
แบบ RM-4

      เทศบาลต าบลนางแลได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง  ดังน้ี

โครงการมหกรรมของดี 1. การเล่ือนการจัดกิจกรรมไม่ 1. ปรับระยะเวลาในแผนการ ยุติการด าเนินงาน การแพร่ระบาดของ
ต าบลนางแล เป็นไปตามก าหนด ด าเนินงานเป็นท้ังปีงบประมาณ โรคโควิด-19

2. เกิดฝนตก ฟ้าคะนองในระหว่าง หรือยุติการด าเนินงานในช่วง
การด าเนินงาน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
3. รายได้ไม่คุ้มค่า มีรายได้หมุน 2. ปรับระยะเวลาด าเนินการท่ี
เวียนน้อยกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด เหมาะสมกับผลผลิตในพ้ืนท่ี

และจัดในสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับ
การป้องกันฝนฟ้าคะนอง
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วง
หน้าอย่างต่อเน่ือง การจ าหน่าย
สินค้าราคาท่ีเหมาะสม ไม่แพง
เกินไปหรือจัดกิจกรรมสินค้า
ราคาพิเศษหรือราคาประหยัด

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง
เทศบาลต าบลนางแล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม ความเส่ียง วิธีการจัดการความเส่ียง ผลการด าเนินงาน ความเส่ียงคงเหลือ หมายเหตุ



แบบ RM-4

      เทศบาลต าบลนางแลได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง  ดังน้ี

โครงการรณรงค์ป้องกันและ 1. การประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ี 1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ 1. ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลนางแล การรณรงค์และการประชา
แก้ไขปัญหาหมอกควันและ ชุมชนยังไม่ท่ัวถึง ความรู้เก่ียวกับปัญหาหมอกควัน และหน่วยงานราชการให้ความส าคัญ สัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึงในบางกลุ่ม
ไฟป่า 2. ประชาชนไม่เห็นความส าคัญใน และไฟป่าในทุกส่ือ และเข้าใจปัญหาหมอกควันและ

การป้องกันและแก้ไขปัญหา 2. สนับสนุนกลุ่มเครือข่ายอาสา ไฟป่ามากข้ึน
หมอกควันและไฟป่า สมัครป้องกันไฟป่าต าบลนางแล 2. ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนถึง

ในการปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมและรับรู้
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ การปฏิบัติงาน ความยากล าบากของ
กลุ่มประชาชน กลุ่มอาสาสมัคร อาสาสมัครฯ ในการแก้ไขปัญหา
ป้องกันไฟป่าต าบลนางแลให้ หมอกควันและไฟป่า
ประชาชนได้รับรู้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานผ่านการให้ก าลัง
ใจ เช่น การบริจาคส่ิงของ

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง
เทศบาลต าบลนางแล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม ความเส่ียง วิธีการจัดการความเส่ียง ผลการด าเนินงาน ความเส่ียงคงเหลือ หมายเหตุ



แบบ RM-4

      เทศบาลต าบลนางแลได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง  ดังน้ี

โครงการพัฒนาการจัดเก็บ ประชาชนไม่มาช าระภาษีภายใน 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ 1. ประชาชนมาช าระภาษีภายใน 1. ยังมีประชาชนบางกลุ่ม
รายได้ สร้างแรงจูงใจใน ก าหนดเวลา ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการ เวลาท่ีก าหนดมากข้ึนจากปีงบปะมาณ ไม่ได้รับข่าวสารการประชา
การช าระภาษี ช าระภาษีภายในก าหนดเวลา พ.ศ. 2563 สัมพันธ์การบริการจัดเก็บ

2. สร้างแรงจูงใจให้ประชาชน 2. ประชาชนให้ความสนใจและมา ภาษีนอกสถานท่ี
มาช าระภาษี โดยการให้บริการ ช าระภาษี ณ จุดบริการช าระภาษี 2. สถานการณ์โรคติดต่อ
ช าระภาษีนอกสถานท่ี นอกสถานท่ีมากข้ึน โควิด-19 ท าให้ประชาขน

มาช าระภาษีเกินเวลาท่ี
ก าหนด

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง
เทศบาลต าบลนางแล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม ความเส่ียง วิธีการจัดการความเส่ียง ผลการด าเนินงาน ความเส่ียงคงเหลือ หมายเหตุ



แบบ RM-4

      เทศบาลต าบลนางแลได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง  ดังน้ี

โครงการก่อสร้างก าแพง 1. มวลน้ าในฤดูฝนไม่สามารถ 1. วางแผนงานอย่างเป็นระบบ 1. มีการประชุมวางแผนติดตาม  -
ป้องกันการกัดเซาะหนองบัว คาดการณ์ได้ 2. เพ่ิมอัตราก าลังให้เพียงพอ สถานการณ์จ้างเหมาบริการบุคคล
น้อย หมู่ท่ี 13 บ้านแม่ปูคา 2. ความผิดพลาดในการออกแบบ และพัฒนาความรู้ความสามารถ ช่วยเหลือเป็นผู้ช่วยนายช่าง มีการ

เขียนแบบ ค านวณโครงสร้างงาน เฉพาะด้าน ศึกษาข้อกฎหมาย ศึกษาข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ระบบและการประมาณราคา ท่ีเก่ียวข้อง 2. มีการรายงานผลการด าเนิน
3. ความผิดพลาดในการควบคุม 3. ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแล โครงการให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ
งาน ติดตามและให้มีการรายงาน

เพ่ือรับทราบปัญหา

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง
เทศบาลต าบลนางแล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม ความเส่ียง วิธีการจัดการความเส่ียง ผลการด าเนินงาน ความเส่ียงคงเหลือ หมายเหตุ



แบบ RM-4
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ตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง  ดังน้ี

โครงการควบคุมป้องกัน 1. ประชาชนยังขาดความรู้ความ 1. จัดอบรมให้ความรู้ รณรงค์ 1. แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุข 1. ประชาชนบางครัวเรือนยัง
โรคไข้เลือดออกแบบมี ตระหนักในเร่ืองการดูแลส่ิงแวด ประชาสัมพันธ์ความรู้เร่ือง ประจ าหมู่บ้านและประชาชนท้ัง ไม่ตระหนักในการดูแลปรับ
ส่วนร่วม ล้อมภายในบ้านของตนเอง ท าให้ มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก 16 หมู่บ้าน เกิดความตระหนักและ สภาพแวดล้อมภายในบ้าน

ยังมีแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย 5 ป 1 ข ท้ัง 16 หมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการรณรงค์ส ารวจ ท าให้อาจมีแหล่งเพาะพันธ์ุ
พาหะน าโรค 2. ส ารวจท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุ ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย ลูกน้ ายุงลาย
2. โรคไข้เลือดออกเกิดจากยุงลาย ลูกน้ ายุงลายอย่างสม่ าเสมอทุก ท าให้ลดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย 2. ประชาชนยังคงมีการสัญจร
เป็นพาหะน าโรค ครัวเรือน 2. นวัตกรรมปูนแดงสามารถลด ไป-มาระหว่างต าบล อ าเภอ

3. ใช้นวัตกรรมปูนแดงครอบคลุม ปริมาณการเกิดลูกน้ ายุงลาย และ ต่างๆ อาจเป็นพาหะน าโรค
ท้ัง 16 หมู่บ้าน ยุงลายพาหะน าโรคได้ ไข้เลือดออกจากนอกพ้ืนท่ี

3. จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลง แพร่ระบาดในหมู่บ้านข้ึนได้
จากปี 2563 3. ยุงลายเป็นพาหะน าโรค

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง
เทศบาลต าบลนางแล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม ความเส่ียง วิธีการจัดการความเส่ียง ผลการด าเนินงาน ความเส่ียงคงเหลือ หมายเหตุ



แบบ RM-4

      เทศบาลต าบลนางแลได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง  ดังน้ี

โครงการจัดหาอาหาร งบประมาณไม่เพียงพอต่อ แจ้งโรงเรียนให้ทราบล่วงหน้า งบประมาณมีเพียงพอส าหรับอุดหนุน -
กลางวันส าหรับนักเรียน ว่ากรมส่งเสริมฯ ได้จัดสรร โครงการจัดหาอาคารกลางวันส าหรับ
ในโรงเรียนเขตพ้ืนท่ีต าบล งบประมาณส าหรับอาหาร นักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนท่ีต าบล
นางแล กลางวันให้ตามจ านวนนักเรียน นางแล

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ของทุกปี

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง
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แบบ RM-5

ความเส่ียงคงเหลือ มาตรการการบริหารจัดการ ปัญหา/อุปสรรค
โครงการ/กิจกรรม ป้จจัยเส่ียง หรือเกิดข้ึนใหม่ ความเส่ียงเพ่ิมเติม (ถ้ามี)

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ (ด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป)
โครงการมหกรรม 1. การเล่ือนการจัดกิจกรรมไม่ 3 5 3 5 1. การแพร่ระบาดของ ยุติการด าเนินงานหรือด าเนินงาน ปัจจัยการเปิด
ของดีต าบลนางแล เป็นไปตามก าหนด โรคโควิด-19 ในห้วงการแพร่ระบาดลดลง ประเทศ การเปิด

2. เกิดฝนตก ฟ้าคะนองในระหว่าง 2. สถานการณ์ จังหวัด ลดมาตร
การด าเนินงาน ฝนฟ้าคะนอง การควบคุมป้องกัน
3. รายได้ไม่คุ้มค่า มีรายได้หมุน
เวียนน้อยกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด

การทบทวนการบริหารจัดการความเส่ียงตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง
เทศบาลต าบลนางแล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าคะแนนความเส่ียง
ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ



แบบ RM-5

ความเส่ียงคงเหลือ มาตรการการบริหารจัดการ ปัญหา/อุปสรรค
โครงการ/กิจกรรม ป้จจัยเส่ียง หรือเกิดข้ึนใหม่ ความเส่ียงเพ่ิมเติม (ถ้ามี)

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ (ด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป)
โครงการรณรงค์ป้อง 1. การประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ี 3 2 2 1 - - -
กันและแก้ไขปัญหา ชุมชนยังไม่ท่ัวถึง
หมอกควันและไฟป่า 2. ประชาชนไม่เห็นความส าคัญใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า

การทบทวนการบริหารจัดการความเส่ียงตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง
เทศบาลต าบลนางแล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าคะแนนความเส่ียง
ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ



แบบ RM-5

ความเส่ียงคงเหลือ มาตรการการบริหารจัดการ ปัญหา/อุปสรรค
โครงการ/กิจกรรม ป้จจัยเส่ียง หรือเกิดข้ึนใหม่ ความเส่ียงเพ่ิมเติม (ถ้ามี)

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ (ด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป)
โครงการพัฒนาการ ประชาชนไม่มาช าระภาษีภายใน 3 4 2 3 1. ยังมีประชาชนบาง 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
จัดเก็บรายได้ สร้าง ก าหนดเวลา กลุ่มไม่ได้รับข่าวสาร ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการ
แรงจูงใจในการช าระ การประชาสัมพันธ์การ ช าระภาษีภายในก าหนดเวลา
ภาษี บริการจัดเก็บภาษีนอก 2. สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมา

สถานท่ี ช าระภาษี โดยการให้บริการจัด
2. สถานการณ์โรค เก็บภาษีนอกสถานท่ี
โควิด-19 ท าให้ประชา
ชนมาช าระเกินเวลา
ก าหนด
3. ผู้อยู่ในข่าวช าระ
ภาษีบางส่วนอยู่นอก
พ้ืนท่ี จึงไม่ได้รับข่าว
สารการประชาสัมพันธ์

การทบทวนการบริหารจัดการความเส่ียงตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง
เทศบาลต าบลนางแล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าคะแนนความเส่ียง
ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ



แบบ RM-5

ความเส่ียงคงเหลือ มาตรการการบริหารจัดการ ปัญหา/อุปสรรค
โครงการ/กิจกรรม ป้จจัยเส่ียง หรือเกิดข้ึนใหม่ ความเส่ียงเพ่ิมเติม (ถ้ามี)

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ (ด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป)
โครงการก่อสร้าง 1. มวลน้ าในฤดูฝนไม่สามารถ 1 4 1 1 - - -
ก าแพงป้องกันการ คาดการณ์ได้
กัดเซาะหนองบัวน้อย 2. ความผิดพลาดในการออกแบบ
หมู่ท่ี 13 บ้านแม่ปูคา เขียนแบบ ค านวณโครงสร้างงาน

ระบบและการประมาณราคา
3. ความผิดพลาดในการควบคุม
งาน

การทบทวนการบริหารจัดการความเส่ียงตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง
เทศบาลต าบลนางแล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าคะแนนความเส่ียง
ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ



แบบ RM-5

ความเส่ียงคงเหลือ มาตรการการบริหารจัดการ ปัญหา/อุปสรรค
โครงการ/กิจกรรม ป้จจัยเส่ียง หรือเกิดข้ึนใหม่ ความเส่ียงเพ่ิมเติม (ถ้ามี)

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ (ด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป)
โครงการควบคุมป้อง 1. ประชาชนยังขาดความรู้ความ 3 2 2 1 1. ประชาชนยังมีการ 1. จัดโครงการอบรมแกนน า -
กันโรคไข้เลือดออก ตระหนักในเร่ืองการดูแลส่ิงแวด สัญจรไป-มา นอกพ้ืนท่ี อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

แบบมีส่วนร่วม ล้อมภายในบ้านของตนเอง ท าให้ อาจเป็นพาหะน าโรค หมู่บ้าน เร่ืองการป้องกันโรคไข้

ยังมีแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย ไข้เลือดออกแพร่ระบาด เลือดออก

พาหะน าโรค ในหมู่บ้าน 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์

2. โรคไข้เลือดออกเกิดจากยุงลาย 2. โรคไข้เลือดออกเกิด ให้ประชาชนท้ัง 16 หมู่บ้าน

เป็นพาหะน าโรค จากยุงลายเป็นพาหะ
น าโรค

การทบทวนการบริหารจัดการความเส่ียงตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง
เทศบาลต าบลนางแล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าคะแนนความเส่ียง
ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ



แบบ RM-5

ความเส่ียงคงเหลือ มาตรการการบริหารจัดการ ปัญหา/อุปสรรค
โครงการ/กิจกรรม ป้จจัยเส่ียง หรือเกิดข้ึนใหม่ ความเส่ียงเพ่ิมเติม (ถ้ามี)

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ (ด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป)
โครงการจัดหาอาหาร งบประมาณไม่เพียงพอ 2 3 1 1 - - -
กลางวันส าหรับ
นักเรียนในโรงเรียน
เขตพ้ืนท่ีต าบลนางแล

การทบทวนการบริหารจัดการความเส่ียงตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง
เทศบาลต าบลนางแล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าคะแนนความเส่ียง
ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ


