
 

                                      บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    สำนักปลัด      องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
ที ่ นม  ๙๒๕๐๑/                               วันที่   ๒    เดอืน   เมษายน  พ.ศ.๒๕65 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
        ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  รอบ 6  เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31  มีนาคม  2565) 
 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
 

  เรื่องเดิม 
  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ที่  468/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 

1. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและแนวทางการบริหาร  
ความเสี่ยง 

2.  ติดตามและประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3.  รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย 

ปีละ  2  ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และรายงานสิ้นปี 
4.  พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

           5.   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  ข้อเท็จจริง 
                     คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตาม
กรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง  ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานผล
การดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง ในรอบ 6 เดือนและ
รายงานสิ้นปี 
 

  ข้อเสนอแนะและพิจารณา 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง  จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง  ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโป่งแดง   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  รอบ 6  เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31  มีนาคม  2565)  
(เอกสารแนบท้าย)   ทราบและพิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงในรอบต่อไป 
                                 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

(ลงชื่อ)          
       ( นางสาวจิราพรรณ  อาษารินทร์ )   (ลงชื่อ)  
          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                     (นางสาวอรษา   เชื้อจันทึก) 
                                                                      หวัหน้าสำนักปลัด                                                                                                                                  
-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                        -ทราบ                
  

(ลงชื่อ)            (ลงชื่อ) 
         (นางสาวกัญรดา  รภัทรโณทัย)                                     (นายสิปปนนท์  ศรีโพธา) 
  ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง                  



แบบR04

ส ำนักปลัดได้ด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565  แล้ว  จึงรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง  ดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม ความเส่ียง วิธีการจัดการความเส่ียง ความเส่ียงคงเหลือ หมายเหตุ
(2) (3) (4) สถานะ เอกสารอ้างอิง (7) (8)

(5) (6)
กำรใช้รถยนต์ส่วนกลำงของทำงรำชกำร 1. อุบัติเหตุจำกกำรใช้รถใช้ถนน  -ท ำแผนกำรตรวจเช็คสภำพ เสร็จแล้ว
หมำยเลขทะเบียน  กท 5536  นม. รถยนต์ทุกๆ 6  เดือนและรำยงำน ปำนกลำง

ให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ
 - ต้ังงบประมำณจัดซ้ือรถยนต์  - ยังไม่ได้
ส่วนกลำง  ทดแทน  เพ่ือลดค่ำ ด ำเนินกำร
ใช้จ่ำยกำรดูแลบ ำรุงรักษำ

กำรเบิกจ่ำยเบ้ียยังชีพไม่ถูกต้องตำม 1. ผู้ปฏิบัติงำนบกพร่อง ไม่ตรวจ  - ตรวจสอบข้อมูลกับฐำนข้อมูล เสร็จแล้ว  - ข้อมูลกรมบัญชีกลำง
ระเบียบกฏหมำย สอบคุณสมบัติของผู้ขอรับให้เป็น กรมบัญชีกลำง  -รำยงำนผลกำรเบิก ปำนกลำง

ไปตำมระเบียบ  เบ้ียยังชีพ  - ปฏิบัติงำนตำมก ำหนดเวลำและ   จ่ำยเบ้ียยังชีพ
กฎหมำย หนังสือซักซ้อมต่ำงๆ
2. ผู้ปฏิบัติงำนไม่ปฏิบัติตำมข้ัน
ตอนและขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ด้ำนเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง

ผลการด าเนินงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 (1  ตุลาคม  2564 - 31  มีนาคม  2565)



แบบR04

ส ำนักปลัดได้ด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565  แล้ว  จึงรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง  ดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม ความเส่ียง วิธีการจัดการความเส่ียง ความเส่ียงคงเหลือ หมายเหตุ
(2) (3) (4) สถานะ เอกสารอ้างอิง (7) (8)

(5) (6)
กำรวำงแผนพัฒนำไม่ถูกต้อง เหมำะสม ผู้บริหำรและผู้น ำชุมชนวำงแผน  - มีกำรติดตำมประเมินผลแผน เสร็จแล้ว  - รำยงำนผลติตดำม
ไม่สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำร พัฒนำโดยยึดจำกควำมต้องกำร พัฒนำท้องถ่ิน และประเมินผลแผน ปำนกลำง
ของประชำชน ของตนเอง  ฐำนเสียงและผล พัฒนำท้องถ่ิน

ประโยชน์

ควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเน่ือง 1. ผู้ปฏิบัติงำนไม่สนใจอ่ำน  - ส่งพนักงำนเข้ำรับกำรอบรม เสร็จแล้ว  - ข้อมูลกรมบัญชีกลำง
จำกขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระเบียบ ระเบียบ  กฏหมำยท่ีเก่ียวข้อง  -รำยงำนผลกำรเบิก น้อย
กฏหมำยท่ีน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 2. ไม่มีกำรจัดท ำหรือรวบรวม   จ่ำยเบ้ียยังชีพ

องค์ควำมรู้ในหน่วยงำน
3. ระเบียบ  กฏหมำยท่ีออกมำ
ยังไม่มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ

ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 (1  ตุลาคม  2564 - 31  มีนาคม  2565)

ผลการด าเนินงาน



แบบR04

ส ำนักปลัดได้ด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565  แล้ว  จึงรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง  ดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม ความเส่ียง วิธีการจัดการความเส่ียง ความเส่ียงคงเหลือ หมายเหตุ
(2) (3) (4) สถานะ เอกสารอ้างอิง (7) (8)

(5) (6)
กำรเก็บรักษำพัสดุ พัสดุสูญหำย  - จัดเก็บรักษำทรัพย์สินไว้ให้ห้อง เสร็จแล้ว

ท่ีสำมำรถปิดล๊อคได้ทุกคร้ังหลัง น้อย
ใช้งำน
 -จัดท ำทะเบียนคุมกำรยืมพัสดุ เสร็จแล้ว  -ทะเบียนคุมกำรยืมพัสดุ

กำรสอบทำน  กำรรับเงิน  กำรรวบรวม กำรเก็บรักษำเงิน  - จัดท ำค ำส่ังมอบหมำยงำนกำร เสร็จแล้ว  - ค ำส่ัง อบต.โป่งแดง
เงินและกำรน ำส่งเงิน สอบทำนกำรรับเงิน กำรรวบรวม ท่ี   500 /2564 ปำนกลำง

เงินและกำรน ำส่งเงิน ลว   1 ต.ค. 2564
 -ติดตำมกำรด ำเนินงำนของเจ้ำ เสร็จแล้ว
หน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 (1  ตุลาคม  2564 - 31  มีนาคม  2565)



แบบR04

ส ำนักปลัดได้ด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565  แล้ว  จึงรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง  ดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม ความเส่ียง วิธีการจัดการความเส่ียง ความเส่ียงคงเหลือ หมายเหตุ
(2) (3) (4) สถานะ เอกสารอ้างอิง (7) (8)

(5) (6)
กำรใช้ทรัพยำกร กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงฟุ่มเฟือย  - ใช้กระดำษ 2   หน้ำในกรณี เสร็จแล้ว  -มำตรกำรประหยัด

เป็นร่ำงเอกสำรและเอกสำรท่ีไม่ พลังงำนของ อบต.โป่งแดง น้อย
ส ำคัญ

กำรเผยแพร่ควำมรู้เก่ียวกับภำษีชุมชน ขำดควำมร่วมมือจำกประชำชน  - ประชำสัมพัน์ควำมรู้เก่ียวกับ เสร็จแล้ว  - หนังสือประชำสัมพันธ์
ในกำรลงพ้ืนท่ีส ำรวจภำษีเพ่ือ ภำษีผ่ำนส้ือสังคมออนไลน์  - เวปไซต์ อบต. น้อย
สร้ำงฐำนภำษีใหม่

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 (1  ตุลาคม  2564 - 31  มีนาคม  2565)

ผลการด าเนินงาน



แบบR04

ส ำนักปลัดได้ด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565  แล้ว  จึงรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง  ดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม ความเส่ียง วิธีการจัดการความเส่ียง ความเส่ียงคงเหลือ หมายเหตุ
(2) (3) (4) สถานะ เอกสารอ้างอิง (7) (8)

(5) (6)
งำนซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ  - ไม่มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์  - ต้ังงบประมำณในกำรจัดซ้ือ เสร็จแล้ว  - ข้อบัญญัติงบประมำณ

ป้องกันเพ่ือควำมปลดภัยในกำร เคร่ืองมือเพ่ือควำมปลอดภัยในกำร รำยจ่ำยประจ ำปี 2565 น้อย
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ ปฏิบัติงำน
 - งบปรมำณท่ีได้รับจัดสรรใน  - ต้ังงบประมำณในกำรจัดซ้ือวัสดุ เสร็จแล้ว
กำรซ่อมบ ำรุงรักษำไม่เพียงพอ อุปกรณ์ให้เพียงพอในแต่ละปี

งบประมำณ

ผลการด าเนินงาน

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 (1  ตุลาคม  2564 - 31  มีนาคม  2565)

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง



แบบR04

ส ำนักปลัดได้ด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565  แล้ว  จึงรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง  ดังน้ี

โครงการ/กิจกรรม ความเส่ียง วิธีการจัดการความเส่ียง ความเส่ียงคงเหลือ หมายเหตุ
(2) (3) (4) สถานะ เอกสารอ้างอิง (7) (8)

(5) (6)
ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏระเบียบ  - หน่วยงำนท่ีขอรับเงินอุดหนุน  - จัดท ำคู้มือ ระเบียบกฏหมำย เสร็จแล้ว
(งำนส่งเสริมกำรศึกษำฯ) จำกอบต.โป่งแดงขำดควำมรู้ ข้ันตอนกำรขอรับเงินอุดหนุน น้อย
 - โครงกำรขอรับเงินอุดหนุน ควำมเข้ำใจถึงวิธีกำรและข้ันตอน  - ก ำชับเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ เสร็จแล้ว

ขอรับเงิน ให้ตรวจสอบโครงกำรให้ถ่ีถ้วน
 - เจ้ำหน้ำท่ีขำดควำมรู้ควำม  - เพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำร เสร็จแล้ว  -ต้ังกลุ่มไลน์โรงเรียน
ควำมเข้ำใจถึงวิธีกำรและข้ันตอน และกำรประสำนงำนกับโรงเรียน ในสังกัดท่ีเก่ียวข้อง
ในกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง
กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา

ผลการด าเนินงาน

(นำงสำวจิรำพรรณ  อำษำรินทร์)
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 (1  ตุลาคม  2564 - 31  มีนาคม  2565)

          (ลงช่ือ)


