
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การบริหารจัดการน ้าของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น ้า
เป้าหมาย/ตัวชี วัด  การบริหารจัดการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า
ส่วนงานย่อยท่ีรับผิดชอบ  กองส่งเสริมการเกษตร

กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/ขั นตอนหลัก โอกาส
ผลกระท

บ
ระดับ
ความ
รุนแรง

ระดับ
ความ
เส่ียงท่ี

คาดหวัง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1. การบริหารจัดการสถานี
สูบน ้า

1. การบริหารจัดการ 1. ภัยแล้ง ภัยธรรมชาติ
4 5 12 3

การควบคุม 1.ส่งเจ้าหน้าท่ีประจ้าสถานี  30 ก.ย. 65 23,000        
ด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 2.เจ้าหน้าท่ีประจ้าสถานีสูบด้วยไฟฟ้า สูบน ้าด้วยไฟฟ้าเข้ารับการ

เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบ้ารุงรักษา

ฝึกอบรมศึกษาหาความรู้
2.อบรมให้ความรู้ให้แก่ เคร่ืองจักร  เคร่ืองสูบน ้า เพ่ิมเติม
เกษตรกรผู้ใช้น ้า 2.จัดฝึกอบรมความรู้ให้แก่

เกษตรกร
3. จัดงบประมาณเพ่ิมหัวจ่าย
สูบน ้าด้วยไฟฟ้า

ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าจะหลุง  อ้าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
แผนบริหารความเส่ียง  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
วิธีการ
บริหาร

ความเส่ียง

แผนจัดการความเส่ียง 
(มาตรการควบคุมเพ่ิมเติม)

ก้าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
โครงการ/กิจกรรม การจัดท าบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการทุจริตและพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  ลดการทุจริตการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
ส่วนงานย่อยท่ีรับผิดชอบ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/ข้ันตอนหลัก โอกาส
ผลกระท

บ
ระดับ
ความ
รุนแรง

ระดับ
ความ
เส่ียงท่ี

คาดหวัง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1. การจัดท าบัญชีศูนย์พัฒนา 1.ครูและบุคลากร 1.ครูและบุคลากรไม่เข้าใจเร่ืองการ 4 4 4 10 การควบคุม 1.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ  30 ก.ย. 65 25,000        
เด็กเล็ก 2.ระเบียบและหนังสือ จัดท าบัญชีแบบใหม่ การฝึกอบรมเก่ียวกับการ นวก.การคลัง

ส่ังการ 2.ระเบียบและหนังสือส่ังการมีการเปล่ียน จัดท าบัญชีของศูนย์พัฒนา ครู ศพด.
แปลงบ่อย เด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
แผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
วิธีการ
บริหาร

ความเส่ียง

แผนจัดการความเส่ียง 
(มาตรการควบคุมเพ่ิมเติม)

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การด าเนินงานของ ศพด.มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาและมีการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วรายได้และการจ่ายเงิน
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  การฝึกอบรมของบุคลากร
ส่วนงานย่อยท่ีรับผิดชอบ กอการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/ข้ันตอนหลัก โอกาส
 ผลกระ

 ทบ
ระดับ
ความ
รุนแรง

ระดับ
ความ
เส่ียงท่ี

คาดหวัง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2.การด าเนินงานตามระเบียบ 1.เจ้าหน้าท่ีงานไม่มี 1.เจ้าหน้าท่ีขาดการอบรมในหลักสูตร 4 4 4 8 การควบคุม 1.ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ  30 ก.ย. 65 25,000         
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ ความรู้ในการด าเนิน 2.ไม่มีต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝึกอบรม นวก.คลัง
และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การให้ตรงกับระเบียบ 3. เจ้าหน้าท่ีไม่เข้าใจในระเบียบหนังสือส่ังการ 2.ก าชับให้บุคลากรผู้รับผิดชอบ ครู ศพด.
สังกัด อปท. พ.ศ. 2562 กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการตามระเบียบฯ

ว่าด้วยรายได้และการ อย่างเคร่งคัด
จ่ายเงินของ 3.จัดหาบุคลาสู่ต าแหน่ง
สถานศึกษา
2.ไม่มีต าแหน่งโดยตรง
ในการก ากับดูแล

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
แผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
วิธีการ
บริหาร

ความเส่ียง

แผนจัดการความเส่ียง 
(มาตรการควบคุมเพ่ิมเติม)

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.และแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการ/กิจกรรม งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
วัตถุประสงค์ เพ่ือการจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  ลดการเกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินและการรายงานผล
ส่วนงานย่อยท่ีรับผิดชอบ กอการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/ข้ันตอนหลัก โอกาส
ผลกระท

บ
ระดับ
ความ
รุนแรง

ระดับ
ความ
เส่ียงท่ี

คาดหวัง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
3 งานประสานและสนับสนุน 1.บุคลากรภายนอก 1. บุคลากรในโรงเรียนไม่มีความเข้าใจ 3 4 3 5 การควบคุม 1.ก าชับบุคลากรผู้รับผิดชอบ  30 ก.ย. 65 -               
โรงเรียนระดับประถมศึกษา 2.การประสานงาน ในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุน ตรวจสอบโครงการขอรับเงิน

ระหว่างหน่วยงาน 2.ไม่มีการช้ีแจงรายละเอียดของการรับ อุดหนุนให้ละเอียดถ่ีถ้วน
เงินอุดหนุน 2.เพ่ิมการติดต่อส่ือสารและ

การประสานงานกับโรงเรียน
ให้มากข้ึน

ผอ.การส่งเสริมการเกษตร

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
แผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
วิธีการ
บริหาร

ความเส่ียง

แผนจัดการความเส่ียง 
(มาตรการควบคุมเพ่ิมเติม)

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี
โครงการ/กิจกรรม การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือต่างๆ
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสู่เด็กเล็ก และเพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤท์กับเด็ก
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  ลดการแพร่ระบาดของโรคสู่เด็ก ศพด.และการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
ส่วนงานย่อยท่ีรับผิดชอบ กอการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/ข้ันตอนหลัก โอกาส
ผลกระท

บ
ระดับ
ความ
รุนแรง

ระดับ
ความ
เส่ียงท่ี

คาดหวัง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
  4. การแพร่ระบาดของโรคติด 1.ลดการแพร่ระบาดของ 1. การน าเช้ือจากบ้านมาติดต่อ 4 4 3 8 การควบคุม 1.เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ  30 ก.ย. 65
เช้ือต่างๆ โรคระบาดสู่เด็ก ศพด. ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรคและเพ่ิมมาตรการป้องกัน ครู ศพด.

2.ไม่มีการคัดกรองเด็กก่อนเข้าสถานศึกษา 2.รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้
3.ขาดการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง การป้องกันการระบาดของโรค

ให้กับผู้ปกครอง

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
แผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
วิธีการ
บริหาร

ความเส่ียง

แผนจัดการความเส่ียง 
(มาตรการควบคุมเพ่ิมเติม)

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดท าแผนท่ีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลทรัพย์สินท่ีอยู่ในข่ายต้องช าระภาษีให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  ได้ข้อมูลทรัพย์สินท่ีอยู่ในข่ายท่ีต้องช าระภาษี น าไปใช้ในการจัดเก็บรายได้ในพ้ืนท่ีต าบลท่าจะหลุง เป็นฐานข้อมูลใช้ในการบริหารจัดการบริการสาธารณะ
ส่วนงานย่อยท่ีรับผิดชอบ  กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/ข้ันตอนหลัก โอกาส ผลกระทบ
ระดับ

ความรุนแรง
ระดับความ

เส่ียงท่ีคาดหวัง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1.  โครงการจัดท าแผนท่ีและ   1. ไม่มีบุคลากร   1. ไม่มีเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ผู้รับ 3 3 9 3 การควบคุม  1. ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)  30 ก.ย. 65 50,000   
    ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การ   2. ขาดความรู้และ ผิดชอบโดยตรง  2. แบ่งงานความรับผิดชอบ งานจัดเก็บ
    บริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง ประสบการณ์    2. เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายมีภารกิจ  3. ติดต่อประสานงานกับ รายได้

  3. การส่งข้อมูลไป งานประจ ามาก หน่วยงานภายนอก

ให้ผู้ครอบครองท่ีดิน   3. ข้อมูลท่ีได้รับจากส านักงานท่ีดินไม่  4. ติดต่อสอบถามกับหน่วยงาน

ล่าช้า ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น สปก. ไม่มีท่ีอยู่ ไม่มี ท้องถ่ินใกล้เคียงท่ีมีประสบการณ์

  4. มีการปรับปรุง เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  5. เข้ารับการอบรม

โปรแกรมแผนท่ีภาษี   4. การถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรมเดิม

และทะเบียนทรัพย์สิน ไปสู่โปรแกรมท่ีปรับปรุงแล้ว

(LTAX 3000) V4   5. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบยังไม่ได้เข้ารับ

การอบรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
แผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง
การประเมินความเส่ียง วิธีการ

บริหาร
ความเส่ียง

แผนจัดการความเส่ียง 
(มาตรการควบคุมเพ่ิมเติม)

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
โครงการ/กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุงเพ่ิมสูงข้ึน
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  สามารถจัดหารายได้เพ่ิมข้ึน
ส่วนงานย่อยท่ีรับผิดชอบ  กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/ข้ันตอนหลัก โอกาส ผลกระทบ
ระดับ

ความรุนแรง
ระดับความ

เส่ียงท่ีคาดหวัง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
  2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการ   1. ขาดความร่วมมือ   1. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง 3 2 6 3 การควบคุม  1. ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)  30 ก.ย. 65 10,000   
   จัดเก็บรายได้ท่ีจัดเก็บเอง จากประชาชน   2. เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ  2. แบ่งงานความรับผิดชอบ งานจัดเก็บ

  2. การให้บริการ   3. ความเร็วของระบบอินเตอร์เนต  3. ติดต่อประสานงานกับ รายได้
รับช าระเงินล่าช้า หน่วยงานภายนอก

 4. เข้ารับการอบรม

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
แผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง
การประเมินความเส่ียง วิธีการ

บริหาร
ความเส่ียง

แผนจัดการความเส่ียง 
(มาตรการควบคุมเพ่ิมเติม)

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
โครงการ/กิจกรรม การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Laas)
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การจัดท าบัญชีและรายงานการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Laas) ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ส่วนงานย่อยท่ีรับผิดชอบ  กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/ข้ันตอนหลัก โอกาส ผลกระทบ
ระดับ

ความรุนแรง
ระดับความ

เส่ียงท่ีคาดหวัง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
  3. การบันทึกบัญชีด้วยระบบ  1. เจ้าหน้าท่ียังขาด   1. เจ้าหน้าท่ีไม่ได้เข้ารับการอบรมเพ่ิมเติม 3 3 9 3 การควบคุม  1. ติดต่อสอบถามกับหน่วยงาน  30 ก.ย. 65 -         
   บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ความรู้ ความเข้าใจ   2. มีการปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ สอบทาน ท้องถ่ินใกล้เคียงท่ีมีประสบการณ์ งานการเงิน
   ปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Laas) ในระเบียบและ ทุกเดือน  2. เข้ารับการอบรม และบัญชี

หนังสือส่ังการ
 2. การบันทึกบัญชี
ผิดพลาด

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
แผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง
การประเมินความเส่ียง วิธีการ

บริหาร
ความเส่ียง

แผนจัดการความเส่ียง 
(มาตรการควบคุมเพ่ิมเติม)

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
โครงการ/กิจกรรม การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  สามารถบันทึกทะเบียนทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ส่วนงานย่อยท่ีรับผิดชอบ  กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/ข้ันตอนหลัก โอกาส ผลกระทบ
ระดับ

ความรุนแรง
ระดับความ

เส่ียงท่ีคาดหวัง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
  4. การบันทึกบัญชีทะเบียน  1. การบันทึกบัญชี  1. การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน 3 3 9 3 การควบคุม  1. ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)  30 ก.ย. 65 -         
   ทรัพย์สินตามมาตรฐานการบัญชี ทรัพย์สินไม่ถูกต้อง ระบบมือและระบบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกัน สอบทาน  2. แบ่งงานความรับผิดชอบ งานการเงิน
   ภาครัฐและนโยบายการบัญชี  2. เจ้าหน้าท่ี  2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฯ กับ  3. ติดต่อประสานงานกับ และบัญชี
ภาครัฐ ผู้รับผิดชอบมีความ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ หน่วยงานภายนอก

เข้าใจคลาดเคล่ือน งบประมาณไม่ตรงกัน เช่น การต้ังงบ  4. ติดต่อสอบถามกับหน่วยงาน
ประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นต้น ท้องถ่ินใกล้เคียงท่ีมีประสบการณ์
 3. เจ้าหน้าท่ียังไม่ได้เข้ารับการอบรม  4. เข้ารับการอบรม

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
แผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง
การประเมินความเส่ียง วิธีการ

บริหาร
ความเส่ียง

แผนจัดการความเส่ียง 
(มาตรการควบคุมเพ่ิมเติม)

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุงมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  สามารถจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปตามแผนจัดหาพัสดุ
ส่วนงานย่อยท่ีรับผิดชอบ  กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/ข้ันตอนหลัก โอกาส ผลกระทบ
ระดับ

ความรุนแรง
ระดับความ

เส่ียงท่ีคาดหวัง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
  5. การปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือ   1. งบประมาณจ ากัด   1. งบประมาณมีจ ากัดท าให้ช่วงต้นปี 4 3 12 3 การควบคุม  1. ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)  30 ก.ย. 65 -         
 จัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ   2. ระยะเวลาการ ยังไม่สามารถด าเนินการด้านงบลงทุนได้  2. แบ่งงานความรับผิดชอบ งานพัสดุ

ได้รับเงินจัดสรร   2. การได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า  3. ติดต่อประสานงานกับ
  3. ระเบียบหนังสือ   3.  เจ้าหน้าท่ียังไม่ได้เข้ารับการอบรม หน่วยงานภายนอก
ส่ังการเก่ียวกับจัดซ้ือ   4. การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ  4. ติดต่อสอบถามกับหน่วยงาน
จัดจ้าง ของพัสดุ รูปแบบรายละเอียดไม่ถูกต้อง ท้องถ่ินใกล้เคียงท่ีมีประสบการณ์
  4. หน่วยงานเจ้าของ มีการแก้ไขบ่อยคร้ัง  4. เข้ารับการอบรม
งบประมาณส่งข้อมูล
ล่าช้า

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
แผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง
การประเมินความเส่ียง วิธีการ

บริหาร
ความเส่ียง

แผนจัดการความเส่ียง 
(มาตรการควบคุมเพ่ิมเติม)

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
โครงการ/กิจกรรม ด้านงานประมาณราคาก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การส ารวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแม่นย าและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต.และประชาชน
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  ประสิทธิภาพแม่นย าในการส ารวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนงานย่อยท่ีรับผิดชอบ  กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/ข้ันตอนหลัก โอกาส
ผลกระท

บ
ระดับ
ความ
รุนแรง

ระดับ
ความ
เส่ียงท่ี

คาดหวัง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1.ด้านงานประมาณราคา
ก่อสร้าง

1. ค านวนราคกลาง 1. งานมีปริมาณมากท าให้บุคลากร 4 4 15 10 การควบคุม 1.สรรหาบุคลากรด้านก่อสร้าง  30 ก.ย. 65
ก่อสร้าง บางรายการไม่ ไม่เพียงพอผู้ปฏิบัติงานท้ังส ารวจงาน 2.ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ นายช่างโยธา

สอดคล้องกับระเบียบ ประมาณราคางาน เขียนแบบและงาน ฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม
ข้อส่ังการท่ีก าหนด ควบคุมการก่อสร้าง

2.การค านวนราคา

กลางยังมีความ

คลาดเคล่ือน

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
แผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
วิธีการ
บริหาร

ความเส่ียง

แผนจัดการความเส่ียง 
(มาตรการควบคุมเพ่ิมเติม)

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้การส ารวจ การออกแบบ การเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่างๆ การประมาณราคากลางถูกต้อง ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฏหมายข้อบังคับ มิติ ค.ร.ม.และหนังสือส่ังการต่างๆ
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  ความถูกต้องการส ารวจ การออกแบบ การเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่างๆ ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฏหมายข้อบังคับ มิติ ค.ร.ม.และหนังสือส่ังการต่างๆ
ส่วนงานย่อยท่ีรับผิดชอบ  กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/ข้ันตอนหลัก โอกาส
 ผลกระ

 ทบ
ระดับ
ความ
รุนแรง

ระดับ
ความ
เส่ียงท่ี

คาดหวัง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2.กิจกรรมด้านการออกแบบ 1.ขาดเจ้าหน้าท่ี 1.ขาดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง 4 3 12 8 การควบคุม 1. สรรหาบุลากรเพ่ิม  30 ก.ย. 65
และควบคุมอาคาร 2.การส ารวจพ้ืนท่ี 2.การส ารวจพ้ืนท่ีก่อนออกแบบไม่สมบูรณ์ 2..การส ารวจพ้ืนท่ีก่อนออกแบบ นายช่างโยธา

3. การควบคุมดูแล 3.งานท่ีเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานมีจ านวน 3.ส่งเจ้าหน้าท่ีอบรมสัมนาใน

อาจไม่ท่ัวถึง มากท าให้การควบคุมดูแลอาจไม่ท่ัวถึง การด าเนินงานระบบการ

ออกแบบและควบคุมงาน

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
แผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
วิธีการ
บริหาร

ความเส่ียง

แผนจัดการความเส่ียง 
(มาตรการควบคุมเพ่ิมเติม)

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประสิทธิภาพของงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการและเพ่ือการควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  งานก่อสร้างได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการและการควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส่วนงานย่อยท่ีรับผิดชอบ  กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/ข้ันตอนหลัก โอกาส
ผลกระท

บ
ระดับ
ความ
รุนแรง

ระดับ
ความ
เส่ียงท่ี

คาดหวัง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
3.  กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 1. เจ้าหน้าท่ีด้านช่าง 1. เจ้าหน้าท่ีควบคุมงานก่อสร้างไม่สามารถ 4 3 12 9 การควบคุม 1.สรรหาบุคลากรเพ่ิม  30 ก.ย. 65 -               

ก่อสร้างไม่เพียงพอ ควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ออกค าส่ังมอบหมายงาน นายช่างโยธา
อาจเป็นสาเหตุท าให้ เน่ืองจากมีนายช่างโยธาเพียงคนเดียว ก าหนดภารงานให้ผู้รับผิดชอบ

การปฏิบัติงานไม่มี ท างานหลายด้าน โดยตรง

ประสิทธิภาพและ 3.ก าชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา

ล่าช้า ระเบียบข้อบังคับ

4.ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพ่ิม

ความรู้

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
แผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
วิธีการ
บริหาร

ความเส่ียง

แผนจัดการความเส่ียง 
(มาตรการควบคุมเพ่ิมเติม)

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  พ้ืนท่ีสาธารณะมีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ส่วนงานย่อยท่ีรับผิดชอบ  กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/ข้ันตอนหลัก โอกาส
ผลกระท

บ
ระดับ
ความ
รุนแรง

ระดับ
ความ
เส่ียงท่ี

คาดหวัง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
4. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 1.ขาดเจ้าหน้าท่ีรับผิด 1. ไม่มีเจ้าหน้าท่ีด้านงานไฟฟ้าโดยตรง 4 3 12 8 การควบคุม 1.สรรหาบุคลากรเพ่ิม  30 ก.ย. 65 50,000         

ชอบโดยตรง 2.ขาดอุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้า 2.ต้ังงบประมาณจัดซ้ือวัสดุ นายช่างโยธา
2.เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ 3. เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้เร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์ส าหรับติดต้ัง/ซ่อมแซม
3.อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ ไฟฟ้าให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ติดต้ัง/ซ่อมแซมไฟฟ้า และเพียงพอ
ยังไม่สมบูรณ์

งบประมาณปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
วิธีการ
บริหาร

ความเส่ียง

แผนจัดการความเส่ียง 
(มาตรการควบคุมเพ่ิมเติม)

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
แผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565





ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
โครงการ/กิจกรรม การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ในในการติดต่อราชการ
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  การบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
ส่วนงานย่อยท่ีรับผิดชอบ  ส านักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/ข้ันตอนหลัก โอกาส
ผลกระท

บ
ระดับ
ความ
รุนแรง

ระดับ
ความ
เส่ียงท่ี

คาดหวัง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 1. อายุการใช้งาน 1. รถยนต์มีการใช้งานหลายปีเกิดการ 4 5 5 12 การควบคุม 1.ตรวจสอบบ ารุงรักษารถยนต์  30 ก.ย. 65 50,000        
ของทางราชการ ของรถยนต์ เส่ียมสภาพตามอายุการใช้งาน อย่างสม่ าเสมอ พนักงานขับรถ

2. ความประมาท 2. ความประมาทจากการใช้รถยนต์ของ 2.ท าประกันรถยนต์ภาคบังคับ จพง. ธุรการ
ในการใช้รถยนต์ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 3.ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายใน
3. งบประมาณในการ 3. งบประมาณไม่เพียงพอในการ

บ ารุงรักษา
รถยนต์

บ ารุงรักษารถยนต์ บ ารุงรักษา 4.ต้ังงบประมาณในการ
บ ารุงรักษา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
แผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
วิธีการ
บริหาร

ความเส่ียง

แผนจัดการความเส่ียง 
(มาตรการควบคุมเพ่ิมเติม)

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
โครงการ/กิจกรรม การเก็บรักษาพัสดุ
วัตถุประสงค์ เพ่ือเก็บรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้ปลอดภัย
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  ห้องเก็บพัสดุท่ีสามารถล็อคปิดอย่างถาวร
ส่วนงานย่อยท่ีรับผิดชอบ  ส านักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/ข้ันตอนหลัก โอกาส
 ผลกระ

 ทบ
ระดับ
ความ
รุนแรง

ระดับ
ความ
เส่ียงท่ี

คาดหวัง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2. การเก็บรักษาพัสดุ 1. การจัดเก็บพัสดุ   1. พัสดุช ารุด 3 4 3 5 การควบคุม 1.จัดเก็บทรัพย์สินไว้ในห้องท่ี  30 ก.ย. 65 -

2. สถานท่ีในการ   2.พัสดุสูญหาย สามารถล็อคปิดอย่างถาวร จพง.ธุรการ
จัดเก็บพัสดุ 2.ตรวจสอบทุกคร้ังหลัง

การใช้งาน

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
แผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
วิธีการ
บริหาร

ความเส่ียง

แผนจัดการความเส่ียง 
(มาตรการควบคุมเพ่ิมเติม)

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
โครงการ/กิจกรรม การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการระดมความคิด  แนวทางการพัฒนา รวบรวมประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไข
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  การมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม
ส่วนงานย่อยท่ีรับผิดชอบ  ส านักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/ข้ันตอนหลัก โอกาส
ผลกระท

บ
ระดับ
ความ
รุนแรง

ระดับ
ความ
เส่ียงท่ี

คาดหวัง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
3 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 1. การเข้าร่วม 1. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการเข้า 3 2 3 3 การควบคุม 1.แจ้งประชาสัมพันธ์เป็น  30 ก.ย. 65 -               

ประชาคม ร่วมประชาคม หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย นักวิเคราะฯ
2. การน าเสนอปัญหา 2. ประชาชนไม่แสดงความคิดเห็น 3  วัน
ความต้องการ ปัญหาภายในชุมชน 2.ให้ผู้น าชุมชนประกาศ

เสียงตามสาย
3.เจ้าหน้าท่ีติดตามการ
ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
แผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
วิธีการ
บริหาร

ความเส่ียง

แผนจัดการความเส่ียง 
(มาตรการควบคุมเพ่ิมเติม)

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี
โครงการ/กิจกรรม การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีเบ้ียยังชีพในการด ารงชีวิต
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
ส่วนงานย่อยท่ีรับผิดชอบ  ส านักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/ข้ันตอนหลัก โอกาส
ผลกระท

บ
ระดับ
ความ
รุนแรง

ระดับ
ความ
เส่ียงท่ี

คาดหวัง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
  4. การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  1. ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ 1.การแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนของผู้ลงทะเบียน 2 2 3 1 การควบคุม 1.ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ  30 ก.ย. 65 7,861,200    
ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ 2. การขอข้อมูลมาจากส าเนาทะเบียนบ้าน อ าเภอไม่ได้ เอกสารการรับรองการมีชีวิต นักพัฒนาฯ

ความร่วมมือเท่าท่ีควร อย่างรอบคอบ
3.การแพร่ระบาดของโรคติดต่อก่อให้เกิดความเส่ียง 2.ประสานผู้น าชุมชนตรวจสอบ

การลงลายมือช่ือของผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
แผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
วิธีการ
บริหาร

ความเส่ียง

แผนจัดการความเส่ียง 
(มาตรการควบคุมเพ่ิมเติม)

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี
โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกลดปัญหาการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกหมู่ท่ี 1 -10
ส่วนงานย่อยท่ีรับผิดชอบ  ส านักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/ข้ันตอนหลัก โอกาส
ผลกระ
 ทบ

ระดับ
ความ
รุนแรง

ระดับ
ความ
เส่ียงท่ี

คาดหวัง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
  5. โครงการป้องกันและควบคุม 1.ไม่มีบุคลากร 1.ไม่มีบุคลากรส าหรับออกด าเนินการ 4 3 12 10 การควบคุม 1.จัดหาบุคลากร  30 ก.ย. 65 70,000         
โรคไข้เลือดออก 2. ขาดความรู้และ ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยตรง 2.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จพง.ธุรการ

ประสบการณ์   2. เจ้าหน้าท่ีได้รับมอบหมายมีภารกิจ และมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี นักบริหารงานท่ัวไป
งานประจ ามาก ปฏิบัติงานแทนกันได้

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
แผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
วิธีการ
บริหาร

ความเส่ียง

แผนจัดการความเส่ียง 
(มาตรการควบคุมเพ่ิมเติม)

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนจากผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆท่ีเก่ียวข้องและลดปัญหาการร้องเรียน
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  การลดปัญหาการร้องเรียน
ส่วนงานย่อยท่ีรับผิดชอบ  ส านักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/ข้ันตอนหลัก โอกาส
ผลกระ
 ทบ

ระดับ
ความ
รุนแรง

ระดับ
ความ
เส่ียงท่ี

คาดหวัง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
6. การด าเนินการแก้ไข 1. การลดปัญหาการ 1.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติ 4 4 4 10 การควบคุม 1.ประชาสัมพันธ์สร้างความ  30 ก.ย. 65 200,000       
ข้อร้องเรียนจากผลกระทบ ร้องเรียน ตามข้อบังคับต่างๆ เข้าใจให้ความรู้แก่ประชาชน จพง.ธุรการ

2. ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษา 2.ติดตาม ควบคุมให้เป็นไป นักบริหารงานท่ัวไป
ส่ิงแวดล้อม ตามข้อบังคับ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
แผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
วิธีการ
บริหาร

ความเส่ียง

แผนจัดการความเส่ียง 
(มาตรการควบคุมเพ่ิมเติม)

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2565


