
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสี่ยง/ 

การจัดการ 

มาตรการการจัดการความ
เสี่ยง /แนวทาง แก้ไข 

การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน 
  -เด็ก ที่ถูกคัดเลือกเข้าเป็น
สภาเด็ก  คือเด็กนักเรียนที่
ก าลังเรียนอยู่ในระดับ ม.5 
หรือ ม.6 ของโรงเรียนน้ า
พองศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วง
ระหว่างที่ต้องทุ่มเทในการ
เรียนเพ่ือการสอบเข้าเรียน
ต่อในระดับต่อไป ส่งผลให้
เด็กเข้ามีส่วนร่วมน้อยลง 
  -สถานการณ์โรคติดต่อ   
โควิด 19  ส่งผลให้การ
ด าเนินการต่าง ๆเป็นไปได้
ยาก 

ปัจจัยภายนอก 
 -เด็กนักเรียนให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินงานของสภาเด็ก
ลดลง  เนื่องจากภาวการณ์
ระบาดของโรคติดต่อ โควิด 19 

ต่ า ด้านการ
ด าเนินงาน/ 
ยอมรับ
ความเสี่ยง 

   วางแผนการด าเนินงานไว้รอ
ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับ
การด าเนินงาน 

ด าเนินการเมื่อวันที่ 
7 ส.ค.63 โดยการ
ออกแจกหน้ากาก
ผ้าอนามัย  และ
ใบปลิวให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อ 
โควิด 19  
พร้อมท ากิจกรรม
จิตอาสาร่วมกับ 
สภ.น้ าพอง  

นิติกร  
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสี่ยง/ 

การจัดการ 

มาตรการการจัดการความ
เสี่ยง /แนวทาง แก้ไข 

การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 
  -เจ้าหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติงาน
อยู่เวรป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน และผู้อยู่เวรประจ างาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และกู้ชีพกู้ภัย  เป็น
บุคคลกลุ่มเดียวกัน ฉะนั้น
เมื่อเกิดปัญหาขึ้น 
 -สถานการณ์โรคติดต่อ  โค
วิด 19  เพ่ิม 
ภารหน้าที่ในการปฏิบัติอีก
ด้านหนึ่งในเรื่องการตั้งด่าน
คัดกรองคน 

ปัจจัยภายใน  
  -บุคลากร ต้องปฏิบัติหน้าที่ใน
หลาย ๆ หน้าที่พร้อมกัน คือ  
พนักงานป้องกัน พนักงานกู้ชีพ   
และจ านวนผู้อยู่เวรมี 4 คน/วัน 
หากต้องปฏิบัติหน้าที่พร้อมกัน  
ต้องเลือกในด้านใดด้านหนึ่ง 
เท่านั้น   

ค่อนข้างสูง ด้านการ
ด าเนินงาน/ 
กระจาย
ความเสี่ยง 

   งานป้องกันต้องเป็นหลัก 
ในเรื่องการช่วยเหลืออัคคีภัย/
อุบัติเหตุอ่ืน ๆ 
    ส่วนงานกู้ชีพ กู้ภัย 
การจายงานให้แก่ อสม. 
หรือ อปพร.ในพ้ืนที่ที่ได้รับ 
การฝึกอบรม 

ด าเนินการตั้งด่าน
โดยขอความร่วมมือ 
อปพร.ในพ้ืนที่ร่วม
ตั้งด่าน  และ อสม.
ท าการตรวจวัด
อุณหภูมิผู้ใช้รถที่
ผ่านด่านตรวจ 
17-30 เม.ย.63 

งานป้องกัน 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสี่ยง/
การจัดการ 

มาตรการการจัดการความ
เสี่ยง /แนวทาง แก้ไข 

การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.โครงการส ารวจภาคสนาม
และปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
   -เป็นการออกภาคสนาม
เพ่ือปรับปรุงแผนที่ภาษีเพ่ือ
ประกอบการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง เป็นครั้ง
แรก 

ปัจจัยภายใน 
 -การส ารวจเพื่อจัดท าระบบ
การจัดเก็บภาษีตามระเบียบตัว
ใหม่ซึ่งบังคับใช้เป็นปีแรก 
ปัจจัยภายนอก 
    -การเปลี่ยนแปลงของสถาน
ประกอบการที่มีข้ึนเนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาด โควิด19 

ต่ า 
 
 
 
 

ต่ า 

ด้านกลยุทธ์/ 
ยอมรับ
ความเสี่ยง 
 
 
ด้านการ
ด าเนินงาน/ 
ยอมรับ
ความเสี่ยง 

  วางแผนการส ารวจพื้นที่ 
ตามแนวทางที่กรมฯก าหนด 
และด าเนินการให้ทันตาม
ก าหนด 
 
   ประสาน ส านักงานที่ดิน
อ าเภอ ขอรายการ
เปลี่ยนแปลงของโฉนด เพื่อ 
การปรับปรุงรายการใน
ระบบให้เป็นปัจจุบัน 

ลงส ารวจพื้นที่จริง  
เพ่ือน ามา
ประเมินผลร่วมกับ
การขอส าเนา
รายการโฉนดกับ
ส านักงานที่ดิน
อ าเภอ   เริ่มตั้งแต่ 
พ.ย.62- ปัจุบัน 
 
 

งานพัฒนา
รายได้   
กองคลัง 
 
 
งานพัฒนา
รายได้ 
กองคลัง 

4.โครงการพัฒนาระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  -ระบบใหม่ตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด ประกอบกับ 
เป็นภาษีใหม่ คือภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

ปัจจัยภายใน 
 -การด าเนินการไม่ชัดเจน
เนื่องจากเป็นระเบียบใหม่ 
ผู้รับผิดชอบต้องเริ่มเรียนรู้ไป
พร้อม ๆ กับการปฏิบัติงาน 

ต่ า ด้านการ
ด าเนินงาน 
ประกอบ 
ด้านระเบยีบ 
/กฎหมาย/
ยอมรับ
ความเสี่ยง 

  ศึกษาระเบียบที่ได้รับ 
พร้อมทั้งเข้ารับการอบรม
เมื่อมีโครงการฝึกอบรม 
เพ่ือให้ได้แนวทางที่ชัดเจน
ในการด าเนินงาน 

ไม่ได้เข้ารับการ
อบรมเนื่องจาก
สถานการณ์
โรคติดต่อ  เป็น
เพียงศึกษาท าความ
เข้าใจกับระเบียบ
ไปพร้อม ๆ การ
ปฏิบัติ 

งานพัฒนา
รายได้ 
กองคลัง 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสี่ยง/ 
การจัดการ 

มาตรการการจัดการความ
เสี่ยง /แนวทาง แก้ไข 

การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5.โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจร คสล. ถนนสหราษฎร์
อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน) 
  -บุคลากรที่ปฏบิัติหนา้ที่ใน
การควบคุมงานก่อสร้างไม่
เพียงพอต่อปริมาณงาน 
รับผิดชอบหลายงานการในห้วง
เดียวกันและปฏบิัตินา้ที่อื่น ๆ 
ตามที่ได้รบัมอบหมายหลาย
ด้าน ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า 

ปัจจัยภายใน 
  -การปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมการก่อสร้างขาดความ
คล่องตัว เกิดความล่าช้า 

ต่ า ด้านการ
ด าเนินงาน/
กระจาย
ความเสี่ยง 

  รายงานการขาดบุคลากร 
ให้งานการเจ้าหน้าทีท่ราบ 
เพ่ือท าการก าหนดต าแหน่ง
เพ่ิม  หรือการสรรหาบุคคล
เพ่ือปฏิบัติงาน 

   กองช่างรายงาน
การขอจ านวนคน
ไปทีง่านการ
เจ้าหน้าที่ รอการ
จัดสรร 
    ส่วนการควบคุม
งาน จัดสรรเวลาให้
แต่ละโครงการ 
    

กองช่าง 

6.โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. ถนนสกุล
พานิช (ชุมชนหนองนกเขียน) 
 -ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา 
และประชาชนมีข้อพิพาทใน
เรื่องแนวเขตของการจัดท า 
ก่อให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานเนื่องจากการ
ประสานงานมีปัญหา 
ประกอบกับผู้ควบคุมงานต้อง
ปฏิบัติหน้าที่หลายด้าน 

ปัจจัยภายนอก  และภายใน 
  -การประสานงานกับประชาชนผู้
ที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่บนถนนสกลุ
พานชิ  ซึ่งจะต้องให้ความร่วมมอื
กับผู้รับเหมา ในการด าเนินการ 
ส่งผลให้การวางท่อระบายน้ ามี
ปัญหา เกิดความลา่ชา้ 

ต่ า ด้านการ
ด าเนินงาน/
ควบคุมและ
จัดการกับ
ความเสี่ยง 

  ก่อนด าเนินโครงการควร
ประชาสัมพันธ๋ให้ประชาชน
ผู้มีบ้านเรือนในแนวเขต
โครงการทราบ พร้อมทั้ง
ชี้แจงให้ผู้รับจ้างทราบถึง
ความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ 

   จัดท าป้าย
โครงการติดใน
สถานที่ก่อสร้าง 
เพ่ือให้ประชาชน
ทราบ และชี้แจง
ผู้รับเหมาก่อนการ
ลงงาน  
 
 
 

กองช่าง 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสี่ยง/
การจัดการ 

มาตรการการจัดการความ
เสี่ยง /แนวทาง แก้ไข 

การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7.โครงการนิทรรศการเรียนรู้
น าสู่โลกกว้าง 
    -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น า
ผลงานนักเรียนมาแสดง เพ่ือ
รายงานแก่ผู้ปกครอง แต่
เนื่องจากสถานการณ์
โรคติดต่อ โควิด19 ท าให้
ด าเนินการไมไ่ด้ 

 

ปัจจัยภายนอก 
-การระบาดของโรคติดต่อ โค
วิด19 ในช่วงที่จะด าเนินการ 

ต่ า ด้านการ
ด าเนินงาน/
ยอมรับ
ความเสี่ยง 

   จัดเตรียมผลงานและ
รวบรวมไว้  เมื่อมีความ
เหมาะสมและสถานการณ์
อ านวย  ด าเนินการทันที 

   ครูศูนย์เด็ก ได้
ท าการรวบรวม
ผลงานเด็ก ๆ ไว้ 
โดยได้แจกงานไว้  
และเก็บงานเมื่อ
ออกพบปะนักเรียน
เพ่ือติดตามผล 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
กอง
การศึกษา 

8.โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
   -เด็กท่ีมาร่วมงานมีจ านวน
น้อย และไม่แสดงออกหากไม่
มีของรางวัลเป็นตัว
แลกเปลี่ยน 
 

ปัจจัยภายนอก 
-มีหลายหน่วยงานจัดกิจกรรม 
ในวันเดียวกัน ท าให้เด็ก
กระจายตัว 
ไปในหลายสถานที่ 

ต่ า ด้านการ
ด าเนินงาน/
ควบคุมและ
จัดการความ
เสียง 

   เพ่ิมการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือสร้าง
แรงดึงดูดให้เด็ก ๆ และ
ผู้ปกครอง ให้ความส าคัญ
มากขึ้น 

   ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ 
พร้อมทั้งขอความ
ร่วมมือหน่วยงาน
ต่าง ๆ  และมีการ
เพ่ิมกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของเด็ก ๆ 
จากซุ้มกิจกรรม
ของเทศบาลเพ่ิมข้ึน
นอกเหนือจาก
กิจกรรมบนเวที
กลาง 

กอง
การศึกษา 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท
ความเสี่ยง/
การจัดการ 

มาตรการการจัดการความ
เสี่ยง /แนวทาง แก้ไข 

การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.โครงการเฝ้าระวังป้องกัน
โรคอุบัติการณ์ใหม่ 
  -โรคอุบัติการณ์ใหม่ คือ
โรคติดต่อไวรัส โควิด19 ซึ่งมี
ความรุนแรง ต่อชีวิต และยัง
ไม่มีวัคซีนป้องกัน 

ปัจจัยภายนอก 
   -โรคติดต่อที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน และยังไม่มีวัคซีนเพ่ือ
ป้องกันหากติดโรคมีอันตรายถึง
ชีวิต และยากต่อการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค 

ต่ า ด้านการ
ด าเนินงาน/
ยอมรับ
ความเสี่ยง 

   เพ่ิมการประชาสัมพันธ์  
การดูแลตัวเองเพ่ือลดความ
เสี่ยงของการติดโรค  และ
ลดการแพร่ระบาดของโรค 

   ประชาสัมพันธ์ 
ผ่านป้าย
ประชาสัมพันธ์ที่
ตลาด พร้อมทั้ง
แจกเอกสารแผ่น
พับ 
    ล้างท าความ
สะอาดตลาด  ถนน 
และสถานที่
สาธารณะต่าง ๆ 

กอง 
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

10.โครงการชุมชนปลอดขยะ 
   -ประชาชนได้ให้ความ
ร่วมมือในการจัดการกับขยะรี
ไซเคิลได้บ้าง จากการน าขยะ
มาขายกับเทศบาล เพ่ือน า
เป็นกองทุนฌาปนกิจ   ซึ่ง
เป็นเพียงส่วนน้อย 

ปัจจัยภายนอก 
  -สภาพแวดล้อมการเป็นชุมชน
เมือง ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของ
คนในชุมชนมีความเป็นส่วนตัว
ค่อนข้างสูง  
 

ต่ า ด้านการ
ด าเนินงาน/
ยอมรับ
ความเสี่ยง 

   เพ่ิมการประชาสัมพันธ์
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ 
ประชาชนมีจะได้รับ  

 ประชาสัมพันธ์
ผ่านผู้น าชุมชน 
และให้พนักงาน
เทศบาลร่วม
กิจกรรมเป็น
ตัวอย่างในการ
ด าเนินการ 

กอง 
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

           
             นางสุขใจ  สิริจงวัฒนา 
               หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
                 รายงาน  เมื่อ  24 กันยายน 2563 

   -6- 


