ ระยะเวลาที่กาหนด
ความเข้าใจในการจัดทา
คาขอของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
2.ระยะเวลาดาเนินการ
จากัด
3.ความถูกต้องครบถ้วน
ของการจัดทาคาขอตั้ง
งบประมาณ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

จัดทาคาสั่ง
คณะทางานการ
จัดทา
งบประมาณเพื่อ
ระบุเนื้องานที่
ความรับผิดชอบ
และจัดทา
ประชุมชี้แจงแนว
ทางการจัดทาคา
ขอตั้ง
งบประมาณ
เพื่อให้
ผู้ปฏิบัตงิ าน
จัดทาคาขอตั้ง
งบประมาณอย่าง
ถูกต้อง และทัน
ตามเวลาที่
กาหนด

แต่งตั้งคาสั่งแบ่งงาน
เลขที่ 45/2563 ลง
วันที่ 13 มกราคม
2563และจัดประชุม
ซักซ้อมการจัดทาคาขอ
ตั้งงบประมาณ

สูง

1. แต่งตั้งคาสั่งแบ่ง
งานตามเนื้องานที่
เกี่ยวข้อง
2. จัดประชุมชี้แจง
จัดทาคาขอตั้ง
งบประมาณ

ระดับความเสี่ยงเดิม… ต้องจัดให้มีการ
สูง
ประชุมซักซ้อมฯ
ระดับความเสี่ยงใหม่... ทุกปี
ปานกลาง
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[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

(1)
(2)
(กองวิชาการและแผนงาน)
ด้านการดาเนินงาน
- ทาให้ไม่สามารถ
การดาเนินคดีและรับ
แก้ปัญหาความ
เรื่องราวร้องทุกข์
เดือดร้อนได้ตรงจุด
ความเสี่ยง
- ในการดาเนินคดี
- ผู้รับบริการให้ข้อมูลไม่ ต่างๆ หากเอกสาร
ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งการ หลักฐานไม่
ให้ข้อเท็จจริงและ
เพียงพออาจเป็น
เอกสาร
ผลให้ศาลไม่รับ
ฟูองคดี หรือ
อาจจะแพ้คดีได้

(กองวิชาการและแผนงาน) ทาให้เทศบาลได้รับ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ปาน
กลาง

- อบรมหรือทา
หนังสือซักซ้อมความ
เข้าใจ

- กรณีเรื่องร้อง
ทุกข์ ร้องเรียน
ซักซ้อมความ
เข้าใจกับผู้รับ
เรื่องให้สอบถาม
รายละเอียดจากผู้
ร้องให้ครบถ้วน
- กรณีเรื่องที่ต้อง
ดาเนินคดี ทา
บันทึกแจ้งสานัก/
กอง เจ้าของเรื่อง
ให้ชี้แจง
ข้อเท็จจริง
พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ให้ครบถ้วน

งานคดีฯ ได้ดาเนินการ
ซักซ้อมการส่งเรื่อง
รวมทั้งเอกสารหลักฐาน
ในการดาเนินคดีต่างๆ
ให้สานัก กองทราบแล้ว
แต่ยังไม่ได้รับข้อมูล
และข้อเท็จจริงที่
ครบถ้วนสาหรับการ
ดาเนินคดี ทาให้การ
ดาเนินคดีล่าช้า และ
อาจ ทาให้ศาลไม่รับ
ฟูองหรืออาจ แพ้คดีได้

ปานกลาง - จัดอบรมบุคลากรให้มี
ความเสียหายจากการ
ความรู้ ความเข้าใจใน

แจ้งฝุายพัสดุ แนบ การตรวจสัญญา และร่าง
เอกสาร หลักฐาน สัญญาเป็นไปอย่างมี

ระดับความเสี่ยงเดิม
....ปานกลาง…
ระดับความเสี่ยงใหม่
....ปานกลาง...

เน้นย้า สานัก/กอง
ในการชี้แจง
ข้อเท็จจริง พร้อม
แนบเอกสาร
หลักฐานที่สาคัญ
สาหรับการ
ดาเนินคดี และ
รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
และพิจารณาสั่งการ
กรณีได้เอกสารไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์

ระดับความเสี่ยงเดิม
ปานกลาง

ตรวจเอกสาร
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[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

(1)
ด้านการดาเนินงาน

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ทาสัญญา

การจัดทาสัญญา

การตรวจทานสัญญา ร่าง
สัญญา และบันทึกข้อตกลง

ความเสี่ยง
- สัญญาไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย ทาให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงาน

(กองวิชาการและแผนงาน)
- เทศบาลไม่สามารถ ปานกลาง - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ด้านการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบเข้าร่วม
การติดตามการชาระหนี้ ดาเนินการกับทรัพย์
สินที่ยึด อายัดไว้ได้
การฝึกอบรมด้าน
ของผู้ละเมิด
- เทศบาลไม่ได้รับการ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความเสี่ยง
ชดใช้ค่าเสียหายจาก
การทางาน เพื่อให้มีความ
- ความไม่ชัดเจนของ
ผู้กระทาละเมิด
เชี่ยวชาญมากขึน้
กฎหมายและเจ้าหน้าที่
ยังขาดความชานาญ
เกี่ยวกับการยึดและอายัด
ทรัพย์สินของผู้ละเมิด
(กองวิชาการและแผนงาน)

ประกอบสัญญาให้ ประสิทธิภาพมากขึ้น
ครบถ้วน เพื่อ
มีความผิดพลาดลดลงมาก
ตรวจสัญญาและ
ร่างสัญญาเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระดับความเสี่ยงใหม่
ต่า

หารือการ
ดาเนินการยึด
อายัดกับกรม
บังคับคดี

ระดับความเสี่ยงเดิม
ปานกลาง
ระดับความเสี่ยงใหม่
ปานกลาง

เจ้าหน้าที่ยังมิได้เข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการยึดอายัด
และการมาตรการบังคับ
ทางปกครอง

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(8)
ประกอบการทา
สัญญาให้ครบถ้วน
ก่อนตรวจสัญญา
และร่างสัญญา

- ส่งเจ้าหน้าที่อบรม
การใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองเกี่ยวกับ
การยึดและอายัด
ทรัพย์สินและการขาย
ทอดตลาด
- หารือหน่วยงานที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้าน
การยึดและอายัด
ทรัพย์สินและการขาย
ทอดตลาด
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[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

(1)
ด้านการดาเนินงาน
การใช้และรักษารถยนต์
ส่วนกลาง
ความเสี่ยง
- พนักงานขับรถไม่จัดทา
บันทึกการใช้รถยนต์
ส่วนกลาง
(แบบ 5)
- ผู้ขอใช้รถยนต์บางราย
ไม่เขียนคาขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ
3) พนักงานขับรถยนต์
รายงานการซ่อมบารุง
(แบบ 6)

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

(2)
(3)
(4)
ปานกลาง - พนักงานขับรถยนต์
- ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ
ส่วนกลางและผู้ขอใช้
กระทรวงมหาดไทย
รถยนต์ส่วนกลางต้อง
ว่าด้วยการใช้และ
ปฏิบัติตามระเบียบฯ
รักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.
2548
- ก่อให้เกิดความไม่
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้
รถยนต์ส่วนกลาง

(กองวิชาการและแผนงาน) - ระดับมาตรฐาน

ปาน

1. ออกแบบ

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(5)

(6)

(7)

(8)

- ตรวจสอบ
บันทึกการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง
อย่างสม่าเสมอ
- กากับดูแลขอ
อนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง
อย่างเข้มงวด
- ควบคุมดูแล
การซ่อมบารุง
อย่างเข้มงวด

- พนักงานขับรถยนต์
- ระดับความเสี่ยงเดิม
ส่วนกลางมีการจัดทา
ปานกลาง
บันทึกการใช้รถยนต์
ระดับความเสียงใหม่ ต่า
ส่วนกลางถูกต้อง
ครบถ้วน
- ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เขียนคาขออนุญาตทุก
ครั้งก่อนใช้รถยนต์
ส่วนกลาง
- พนักงานขับรถยนต์
รายงานการซ่อมบารุงทุก
ครั้ง

- ติดตามและ

๑. จัดทาแบบสอบถาม

ระดับความเสี่ยงเดิม

- ปรับเครื่องมือ
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[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

(1)
ด้านการดาเนินงาน
การปรับปรุงการ
นาเสนอและบริหารเชิง
ระบบเว็บไซต์เทศบาลฯ
ความเสี่ยง
- บุคลากรขาดความ
ต่อเนื่องในการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
- บุคลากรที่รับผิดชอบ
เปลี่ยนแปลง ไม่ทันต่อ
การปรับปรุงเว็บไซต์
- มีเกณฑ์การประเมิน
ระบบ ITAS เข้ามา
เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
เว็บไซต์

(2)
ITA เกณฑ์ OIT จะ
เป็นตัวแสดงความ
โปร่งใสในการ
เปิดเผยข้อมูลของ
องค์กรสู่สาธารณะ
ผลคะแนนการ
ประเมินส่งผลถึง
หน่วยงาน

(3)
กลาง

(4)
โครงสร้างของระบบ
เว็บไซต์ที่มีความ
สอดคล้องกับ
ผู้รับผิดชอบ และมี
มาตรฐานรองรับ
2. แบบสอบถามและ
ยืนยันความถูกต้อง
ของข้อมูลภายใน
เว็บไซต์
3. รายงานต่อ
บุคลากรที่รับผิดชอบ
และหัวหน้าทราบ

(5)
ตรวจสอบ
เทียบเคียงผล
การประเมิน
OIT จากคู่มือ
และการ
แสดงผลของ
เว็บไซต์เทศบาล

(6)
ความพึงพอใจการใช้
งานเว็บไซต์อยู่บนหน้า
เว็บไซต์

(กองวิชาการและแผนงาน)

๒. จัดทาคาสัง่ เทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี
เพื่อแบ่งหน้าที่
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
ประกอบเว็บไซต์เทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง
(7)
ปานกลาง ก
ระดับความเสี่ยงใหม่
ต่า ก

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(8)
สาหรับการบริหาร
จัดการบทความและ
ข้อมูลบนเว็บไซต์
เทศบาล
- เว็บไซต์เทศบาล
ถูกพัฒนาจาก
ผู้พัฒนาภายนอก

๓. จัดทารายงาน
สรุปผลเว็บไซต์
ประจาเดือน

- กากับดูแลและ
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[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

(1)
ด้านการดาเนินงาน
การจัดทารายงานกิจการ
เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี ประจาปี
ความเสี่ยง
- การดาเนินการใน
ขั้นตอนพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายที่งาน
ประชาสัมพันธ์วางไว้
- ข้อมูลแต่ละสานัก/กอง
ส่งมากระชันชิด
- ผู้รับจ้างไม่ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จตามสัญญา

(2)
- ไม่สามารถนาจ่าย
รายงานกิจการ
เทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานีถึง
กลุ่มเปูาหมายได้
ตามช่วงเวลาที่
กาหนด

(3)
ปาน
กลาง

(4)
- วางแผนการ
ดาเนินงาน รวบรวม
ข้อมูล รูปภาพ และ
กาหนด TOR
- ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบพัสดุ
ฯ เพื่อสรรหาผู้รับจ้าง
- ศึกษาทาความเข้าใจ
สัญญาจ้าง, TOR
แผนการดาเนินงาน
อย่างละเอียด
- ควบคุม ติดตาม
ความคืบหน้าการ
ดาเนินงานตามสัญญา
จ้าง
- ตรวจสอบความถูก
ต้องสมบูรณ์

(5)
- กากับดูแล
และติดตามการ
ดาเนินการ
จัดทารายงาน
กิจการเทศบาล
นครสุราษฎร์
ธานีอย่าง
เคร่งครัด

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

(6)
(7)
- จัดทารายงานกิจการ ระดับความเสี่ยงเดิม
เทศบาลนครสุราษฎร์ ปานกลาง
ระดับความเสี่ยงใหม่ ต่า
ธานีได้ตามกาหนด
TOR และเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
- นาจ่ายรายงานกิจการ
เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานีถึงกลุ่มเปูาหมาย

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(8)
ติดตามการดาเนินการ
จัดทารายงานกิจการ
เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานีอย่างเคร่งครัด

(สานักการช่าง)
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[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

(1)
(2)
ด้านกลยุทธ์
-ประชาชนได้รับ
โครงการก่อสร้าง
ความเดือดร้อนการ
ปรับปรุงทางเท้าถนนชน จากสัญจรไปมา
เกษม
ความเสี่ยง
ปัญหาการจราจรบน
ถนนชนเกษมและการ
สัญจรของประชาชน
ระหว่างเวลา 07.3009.30 และเวลา
15.30-20.00 น.
ส่งผลให้ไม่สามารถรื้อ
ถอนคันหินและรางวีโดย
เครื่องจักรกลได้

(สานักการช่าง)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

(3)
สูง

(4)
1. ใช้วิธีการรื้อถอน
คันหิน และรางตื้นใน
ช่วงเวลา20.3022.30 น.
2. ใช้เครื่องจักรกลที่มี
ขนาดเล็ก
3. ขนย้ายวัสดุใน
ช่วงเวลา 20.30 22.30 น.

(5)
ผู้ควบคุมงาน
ดาเนินการแจ้ง
ผู้รับจ้างทราบ
และให้
ดาเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
โดยต้องปฏิบัติ
ตามเวลาที่ระบุ
ไว้

(6)
ผู้รับจ้างได้เข้า
ดาเนินการรื้อถอนคัน
หิน และรางตื้นใน
ช่วงเวลาที่กาหนดใน
ระยะแรก โดยใช้
เครื่องจักรขนาดเล็ก
แต่ในการขนย้าย
วัสดุในช่วงเวลา
20.30-22.30 น.
ผู้รับจ้างมิได้ดาเนินการ
ปฏิบัติตามช่วงเวลาที่
กาหนด

(7)
ระดับความเสี่ยงเดิม...สูง
(25).....
ระดับความเสี่ยงใหม่...สูง
(25)....

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(8)
หากผู้รับจ้างยังไม่
ดาเนินการให้แล้ว
เสร็จ เทศบาล
จาเป็นต้อง
ดาเนินการยกเลิก
สัญญา

ระดับความเสี่ยงเดิม...
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[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(1)

(2)
ชาวบ้านได้รับความ
เดือนร้อนจากการ
ใช้ถนนสัญจร ไปมา

(3)
กลาง

(4)
สารวจสภาพพื้นที่
ความเสียหายก่อนการ
ซ่อมบารุงเพื่อจะมา
กาหนดวิธีการและ
ปริมาณงานที่จะซ่อม
บารุงให้เหมาะสมกับ
ลักษณะความเสียหาย

(5)
ดาเนินการ
สารวจและ
ซ่อมแซมถนน
พร้อมทั้งกาชับ
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด

(6)
ได้มีการประชุมชี้แจง
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้
ความเข้าใจก่อนการ
ปฏิบัติงานจริงทุกครั้ง
ก่อน และซ่อมแซมได้
เหมาะสมกับลักษณะ
ความเสียหายของถนน

(7)

(8)

ด้านกลยุทธ์
โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตถนนบุญช่วย
ความเสี่ยง
-สภาพดินฟูาอากาศ
ทาให้เกิดอุทกภัยถนน
ชารุด
-มีการติดตั้งเครื่อง
หมายจราจรและ
เครื่องหมายจราจรและ
เครื่องหมายเตือนในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่
-อัตรากาลังเจ้าหน้า
ที่ไม่เพียงพอกับปริมาณ
งาน
-เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและ
วิธีการควบคุมที่กาหนด

(กองสวัสดิการฯ)

ปานกลาง (9)
ระดับความเสี่ยงใหม่..
หมด (0)....

1.ตรวจสอบข้อมูล

หน้า 37

[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ด้านกลยุทธ์
กิจกรรมจ่ายเบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุ
ความเสี่ยง
การย้ายภูมิลาเนาและมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการ
เสียชีวิตของประชากรผู้มี
สิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพตลอดเวลา
ทาให้ข้อมูลการเบิกจ่ายไม่
เป็นปัจจุบันอาจ
คลาดเคลื่อนไปจาก
ฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศฯ

ข้อมูลการเบิกจ่ายไม่
เป็นปัจจุบันอาจ
คลาดเคลื่อนไปจาก
ฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศฯ

สูง

-ตรวจสอบข้อมูลการมี
ชีวิตและการย้าย
ภูมิลาเนาจากงาน
ทะเบียนราษฎร์และ
ระบบฐานข้อมูลของ
กรมส่งเสริมฯ เป็นประจา
ทุกเดือน
-การลงพื้นทีต่ รวจสอบ
ข้อมูลจากชุมชน และ
นาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการกาหนดที่ตั้งที่
ชัดเจนเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบข้อมูล
-ประสานขอความ
ร่วมมือตรวจสอบข้อมูล
จากหน่วยงานภายนอก
เช่น อปท.อื่นๆ สถาน
สงเคราะห์ของรัฐ เป็น
ต้น

การมีชีวิตและการ
เคลื่อนย้าย
ภูมิลาเนาจากงาน
ทะเบียนราษฎร์
และระบบ
ฐานข้อมูลของกรม
ฯ เป็นประจาทุก
เดือน
2.การลงพื้นที่
ตรวจสอบข้อมูล
จากชุมชน
3.นาเทคโนโลยี
มาใช้ในการกาหนด
ที่ตั้งเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนถูกต้อง
4.ประสานขอความ
ร่วมมือหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อ
ตรวจสอบข้อมูล

การตรวจสอบสถานะและ
คุณสมบัติของผู้สงู อายุ
คนพิการ บางส่วนไม่เป็น
ปัจจุบนั ทาให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนสะสมในการ
เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ

ระดับความเสี่ยงเดิม...
สูง (5)..
ระดับความเสี่ยงใหม่...
ปานกลาง (12)..

มีการลงพื้นที่
ตรวจสอบข้อมูลจาก
ชุมชน และนา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการกาหนดที่ตั้งที่
ชัดเจนเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบข้อมูล
รวมทั้งประสานขอ
ความร่วมมือ
หน่วยงานภายนอก
เช่น อปท.อื่นๆ สถาน
สงเคราะห์
ของรัฐ เป็นต้น และ
ปรับปรุง แก้ไขข้อมูล
จากระบบฐานข้อมูล
ของกรมฯ ให้เป็น
ปัจจุบนั
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[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(1)
(กองสวัสดิการชุมชน)
ด้านกลยุทธ์
กิจกรรมโครงการเงิน
อุดหนุน
ความเสี่ยง
ชุมชนจัดส่งรายงานการ
ดาเนินโครงการล่าช้า
ส่งผลให้กองสวัสดิการ
สังคมจัดทาแผนรายงาน
เงินอุดหนุนให้กอง
วิชาการฯล่าช้า

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

การจัดทาแผน
รายงานเงินอุดหนุน
ให้กองวิชาการและ
แผนงานล่าช้า

กลาง

ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ เร่งรัด
ติดตามการส่งรายงาน
ผลการดาเนินงาน
โครงการเงินอุดหนุน
ชุมชนก่อนครบ
กาหนดส่ง

มอบเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
เร่งรัดติดตามการ
ส่งรายงานผลการ
ดาเนินงาน
โครงการเงิน
อุดหนุนก่อนครบ
กาหนดส่ง

ระดับความเสี่ยงเดิม..
ปานกลาง (9)....
ระดับความเสี่ยงใหม่..
หมด (0)....

-

การจัดอบรม/
สัมมนา
เปลี่ยนแปลงไม่
เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน

สูง

ระดับความเสี่ยงเดิม...
สูง (20)....
ระดับความเสี่ยงใหม่...
หมด(0).....

-

(กองสวัสดิการชุมชน)
ด้านกลยุทธ์
กิจกรรมจัดอบรม/สัมมนา
ประธานชมรมผู้สูงอายุ
ความเสี่ยง

การติดตามเล่มรายงาน
ผลการดาเนินงานโดย
ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ เร่งรัด
ติดตามการส่งรายงาน
ผลการดาเนินงาน
โครงการเงินอุดหนุน
ชุมชนก่อนครบกาหนด
ส่ง ทาให้จัดส่งแผน
รายงานเงินอุดหนุนให้
กองวิชาการและแผนได้
ภายในกาหนด
-ประชุมเพื่อขับเคลื่อน 1.จัดทาขอ
ดาเนินการจัดโครงการ
อนุมัติโครงการ ภายใต้การประสานงาน
กิจกรรม โดยการ
ระบุวันเวลา
ประชุมร่วมกับ
กับประธานชมรม
สถานที่
ประธานชมรม
ผู้สูงอายุและวิทยากร
ในการอบรมและ
ผู้สูงอายุ
เป็นระยะเพื่อให้ผู้อบรม
จัดทาแผนสารอง
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[แบบ RM-5]
ความเสี่ยง

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

(1)
(2)
-การจัดอบรม/สัมมนา โครงการที่กาหนด
มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ ไว้
เป็นไป ตามวัน เวลาและ
สถานที่ ที่กาหนดไว้เดิม
-ความรู้ ความสามารถของ
วิทยากรที่ถ่ายทอด

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียด
การจัดการ

(3)

(4)
-ประสานวิทยากร
เพื่อให้ความรู้กบั
กลุ่มเปูาหมาย
-ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ส่ง
รายงานผลการ
ดาเนินงานก่อนเบิก
เงิน/ส่งใช้เงินยืมเพื่อ
ดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการ

(5)
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง
2.แจ้งและ
ประสานกับ
ผู้เกี่ยวข้อง
เป็นระยะๆ
3.คัดสรรผู้ที่มี
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน
4.ติดต่อประสาน
โดยตรงกับ
วิทยากรเป็น
ระยะๆ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง
(6)
ได้รับความรู้มากที่สุด
เมื่อครบเวลาอบรม/
สัมมนาเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเร่งรัดส่ง
รายงานผลการ
ดาเนินงานทันที

ระดับความเสี่ยง
ภายหลังการบริหาร
ความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สําหรับปีถัดไป

(7)

(8)
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แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลัง
การดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
(การรายงานและติดตามผล)
(แบบ RM - 6)

[แบบ RM-6]
ประเภทความเสี่ยง
/ ความเสี่ยง
(1)
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ด้านการดาเนินงาน
1. กิจกรรมการดาเนินงานลงพื้นที่ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
2. กิจกรรมการจัดการของเสียอันตรายรวมทั้งลดปริมาณมูลฝอย
3. กิจกรรมการลงพื้นที่สารวจสถานประกอบการที่เข้าข่ายตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
4. กิจกรรมดูแลบารุงรักษารถเก็บขนขยะ
5. กิจกรรมบริหารจัดการสุนัข/แมว เร่ร่อน
6. กิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงในการจ่ายยาและเกิดการแพ้ยา
ของผู้ป่วยในสถานบริการ
ด้านกลยุทธ์
1. โครงการจัดการขยะในชุมชนกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกของสัญจร
2. โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
3. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนาสุขภาพชุมชน
กองวิชาการและแผนงาน
ด้านกลยุทธ์
1. โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม/
แก้ไข/เปลี่ยนแปลง)

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการประเมิน
หลังการประเมิน
L

C

ระดับ
ความเสี่ยง

L

(2)

(3)

(4)

(5)

การปลี่ยนแปลง
สรุปความเสี่ยง
ระดับความ ควบคุม ควบคุมไม่ได้
C
ระดับ
เสี่ยง
ได้
(10)
ความเสี่ยง
(8)
(9)
(6)
(7)

3

2

6

2

2

4

ลดลง



2
2

3
3

6
6

2
2

2
2

4
4

ลดลง
ลดลง



3
2
2

2
3
3

6
6
6

2
2
2

2
2
2

4
4
4

ลดลง
ลดลง
ลดลง



4

2

8

2

2

4

ลดลง



3
2

2
3

6
6

2
2

2
2

4
4

ลดลง
ลดลง



4

4

16

4

4

16

เท่าเดิม
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[แบบ RM-6]
ประเภทความเสี่ยง
/ ความเสี่ยง
(1)
กองวิชาการและแผนงาน
ด้านการดาเนินงาน
1. กิจกรรมการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีขอตรงจากสานักงบประมาณ
2. การดาเนินคดีและรับเรื่องราวร้องทุกข์
3. การตรวจทานสัญญา ร่างสัญญา และบันทึกข้อตกลง
4. การติดตามการชาระหนี้ของผู้ละเมิด
5. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
6. การปรับปรุงการนาเสนอและบริหารเชิงระบบเว็บไซต์เทศบาลฯ
ตามแนวทางมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชั่น2.0 สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
7. การจัดทารายงานกิจการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจาปี
สานักการช่าง
ด้านกลยุทธ์
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนชนเกษม
2. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าและผิวจราจรถนนท่าโรงช้างเชื่อม
ระหว่างหมู่ที่ 6 ตาบลมะขามเตี้ย กับหมู่ที่ 1 ตาบลขุนทะเล
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการประเมิน
หลังการประเมิน
L

C

ระดับ
ความเสี่ยง

L

(2)

(3)

(4)

(5)

การปลี่ยนแปลง
สรุปความเสี่ยง
ระดับความ ควบคุม ควบคุมไม่ได้
C
ระดับ
เสี่ยง
ได้
(10)
ความเสี่ยง
(8)
(9)
(6)
(7)

4

5

20

3

3

9

ลดลง

3
4
3
3
4

4
3
3
3
4

12
12
9
9
16

3
2
3
1
1

4
3
4
1
1

12
6
12
1
1

เท่าเดิม
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง

3

3

9

1

ลดลง

5

5

สูง

5

5

25

คงเดิม

4

5

สูง

-

-

-

หมดไป

1

1
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[แบบ RM-6]
ประเภทความเสี่ยง
/ ความเสี่ยง
(1)
3. โครงการปรับปรุงถนนและผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
ถนนบุญช่วย
กองสวัสดิการสังคม
ด้านการดาเนินงาน
1. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. การดาเนินโครงการเงินอุดหนุนชุมชน
ด้านกลยุทธ์
1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน
กองสารสนเทศทะเบียนภาษีและทรัพย์สิน
ด้านการดาเนินงาน
1.ภารกิจด้านงานสารวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน
ป้าย และใบอนุญาต
สานักการศึกษา
ด้านการดาเนินงาน
1.กิจกรรมการจัดทาทะเบียนประวัติ
2.การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
3.การใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยเพื่อยกระดับการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการประเมิน
หลังการประเมิน
L

C

ระดับ
ความเสี่ยง

L

(2)
3

(3)
3

(4)
กลาง

(5)
-

การปลี่ยนแปลง
สรุปความเสี่ยง
ระดับความ ควบคุม ควบคุมไม่ได้
C
ระดับ
เสี่ยง
ได้
(10)
ความเสี่ยง
(8)
(9)
(6)
(7)

หมดไป

5

5

25

4

3

12

ลดลง



3

3

9

-

-

-

หมดไป




4

5

20

-

-

-

หมดไป

4

5

20

3

4

12

ลดลง



3

3

9

-

-

หมดไป



3

3

9

2

2

4

ลดลง



3

3

9

2

2

4

ลดลง
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[แบบ RM-6]
ประเภทความเสี่ยง
/ ความเสี่ยง
(1)
4.การจัดประชุมวางแผนกาหนดเป้าหมายและวิธีการดาเนินงานการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
5. การจัดให้มีการติวเข้มข้อสอบใน 5 กลุ่มสาระให้กับนักเรียน ม.3 และ
ม.6

สานักการศึกษา
6. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
7. การจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนด้านการศึกษา
ด้านกลยุทธ์
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
2. โครงการจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน
3. การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการประเมิน
หลังการประเมิน

การปลี่ยนแปลง
สรุปความเสี่ยง
ระดับความ ควบคุม ควบคุมไม่ได้
C
ระดับ
เสี่ยง
ได้
(10)
ความเสี่ยง
(8)
(9)
(6)
(7)

หมดไป

L

C

ระดับ
ความเสี่ยง

L

(2)
3

(3)
3

(4)
9

(5)
-

3

3

9

-

-

-

หมดไป



3
5
3

4
5
3

12
25
9

2
2

2
2

4
4

หมดไป
ลดลง
ลดลง



3
3

4
3

12
9

2
2

2
2

4
4

ลดลง
ลดลง
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แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนาไปดาเนินการต่อไปในปีถัดไป
(แบบ RM - 7)

[แบบ RM-6]
ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง
สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ด้านการดําเนินงาน
1. กิจกรรมการดาเนินงานลงพื้นที่ตรวจ
สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
2. กิจกรรมการจัดการของเสียอันตราย
รวมทั้งลดปริมาณมูลฝอย

ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน
โอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง
L
C

แนวทาง/ มาตรการดําเนินงานในปีถัดไป

2

2

4

จัดทาแผนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

2

2

4

จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตราย เพื่อ
เป็นการจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
อันตายเพิ่มมากขึ้น

3. กิจกรรมการลงพื้นที่สารวจสถาน
ประกอบการที่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

2

2

4

-จัดทาแผนสารวจเป็นเดือนแต่ละถนนทุกสาย เพื่อให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
-จัดทาหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการทราบทุกราย

4. กิจกรรมดูแลบารุงรักษารถเก็บขนขยะ

2

2

4

-จัดเตรียมวัสดุที่เกี่ยวกับการบารุงรักษารถ
-ตรวจสอบการดูแลรถหลังการใช้งาน
-ติดตั้งอุปกรณ์ปั๊มน้าล้างรถ เพื่อป้องกันสนิมจากน้าชะ
ขยะ
-ตรวจสอบรถสารองให้พร้อมใช้งานกรณีรถเข้าซ่อมแซม

5. กิจกรรมบริหารจัดการสุนัข/แมว เร่ร่อน

2

2

4

- จัดทาโดยการบรรจุเข้าแผนพัฒนาเทศบาลในการ
จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างสถานสงเคราะห์สุนัข/แมว จร
จัด
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[แบบ RM-6]
ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง
สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6. กิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงในการ
จ่ายยาและเกิดการแพ้ยาของผู้ป่วยในสถาน
บริการ

ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน
โอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง
L
C

แนวทาง/ มาตรการดําเนินงานในปีถัดไป

2

2

4

-มีการจัดอบรมเพื่ออัพเดทความรู้เรื่องระบบป้องการ
การแพ้ยาให้เจ้าหน้าที่ทุกปี หรือทุกครั้งที่มีการปรับปรุง
ระบบ
-เมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ให้จัดปฐมนิเทศ
เจ้า หน้ าที่ใ หม่ เพื่ อชี้แ จง และอธิบ ายระบบยา ระบบ
ป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา และการป้องกันการ
แพ้ยาซ้า รวมทั้งจัดอบรมอัพเดทความรู้ทุกปี หรือทุก
ครั้งที่มีการปรับปรุงระบบ

ด้านกลยุทธ์
1. โครงการจัดการขยะในชุมชนกิจกรรม
ขยะรีไซเคิลแลกของสัญจร

2

2

4

-จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในเรื่องของขยะ 4
ประเภท
-แจกแผ่นพับโบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการคัดแยกประเภทขยะได้อย่างถูกต้อง

2. โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2

2

4

-ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของให้ได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้
-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัข
บ้าและการป้องกัน
-ลดประชากรสุนัข/แมวจรจัดโดยการทาหมัน
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[แบบ RM-6]
ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง
3. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกน
นาสุขภาพชุมชน
สํานักช่าง
ด้านกลยุทธ์
1.โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนชน
เกษม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ด้านกลยุทธ์
1.โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม/แก้ไข/
เปลี่ยนแปลง)
ด้านการดําเนินงาน
1.งานคดีและเรื่องร้องทุกข์การดาเนินคดี
และรับเรื่องราวร้องทุกข์

ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน
โอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง
L
C
2
2
4

แนวทาง/ มาตรการดําเนินงานในปีถัดไป
- มีการสอบถามผู้รับจ้างบริษัทรถทัวร์ จากหลายบริษัท
เพื่อประกอบการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ

หากผู้รับจ้างยังไม่ดาเนินการให้แล้วเสร็จ เทศบาล
จาเป็นต้องดาเนินการยกเลิกสัญญา (เป็นโครงการ
ต่อเนื่องจากปีก่อนได้กันเงินงบประมาณไว้แล้ว)

5

5

25

4

4

16

- กาหนดจัดอบรมให้ความรู้เทคนิคการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนฯ
- จัดทาบันทึกข้อความกาชับให้สานัก/ กอง ปฏิบัติตาม
กรอบระยะเวลาที่กาหนดอย่างเคร่งครัด

3

4

12

เน้นย้า สานัก กอง ในการชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมแนบ
เอกสาร หลักฐานที่สาคัญสาหรับการดาเนินคดี และ
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณาสั่งการ กรณี
ได้เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
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[แบบ RM-6]
ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ด้านการดําเนินงาน
2.งานสอบสวนและวินัยการติดตามการ
ชาระหนี้ของผู้ละเมิด

3.กิจกรรมการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรณีขอตรงจากสานักงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ด้านกลยุทธ์
กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กองสารสนเทศทะเบียนภาษีและทรัพย์สิน
ด้านการดําเนินงาน
ภารกิจด้านงานสารวจข้อมูลสนามเกี่ยวกับ
ที่ดิน โรงเรือน ป้ายและใบอนุญาต

ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน
โอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง
L
C

แนวทาง/ มาตรการดําเนินงานในปีถัดไป

3

4

12

1. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์สินและการขาย
ทอดตลาด
2. หารือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการยึด
และอายัดทรัพย์สินและการขายทอดตลาด

3

3

9

ต้องจัดให้มีการประชุมซักซ้อมฯ ทุกปี

4

3

12

มีการลงพื้นทีต่ รวจสอบข้อมูลจากชุมชน และนาเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการกาหนดที่ตั้งทีช่ ัดเจนเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประสานขอความร่วมมือหน่วยงาน
ภายนอก เช่น อปท.อื่นๆ สถานสงเคราะห์ของรัฐ เป็นต้น
และปรับปรุง แก้ไขข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของกรมฯ ให้
เป็นปัจจุบัน

3

4

12

-การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสารวจภาคสนาม
-เจ้าของทรัพย์สินสามารถมาระบุตาแหน่งที่ตั้งที่อยู่ทางระบบ
สารสนเทศ
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[แบบ RM-6]
ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง
สํานักการศึกษา
ด้านการดําเนินงาน

ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน
โอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง
L
C

แนวทาง/ มาตรการดําเนินงานในปีถัดไป

2

2

4

-ส่งเจ้าหน้าที่อบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษามากขึ้น
-เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่จัดส่งข้อมูลให้ทันระยะเวลาที่
กาหนด

2. การใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยเพื่อยกระดับ
การสอนให้มีประสิทธิภาพ

2

2

4

-ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ในเรื่องการใช้สื่อ
เทคโนโลยีและการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
-ส่งเสริมให้ครูใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลายเน้นการ
ประเมินผลตามสภาพจริง
- ติดตามให้มีกระบวนการนิเทศ โดยเน้นการนิเทศ
ภายใน ให้ต่อเนื่องและสม่าเสมอ

3. การจัดซือ้ จัดจ้างเงินอุดหนุนด้าน
การศึกษา

2

2

4

-มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบศึกษาระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องจนเกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
-หารือกับฝ่ายพัสดุก่อนดาเนินการ เนื่องจากเป็น
หน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติ ข้อ
ระเบียบกฎหมาย และมีความชานาญด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง

1. การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี
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[แบบ RM-6]
ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง
สํานักการศึกษา
ด้านกลยุทธ์
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา

ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน
โอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง
L
C

แนวทาง/ มาตรการดําเนินงานในปีถัดไป

2

2

4

-มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบศึกษาระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องจนเกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
-หารือกับฝ่ายพัสดุก่อนดาเนินการ เนื่องจากเป็น
หน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติ ข้อ
ระเบียบกฎหมาย และมีความชานาญด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง

2. โครงการจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน

2

2

4

ให้ครูผู้สอนติดตามเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบรายการ
หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้สอนและส่ง
รายการให้ทางวิชาการรวบรวมให้ฝ่ายพัสดุดาเนินการ
จัดซื้อให้ทันเวลาที่กาหนด

3. การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา

2

2

4

-ส่งเจ้าหน้าที่อบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษามากขึ้น
-เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่จัดส่งข้อมูลให้ทันระยะเวลาที่
กาหนด
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