




๑ 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการบริหารความเสี่ยง 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 

ประจำปีงบประมาณ  2564  (1  ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน  2564) 
สำนักปลดั ไดด้ำเนินการตามแผนบริหารจดัการความเสี่ยงประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564  แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบรหิารจ้ดการความเสี่ยง ดังนี้ 

 

โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ หมายเหตุ 

สถานะ เอกสารอ้างอิง 

สำนักปลัด 
กิจกรรม 
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะชุมชนตาม
นโยบายหลักของจังหวัด 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนเห็นความ 
สำคัญของการบริหารจัดการ
ขยะและมีความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการขยะของ
ชุมชน 

1.ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้
ความร่วมมือเนื่องจากไม่มี
เวลาและยังไม่เห็น
ความสำคัญของการบริหาร
จัดการขยะ 
2.ผู ้นำชุมชนยังขาดความรู้
ความเข ้าใจในการบร ิหาร
จัดการขยะของชุมชน 
3.งบประมาณไม่เพียงพอ 

การออกพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะของชุมชน
และประโยชน์ที่ประชาชนจะ
ได้รับในการบริหารจัดการขยะ 

แล้วเสร็จ  -ประชาชนส่วนใหญ่ยัง
ไม่เห็นความสำคัญของ
การบริหารจัดการขยะ 
-ประชาชนยังไม่มีความรู้
ความเข้าในการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน 
-งบประมาณเพียงพอใน
การบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน 

 

                
 
 
 
 
 



๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ หมายเหตุ 

สถานะ เอกสารอ้างอิง 

สำนักปลัด 
กิจกรรม 
การใช้ครุภัณฑ์ส่วนกลางของ
หน่วยงาน เช่น รถยนต์ เครื่อง
เสียง โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ 
 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การใช้ครุภัณฑ์ส่วนกลาง
ของหน่วยงาน เชน่ รถยนต์ 
เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ ได้รบั
การบำรุงรักษาให้มีสภาพการใช้
งานดีอยู่เสมอ 
 

1.การใช้ครุภัณฑ์ส่วนกลาง
ชำรุดเสียหายเร็ว เช่นรถยนต์ 
เนื่องจากขาดการบำรุงรักษา
อย่างถูกวิธีและสมำ่เสมอ 
2.ครุภัณฑ์ส่วนกลางอืน่ๆชำรุด
เนื่องจากประชาชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนมาขอยืมครุภัณฑ์
ของ อบต. 

-มีคำสั่งมอบหมายงานให้
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ให้
ชัดเจน และรายงานการควบคุม
การใช้รถยนต์ พร้อมทั้งตรวจสอบ
สภาพเบื้องต้นอยา่งสมำ่ เสมอ 

แล้วเสร็จ  .ครุภัณฑ์ส่วนกลางอื่นๆ
ชำรุดเนื่องจากประชาชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนมาขอยืม
ครุภัณฑ์ของ อบต. 
2. ครุภัณฑ์ส่วนกลางขาด
การบำรุงรักษาอย่าง
ถูกต้อง และสม่ำเสมอ ทำ
ให้อายุการใช้งานน้อยลง 
3. ต้องเสียงบประมาณ
จำนวนมากในการ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ หมายเหตุ 

สถานะ เอกสารอ้างอิง 

สำนักปลัด 
กิจกรรมด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และมี
วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
 

-ประชาชนขาดความรู้และวัสดุ
อุปกรณ์ในการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
-งบประมาณไม่เพียงพอ 
 

-ออกพ้ืนที่ ประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้กับประชาชนในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 
 (โควิด-19)  
- ให้ความช่วยเหลือกับผู้ป่วย
หรือกลุ่มเสี่ยง เช่น จัดตั้งศูนย์
พักคอย จัดหาถุงยังชีพ เป็นต้น 

แล้วเสร็จ  ข่าวสาร หรือการสื่อสาร
ประชาสัมพนัธ์ในการให้
ความรู้กับประชาชนยังไม่
ทั่วถึง และงบประมาณยัง
ไม่เพียงพอ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการบริหารความเสี่ยง 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง  จังหวดัอุบลราชธานี 

ประจำปีงบประมาณ  2564  (1  ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน  2564) 
กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจดัการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  แล้ว จงึรายงานผลการตดิตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบรหิารจ้ดการความเสี่ยง ดังนี้ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ หมายเหตุ 

สถานะ เอกสารอ้างอิง 

กองคลัง 
1. กิจกรรมด้านพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้

 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
- เพื่อให้การปฏิบัติงานดา้นการ
พัฒนาและการจัดเก็บรายได้
เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย 
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 

- บุคลากรยังขาดความรู้ความ
ชำนาญในการจัดทำแผนที่ภาษี 
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความ
ร่วมมือในการเสียภาษี และผู้
เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่
ทำให้มีภาษีค้างชำระ 

- มีการควบคุม กำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานจากผู้บงัคับบัญชา
เบื้องต้นเป็นระยะ 
- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหมั่น
ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
- มีการออกคำสั่งมอบหมายงานที่
ชัดเจน 
- มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในระเบียกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

แล้วเสร็จ  - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้
ความร่วมมือในการเสีย
ภาษี และผู้เสียภาษบีาง
รายไม่ได้อยู่ในพื้นทีท่ำให้มี
ภาษีค้างชำระ 

 

 
 

 
 
 



๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ หมายเหตุ 

สถานะ เอกสารอ้างอิง 

2. กิจกรรมด้านงานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพื่อให้การบริการพัสดุ
สอดคล้องกับแผนการใชจ้่ายเงนิ 
และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒. เพื่อให้มีการจัดทำ การควบคุม
รายรับ –รายจา่ย วัสดุ ครุภัณฑ ์
การดูแลรักษาครุภัณฑ์ และการ
ตรวจสอบพัสดปุระจำป ี
๓. เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560และหนังสือสั่งการ
และมติคณะรัฐมนตรี 
 

- ปริมาณงานมีมากข้ึน 
ทรัพย์สินที่ต้องคุมมีมากข้ึน ยัง
ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญใน
การช่วยเจ้าหนา้ที่พัสดุ มีการ
ออกกฎหมายใหม่มาบังคับใช้มี
การเปลี่ยนแปลงบ่อย 

- มีการควบคุม กำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานจากผู้บงัคับบัญชา
เบื้องต้นเป็นระยะ 
- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหมั่น
ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
- มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

แล้วเสร็จ  - กฎหมายใหม่มาบังคับใช้    
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ หมายเหตุ 

สถานะ เอกสารอ้างอิง 

3. กิจกรรมด้านตรวจฎีกาก่อน
อนุมัติการเบิกจ่าย 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณถูกต้องหน่วยงานผู้
เบิกมีงบประมาณเพียงพอในการ
เบิกจ่ายและมีเอกสารประกอบ
ฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน 
 
 

- เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานดา้น
การเงินไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 

- กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีการ
ตรวจสอบงบประมาณ 
- ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารให้
ถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย 

แล้วเสร็จ  - เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานดา้น 
พัสดุไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- ความรู้ความเข้าใจด้าน
พัสดุของบุคลากร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการบริหารความเสี่ยง 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง  จังหวดัอุบลราชธานี 

ประจำปีงบประมาณ  2564  (1  ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน  2564) 
กองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบรหิารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  แล้ว จึงรายงานผลการตดิตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจ้ดการความเสีย่ง ดังนี้ 

 
โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 

 
วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ หมายเหตุ 

สถานะ เอกสารอ้างอิง 

กองช่าง 
1.กิจกรรม “การควบคุมงาน
ก่อสร้าง” 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพถูกต้อง
ตามแบบแปลนที่กำหนด 
2. เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 การควบคุมงานก่อสร้างไม่
เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด
เกิดปัญหา และข้อขัดแย้งใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
   

มีการกำหนดแนวทางการปฏบิตัิ
ประจำปีและการมอบหมายงาน
จากผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร
ในการปฏิบัติหนา้ที่ในแตล่ะสว่นที่
ชัดเจนเหมาะสม และเพียงพอ 
ตลอดจนมอบนโยบายให้ควบคมุ
งานเปน็ไปตามรปูแบบและ
รายการกำหนด 
 

แล้วเสร็จ  การควบคุมงานก่อสร้างไม่
เป็นไปตามแบบแปลนที่
กำหนดเกิดปัญหา และข้อ
ขัดแย้งในการปฏิบัตงิาน 
 

 

 
 

        
 
 
 
 



๘ 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการบริหารความเสี่ยง 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 

ประจำปีงบประมาณ  2564  (1  ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน  2564) 
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  แล้ว  

จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบรหิารจ้ดการความเสี่ยง ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ หมายเหตุ 

สถานะ เอกสารอ้างอิง 

กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 
1.กิจกรรมงานด้านการเงินและ
งานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
   - เพื่อให้การปฏิบัติงานดา้น
การเงิน และงานการพสัดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้อง         
ตามระเบียบหนังสือสั่งการ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

- การจัดทำงานดา้นการเงินและ
พัสดุของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ยงั
ขาดความรู้ ความเข้าใจและ
ความชำนาญด้านการเงินและ
งานการพสัด ุ
- เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ
และระเบียบงานการเงินและ
บัญชีของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
 

-มีการควบคุม กำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานจากผู้บงัคับบัญชา
เบื้องต้นเป็นระยะ 
-กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อกฎหมายและหมั่น
ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
-มีการออกคำสั่งมอบหมายงานที่
ชัดเจน ครอบคลุมงานพสัดุ 
การเงินและบญัชีของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 
-มีการจัดส่งครู และผูผู้้ดูแลเด็ก
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้าง 
ความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

แล้วเสร็จ  - เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
แม้จะได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมแต่ยังไม่เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ 
จึงทำให้การดำเนนิงาน 
ตามระเบียบเกิดความ
ล่าชา้ 

 

 
 
 



๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ หมายเหตุ 

สถานะ เอกสารอ้างอิง 

2.กิจกรรมงานด้านบริหารและ
วิชาการ ในการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา  
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 
 - เพื่อให้งานด้านบริหารและ
วิชาการมปีระสิทธิภาพสามารถให้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการจดั
การศึกษา ส่งผลให้งานบริหาร
การศึกษามีประสทิธิผล 

 ความเสี่ยง 
  -บุคลากรที่เก่ียวข้องยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการในการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
 
ปัจจัยเสี่ยง 
 - บุคลากรที่เก่ียวข้องยังไมไ่ด้
รับการอบรมเรื่อง การจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา 
 

-การควบคุมมีความเหมาะสม 
โดยส่งเสริมและกระตุ้นให้
บุคลากรที่ เก่ียวข้องศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติม จากระเบียบ หนังสือสัง่
การจากรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและดำเนินการตาม
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาฯ 
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
 
 

แล้วเสร็จ  - เจ้าหน้าทีบุ่คลากรยัง
ไม่ได้เข้ารับการอบรมและ
ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
ขาดความร่วมมือกันใน
การจัดทำแผน 

 

 
                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการบริหารความเสี่ยง 
กองสวัสดกิารสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 

ประจำปีงบประมาณ  2564  (1  ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน  2564) 
กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบรหิารจด้การความเสี่ยง ดงันี้ 

 
โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง 

 
วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ หมายเหตุ 

สถานะ เอกสารอ้างอิง 

กองสวัสดิการสังคม 

1) การย้ายภูมิลำเนาของ
ผู้สูงอายุและคน พิการซึ่งหากไม่
ไปขึ้นทะเบียน ณ ท้องที่แห่งใหม่
ที่ตนย้ายไปก็จะไมไ่ด้รับเงินเบีย้
ยังชีพอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

-เพื่อให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและคนพิการถูกต้องตาม
ระเบียบและเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 

- ผู้สูงอายุและคนพิการยังไม่
เข้าใจว่าหากย้ายภูมิลำเนาแล้ว
ต้องไปขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยัง
ชีพ ณ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใหม่ที่ย้ายไป 

-มีการประชาสัมพนัธ์แจ้งให้
ผู้สูงอายุและคนพิการอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง 
-มีการชี้แจงให้ผู้นำได้เข้าใจใน
หลักการข้ึนทะเบียนขอรับเบี้ยยงั
ชีพได้อย่างถูกต้อง 

แล้วเสร็จ  -เจ้าหน้าทีไ่ม่ทราบว่ามผีู้
ได้รับเบี้ยยังชีพยา้ย
ภูมิลำเนาไปท้องที่อื่น 

 

 
     

            ลงช่ือ............................................................................. 
                                             (นายวรพจน์   พรรณวิไล) 

                ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น      
                     วันที่    22   กันยายน   2564 


