
 
 

   รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลภูผาแดง 

อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธาน ี



 
 

  

ค าน า 

 

  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของเทศบาลต าบลภูผาแดง ด าเนินการ
เพ่ือลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการด าเนินงาน ซึ่งได้วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะ
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร 4 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ 
ด้านการเงิน ด้านการด าเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ อีกท้ังวางระบบในการก ากับดูแล 
ติดตาม ประเมินผล น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีผลส าเร็จ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ท าให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร 

  การรายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการผลักดันการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนจากการด าเนินการที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดท าระบบบริหารจัดการความ
เสี่ยงในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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รายงานผลการด าเนินงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลภูผาแดง อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

 

ผลการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการทบทวนความเสี่ยง 
(ผลการด าเนินงานตามแผนฯ) 

ความเสี่ยง ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

การด าเนินงานตามมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง
หมดไป 

ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ความเสี่ยงใหม่
ที่เกิดขึ้น ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1. โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัย 

ด้านการ
ด าเนินงานและ
ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ขาดอัตราก าลังใน
การให้ความ
ช่วยเหลือ
ทันท่วงที 

9 1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ป้องกันรับ
แจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง  
2. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์
ระดับการประสบภัย เสนอขอ
อนุมัติผู้บริหาร /
คณะกรรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
3. ศึกษาระเบียบกฎหมาย 
หลักเกณฑ์แนวทางการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

ด าเนินการ
แล้ว 

ต.ค.64 – 
ก.ย. 65 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

    

 
 
 
 
 



 
 

  

ผลการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการทบทวนความเสี่ยง 
(ผลการด าเนินงานตามแผนฯ) 

ความเสี่ยง ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

การด าเนินงานตามมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง
หมดไป 

ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ความเสี่ยงใหม่
ที่เกิดขึ้น ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ 
2. โครงการจัดท า
เวทีประชาคม
หมู่บ้านและต าบล
เพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล 

ด้านการ
ด าเนินงานและ
ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
การก าหนด
สัดส่วนประชาคม 
มาจากบุคคล
หลากหลายกลุ่ม/
องค์กร อาชีพ 

9 1. จัดประชุมชี้แจงสร้างความ
เข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงาน การก าหนด
รูปแบบวิธีการประชุม
ประชาคม 
2. ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมและประโยชน์ของ
การเข้าร่วมประชุมประชาคม
ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 
และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 

ด าเนินการ
แล้ว 

ต.ค.64 – 
ก.ย. 65 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

    

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

ผลการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการทบทวนความเสี่ยง 
(ผลการด าเนินงานตามแผนฯ) 

ความเสี่ยง ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

การด าเนินงานตามมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง
หมดไป 

ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ความเสี่ยงใหม่
ที่เกิดขึ้น ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ 
3. โครงการจัดท า
แผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

ด้านการ
ด าเนินงานและ
ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ปริมาณงาน
ส ารวจข้อมูล
ภาคสนามมี
จ านวนมาก 
- ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือ 

9 1. จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้
ด้านกฎหมายภาษี หน้าที่การ
ช าระภาษีกับผู้ประกอบการ
ร้านค้า 
2. ประชาสัมพันธ์แนวทาง
ขั้นตอน ระยะเวลาในการ
จัดเก็บ และรับช าระภาษี 
 

ด าเนินการ
แล้ว 

ต.ค.64 – 
ก.ย. 65 

กองคลัง     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

ผลการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการทบทวนความเสี่ยง 
(ผลการด าเนินงานตามแผนฯ) 

ความเสี่ยง ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

การด าเนินงานตามมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง
หมดไป 

ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ความเสี่ยงใหม่
ที่เกิดขึ้น ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
4. การจัดท าระบบ
บัญชีสถานศึกษา 

ด้านการ
ด าเนินงานและ
ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่มี
ความช านาญใน
การปฏิบัติงาน 
- ระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงาน 
มีการ
เปลี่ยนแปลง 
 

9 1. จัดประชุมชี้แจงสร้างความ
เข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงาน 
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบ
เพ่ิมองค์ความรู้และพัฒนา
ทักษะให้เกิดความช านาญ 
 
 

ด าเนินการ
แล้ว 

ต.ค.64 – 
ก.ย. 65 

กองการศึกษา     

 
 
 
 
 
 



 
 

  

ผลการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการทบทวนความเสี่ยง 
(ผลการด าเนินงานตามแผนฯ) 

ความเสี่ยง ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

การด าเนินงานตามมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง
หมดไป 

ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ความเสี่ยงใหม่
ที่เกิดขึ้น ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค 
5. โครงการป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ 

ด้านการ
ด าเนินงานและ
ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
- การ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและ
สิ่งของอาจไม่
เพียงพอ 
- ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือ
เท่าท่ีควร 

9 1. จัดประชุมชี้แจงสร้างความ
เข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงาน 
2. ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมให้ทั่วถึงทุกชุมชน
และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
3. ตรวจสอบความพร้อมด้าน
วัสดุ อุปกรณ์สถานที่ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 
4. ติดตาม ตรวจสอบ และ
รายงานผลการด าเนินงาน 
พร้อมทั้งเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาต่างๆต่อ
ผู้บริหาร 
 

ด าเนินการ
แล้ว 

ต.ค.64 – 
ก.ย. 65 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

    

 
 
 



 
 

  

ผลการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการทบทวนความเสี่ยง 
(ผลการด าเนินงานตามแผนฯ) 

ความเสี่ยง ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

การด าเนินงานตามมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง
หมดไป 

ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ความเสี่ยงใหม่
ที่เกิดขึ้น ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
6. โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ 

ด้านการ
ด าเนินงานและ
ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่น า
ความรู้ที่ได้ไป
สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
- ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่มีการ
รวมกลุ่มเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็ง 

9 1. จัดประชุมชี้แจงสร้างความ
เข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงาน 
2. ประชาสัมพันธ์การจัด
ฝึกอบรมให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม 
3. จัดฝึกอบรมอาชีพที่มี
ผู้สนใจ และสามารถสร้าง
รายได้ให้เพ่ิมมากข้ึน 
 
 

ด าเนินการ
แล้ว 

ต.ค.64 – 
ก.ย. 65 

กองสวัสดิการ
สังคม 

    

 
 
 



 
 

  

ผลการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการทบทวนความเสี่ยง 
(ผลการด าเนินงานตามแผนฯ) 

ความเสี่ยง ปัจจัย 
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

การด าเนินงานตามมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง
หมดไป 

ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ความเสี่ยงใหม่
ที่เกิดขึ้น ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริการพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
7. กิจกรรมด้าน
งานซ่อมแซมไฟฟ้า 
 

ด้านการ
ด าเนินงานและ
ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การติดตั้ง/
ซ่อมแซมไฟฟ้ายัง
ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือ
ความปลอดภัย
สะดวก รวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน 

9 - ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับติดตั้ง/
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้
ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอ
ส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้
นานยิ่งขึ้น 
 
 

ด าเนินการ
แล้ว 

ต.ค.64 – 
ก.ย. 65 

กองช่าง     

 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลต าบลภูผาแดง ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ด้าน

กลยุทธ์ 2) ด้านการเงิน 3) ด้านการด าเนินงาน และ 4) ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  โดยความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ มีจ านวน 7 ความเสี่ยง  ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
    ไม่มี 
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
    ไม่มี 
3. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  จ านวน 7 ความเสี่ยง  ได้แก่ 
    3.1  ขาดอัตราก าลังในการให้ความช่วยเหลือทันท่วงที 
    3.2  การก าหนดสัดส่วนประชาคม มาจากบุคคลหลากหลายกลุ่ม/องค์กร อาชีพ 

              3.3   - ปริมาณงานส ารวจข้อมูลภาคสนามมีจ านวนมาก/- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ 
              3.4   ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความช านาญในการปฏิบัติงาน 
              3.5   - การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและสิ่งของอาจไม่เพียงพอ/- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ  
                      เท่าท่ีควร 
     3.6   - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น าความรู้ที่ได้ไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามวัตถุประสงค์ของ 
                      โครงการ/- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
     3.7  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัย 
                     สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ 
     - ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
เทศบาลต าบลภูผาแดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 
 ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลต าบลภูผาแดง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 
 ในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลต าบลภูผาแดง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้ประมวลสรุปปัญหา อุปสรรคที่พบจากการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕'๖5 ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. บุคลากรยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานฯ  
 ๒. เนื่องจากในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙ ส่งผลให้จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการจ านวนมาก มีข้อจ ากัดในด้าน
สาธารณสุข ส่งผลให้สัดส่วนผลส าเร็จของโครงการต่ า 
 3. อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการท างาน การขยายตัวของชุมชนเพิ่มข้ึนรวดเร็ว ท าให้การท างานล่าช้า 
 4. งบประมาณมีอย่างจ ากัด 
        
 ผลการพิจารณารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ ยงและข้อเสนอแนะจาก คณะ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลต าบลภูผาแดง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลต าบลภูผาแดง  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5   ได้
จัดท ารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลต าบลภูผาแดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5)   เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติตามแนว
ทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลภูผาแดง  โดยมีการ
ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลภูผาแดง และมีแนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขอเทศบาลต าบลภูผาแดง  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ครั้งที่ 2/
๒๕๖5 วันที่  20  ตุลาคม  ๒๕๖5  เห็นว่าโครงการ/กิจกรรมที่ได้มีการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลสามารถด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดได้ คือ สามารถควบคุม และลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังไม่หมดไป       
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


