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รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงส านักปลัด 

1. ด้านกลยุทธ์  (S : Strategic Risk) 
 

 

ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/โครงการ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 1.กา1. จ านวนแผนงาน/โครงการ
มากกว่ารายรับ 

2.    2. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
        บ่อยครั้ง 

1.ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

-ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. การตราข้อบัญญัติงบประมาณ 1.การเสนอโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนและไม่ได้ส่งการ
รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแนวทางทีก่ าหนด 

1.ก าชับ/ชี้แจงท า
ความเข้าใจ 
2.ตรวจสอบความถูก
ต้องและติดตามทวง
ถามการรายงานให้
เป็นไปตามก าหนด 

-เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
2. ด้านการด าเนนิงาน (O : Operation Risk)  

 
 

ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/โครงการ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

1. การสรรหาบุคลากร 1.กา1. มีต าแหน่งว่างยังไม่มีการ
โอนย้าย ตามแผนอัตราก าลัง 
ประกอบด้วย นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน นักวิชาการ
การศึกษา 

 

1.ประกาศรับโอนย้าย 1. นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
2. นักวิชาการการศึกษา 
จัดท าประกาศรับโอนย้าย 

2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก าชับถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด 

-ถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมาย 

3. การตราข้อบัญญัติทั่วไป ระเบียบว่าด้วยการตรา
ข้อบัญญัติ 

ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด -ถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมาย 

4. การตราข้อบัญญัติงบประมาณ ระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด -ถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมาย 

5. การด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ระเบียบ/กฎหมายหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 

ก ากับดูแลตรวจสอบ
ให้ถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด 

-ถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6. การด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบให้
ด าเนินการตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

-ถูกต้องตามระเบียบ 

 
                            /7. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง............................ 
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ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/โครงการ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

7. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 1.กา 1. การขออนุญาตการบันทึก
การใช้รถยนต์และการอนุมัติ
เบิกจ่ายเชื้อเพลิง
น้ ามันหล่อลื่น 

 

1.ก ากับดูแลผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

8. การจัดท ารายงาน/ก าหนด
ตัวชี้วัด ITA/LPA/E-
Lass/GFMIF ฯลฯ 

1.ด าเนินการไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา 

1.ก ากับดูแลติดตาม
ทวงถามและแก้ไข
ปรับปรุงการ
ด าเนินงานในส่วนที่
บกพร่องเพ่ือให้มี
ตัวชี้วัดครบถ้วน 

-เป็นไปตามระเบียบ/
หนังสือสั่งการ 
 

 
3. ด้านการเงิน (F : Financial Risk) 
 

 

ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/โครงการ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1.กา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

ก ากับดูแล ให้ถือ
ปฏิบัติฯ โดยเคร่งครัด 

-ถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมาย 

2. การเบกิจ่ายเงินเดือน/
ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง 

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก ากับดูแล ให้ถือ
ปฏิบัติฯ โดยเคร่งครัด 

-ถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมาย 

3. การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

1.การขออนุญาตเข้าอบรม
สัมมนาในเนื้อหาเดียวกัน 

1.ก ากับดูแล ก าชับให้
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
และค านึงถึงความ
คุ้มค่าประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

-ถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมาย 

4. การเบิกจ่ายงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงาน 
องค์กรที่ขอรับเงินอุดหนุน 

1. เอกสารไม่ถูกต้องหรือมี
ข้อบกพร่อง 
2. การรายงานผลการ
ด าเนินงานไม่สมบูรณ์ 

1.ซักซ้อมท าความ
เข้าใจก ากับดูแล  
ติดตามทวงถาม 

-ถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมาย 

5. การด าเนินงานตามโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน 

1.การรายงานติดตาม
ประเมินผล 
2.โครงการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

1.ชี้แจงท าความเข้าใจ 
2.ติดตามประเมินผล 

-เป็นไปตามแนวทางการ
ใช้จ่ายเงินอุดหนุน
เศรษฐกิจชุมชน 

 
          /1. การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล.................... 
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4. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C : Compliance Risk) 
 

 

ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/โครงการ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

1. การด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล 

        - - - 

 1.1 การปรองดอง
สมานฉันท์ 

- - แจ้งให้บุคลากรใน
สังกัดทุกคนถือปฏิบัติ
ตามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด 
- จัดกิจกรรมปรองดอง
สมานฉันท์ตามความ
เหมาะสม 

-บุคลากรส านักปลัดทุกคนตระหนักและ
ยึดมั่นในนโยบายปรองดองสมานฉันท์
กระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ประชาชน 

 1.2 การแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอย 

1. ไมส่ามารถด าเนินการ
ได้ครบทุกประเด็น
เนื่องจากขาดเครื่องมือ
ในการด าเนินงาน
โดยเฉพาะการแก้ไข
ปัญหาขยะปลายทาง 

1.จัดหารถบรรทุกขยะ
เพ่ือช่วยบรรเทาทุกข์
ให้แก่ราษฎรโดยขอ
งบประมาณส่วนกลาง 
2.ตั้งงบประมาณจัดหา
กรณีไม่ได้รับการ
จัดสรรจากส่วนกลาง 
3.รณรงค์ด าเนินการ
ตามหลัก 3 Rs 

-ด าเนินการแล้วคงเหลือการก าจัดขยะ
ปลายทาง ซึ่งมีการจัดท าบันทึกข้อความ
ร่วมกับกลุ่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา     พื้นที่ทิ้งขยะ ณ 
เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ 

2. การลดขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

1. ไม่สามารถด าเนินการ
ได้เพราะเป็นขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่
ชัดเจน 

1.ชี้แจงท าความเข้าใจ
ให้กับผู้มีปัญหาในการ
ลดขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 
2.พิจารณากิจกรรมที่
ไม่ส าคัญทางลด
ขั้นตอนการด าเนิน
ให้บริการ 

-ด าเนินการตามแนวทางท่ีรัฐก าหนด
ตามความเหมาะสม 

3. มาตรการประหยัด
พลังงาน 

1.ภารกิจที่เก่ียวข้องกับ
การใช้น้ ามันเพ่ิมมากข้ึน 
2.ภารกิจที่เก่ียวข้องกับ
การใช้ไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้น 

ก ากัดดูแลให้พนักงาน
หรือบุคลากรในสังกัด
ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 

-บุคลากรส านักปลัดทราบนโยบายการ
ประหยัดพลังงานและถือปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมแล้ว 

 
 
 
 
 
 

                                                                          /4.การถือปฏิบัติตามวินัยจรรยาบรรณ………………….. 
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ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/
โครงการ 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ แนวทาง/
มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

4. การถือปฏิบัติตาม
วินัยจรรยาบรรณ 

การฝ่าฝืนหรือการไม่
ค านึงถึงข้อก าหนด
ในวินัยและ
จรรยาบรรณอย่าง
เคร่งครัด 

ก ากับดูแล 
เข้มงวดกวดขัน
และสร้าง
จิตส านึกดีท่ีอยู่
เสมอ 

-บุคลากรส านักปลัดรับทราบและถือปฏิบัติ  ไม่มี
ผู้กระท าผิดวินัยและจรรยาบรรณการเป็นข้าราชการ 

5. การบริหารจัดการ
ด้านการควบคุม
ภายใน 
 

1.ระเบียบว่าด้วย
การจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
2.ยังไม่บรรจุและ
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุมภาย
เป็นการเฉพาะ 

1.ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วย
การจัดวาง
ระบบควบคุม
ภายในและการ
บริหารจัดการ
ความสี่ยง 
2. บรรจุแต่งตั้ง
ให้เป็นไปตาม
กรอบ
อัตราก าลัง
เพ่ือให้บุคลากร
รับผิดชอบใน
การด าเนินงาน
โดยตรง 

1.ส านักปลัดได้ด าเนินการประสานทุกกองจัดวาง
ระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ  

 
 
 
 

******************** 
 
 
 
 

/รายงานการติดตามประเมินผล………………………… 
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รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงกองคลัง 
1. ด้านกลยุทธ์  (S : Strategic Risk) 

 
 

ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/โครงการ 
ความเสี่ยงทีมี่อยู่ แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 1.กา  ระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้อง อบรมสัมมนาศึกษาท า
ความเข้าใจ 
ระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

-การด าเนินงานกองคลัง
ด้านแผนพัฒนาถูกต้อง
ตามระเบียบกฎมาย 

2. การตราข้อบัญญัติงบประมาณ 1.การรายงานข้อมูลและ
ยืนยันรายได้เพ่ือจัดท า
ประมาณการรายรับประจ าปี 

ก ากับดูแลและ
ตรวจสอบข้อมูลที่
ถูกต้อง 

-ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 

 

2. ด้านการด าเนนิงาน (O : Operation Risk)  
 

 

ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/โครงการ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

1. การสรรหาบุคลากร 1.กา1. มีต าแหน่งว่างยังไม่มีการ
โอนย้าย ตามแผนอัตราก าลัง 
ประกอบด้วย เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี และเจ้า
พนักงานพัสดุ 

 

1.ประกาศรับโอนย้าย 1. เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีและเจ้าพนักงาน
พัสดุ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด -ถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3. การตราข้อบัญญัติทั่วไป ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด -ถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4. การตราข้อบัญญัติงบประมาณ ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด -ถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5. การด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด -ถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6. การด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบให้
ด าเนินการตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

-ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

7. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 1.กา ระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 

 

1.ก ากับดูแลผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องอย่าง
เครง่ครัด 

ไม่มีการกระท าอันเป็นการ
ฝ่าฝืน ระเบียบการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง 

            /8. การจัดท ารายงาน........................ 
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ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/โครงการ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

8. การจัดท ารายงาน/ก าหนด
ตัวชี้วัด ITA/LPA/E-
Lass/GFMIF ฯลฯ 

1.ด าเนินการไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา 

1.ก ากับดูแลติดตาม
ทวงถามและแก้ไข
ปรับปรุงการ
ด าเนินงานในส่วนที่
บกพร่องเพ่ือให้มี
ตัวชี้วัดครบถ้วน 

-การบันทึกข้อมูลเป็นไป
ตามข้อก าหนด 
 

 
3. ด้านการเงิน (F : Financial Risk) 
 

 

ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/โครงการ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1.กา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

ก ากับดูแล ให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

-ถูกต้องตามระเบียบ 

2. การเบิกจ่ายเงินเดือน/
ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง 

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก ากับดูแล  ตรวจสอบ 
ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

-ถูกต้องตามระเบียบ 

3. การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

1.การขออนุญาตเข้าอบรม
สัมมนาในเนื้อหาเดียวกัน 

1.ก ากับดูแล ก าชับให้
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
และค านึงถึงความ
คุ้มค่าประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

-ถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4. การเบิกจ่ายงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงาน 
องค์กรที่ขอรับเงินอุดหนุน 

1.เอกสารไม่ถูกต้องหรือมี
ข้อบกพร่อง 
2.การรายงานผลการ
ด าเนินงานไม่สมบูรณ์ 

1.ซักซ้อมท าความ
เข้าใจก ากับดูแล  
ติดตามทวงถาม 

-ถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมาย 

5. การด าเนินงานตามโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน 

1.การรายงานติดตาม
ประเมินผล 
2.โครงการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

1.ชี้แจงท าความเข้าใจ 
2.ติดตามประเมินผล 

-ด าเนินการชี้แจงท าความ
เข้าใจแล้วและอยู่ใน
ระหว่างการติดตาม
ประเมินผล 

 งานการบัญชี    
6. การบันทึกบัญชี ความเชี่ยวชาญหรือช านาญ

การในการบันทึกบัญชีด้วย
ระบบอิเลคทรอนิกส์ 

จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้ารับการ
อบรม 

ด าเนินการแล้วเป็นไปตาม
ระเบียบ 

 
                   /งานจัดเก็บและพัฒนารายได้........................ 
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ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/โครงการ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้    
7. การจัดท าแผนที่ภาษี 1.     1.การจัดท าแผนที่ภาษี 1.จัดให้มีแผนที่ภาษี 

2.จัดส่งเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการ
อบรมการใช้งาน
เพ่ือให้เกิดทักษะและมี
ความรู้ความช านาญ
การหรือเชี่ยวชาญ 

-ด าเนินการจัดท าแผนที่
ภาษีเรียบร้อยแล้วและอยู่
ระหว่างการใช้งาน 

  2. หนี้ภาษีค้างช าระ ติดตามทวงถาม ติดตามทวงถาม/จัดท า
บัญชีหนี้ค้างช าระและ
ด าเนินการตามกฎหมาย
โดยมิได้หมดอายุความ 

  3. เพ่ือป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในการรับ- ส่งเงิน 
และเพ่ือให้การรับช าระภาษี
ทันสมัย 

ให้น าระบบการช าระ
ภาษีผ่านแอปพลิเคชั่น 
หรือ ผ่านระบบ 
Internet banking 

ได้น าระบบการช าระเงิน
ผ่านคิวอาร์โค้ด และบาร์
โค๊ดเข้าบัญชีธนาคารของ 
อบต.บ้านร่อมโดย
อัตโนมัติ ผ่านระบบการ
ช าระเงิน Internet 
banking ได้ทุกธนาคาร 

 งานพัสดุ    
8. การจัดหาพัสดุ การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ 1.ก ากับดูแลให้ถือ

ปฏิบัติตามระเบียบ
พัสดุโดยเคร่งครัด 
2.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับ
การอบรมเพ่ือให้เกิด
ความรู้ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ความ
ช านาญและเชี่ยวชาญ 

-เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 

4. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C : Compliance Risk) 
 

 

ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/โครงการ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

 การตรวจสอบและจ าหน่าย
พัสดุ 

มีพัสดุจ านวนมากหมดอายุ
หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ 

ขออนุมัติจ าหน่ายพัสดุ
ตามระเบียบ 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

1. การด าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล 

   

                                                                                     /1.1 การปรองดองสมานฉันท์....................... 
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ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/โครงการ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

 1.1 การปรองดองสมานฉันท์ - - แจ้งให้บุคลากรใน
สังกัดทุกคนถือปฏิบัติ
ตามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด 
- จัดกิจกรรมปรองดอง
สมานฉันท์ตามความ
เหมาะสม 

-บุคลากรกองคลังมีความ
รักสามัคคีในหมู่คณะและ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์กับประชาชน
ตามโนบายของรัฐบาลทุก
คน 

 1.2 การแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอย 

ความร่วมมือ  ก าชับให้บุคลากรทุก
คนตระหนักถึง
ความส าคัญในปัญหา
ขยะมูลฝอยและ
กระท าตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่
ประชาชน 

-บุคลากรกองคลังทุกคน
ตระหนักถึงความส าคัญใน
การแก้ไขปัญหาขยะและ
ท าตนเป็นแบบอย่างแก่
ประชาชน 

2. การลดขั้นตอนการด าเนินงาน 1. บางรายการไมส่ามารถ
ด าเนินการได้เพราะเป็น
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องด้าน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
ชัดเจน 

1.ชี้แจงท าความเข้าใจ
ให้กับผู้มีปัญหาในการ
ลดขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 
2.พิจารณากิจกรรมที่
ไม่ส าคัญหาทางลด
ขั้นตอนการด าเนิน
ให้บริการ 

-ผลการด าเนินงานด้าน
การลดขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชนเป็นไป
ตามความเหมาะสม 

3. มาตรการประหยัดพลังงาน 1.ภารกิจที่เก่ียวข้องกับการใช้
น้ ามันเพิ่มมากขึ้น 
2.ภารกิจที่เก่ียวข้องกับการใช้
ไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน 

ก ากัดดูแลให้พนักงาน
หรือบุคลากรในสังกัด
ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
และตระหนักถึง
ความส าคัญและ
นโยบายของรัฐ 

-ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
-การประหยัดการใช้
พลังงานเป็นไปตามความ
เหมาะสม 

4. การถือปฏิบัติตามวินัย
จรรยาบรรณ 

การฝ่าฝืนหรือการไม่ค านึงถึง
ข้อก าหนดในวินัยและ
จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด 

ก ากับดูแล เข้มงวด
กวดขันและสร้าง
จิตส านึกดีท่ีอยู่เสมอ 

-พนักงานส่วนต าบลกอง
คลังกระท าตนเหมาะสม 
ไมม่ีผู้ใดกระท าการฝ่าฝืน
วินัยจรรยาบรรณ 

5. การบริหารจัดการด้านการ
ควบคุมภายใน 
 

1.ระเบียบว่าด้วยการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเคร่งครัด 

-กองคลังได้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบดังกล่าวแล้ว  

 
************************ 

                        /รายงานการติดตาม…………………….. 
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รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงกองช่าง 
1. ด้านกลยุทธ์  (S : Strategic Risk) 

 
 

ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/โครงการ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 1.กา  ระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้อง ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย 

-ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 

2. การตราข้อบัญญัติงบประมาณ 1.กา  ระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้อง ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย 

-ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 

 

2. ด้านการด าเนนิงาน (O : Operation Risk)  
 

 

ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/โครงการ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

1. การสรรหาบุคลากร 1.กา  บุคลากรยังไม่ครบทุก
ต าแหน่งไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ ที่มีภารกิจเพ่ิม
มากขึ้น การท างานเอกสาร
การประมาณราคา การขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร และ
การขออนุญาตต่างๆ อาจมี
ข้อผิดพลาดได้ 

บรรจุรับโอนย้าย 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

-ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ตามกรอบ
อัตราก าลังที่ก าหนดไว้ 

2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด -ถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3. การตราข้อบัญญัติทั่วไป ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด -ถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4. การตราข้อบัญญัติงบประมาณ ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด -ถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5. การด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด -ถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 1.กา ระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 

 

1.ก ากับดูแล/ถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

การใช้รถยนต์ถูกต้อง 
ตามระเบียบฯ 

7. การจัดท ารายงาน/ก าหนด
ตัวชี้วัด ITA/LPA/E-
Lass/GFMIF ฯลฯ 

1.ด าเนินการไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา 

1.ก ากับดูแลติดตาม
ทวงถามและแก้ไข
ปรับปรุงการ
ด าเนินงานในส่วนที่
บกพร่องเพ่ือให้มี
ตัวชี้วัดครบถ้วน 

-ด าเนินการแล้ว และอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการในส่วน
ที่จ าเป็นต้องแก้ไข
ข้อบกพร่อง 
 

       /3.ด้านการเงิน (F : Financial Risk)............... 
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3. ด้านการเงิน (F : Financial Risk) 
 

 

ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/โครงการ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1.กา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเคร่งครัด 

-ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 

2. การเบิกจ่ายเงินเดือน/
ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง 

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเคร่งครัด 

-ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 

3. การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

1.การขออนุญาตเข้าอบรม
สัมมนาในเนื้อหาเดียวกัน 

1.ก ากับดูแล ก าชับให้
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
และค านึงถึงความ
คุ้มค่าประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

-ถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมาย 

 

4. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C : Compliance Risk) 
 

 

ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/โครงการ 
 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

1. การด าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล 

   

 1.1 การปรองดองสมานฉันท์ การถือปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

- แจ้งให้บุคลากรใน
สังกัดทุกคนถือปฏิบัติ
ตามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด 
- จัดกิจกรรมปรองดอง
สมานฉันท์ตามความ
เหมาะสม 

-บุคลากรกองช่างรับทราบ
และถือปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐบาลทุกคน 

 1.2 การแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอย 

การถือปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

-แจ้งให้บุคลากรใน
สังกัดทุกคนถือปฏิบัติ
ตามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด 
 

-บุคลากรกองช่างรับทราบ
และถือปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐบาลทุกคน 

2. การลดขั้นตอนการด าเนินงาน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

-ด าเนินการตามความ
เหมาะสมเรียบร้อยแล้ว 

3. มาตรการประหยัดพลังงาน 1.ภารกิจที่เก่ียวข้องกับการใช้
น้ ามันเพิ่มมากขึ้น 
2.ภารกิจที่เก่ียวข้องกับการใช้
ไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน 

ก ากัดดูแลให้พนักงาน
หรือบุคลากรในสังกัด
ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 

-ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
ตามความเหมาะสม 

 
                                                   /4.การถือปฏิบัติตามวินัย.................. 
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ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/โครงการ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

4. การถือปฏิบัติตามวินัย
จรรยาบรรณ 

การฝ่าฝืนหรือการไม่ค านึงถึง
ข้อก าหนดในวินัยและ
จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด 

ก ากับดูแล เข้มงวด
กวดขันและสร้าง
จิตส านึกดีท่ีอยู่เสมอ 

-ไม่มีบุคลากรกองช่าง
กระท าการฝ่าฝืนวินัย
จรรยาบรรณแต่อย่างใด 

5. การบริหารจัดการด้านการ
ควบคุมภายใน 
 

ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน 

วิเคราะห์ความเสี่ยง
และหาทางป้องกัน
ความเสี่ยง 

-กองช่างไดด้ าเนินการตาม
ระเบียบวิธีการควบคุม
ภายในตามระเบียบที่
ก าหนด 

 
 

     ************************ 
 
 
 
 
 
 

/รายงานการติดตามประเมินผล…………………….. 
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รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. ด้านกลยุทธ์  (S : Strategic Risk) 
 

 

ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/โครงการ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

1. การจัดท าแผนการศึกษา 1.กา  ระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้อง ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย 

-ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 

2. การตราข้อบังคับต่างๆ 
สถานศึกษา 

1.กา  ระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้อง ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย 

-ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 

3. การก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ 
อัตลักษณ์ 

1.กา  ระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้อง ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย 

-ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 

4. โครงสร้างอัตราก าลัง 1.กา  ระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้อง ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย 

-ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 

 

2. ด้านการด าเนนิงาน (O : Operation Risk)  
 

 

ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/โครงการ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

1. ความปลอดภัยสถานศึกษา 1.กา  ระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้อง ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย 

-ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 

2. ความสะอาด  ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

เชื้อโรคต่างๆ และอุบัติเหตุ
จากการใช้อุปกรณ์การเรียนรู้
ต่างๆ 

ถือปฏิบัติตามแนวทาง
ป้องกันโดยเคร่งครัด 

-มีความปลอดภัย 

3. การด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

1.กา  ระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้อง ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย 

-ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 

4. ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า อัคคีภัย และอุบัติเหตุจาก
ไฟฟ้า 

ถือปฏิบัติตามแนว
ทางการป้องกัน
อัคคีภัยและอุบัติเหตุ
จากไฟฟ้าลัดวงจร
อย่างเคร่งครัด 

-มีความปลอดภัย 

5. คุณภาพการเรียนการสอน ความรู้ ความสามารถทักษะ 
ครู ศพด. 

1.การนิเทศงานอย่าง
สม่ าเสมอ จากหัวหน้า
สถานศึกษา 
2. ส่งบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการอบรม
สัมมนาวิชาการศึกษา
อยู่เสมอ 
3. ประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม 
3. ประเมินสถาน 
ศึกษาตามมาตรฐาน 

 

          /3.ด้านการเงิน................   
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3. ด้านการเงิน (F : Financial Risk) 
 
 

 

ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/โครงการ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

 งานการเงินสถานศึกษา    
1. การเบิกจ่ายงบประมาณ ตาม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

1.ระเบียบกฎหมายที่
เกีย่วข้อง 
2. ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรทางการศึกษา
การเงิน 

1.ก ากับดูแลให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเคร่งครัด 
2.ส่งเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
3.สั่งการให้กองคลังท า
หน้าที่ก ากับดูแล 

การด าเนินงานถูกต้อง  
ตามระเบียบกฎหมาย 

2. การเบิกจ่ายเงินเดือน/
ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง 

ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเคร่งครัด 

การด าเนินงานถูกต้อง  
ตามระเบียบกฎหมาย 

3. การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

1.การขออนุญาตเข้าอบรม
สัมมนาในเนื้อหาเดียวกัน 
2.การขออนุญาตเข้าอบรมใน
เรื่องท่ีมิใช่งานในต าแหน่ง
หน้าที่ตนเอง 

1.ก ากับดูแลให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเคร่งครัดและ 
ค านึงถึงความคุ้มค่า
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
 

ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 

 งานการบัญชีสถานศึกษา    
4. การจัดท าบัญชีสถานศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ความรู้ความสามารถบุคลากร
ทางการศึกษาด้านการ
ด าเนินงานตามระเบียบ
การเงิน 

ถือปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเคร่งครัด 
1. ส่งเขารับการ
ฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือ
เกิดความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ
ในการด าเนินงานด้าน
การพัสดุ 
2.สั่งการให้กองคลัง
เป็นหน่วยงานก ากับ
ดูแล 

ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 
 

 
 
 
 
 

                                        3./ด้านการเงิน (F : Financial Risk)………………… 
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3. การเงิน (F : Financial Risk) 
 

 

ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/โครงการ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

6. การด าเนินการจัดหาพัสดุ ความรู้ความสามารถบุคลากร
ทางการศึกษาด้านการ
ด าเนินงานตามระเบียบพัสดุ 

1. ส่งเขารับการ
ฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือ
เกิดความรู้ ความ 
สามารถ ทักษะในการ
ด าเนินงานด้านการ
พัสดุ 
2.สั่งการให้กองคลัง
เป็นหน่วยงานก ากับ
ดูแล 

 

 
4. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C : Compliance Risk) 

 
 

ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/โครงการ 
 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

1. 1. การด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่ตาม พรบ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
2. การด าเนินงานตาม พรบ.
ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้ อปท. พ.ศ. 
2542 

- 1.ยึดมั่นในระเบียบ
กฎหมาย และ
หลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยเคร่งครัด 

ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 

2. การด าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล 

   

 2.1 การปรองดองสมานฉันท์ การถือปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

- แจ้งให้บุคลากรใน
สังกัดทุกคนถือปฏิบัติ
ตามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด 
- จัดกิจกรรมปรองดอง
สมานฉันท์ตามความ
เหมาะสม 

-บุคลากร ศพด.  
รับทราบและถือปฏิบัติ
ตามนโยบายของรัฐบาล
ทุกคน 

 2.2 การแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอย 

การถือปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

-แจ้งให้บุคลากร ศพด.
ในสังกัดทุกคนถือ
ปฏิบัติตามนโยบาย
อย่างเคร่งครัด 
 

-บุคลากร ศพด. 
รับทราบและถือปฏิบัติ
ตามนโยบายของรัฐบาล
ทุกคน 

     
                                                  /3.การลดขั้นตอนการด าเนินงาน.................... 
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ล าดับ 
 

ภารกิจ/งาน/โครงการ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

 

ผลการประเมิน 

3. การลดขั้นตอนการด าเนินงาน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

-ด าเนินการตามความ
เหมาะสมเรียบร้อยแล้ว 

3. มาตรการประหยัดพลังงาน 1.ภารกิจที่เก่ียวข้องกับการใช้
น้ ามันเพิ่มมากขึ้น 
2.ภารกิจที่เก่ียวข้องกับการใช้
ไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน 

1.ก ากับดูแลให้
พนักงานหรือบุคลากร
ในสังกัดใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า 

-ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
ตามความเหมาะสม 

4. การถือปฏิบัติตามวินัย
จรรยาบรรณ 

การฝ่าฝืนหรือการไม่ค านึงถึง
ข้อก าหนดในวินัยและ
จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด 

ก ากับดูแล เข้มงวด
กวดขันและสร้าง
จิตส านึกดีท่ีอยู่เสมอ 

-ไม่มีบุคลากร ศพด.
กระท าการฝ่าฝืนวินัย
จรรยาบรรณแต่อย่างใด 

5. การบริหารจัดการด้านการ
ควบคุมภายใน 
 

ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน 

วิเคราะห์ความเสี่ยง
และหาทางป้องกัน
ความเสี่ยง 

-ศพด. และส านักปลัด 
ได้ด าเนินการตามระเบียบ
วิธีการควบคุมภายในตาม
ระเบียบที่ก าหนด 

 
 

     ************************ 
 
 
 

/สรุปผลการติดตามประเมินผล………………………. 
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สรุปผลการติดตามประเมินผล 
การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งวดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-31 มีนาคม พ.ศ.2564 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีการจัดวางระบบควบคุมภายในและมีการจัดท าแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ครบทุกส่วนราชการในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 

1. ส านักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงก าหนดไว้ 4 ส่วน ดังนี้ 
1. บทน า ว่าด้วยความหมาย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และการระบุปัจจัยก่อให้เกิดความเสี่ยง 
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยรูปแบบ มาตรฐาน COSO และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
3. การจัดล าดับความเสี่ยง 
จากแผนบริหารจัดการความเสี่ยงคณะกรรมการ/คณะท างานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วน 

ต าบลบ้านร่อม ได้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงขอวิเคราะห์ผลการติดตาม
และรายงานต่อผู้บริหารสูงสุดดังต่อไปนี้ 

1. ส านักงานปลัด ผลการติดตามประเมินผลพบว่าความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ได้รับการแก้ไขเป็นที่ยอมรับ 
ได้มีเพียงบางประเด็นที่จะต้องได้รับการแกไขคือ ยังมีต าแหน่งว่าง 2 อัตรา ควรให้มีประกาศการบรรจุและแต่งตั้งหรือรับ
โอนย้าย ตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนดไว้ คือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและนักวิชาการการศึกษาเพ่ือจะได้มี
ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการการศึกษา เพ่ือปฏิบัติงาน  ในการงานการเจ้าหน้าที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม งานการศึกษาปฐมวัยและ การศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารวิชาการ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนดไว้  

2. กองคลังผลการติดตามประเมินผลยังมีต าแหน่งว่าง 2 อัตรา สมควรมีการบรรจุแต่งตั้งหรือรับ 
โอนย้าย ตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนดไว้ คือ เจ้าพนักงานพัสดุ เพ่ือให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานกองคลังให้ดียิ่งขึ้น และสมควรมีการบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอนย้าย เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี และควรจัดส่งเข้ารับการอบรมสัมมนาการจัดท าบัญชีสถานศึกษาเนื่องจากมีการแยกบัญชีสถานศึกษาออกจาก
ระบบบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้านจัดเก็บรายได้เพ่ือป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในการรับ-ส่งเงิน และ
เพ่ือให้การรับช าระภาษีทันสมัย เช่น ให้น าระบบการช าระภาษีผ่านแอปพลิเคชั่น   หรือ ผา่นระบบ Internet banking 
เพ่ือป้องกันการเสี่ยง การทุจริตของเจ้าหน้าที่ 

3. กองช่าง ผลการติดตามประเมินผล บุคลากรยังมีไม่ครบทุกต าแหน่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่มีภารกิจเพิ่มข้ึน งานบริหารเอกสารมีความละเอียดเกี่ยวข้องกับระเบียบกฎหมายมากมาย เมื่อบุคลากรน้อยจึงท าให้การ
ปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว ยังมีต าแหน่งว่าง 1 อัตรา สมควรมีการบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอนย้าย ตามกรอบอัตราก าลังที่
ก าหนดไว้ คือ ผู้อ านวยการกองช่าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานกองช่างให้ดียิ่งขึ้น และสมควรมีการบรรจุแต่งตั้ง
หรือรับโอนย้าย ผู้อ านวยการกองช่าง 
  สรุปโดยรวมการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีความเสี่ยงอันเป็นที่ยอมรับได้ 
 

(ลงชื่อ)...................................................คณะท างาน 
                                                (นางสาวกาญจนา  วัฒนะจิตพงศ์) 
                                           รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

                                               8  เมษายน 2564 



 
 


