
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค ำน ำ 
 
               การบริหารจัดการความเสี่ยง  เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจ
เกิดจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน เพ่ือลดปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ใช้เป็น
แนวทางการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เพื่อให ความเสี่ยงขององค กรอยู่
ในระดับที ่สามารถยอมรับและควบคุมได  ้ และบรรลุเป้าหมาย โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน  
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  
เพ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินงาน ที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

               เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือ และ
แนวทางในการด าเนินงานให้บังเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ต่อไป 
 
 
                                                                                   คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

                                                                       เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
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ส่วนที ่๑ 
                                                          บทน ำ 
 
  สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองตลอดจนนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ เอกชน ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ท าให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องมีการปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและ
ตลอดเวลาเพ่ือที่จะท าให้องค์กรด าเนินการตามวิสัยทัศน์ นโยบายแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ท าให้องค์กรมีการวางแผนป้องกันและรองรับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  เพ่ือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  
รึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงมีนโยบายให้ความส าคัญของการน าระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ  เพ่ือให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสามารถด าเนินงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และมีภูมิต้านทานต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม เพราะระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ท าให้สามารถจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงาน  การวางแผน ป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการบริหาร
จัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ รึ่งส่งผลให้ ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีขึ้น 
วิสัยทัศน ์
   “ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่  ผู้คนน่ารัก  ฟูมฟักต านานเมือง  ลือเลื่องวัฒนธรรม” 
พันธกิจ 
  พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเมือง 
  พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
  พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 
  พันธกจิที่ 4  เพ่ิมขีดความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
       เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการพัฒนา  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 

เป้ำประสงค ์  ประกอบด้วย 
1. เพื่อพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1 เป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. เพ ื่อพ ัฒนำเศรษฐกิจ 

2.1 เพ่ือพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2.2 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 



 

3. เพ ื่อพ ัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
  3.1 ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง สร้างโอกาสเรียนรู้เท่าเทียมกันมีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต   

3.2 พัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ สืบทอดองค์
ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตแระเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.3 สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ควบคู่กับท้องถิ่นตลอดไป 
 3.4 มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ 

4. เพื่อพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 4.1 ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงและสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4.2 มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างท่ัวถึง 
 4.3 ประชาชนในท้องถิ่นเป็นสังคมท่ีเข้มแข็ง สมานฉันท์ เกื้อกูล เอ้ืออาทรต่อกัน 
 4.4 ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 4.5 จัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 4.6 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 4.7 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4.8 พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 
 4.9 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ 

5. เพื่อพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมพร้อมทั้งเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการด ารง
ชีพของมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
 5.2 สร้างจิตส านึกแบะความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.3 คืนความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศ 

6. เพื่อพัฒนำด้ำนกำรบริหำร กำรเมือง กำรปกครอง 
 6.1 เพ่ือสร้างความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
 6.2 ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 

กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
  การพัฒนาตามวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  มีจุดมุ่งหมายส าคัญที่จะท าให้การพัฒนา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเติบโตอย่างมีทิศทางที่มั่นคงเหมาะสม  ดังนั้น การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยง ทั้งปัจจัย
สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก ทั้งในส่วนที่คาดว่าจะเป็นโอกาสหรือจุดแข็ง เพ่ือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และในส่วนที่คาดว่าจะเป็นความเสี่ยงหรือภัยคุกคามหรือจุดอ่อนที่ต้องพึงระวังและแก้ไข
ต่อไปนั้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนเพ่ือพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  การจัดท าแผนการบริหารความ
เสี่ยงจึงเป็นการจัดท าอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมีการทบทวนสภาพ
ปัจจุบัน ภารกิจงาน และสภาพความเป็นไปของชุมชน และภาพความส าเร็จที่คาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกัน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริงจากหลากหลายแหล่ง และผลการด าเนินงานของเทศบาล ที่สามารถน ามาสังเคราะห์เป็น
ภาพรวมของปัจจัยสิ่งแวดล้อมส าคัญที่มีผลต่อความเสี่ยง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ก าหนดการด าเนินงานของเทศบาล 
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ส่วนที่ 2 

นโยบำย วัตถุประสงค์ เปำ้หมำย ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 
79 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้
ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  

  เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2561 และเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณในมาตรา ๓/๑ แหง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.๒๕๓๔ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. ๒๕53 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ 
บานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ อันแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพ่ือใหการบริหาร
ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ เพ่ือความต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรการการควบคุมภายในของ
หน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานติดตาม
ผลการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงได้
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการด าเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เพ่ือก ากับดูแลในการเป็นองคการที่ดี ส าหรับองคกรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเปน 
แนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนถึงขอบังคับอ่ืนๆ อยางทั่วถึง ดังนี้    
  1. ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความ
เสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 

2. มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการด าเนินงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
อย่างสม่ าเสมอ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเ อ็ด และ
สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการ
จัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและหน่วยตรวจสอบภายใน  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร มีหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม และก ากับให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

4. ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม ปฏิบัติต้นไปตัวอย่างที่ดีในเรื่องความรื่อสัตย์  
การมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

5. หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและก าหนดกิจกรรม
ควบคุมท่ีเพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนน าการควบคุมภายในไปปฏิบัติและปรับปรุงรวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการควบคุม
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ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
7. พนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทุกคน ต้องมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ดและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือค าสั่งรับผิดชอบในการแบ่งงานขององค์กร รวมถึงต้องด าเนินการวางแผน 
บริหารความเสี่ยง ป้องกันความเสี่ยงให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ส านัก/กอง และหน่วยงานก าหนดไว้ จนถึง
มีหน้าที่รายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาที่เหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นทราบเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข และ
ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 
  8. ให้มีการรายงานสรุปผลความส าเร็จการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง และการติดตามระบบการ
ควบคุมภายในเสนอผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน 90 วัน เพ่ือรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบ หนังสือสั่งการก าหนดต่อไป 

วัตถุประสงค ์
  การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จัดท าเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและเพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงที่
เพียงพอและเหมาะสม โดยวัตถุประสงค์ในการจัดแผนการบริหารความเสี่ยงมี ดังนี้ 
  1. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
  2. เพ่ือให้ได้ทราบถึงวิธีการ/แนวทางในการระบุปัจจัยเสี่ยงในระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ และระดับองค์กร 
โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิด การจัดท าแผนและการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร รวมทั้งสามารถ
ยกระดับการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  4. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญของ 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือมุ่งให้เกิดการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป 
 5. เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานสามารถป้องกันโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือหมดไป ลดผลกระทบต่อความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน และท าให้ภารกิจของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
 6. เพ่ือให้เกิดความตื่นตัวและใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
เพ่ือน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในการด าเนินงานทุกระดับ 

เปำหมำย 
1. ผูบริหารทองถิ่นและผูปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อน าไปใชในการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานประจ าปใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ก าหนดไว 
2. ผูบริหารทองถิ่นและผูปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการ

ความเสี่ยงใหอยู่ในระดับที่ยอมรับได 
3. สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใชในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
4. พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองคกรอย่างต่อเนื่อง 
5. เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขั้นตอนอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองคกร 

 6. การบริหารความเสี่ยงใหไดรับการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมองคกร 
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ประโยชน์ของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยให้ผู้บริหารตระหนัก
ถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 2. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็น
แหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ รึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงรึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการ
ตอบสนองต่อเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 
 3. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงท าให้รูปแบบการตัดสินใจใน
ระดับปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินงาน เป้าประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
 4. ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละ
กิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ า 
และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
 5. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในการบรรลุเปาหมาย
ตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ (ภารกิจ) และเป้าหมายตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของส่วนราชการ โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานโดยผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการก าหนด
นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2  วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง ที่สงผลกระทบหรืออาจสรางความเสียหาย 
(ท้ังที่เปนตัวเงินและไม่เปนตัวเงิน)  หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ 
และเปาหมายตามแผนด าเนินงานประจ าปของส่วนราชการ พรอมทั้งมีการจัดล าดับความส าคัญของปจจัยเสี่ยง 
โดยด าเนินการ  ดังนี้ 
- จัดใหความรูเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร 
- จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยท าการระบุปจจัยเสี่ยง  วิเคราะหความเสี่ยง และจัดล าดับความ   
  เสี่ยง  
ขั้นตอนที่ 3  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากผูบริหารระดับสูงของเทศบาล สื่อสาร/ 
ท าความเขาใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รวมทั้งก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลและแจงเวียนให้ 
กับทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยง ควรก าหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแกไข ลด 
หรือปองกันความเสี่ยงใหครอบคลุมทุกด้าน  
ขั้นตอนที่ 4  ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององคกรและใหมีการก ากับติดตามประเมินผลการ ด าเนินงาน
ตามแผนอยา่งครบถวนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแกไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่าง ด าเนินการและน าเสนอ 
ผูบริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างนอยปละ 1 ครั้ง  
ขั้นตอนที่ 5  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง และ 
จากที่ไดด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจ าแนกระหว่างปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม /บริหาร จัดการและ 
ปจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการใหอยู่ในระดับท่ียอมรับได ทั้งนี้ จะตองมีการก าหนดขอเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงแผนเพ่ือใชในการด าเนินงานในปต่อไปและน าเสนอต่อผูบริหาร 
 
 

5 



 

โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง 
  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนถึงบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ไว้ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภำพที่ 1 แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
 
 
 
หมายเหตุ                            หมายถึง เส้นทางการสั่งการ 
 
                                           หมายถึง เส้นทางการให้ค าแนะน า/ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

นำยกเทศมนตรี/คณะผู้บริหำร 

ปลัดเทศบำล/รองปลัดเทศบำล 

หัวหน้ำส ำนัก/ผู้อ ำนวยกำรกอง 

พนักงำนเทศบำล 

หน่วยตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

6 



 

บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
   

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  มีนโยบายก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้องในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดังนี้  
 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1. นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยง 
2. ก ากับนโยบายและให้ค าเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง 
 

2.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

1. จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้หน่วยงาน  
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและถ่ายทอดการบริหารความ
เสี่ยงลงสู่หน่วยงาน 
3. ควบคุม ติดตาม การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงเพ่ือลด
ระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือหมดไป  
4. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อ
นายกเทศมนตรี  
 

3.หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

1. ให้ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด  
2. สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงานและรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ  
3 .ติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

กระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 

4. ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล 1. สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของนายก เทศมนตรี 
3. ควบคุม ติดตามการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง  
4. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความส าคัญของ
การบริหารความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน  
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

5. หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  1. ประเมินขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของส านัก/กองตาม 
นโยบายและคู่มือของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลงสู่การ
ปฏิบัติ  
2. ควบคุมและประสานงานการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง
ของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด   
3. ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเพ่ือจัดท า 
แผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและประสานงาน 
ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงานย่อยและระดับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
รายงานเสนอและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
หน่วยตรวจสอบภายใน มาวิเคราะห์ ปรับแผนและ แนวทางการ
บริหารความเสี่ยงในปีถัดไป 

6.พนักงานเทศบาล 1. น าโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม  
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดท าแผนความ
เสี่ยงระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ 
3. ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
4. จัดท าแบบประเมินความเสี่ยงเสนอหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการ
กองเพ่ือรวบรวมประเมินในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป 
5. น าข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบภายในมา
วิเคราะห์ ปรับแผนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 



 

 

ส่วนที่ 3 
ควำมรู้และแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

หลักกำรแนวคิดกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำครัฐ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 “การบริหารราชการต้องเป็นไป เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ
ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร ให้แก่ท้องถิ่น   การกระจายอ านาจ 
การตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546) โดยเฉพาะ อย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของ 
แต่ละภารกิจ”การบริหารความเสี่ยงในภาครัฐจึงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบภาครัฐ (Public Accountability) ที่มีต่อ
ประชาชนและทรัพย์สินของประเทศ อันจะน ามารึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จาก พ.ร.บ. 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้างต้น ท าให้ภาครัฐในปัจจุบันจ าเป็นต้อง บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมาก
ขึ้นกว่าเดิมและต้องเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 
ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงมีส่วนอย่างยิ่ง ในการป้องกันการไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน และป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ท าให้การบริหารจัดการภาครัฐมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วย การบริหารความเสี่ยงนอกจากเป็น
การบริหาร เชิงป้องกัน (Preventive Management) แล้ว การบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนส าคัญต่อการบริหาร  
เชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization - HPO) การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการเน้นความส าคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะ
ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การได้วางไว้ ส านักงาน ก .พ.ร. ได้ระบุบทบาทของ การบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้ คือ  
“การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเครื่องมือส าคัญในการประเมินประเด็น ยุทธศาสตร์ และรวมถึงวัตถุประสงค์ คุณภาพการ
ให้บริการ การน าระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ ใช้อย่างจริงจัง โดยให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบาย และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล มีการก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 
ที่ชัดเจน ให้วัดผลในทุกระดับตั้งแต่ ระดับองค์การไปจนถึงระดับบุคคล” 

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามแนวทางของส านักงาน ก.พ.ร. จึงมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญในการผลักดัน ให้หน่วยงานราชการเน้นความส าคัญ
เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานว่ามีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เมื่อสอดคล้องกันแล้ว หน่วยงานราชการควรมีการด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานนั้น สามารถด าเนินกิจกรรมได้ส าเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นั้นๆ  ได้ 
ส านักงาน ก.พ.ร.  ได้เริ่มสนับสนุน ให้หน่วยงานราชการของไทยด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มครั้งแรกในปี 
พ.ศ. 2549  และประกาศ ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานใน
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  
ตามมาตรฐาน COSO  เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/โครงการ ที่ส าคัญ  
รึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล กรมบัญชีกลางได้มีการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยค านึงถึง
การบรรลุเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือผลักดันการด าเนินงาน
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน รึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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นิยำมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การประเมิน การจัดการ การติดตาม  ประเมินผล และการ
สื่อสารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือกระบวนการด าเนินงานขององค์กร ตลอดจนการประกอบกันอย่าง
ลงตัวของวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการและโครงสร้างขององค์กร รึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
บริหาร  

ควำมเสี่ยง  หมายถึง เหตุการณ์/การกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย
ตามภารกิจหลักที่ก าหนด 

กำรระบุควำมเสี่ยง  หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ต่อเป้าหมาย/วัตถุประสงค์
ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก องค์กรทุกด้าน เช่น ด้านการ
ด าเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

กำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง  หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัจจัย และผลกระทบ ของความเสี่ยง  
โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหาย ทั้งทีเ่ป็นตัวเงินและ
ไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา  
ด้านความส าเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด แต่ละปัจจัยเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง  หมายถึง  ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของ 
          ล ำดับควำมเสี่ยง  หมายถึง  ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มา
จัดล าดับความส าคัญ เพ่ือน ามาจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง 

ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการ ความเสี่ยงสูง  
อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือ การควบคุม และ 
ไม่อาจเลือกใช้วิธีอ่ืนได้ 

ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากท่ีได้มีการจัดวาง กิจกรรมควบคุมภายใน
และการจัดการความเสี่ยงแล้ว 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง หมายถึง แผนที่ส่วนราชการก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการก าหนดระบบ การบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท าให้ เกิดความเสียหาย เพ่ือให้
ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 

ควำมเสี่ยงโครงกำร หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ท่ีหากเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุตาม
เป้าประสงค์ของโครงการ 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำร หมายถึง กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและข้ันตอน ของการระบุ
ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง ในการสนับสนุน การวางแผนและ
การด าเนินโครงการให้ค านึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับทรัพยากร 
ที่องค์กรมี และส่งผลให้โครงการนั้นสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผล ตามเป้าประสงค์ท่ีได้วางไว้ 
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การประเมินผลการควบคุม
และการจัดการความเสี่ยง 

        การติดตามประเมินผล 
และการรายงานผล 

การวิเคราะห์และ
จัดล าดับความส าคัญ
ของความเสี่ยง 

การทบทวนการบริหาร 
      ความเสี่ยง 

การระบคุวามเสี่ยง 

 
โครงสร้ำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงประกอบด้วย 8  องค์ประกอบ 
1. สภำพแวดล้อมภำยใน คือ แนวนโยบายโดยทั่วไปขององค์กรปรัชญาการจัดการความเสี่ยงที่ประกอบด้วยสถานภาพ
ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและการควบคุม ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
2. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ คือ ต้องมีอยู่ก่อนที่จะระบุเหตุการณ์ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ การจัดการความเสี่ยง
ช่วยให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารมีกระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์อยู่พร้อมแล้ว และวัตถุประสงค์ที่เลือกช่วยสนับสนุนพันธกิจ
ขององค์กรและสอดรับกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
3. กำรระบเุหตุกำรณ์ คือ ต้องครอบคลุมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในอันจะมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
4. กำรประเมินควำมเสี่ยง คือการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
และวิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ การประเมินความเสี่ยงจะต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็น
ตัวก าหนดความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร ขณะที่การประเมินอาจเป็นได้ทั้งเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ และต้องครอบคลุมทั้ง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติก่อนหน้าการจัดการและความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากการจัดการแล้ว 
5. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง อาจเป็นได้ทั้งการหลีกเลี่ยง การลด การหาผู้ร่วมรับ หรือการยอมรับ 
6. กิจกรรมควบคุม ประกอบด้วยนโยบายที่เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่ท าให้นโยบายบังเกิดผล รึ่งจะช่วยให้มั่นใจ
ว่าได้มีการด าเนินการตามแนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้วางไว้เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการรายงานและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
7. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยสารสนเทศคือการระบุ บันทึก และจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงไว้และ
สื่อสารในรูปแบบและกรอบเวลาที่ช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนได้ 
8. กำรติดตำมประเมินผล คือ การติดตามประเมินความเสี่ยงขององค์กร โดยประเมินแต่ละองค์ประกอบของการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรที่มีอยู่จริง ตามช่วงเวลาที่ก าหนดและน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการจัดการความเสี่ยงของ
องค์กรตามความจ าเป็น 

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย 
1. การระบุความเสี่ยง 
2. การวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
3. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง 
4. การติดตามประเมินผล และการรายงานผล 
5. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
6. การสื่อสาร 
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1. กำรระบุควำมเสี่ยง 
การระบุความเสี่ยงโครงการ  เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจจะเป็นปัญหา อุปสรรค รึ่งอาจจะ

ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของกรมหรือไม่ โดยพิจารณาได้จากการระดมความคิดเห็น ของผู้รับผิดชอบโครงการ  
การสัมภาษณ์ และจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ ข้อมูลในอดีต ในการระบุความเสี่ยง
จะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก 

- ปัจจัยเสี่ยงภำยใน  หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการ
บริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคลากร เป็นต้น 

- ปัจจัยเสี่ยงภำยนอก  หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น 
นอกจากนี้ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยง  4  ประเภท ดังนี้ 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ 
ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับ และโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือ 
การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างแท้จริง 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการ
ปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายใน ขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผล ตอ่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การ
บริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ
การเงินขององค์กร 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบต่างๆ 
โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้ว ต้องน าแนวคิด เรื่องธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ที่เก่ียวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้แก่ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
2.  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
3.  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
4. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
5. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
6. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
7. หลักนิติธรรม (Rule of law) 
8.  หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
9.  หลักความเสมอภาค (Equity) 
10. หลักการมุ่งฉันทามติ (Consensus Oriented) 
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2. กำรวิเครำะห์และจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุของ ความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งท่ี
เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อองค์กร ผู้รับบริการ บุคลากร เวลา เพ่ือจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยง 

2.1 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ประกอบด้วย 
   กำรประเมินโอกำสและผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น  โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง และประเมินระดับ

ความรุนแรง เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ภายหลังจากมี
มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินงานผ่านมาแล้ว 

    โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ หมายถึง ความเป็นไปได้หรือความถี่ท่ีจะเกิดความเสี่ยง โดยโอกาสแบ่งออกเป็น 
 5 ระดับ ได้แก่ น้อยมาก  น้อย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก  โดยประเมินจากขอบเขตของ ผลกระทบดังนี้ 

เกณฑ์การประเมินโอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ์ 
ระดับ โอกำสทีจ่ะเกิด ควำมถี่ในกำรเกิดเหตุกำรณ์ ควำมน่ำจะเป็น ควำมน่ำจะเป็นในกำรเกิด 

เหตุกำรณ์ 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 0-20% ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย 
2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง มากกว่า 20%-40% มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง มากกว่า 40%-60% มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง มากกว่า 60%-80% มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก 
5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า มากกว่า 80%-100% มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก 

 
ผลกระทบ หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็น การพิจารณาระดับความรุนแรงและ
มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ ร่ึงแบ่งระดับของ ผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย 
ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของ ผลกระทบ ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (เป็นตัวเงิน) 
ระดับ ผลกระทบ มูลค่ำควำมเสียหำย 

1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 หมื่นบาท 
2 น้อย >10,000 หมื่นบาท – 50,000 หมื่นบาท 
3 ปานกลาง > 50,000 หมื่นบาท – 100,000  แสนบาท 
4 สูง > 100,000  แสนบาท – 500,000  แสนบาท  
5 สูงมาก > 500,000  แสนบาท 

 
เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (ไม่เป็นตวัเงิน) 

ระดับ ผลกระทบ   ผลกระทบต่อ 
ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ องค์กร 

1 น้อยมาก ไม่มีการสูญเสีย น้อยมากหรือไม่มี ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล 
2 น้อย สูญเสียเล็กน้อย ค่อนข้างน้อย ส่งผลกระทบในหน่วยงาน ภายใต้ส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน 
3 ปานกลาง สูญเสียปานกลาง บางส่วน ส่งผลกระทบระดับส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม 
4 สูง สูญเสียค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ส่งผลกระทบระดับองค์กร 
5 สูงมาก สูญเสียมาก มาก ส่งผลกระทบไปยังภายนอกองค์กร 
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ระดบัควำมเสีย่ง = ระดับโอกำส x ระดับควำมรนุแรง 

 
ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพ่ือเป็นข้อมูล

สนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังการจัดการ
ความเสี่ยง เมือ่ท าการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ท าการค านวณระดับของ
ความครั้งที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 

 
2.2 กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ให้พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง (ความถี่ของโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง) และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัว
เงินและไม่เป็นตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยง น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มาจัดล าดับความส าคัญในการจัดการ
ความเสี่ยงภายหลังจากท่ีได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว โดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ร่ึงแบ่งเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้ 

 
แผนภูมิควำมเสี่ยง 

 
5 

    4 

3 

2 

1 

     

     

     

     

     

              1       2        3        4        5 

 

กรอบการก าหนดระดับความเสี่ยงตามเชตสี (zone) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผ
ล
ก
ร
ะท

บ
 

โอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
ระดับความเสี่ยงสูง 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
ระดับความเสี่ยงน้อย 
ระดับความเสี่ยงน้อยมาก 
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จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า กรมบัญชีกลางได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) รึ่งแบ่งเป็น 5 

ระดับ รึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการก าหนด เพิ่มเติม ตามนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 

ระดับควำมเสี่ยง เขตสี (zone) มำตรกำรในปัจจุบัน มำตรกำรเพิ่มเติม 
ระดบัน้อยมาก 

(1) 
ฟ้า  กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการใน

การ จัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน
อาจจะ เพียงพอแล้วให้ติดตามการ
ด าเนินการเป็นระยะๆ 
 

ไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุม
ภายใน/ มาตรการจัดการความครั้ง
เพ่ิมเติมอีก หรือ อาจจะมีได้หากไม่ใช้
ทรัพยากรเพ่ิมเติมหรือมีแผนงานอ่ืน
รองรับอยู่แล้ว 
 

ระดับน้อย 
(2-3) 

เขียว 

 
 
 

กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการใน
การ จัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน
อาจจะเพียงพอ แล้วให้ติดตามการ
ด าเนินการเป็นระยะๆ 

ไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุม
ภายใน/ มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพ่ิมเติมอีก หรือ อาจจะมีได้หากไม่ใช้
ทรัพยากรเพ่ิมเติมหรือมีแผนงานอื่น
รองรับอยู่แล้ว 
 

ระดับปานกลาง 
(4-9) 

เหลือง ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจ
เพ่ิมเติม ความเข้มข้นในการ
ด าเนินการตามกิจกรรม ควบคุม
ภายใน/มาตรการในปัจจุบัน 

ไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุม
ภายใน/ มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพ่ิมเติมอีก หรือ อาจจะมีได้หากไม่ใช้
ทรัพยากรเพ่ิมเติมหรือมีแผนงานอื่น
รองรับอยู่แล้ว 
 

ระดับสูง 
(10-19) 

ส้ม ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจ 
เพ่ิมเติมความเข้มข้นในการ
ด าเนินการตามกิจกรรมควบคุม 
ภายใน/มาตรการในปัจจุบัน 
 

จ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมกิจกรรม
ควบคุมภายใน/ มาตรการโดยหากมี
ข้อจ ากัดในด้านทรัพยากรในการ
จัดการ 
ความเสี่ยง ให้มีความส าคัญในระดับ
รอง 

ระดับสูงมาก 
(20-25) 

แดง 
 

ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจ 
เพ่ิมเติมความเข้มข้นในการ
ด าเนินการตาม กิจกรรมควบคุม
ภายใน/มาตรการในปัจจุบัน 

จ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมมาตรการ  
โดยหากมีข้อจ ากัดในด้านทรัพยากร
ในการจัดการความเสี่ยง ให้มี
ความส าคัญในระดับที่สูงกว่า และ
ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการ
ติดตาม การ ด าเนินการของกิจกรรม
ควบคุมภายใน/ 
มาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
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3. กำรประเมินผลกำรควบคุมและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

3.1 กำรประเมินผลกำรควบคุม เป็นการด าเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดล าดับความ
เสี่ยงแล้ว ให้น าความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผล เพียงพอหรือไม่ และสามารถลด
หรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พอใช้ ต้องปรับปรุง ดังนี้ 
 

ยอมรับได้   ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ 
พอใช้   ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้ 

ต้องปรับปรุง   หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้ 
 

3.2 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นกระบวนการด าเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส ที่จะท าให้ 
เกิดความเสียหาย เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ใน ระดับที่สามารถ 
รับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ 
ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธี ดังนี้   

วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ยอมรับความเสี่ยง 
(Risk Retention) 

เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง 
อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงทีม่ีสาเหตุจาก 
ปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอ่ืนได้ 

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(Risk Avoidance) หรือกระบวนงานอย่างสูง รึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอ่ืน โดยอาจควบคุมได้ด้วย 

 การยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม 
ถ่ายโอนความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงทีย่อมรับไม่ได้ ต้องด าเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน เช่น 

(Risk Transference) จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
 - ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/ 
 วินาศภัย 
 - ความเสี่ยงที่ต้องด าเนินการในเรื่องท่ีไม่มีความช านาญ 
 - ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจ ากัด เป็นต้น 

ควบคุม/ลดความเสี่ยง 
(Risk Control) 

- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ รึ่งได้รับผลกระทบจาก 

 ปัจจัยภายในและอยู่ภำยใต้กำรควบคุมขององค์กรได้แก ่การควบคุมภายใน 
 - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรบัไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและ 

 ผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัย 
 ภายนอกและมิได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ 
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3.3  กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานน าผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และจัดล าดับ

ความส าคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป 
4. กำรติดตำมประเมินผล และกำรรำยงำนผล 

4.1 กำรติดตำมประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการด าเนินการ ตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

4.2 กำรจัดท ำรำยงำนผล เป็นการรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในขั้นตอน ระบุ 
ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดล าดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ และ 
การก าหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานดังนี้ 

1) การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-1) 
2) การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-2) 
3) แผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-3) 
4) การติดตามการจดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-4) 

5. กำรทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นการทบทวนกระบวนการบริหารความเสียง โดยวิเคราะห์ และประเมินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการด าเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผล
หรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยใช้แบบ RM-1 - RM-3 เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป 
6. กำรส่ือสำร เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอน การสื่อสารมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ทุกฝ่าย 
ที่เก่ียวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยง ของโครงการ ทางเลือกในการลดปัญหา
ความเสี่ยง ข้อมูลของความเสี่ยงในลักษณะต่างๆ และท าการตัดสินใจได้ดีท่ีสุดภายใต้ข้อจ ากัดของแต่ละโครงการ รึ่งการ
ติดต่อสื่อสารและเอกสารทีเ่กี่ยวข้องนับว่ามีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงของแต่ละโครงการ 
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ส่วนที่ 4   
        แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 

           ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ไดด าเนินการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง จัดล าดับความเสี่ยงที่ได
จากการวิเคราะห เพ่ือประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยเรียงล าดับความเสี่ยงจาก
มากที่สุดไปหาความเสี่ยงน้อยที่สุดได้ ดังนี้ 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ โครงกำร/กิจกรรม ระดับควำมเสี่ยง วิธีกำรตอบสนอง 
ควำมเสี่ยง 

ส านักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปรับลดการใช้พลังงาน 12.21 
ระดับสูง 

ยอมรับความเสี่ยง 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูล
ฝอย 

11.95 
ระดับสูง 

ยอมรับความเสี่ยง 

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

11.86 
ระดับสูง 

มีกิจกรรม 
ควบคุมความเสี่ยง 

 
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม พัฒนาศักยภาพบุคลากร 11.30 

ระดับสูง 
มีกิจกรรม 

ควบคุมความเสี่ยง 
 

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ เข้าค่ายวิชาการ 10.17 
ระดับสูง 

ยอมรับ  
มีกิจกรรม 

ควบคุมความเสี่ยง 
 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงาน
แนะแนว 

9.91 
ระดับปานกลาง 

ยอมรับความเสี่ยง 

กองช่าง การเฝ้าระวังคุณภาพน้ าในบึงพลาญชัย 9.56 
ระดับปานกลาง 

ยอมรับความเสี่ยง 

กองสวัสดิการสังคม การจัดท าระบบและข้อมูลชุมชน ระดับ9.34 
ปานกลาง 

ยอมรับความเสี่ยง 

ส านักการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 8.56 
ระดับปานกลาง 

ยอมรับความเสี่ยง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า พัฒนาปรับปรุง ร่อมแรมอาคารสถานที่แหล่ง
เรียนรู้ภูมิทัศน์ภายในศูนย์ 

8.47 
ระดับปานกลาง 

หลีกเลี่ยง 
มีกิจกรรม 

ควบคุมความเสี่ยง 
 

โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ 8.17 
ระดับปานกลาง 

ยอมรับ  
มีกิจกรรม 

ควบคุมความเสี่ยง 
 

18
8 



 

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ โครงกำร/กิจกรรม ระดับควำมเสี่ยง วิธีกำรตอบสนอง 
ควำมเสี่ยง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
เมืองร้อยเอ็ด 

สนุกกับภาษา 7.69 
ระดับปานกลาง 

ยอมรับความเสี่ยง 

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

6.69 
ระดับปานกลาง 

ยอมรับ  
มีมาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
 

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง พัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 6.65  
ระดับปานกลาง 

 

ยอมรับความเสี่ยง 

โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 6.08 
ระดับปานกลาง 

ยอมรับ  
มีกิจกรรม 

ควบคุมความเสี่ยง 
 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การติดตาม ควบคุม ครุภัณฑ์ กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

6.08 
ระดับปานกลาง 

ยอมรับความเสี่ยง 

กองคลัง การเบิกจ่ายเงิน 5.78 
ระดับปานกลาง 

ยอมรับความเสี่ยง 

สถานธนานุบาลเทศบาล 
เมืองร้อยเอ็ด 

งานจ าน าทรัพย์หลุดจ าน า 
 

5.43 
ระดับปานกลาง 

ยอมรับความเสี่ยง 

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน อาหารกลางวัน 4.91 
ระดับปานกลาง 

ยอมรับ  
มีกิจกรรม 

ควบคุมความเสี่ยง 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการ :  การเฝ้าระวังคุณภาพน  าในบึงพลาญชัย  
วัตถปุระสงค์ : เพ่ือป้องกันไม่ให้น  าในบึงพลาญชัยเน่าเสีย 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ปริมาณสัตว์น  ามีการตายน้อยลง 
หน่วยงาน :  งานสวนสาธารณะ   กองช่าง   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

 
 

กิจกรรม 
 

(1) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

(2) 

 
 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C/  
G1 - G10) 

(5) 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยง 

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(11) 

  1.การหว่านปูนโดโลไมด์  -เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน  า
ให้เกิดสมดุลไม่เน่าเสีย 

 - อาจเกิดน  าเน่าเสียใน    
บึงพลาญชัย 

 -ระยะเวลาและสภาพดินฟ้า
อากาศท่ีเกิดการรวมตัวของ
สาหร่ายสีเขียวบนผิวน  า 
 -สาเหตุท าให้น  ามีกลิ่นเน่าเสีย  

ความเสี่ยงด้าน 
การด าเนินงาน 

(Operational Risk 
: O) 

     
     - 

     
    

    
    3 

 
    2 

 
    6 

 
ปาน
กลาง 

  2.การเพ่ิมออกซิเจนในน  า  -เพ่ิมออกซิเจนในน  าให้
สัตว์น  าสามารถด ารงอยู่ได้ 
-เพ่ือให้เกิดน  าใสไม่มี
ตะกอนขุ่น 

 -อาจท าให้สัตว์น  าตายได้  
ขาดความสมดุล 
ในระบบนิเวศน์ 

 -สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม
ภายนอก 

ความเสี่ยงด้าน 
การด าเนินงาน 

(Operational Risk 
: O) 

     
     - 

     
    

    
    4 

 
    4 

 
    16 

 
สูง 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการ : การเฝ้าระวังคุณภาพน  าในบึงพลาญชัย 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันไม่ให้น  าในบึงพลาญชัยเน่าเสีย 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ปริมาณสัตว์น  ามีการตายน้อยลง 
หน่วยงาน :  งานสวนสาธารณะ   กองช่าง   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

 
กิจกรรม 

(1) 
ระบุปัจจัยเสี่ยง 

(2) 
ล าดับความเสี่ยง 

(3) 
โอกาส 

(4) 
ค าอธิบาย 

(5) 
ผลกระทบที่ได้รับ 

(6) 
ค าอธิบาย 

(7) 
 1.การหว่านปูนโดโลไมด์ 
 

 -ระยะเวลาและสภาพดินฟ้า
อากาศท่ีเกิดการรวมตัวของ
สาหร่ายสีเขียวบนผิวน  า 
 -สาเหตุท าให้น  ามีกลิ่นเน่าเสีย 
 

ปานกลาง      3  -มีโอกาสในการเกิดขึ นปานกลาง             2  -ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย 
                        

 2.การเพ่ิมออกซิเจนในน  า  -สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม
ภายนอก 

สูง      4  -มีโอกาสในการเกิดขึ นมาก             4  -ส่งผลกระทบค่อนข้างมาก 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการ : การเฝ้าระวังคุณภาพน  าในบึงพลาญชัย 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันไม่ให้น  าในบึงพลาญชัยเน่าเสีย 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ปริมาณสัตว์น  ามีการตายน้อยลง 
หน่วยงาน :  งานสวนสาธารณะ   กองช่าง   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

กิจกรรม ปัจจยเสี่ยง ล าดับ  
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมภายใน  
หรือการจัดการที่มีอยู่ 

(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
เพียงพอ พอใช้ ต้อง 

ปรับปรุง 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

 1.การหว่านปูนโดโลไมด์ 
 

 -ระยะเวลาและสภาพดินฟ้า
อากาศท่ีเกิดการรวมตัวของ
สาหร่ายสีเขียวบนผิวน  า 
 -สาเหตุท าให้น  ามีกลิ่นเน่าเสีย 

ปานกลาง  
-หว่านปูนโดโลไมด์ เพ่ือปรับสภาพ
น  า 

 

       
       

                  
                - 

 2.การเพ่ิมออกซิเจนในน  า  -สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม
ภายนอก 

สูง                    
-เพ่ิมออกซิเจนในน  าโดยการเปิดน  าพุ
และขับเรือวนไป-มา 

 
       

   
                -    
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการ : การเฝ้าระวังคุณภาพน  าในบึงพลาญชัย 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันไม่ให้น  าในบึงพลาญชัยเน่าเสีย 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ปริมาณสัตว์น  ามีการตายน้อยลง 
หน่วยงาน :  งานสวนสาธารณะ   กองช่าง   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
(9) 

 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/  
ผู้รบผิดชอบ 

(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีกเลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม 
ควบคุม 

(7) 

แผน/ 
มาตรการ 

(8) 
 1.การหว่านปูน
โดโลไมด ์

 - ระยะเวลาและสภาพดิน
ฟ้าอากาศที่เกิดการรวมตัว
ของสาหร่ายสีเขียวบนผิวน  า 

 -สาเหตุท าให้น  ามีกลิ่น 
เน่าเสีย                  

  
ปานกลาง 

 
 

 
- 

 
- 

 
 

 
- 

-หว่านปูนโดโลไมด์ เพ่ือปรับ
สภาพน  า 
-เพ่ิมออกซิเจนในน  าโดยการ
เปิดน  าพุและขับเรือวนไป-
มา 

-ท าให้สภาพน  า
สะอาดขึ นเพ่ิม
ออกซิเจนมาก
ขึ นลดปริมาณ
การตายของ
สัตว์น  า 

-เฝ้าระวัง
ความเสี่ยง 
ทุกช่วงเวลา 
งานสวน 
สาธารณะ    

- เหตุผลเนื่อง 
จากมีการลด
ความเสี่ยงและ
ควบคุมไม่ให้
เกิดน  าเน่าเสีย
ได้ ตาม
เป้าหมาย 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการ : การเฝ้าระวังคุณภาพน  าในบึงพลาญชัย 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันไม่ให้น  าในบึงพลาญชัยเน่าเสีย 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ปริมาณสัตว์น  ามีการตายน้อยลง 
หน่วยงาน :  งานสวนสาธารณะ   กองช่าง   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการจัดการ

ความเสี่ยง 
(9) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/  
ผู้รบผิดชอบ 

(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีกเลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม 
ควบคุม 

(7) 

แผน/ 
มาตรการ 

(8) 
 2.การเพ่ิม
ออกซิเจนในน  า 

 - สภาพอากาศและ
สิ่งแวดล้อมภายนอก 
 

 
สูง 

 
 

 
- 

 
- 

 
 

 
- 

- การเปิดน  าพุเป็นเวลา 
- การเปิดน  าตกเป็นเวลา 
- การขับเรือวนไป-มา  
วันละ 8 - 10 รอบ 

 
 
 
 

-ช่วยเพิ่มออกซิเจน
ในน  า ลดการตาย
ของสัตว์น  า 

-เฝ้าระวังทุก
ช่วงเวลา 
งานสวน 
สาธารณะ    

- 
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แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน  งานสวนสาธารณะ  กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

โครงการ   การเฝ้าระวังคุณภาพน  าในบึงพลาญชัย 

กิจกรรม 
 

กิจกรรมที่พบ 
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของมาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.การหว่าน
ปูนโดโลไมด์ 

   - ระยะเวลา
และสภาพดินฟ้า
อากาศท่ีเกิดการ
รวมตัวของ
สาหร่ายสีเขียว
บนผิวน  า 
 -สาเหตุท าให้
น  ามีกลิ่นเน่าเสีย                  

-หว่านปูนโดโลไมด์  
เพ่ือปรับสภาพน  า 
-เพ่ิมออกซิเจนในน  า
โดยการเปิดน  าพุและ
ขับเรือวน ไป-มา 

-ท าให้สภาพน  า
สะอาดขึ นเพ่ิม
ออกซิเจนมากขึ นลด
ปริมาณการตายของ
สัตว์น  า 

            งานสวน 
สาธารณะ 

จากวัสดุ
การเกษตร 
งานสวนฯ 
300,000.- 

 

2.การเพ่ิม
ออกซิเจน 
ในน  า 

-สภาพอากาศ
และสิ่งแวดล้อม
ภายนอก 

 

การเปิดน  าพุเป็นเวลา 
-การเปิดน  าตกเป็น
เวลา 
-การขับเรือวนไป-มา 
วันละ8-10 รอบ 

 

-ช่วยเพิ่มออกซิเจน 
ในน  า ลดการตาย 
ของสัตว์น  า 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
    โครงการ : ปรับลดการใช้พลังงาน 
    วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น  ามัน/น  าประปา/โทรศัพท์) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัด 
    ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ลดปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิง /ไฟฟ้า /น  าประปา /โทรศัพท์ ของทุกกอง ฝ่าย สถานศึกษาของเทศบาลในสังกัด ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับ 

                              ค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
    หน่วยงาน :  ส านักปลัดเทศบาล 

 
 

กิจกรรม 
 

(1) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

(2) 

 
 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C/  
G1 - G10) 

(5) 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยง 

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(11) 

 ปรับลดการใช้พลังงาน 
 ของหน่วยงานในสังกัด 

 เพ่ือให้การใช้พลังงาน    
 (ไฟฟ้า/น  ามัน/น  าประปา/  
 โทรศัพท์) เป็นไปอย่างมี 
 ประสิทธิภาพ คุ้มค่าและ 
 ประหยัด 

 การตรวจสอบในกรณี 
 มีการใช้ที่สูงผิดปกติ  
 ของพลังงานแต่ละ 
 ประเภทท าได้ล่าช้า 

 ข้อมูลที่ใช้เป็นฐานในการ 
 เปรียบเทียบการใช้พลังงาน 
 แต่ละประเภท (ใบแจ้งค่าใช้ 
 บริการ) จากผู้ให้บริการล่าช้า 

ความเสี่ยงด้าน 
การด าเนินงาน 

(Operational Risk 
: O) 

  5 3 15 สูง 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  : การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
    โครงการ : ปรับลดการใช้พลังงาน 
    วัตถุประสงค ์: เพ่ือให้การใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น  ามัน/น  าประปา/โทรศัพท์) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัด 
    ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ลดปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิง /ไฟฟ้า /น  าประปา /โทรศัพท์ ของทุกกอง ฝ่าย สถานศึกษาของเทศบาลในสังกัด ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
                               ค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
    หน่วยงาน :  ส านักปลัดเทศบาล 

 
กิจกรรม 

(1) 
ระบุปัจจัยเสี่ยง 

(2) 
ล าดับความเสี่ยง 

(3) 
โอกาส 

(4) 
ค าอธิบาย 

(5) 
ผลกระทบที่ได้รับ 

(6) 
ค าอธิบาย 

(7) 
 ปรับลดการใช้  
 พลังงานของหน่วยงาน 
 ในสังกัด 
  

 ข้อมูลที่ใช้เป็นฐานในการ 
 เปรียบเทียบการใช้พลังงาน 
 แต่ละประเภท (ใบแจ้งค่าใช้ 
 บริการ) จากผู้ให้บริการล่าช้า 

สูง 5  มีโอกาสในการเกิดขึ นสูงมาก 
ในแต่ละเดือนใบแจ้งค่าใช้บริการของ 
 ผู้ให้บริการแต่ละประเภท แจ้งมาล่าช้า  
 จึงไม่ทราบถึงค่าการใช้ที่จะน าไปเป็น 
 ฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบเพื่อหา 
 การใช้ที่มีค่าสูงกว่าปกติ 
 
 
 
 

3  ส่งผลกระทบบางส่วน 
เมื่อหน่วยงานผู้ใช้พลังงาน ไม่ทราบ 
 ถึงข้อมูลการใช้ที่สูงผิดปกติท่ีเป็น 
 ปัจจุบัน อาจจะไม่ได้มีการตรวจสอบ 
 ถึงสาเหตุและด าเนินการแก้ไขปัญหา 
 ได้อย่างทันท่วงที  ท าให้มีการ 
 สูญเสียพลังงานโดยไม่จ าเป็น 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  : การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
    โครงการ : ปรับลดการใช้พลังงาน 
    วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น  ามัน/น  าประปา/โทรศัพท์) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัด 
    ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ลดปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิง /ไฟฟ้า /น  าประปา /โทรศัพท์ ของทุกกอง ฝ่าย สถานศึกษาของเทศบาลในสังกัด ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
                               ค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
    หน่วยงาน :  ส านักปลัดเทศบาล 

 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ล าดับ 

ความ 
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ
จัดการที่มีอยู่ 

(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
เพียงพอ พอใช้ ต้อง 

ปรับปรุง 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

 ปรับลดการใช้พลังงานของ 
 หน่วยงานในสังกัด 

 ข้อมูลที่ใช้เป็นฐานในการ 
 เปรียบเทียบการใช้พลังงาน 
 แต่ละประเภท 
 (ใบแจ้งค่าใช้บริการ)  
 จากผู้ให้บริการล่าช้า 

สูง - ตรวจสอบข้อมูลมิเตอร์น  า 
ประปา/มิเตอร์ไฟฟ้า/หมายเลข
โทรศัพท์/เกณฑ์การสิ นเปลืองน  ามัน
เชื อเพลิงที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
 - ก าหนดแนวทางการด าเนินการ
ตรวจสอบ   
  การใช้พลังงานโดยหน่วยงานที่เป็น
ปัจจุบัน 
- แจ้งหน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ   

    การตรวจสอบในกรณี 
 มีการใช้ที่สูงผิดปกติ  
 ของพลังงานแต่ละ 
 ประเภทท าได้ล่าช้า 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  : การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
    โครงการ : ปรับลดการใช้พลังงาน 
    วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น  ามัน/น  าประปา/โทรศัพท์) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัด 
    ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ลดปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิง /ไฟฟ้า /น  าประปา /โทรศัพท์ ของทุกกอง ฝ่าย สถานศึกษาของเทศบาลในสังกัด ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
                                ค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
    หน่วยงาน :  ส านักปลัดเทศบาล 

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการจัดการ  

ความเสี่ยง 
(9) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/  
ผู้รบผิดชอบ 

(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีกเลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม 
ควบคุม 

(7) 

แผน/ 
มาตรการ 

(8) 
 ปรับลดการใช้ 
 พลังงานของ 
 หน่วยงาน 
 ในสังกัด 

 การตรวจสอบในกรณี 
 มีการใช้ที่สูงผิดปกติ  
 ของพลังงานแต่ละ 
 ประเภทท าได้ล่าช้า 

สูง      - ตรวจสอบข้อมูลมิเตอร์น  า 
ประปา/มิเตอร์ไฟฟ้า/
หมายเลขโทรศัพท์/เกณฑ์การ
สิ นเปลืองน  ามันเชื อเพลิง 
  ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
 - ก าหนดแนวทาง 
  การด าเนินการตรวจสอบ 
  การใช้พลังงานโดยหน่วยงาน  
  ที่เป็นปัจจุบัน 
- แจ้งหน่วยงานเพื่อทราบ  
  และถือปฏิบัติ 

 ทุกกอง ฝ่าย   
 สถานศึกษาของ 
 เทศบาลในสังกัด 
 มีข้อมูลการใช้ 
 พลังงาน เพ่ือเปรียบ 
 เทียบหากมีการใช้ 
 ที่สูงผิดปกติ  
 และแก้ปัญหา 
 ความผิดปกติ 
 ได้อย่างรวดเร็ว 

 1 ต.ค.2564  
 -30 ก.ย.
2565 
 (นายธนกฤต 
 สิงหาไชย)  
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แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

โครงการ  ปรับลดการใช้พลังงาน 
 

กิจกรรม 
 

กิจกรรมที่พบ 
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของมาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ปรับลดการ 
 ใช้พลังงาน 
 ของหน่วย 
งานในสังกัด 

 การตรวจสอบ 
 ในกรณี มีการใช้ 
 ที่สูงผิดปกติ  
 ของพลังงาน 
 แต่ละประเภท   
 ท าได้ล่าช้า 

 - ตรวจสอบข้อมูล 
  มิเตอร์น  าประปา / 
  มิเตอร์ไฟฟ้า / 
  หมายเลขโทรศัพท์ 
  /เกณฑ์การสิ นเปลือง 
  น  ามันเชื อเพลิง 
  ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
 - ก าหนดแนวทาง 
  การด าเนินการ 
  ตรวจสอบการใช้
พลังงานโดยหน่วยงาน 
 - แจ้งหน่วยงาน 
  เพ่ือทราบ และถือ
ปฏิบัติ 

 

 ทุกกอง ฝ่าย สถาน   
 ศึกษาในสังกัด ของ 
 เทศบาล มีข้อมูล 
 การใช้พลังงาน เพ่ือ 
 เปรียบเทียบ หากมี 
 การใช้ที่สูงผิดปกติ  
 สามารถแก้ปัญหา 
 ความผิดปกติ 
 ได้อย่างรวดเร็ว 

             (นายธนกฤต  
 สิงหาไชย) 

5,000 

308 



 

 

 
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
โครงการ : การเบิกจ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงิน รวดเร็ว ครบถ้วน 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : สามารถจ่ายเงินให้เจ้าหนี ได้ภายใน 1 วัน  
หน่วยงาน :  งานการเงินและบัญชี   กองคลัง   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

 
 

กิจกรรม 
 

(1) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

(2) 

 
 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C/  
G1 - G10) 

(5) 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยง 

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(11) 

  1.กิจกรรมการโอน
เงินผ่านระบบ KTB 
Corporate Online 
 

-เพ่ือให้เจ้าหนี  และพนักงาน
ในสังกัด ได้รับเงินรวดเร็วขึ น 
และลดขั นตอนในการติดต่อ
ประสานงานกับธนาคาร 

-มีการโอนเงิน ให้เจ้าหนี และ
พนักงานสังกัด ในแต่ละครั งเป็น
จ านวนมากอาจกรอกเลขที่ 
บัญชีอาจจะคลาดเคลื่อนได้ 

- เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียด 
รอบครอบในการกรอกเลขที่
บัญชีเงินฝากธนาคารของ
เจ้าหนี   

   ความเสี่ยงด้าน 
การด าเนินงาน 

(Operational Risk 
: O)     

     
      
 
    

 
 
 
 

 
2 
 
 

 
2 
 
 

 
4 
 
 

 
ปาน
กลาง 

 

- มีการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี 
ก่อนแต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน
เพ่ือให้ประกอบฎีกาการเบิก
จ่ายเงิน 

-เมื่อโอนเงินบัญชีเจ้าหนี แล้ว 
บางรายไม่น าใบเสร็จรับเงิน
มาให้ทางเทศบาล 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (Financial 

Risk : F) 

  2 2 4 ปาน
กลาง 

 

แบบ RM - 1 
318 



 

 

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
โครงการ :  การเบิกจ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงิน รวดเร็ว ครบถ้วน 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : สามารถจ่ายเงินให้เจ้าหนี ได้ภายใน  1 วัน 
หน่วยงาน :  งานการเงินและบัญชี   กองคลัง   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

 
กิจกรรม 

(1) 
ระบุปัจจัยเสี่ยง 

(2) 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบ 
ที่ได้รับ 

(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

 1.กิจการรมการโอนเงินผ่าน
ระบบ KTB Corporate Online 
 
 

  - เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบ
ครอบในการกรอกเลขท่ีบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของเจ้าหนี   
 

ปานกลาง 
 

       2 
 

 
 

-มีโอกาสในการเกิดขึ นน้อยมาก 
 
 
 

2 
 
 
 

-ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย 
 
                       

-เมื่อโอนเงินบัญชีเจ้าหนี แล้ว บางรายไม่
น าใบเสร็จรับเงินมาให้ทางเทศบาล 
 

ปานกลาง 
 

2 -มีโอกาสในการเกิดขึ นน้อยมาก 2 -ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
โครงการ : การเบิกจ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงิน รวดเร็ว ครบถ้วน 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : สมารถจ่ายเงินให้เจ้าหนี ได้ภายใน 1 วัน 
หน่วยงาน :  งานการเงินและบัญชี   กองคลัง  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ล าดับ  
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือ 
การจัดการที่มีอยู่ 

(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
เพียงพอ พอใช้ ต้อง 

ปรับปรุง 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

กิจการรมการโอนเงินผ่านระบบ 
KTB Corporate Online 

 
 

  - เจ้าหน้าที่ขาดความ
ละเอียดรอบครอบในการ
กรอกเลขที่บัญชีเงินฝาก
ธนาคารของเจ้าหนี   

ปานกลาง 
 

- มีค าสั่งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานฯ 
-มีการประชุมประจ าเดือน  
ทุกเดือนเพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ด้าน  KTB  Corporate Online 
-ก าชับเจ้าหน้าที่ให้มีความ 
ละเอียดรอบครอบ 

       
       

   
- 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
โครงการ : การเบิกจ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงิน รวดเร็ว ครบถ้วน 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : สมารถจ่ายเงินให้เจ้าหนี ได้ภายใน 1 วัน 
หน่วยงาน :  งานการเงินและบัญชี   กองคลัง  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ
จัดการที่มีอยู่ 

(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
เพียงพอ พอใช้ ต้อง 

ปรับปรุง 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

กิจการรมการโอนเงินผ่านระบบ 
KTB Corporate Online 

 
 

-เมื่อโอนเงินบัญชีเจ้าหนี แล้ว 
บางรายไม่น าใบเสร็จรับเงิน
มาให้ทางเทศบาล 

ปานกลาง 
 

- เมื่อโอนเงินให้เจ้าหนี แล้ว เจ้าหน้าที่
ต้องโทรแจ้งให้เจ้าหนี น าใบเสร็จรับเงินมา
ให้เทศบาลโดยเร็ว เพื่อการปฏิบัติงานจะ
ได้เสร็จสมบูรณ์ 
 
 

       
       

   
- 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
โครงการ : การเบิกจ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงิน รวดเร็ว ครบถ้วน 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : สามารถจ่ายเงินให้เจ้าหนี ได้ภายใน 1 วัน 
หน่วยงาน :  งานการเงินและบัญชี   กองคลัง   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
(9) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/  
ผู้รับผิดชอบ 

(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีกเลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม 
ควบคุม 

(7) 

แผน/ 
มาตรการ 

(8) 
กิจกรรมการโอน 
เงินผ่านระบบ KTB 
Corporate Online 

 - เจ้าหน้าที่ขาดความ 
ละเอียดรอบครอบในการ 
กรอกเลขที่บัญชีเงินฝาก 
ธนาคารของเจ้าหนี   
-เมื่อโอนเงินบัญชีเจ้าหนี 
แล้ว บางรายไม่น า
ใบเสร็จรับเงินมาให้ทาง
เทศบาล 

 
ปานกลาง 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 - มีค าสั่งก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานฯ 
-มีการประชุมประจ าเดือน  
ทุกเดือนเพื่อแก้ปัญหาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ด้าน  KTB  Corporate 
Online 
-ก าชับเจ้าหน้าที่ให้มีความ 
ละเอียดรอบครอบ 

-ลดข้อผิดพลาด 
ในการโอนเงิน 
เข้าบัญชีเจ้าหนี  
พนักงานเทศบาล 
-ท าให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว 
ถูกต้อง 
 

-เฝ้าระวัง
ความเสี่ยง 
ทุกช่วงเวลา 
งานการเงิน
และบัญชี 

- 
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           การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
โครงการ : การเบิกจ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงิน รวดเร็ว ครบถ้วน 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : สามารถจ่ายเงินให้เจ้าหนี ได้ภายใน 1 วัน 
หน่วยงาน :  งานการเงินและบัญชี   กองคลัง   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
(9) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/  
ผู้รับผิดชอบ 

(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีกเลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม 
ควบคุม 

(7) 

แผน/ 
มาตรการ 

(8) 
กิจกรรมการโอน 
เงินผ่านระบบ KTB 
Corporate Online 

 -เมื่อโอนเงินบัญชีเจ้าหนี 
แล้ว บางรายไม่น า
ใบเสร็จรับเงินมาให้ทาง
เทศบาล 

ปานกลาง 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 

 - เมื่อโอนเงินให้เจ้าหนี แล้ว 
เจ้าหน้าที่ต้องโทรแจ้งให้
เจ้าหนี น าใบเสร็จรับเงินมาให้
เทศบาลโดยเร็ว เพื่อการ
ปฏิบัติงานจะได้เสร็จสมบูรณ์ 

 
 

-ท าให้การ
ปฏิบัติงานเสร็จ
สมบูรณ์โดยเร็ว 

-เฝ้าระวัง
ความเสี่ยงทุก
ครั งที่มีการ
โอนเงินให้
เจ้าหนี  
งานการเงิน
และบัญชี 

- 
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             แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน งานการเงินและบัญชี  กองคลัง  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

โครงการ  การโอนเงินผ่านระบบ  KTB Corporater  Online 
 

กิจกรรม 
 

กิจกรรมที่พบ  
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของมาตรการ

จัดการความเสี่ยง 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมการโอนเงิน
ผ่านระบบ KTB 
Corporater 
Online 

 - มีรายการที่ต้อง
โอนเงินเป็น
จ านวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 

- ก าชับเจ้าหน้าที่
ให้มีความระเลียด
รอบครอบ 

สามารถปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

            งานการเงิน
และบัญชี 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั งในและนอกระบบการศึกษาได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
หน่วยงาน :  ส านักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
 

กิจกรรม 
 

(1) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

(2) 

 
 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C/  
G1 - G10) 

(5) 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยง 

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(11) 

ส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กนอก
ระบบในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้เด็กมีความรู้เพ่ือ
น าไปประกอบอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับตัวเองได้ 

เด็กท่ีอยู่ในเขตไม่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กไม่ค่อยสนใจที่จะให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมโครงการ 

ความเสี่ยงด้าน 
การด าเนินงาน 

(Operational Risk 
: O) 

 

  3 3 9 ปาน
กลาง 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั งในและนอกระบบการศึกษาได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
หน่วยงาน :  ส านักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม 
(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับความ
เสี่ยง 
(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบ
ที่ได้รับ 

(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

เสริมสร้างอาชีพให้กับเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาลฯ 

เด็กไม่สนใจและไม่ให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมโครงการ 

ปานกลาง 3 มีโอกาสในการเกิดขึ นปานกลาง 
เนื่องจากเด็กนอกระบบฯไม่ได้เรียน
หนังสือท าให้เขาไม่มีระเบียบวินัย
ให้กับตัวเอง จึงยากต่อการควบคุม
และติดตามตัวมาร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 

3 ส่งผลกระทบบางส่วน 
โครงการด าเนินการต่อไม่ได้ 
เนื่องจากขาดผู้เข้าร่วมโครงการ 

แบบ RM – 1(1) 398 



 

 

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั งในและนอกระบบการศึกษาได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
หน่วยงาน :  ส านักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

กิจกรรม ปัจจยเสี่ยง ล าดับ  
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือ 
การจัดการที่มีอยู่ 

(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
เพียงพอ พอใช้ ต้อง 

ปรับปรุง 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

 เสริมสร้างอาชีพให้กับเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลฯ 

เด็กไม่สนใจและไม่ให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมโครงการ 

ปานกลาง ลงพื นที่ออกส ารวจหาเด็กในชุมชนที่อยู่
ในเขตเทศบาลเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 

   - 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั งในและนอกระบบการศึกษาได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
หน่วยงาน :  ส านักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการจัดการ  

ความเสี่ยง 
(9) 

 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/  
ผู้รบผิดชอบ 

(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีกเลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม
ควบคุม 

(7) 

แผน/ 
มาตรการ 

(8) 
เสริมสร้างอาชีพ
ให้กับเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลฯ 
 
 
 
 

เด็กไม่สนใจและไม่ให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมโครงการ 

ปานกลาง      ลงพื นที่ออกส ารวจหาเด็กใน
ชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล
เพ่ือเข้าร่วมโครงการ 

เด็กเข้าร่วม
โครงการตาม
เป้าหมายของ
โครงการ 

1ต.ค.64 -30 
ก.ย.65 
(นายพิรุฬ  
มาตมูล) 

 

 

แบบ RM - 3 
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แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน ส านักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

                                                               โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
 

กิจกรรม 
 

กิจกรรมที่พบ 
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของมาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เสริมสร้าง
อาชีพให้กับเด็ก
และเยาวชนใน
เขตเทศบาลฯ 

เด็กท่ีอยู่ในเขต
ไม่เข้าร่วม
โครงการ 

ลงพื นที่ออกส ารวจหาเด็ก
ในชุมชนที่อยู่ในเขต
เทศบาลเพื่อเข้าร่วม
โครงการ 
 
 
 
 
 
 

มีเด็กเข้าร่วมโครงการ
ตามเป้าหมายของ
โครงการ 

            (นายพิรุฬ 
มาตมูล) 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
โครงการ : กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 
วัตถุประสงค์ : จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : รายได้เป็นไปตามประมาณการรายรับ 
หน่วยงาน : ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
 

กิจกรรม 
 

(1) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

(2) 

 
 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C/  
G1 - G10) 

(5) 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยงเกิดจาก

ปัจจัย 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 
(6) 

 ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผล 
กระทบ 
(9) 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(11) 

 กิจกรรม 

การจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียม 

เก็บขนมูลฝอย 

เพ่ือจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมให้

เป็นไปตาม

ประมาณการ

รายรับ 

 จากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เร่ือง การก าหนดอัตราค่าบริการก าจดั
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่2) ซึง่ได้รับการประกาศ  
ณ 30 เมษายน 2564 ได้ก าหนดให้เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ดจัดเก็บค่าธรรมเนียมก าจัดมูลฝอย
จากบ้านเรือนและแหล่งอ่ืนๆซึง่แต่เดิมมีเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยท าให้ต้องแก้ไข
เทศบัญญัติและชี แจงท าความเข้าใจและเร่งรัด
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายดังกล่าว 
 

- การเก็บ
ค่าธรรมเนียม
ในอัตรา
เพ่ิมขึ น 
 

ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติตามกฎหมาย/

กฎระเบียบ 
(Compliance Risk 

: C) 

  4 3 12 สูง 

แบบ RM - 1 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
โครงการ : กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 
วัตถุประสงค์ : จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : รายได้เป็นไปตามประมาณการรายรับ 
หน่วยงาน : ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

กิจกรรม 
(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับ
ความเสี่ยง 

(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบ
ที่ได้รับ 

(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

กิจกรรมการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม 
เก็บขนมูลฝอย 

การเก็บค่าธรรมเนียม
ในอัตราที่เพ่ิมขึ น 
 

สูง 

 

4 

 

- มีโอกาสในการเกิดขึ นมาก 
     เนื่องจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เรื่อง การก าหนดอัตราค่าบริการก าจัด
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่
๒) เป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
รายชื่อแนบท้ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะต้องปฏิบัติตามโดยออกเทศบัญญัติมาใช้บังคับ
ในเขตรับผิดชอบของตน 
 
 

3 -ส่งผลกระทบบางส่วน 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่เป็นไป

ตามเป้าที่ก าหนดในประมาณการ

รายรับ 

 

 
 
 

แบบ RM – 1(1) 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
โครงการ : กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 
วัตถุประสงค์ : จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : รายได้เป็นไปตามประมาณการรายรับ 
หน่วยงาน : ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

กิจกรรม 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ล าดับ  
ความเสี่ยง 

(4) 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการ
ที่มีอยู่ 

(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 
(5) 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
(7) เพียงพอ พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 
(6) 

กิจกรรมการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขนมูลฝอย 

-ต้องเก็บค่าธรรมเนียมใน
อัตราเพิ่มขึ น 
 
 

สูง - อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง 
เทศบัญญัติ เพ่ือบังคับใช้ให้เป็นปัจจุบัน 
 

   - การจัดเก็บอาจจะยัง
ไม่ได้ตามเป้าหมายใน
ประมาณการรายรับ 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ RM – 2 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
โครงการ : กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 
วัตถุประสงค์ : จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : รายได้เป็นไปตามประมาณการรายรับ 
หน่วยงาน : ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการจัดการ  

ความเสี่ยง 
(9) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/  
ผู้รบผิดชอบ 

(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีกเลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม 
ควบคุม 

(7) 

แผน/ 
มาตรการ 

(8) 
กิจกรรมการ
จัดเก็บค่า 
ธรรมเนียมเก็บ
ขนมูลฝอย 
 

 
 

- การเก็บ
ค่าธรรมเนียม 
ในอัตราเพ่ิมขึ น 
 

สูง      - จัดท าแผน
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบและ
เข้าใจ 

ประชาชนเข้าใจและ
อาจจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมได้มาก
ขึ น 

มกราคม - 
กันยายน 
2565 

จะต้องใช้เวลา
ท าตามเข้าใจ
กับประชาชน
พอสมควร 

 
 

 

แบบ RM – 3 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

โครงการ กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 
 

กิจกรรม กิจกรรมที่พบ
ความเสี่ยง 

มาตรการ
จัดการความ

เสี่ยง 

เป้าหมาย/
ผลส าเร็จของ
มาตรการการ
จัดการความ

เสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

)บาท(  

ต .ค.  พ .ย.  ธ .ค.  ม .ค.  ก .พ.  มี .ค.  เม .ย.  พ .ค.  มิ .ย.  ก .ค.  ส .ค.  ก .ย.  

กิจกรรมการ
จัดเก็บค่า 
ธรรมเนียม 
เก็บขนมูลฝอย 

- ต้องเก็บ
ค่าธรรมเนียมใน
อัตราเพิ่มขึ น 
 
 
 
 

 จัดท าแผน
ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชน
ทราบและ
เข้าใจ 
 
 
 
 
 
 

 ประชาชน
เข้าใจและ
อาจจัดเก็บค่า
ธรรม เนียมได้
มากขึ น 

            กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

)ฝ่าย
สุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม(  

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหารการเมือง การปกครอง 
โครงการ : การจัดท าระบบและข้อมูลชุมชน 
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสามารถด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หน่วยงาน :   งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
 

กิจกรรม 
 

(1) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

(2) 

 
 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C/  
G1 - G10) 

(5) 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยง 

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(11) 

กิจกรรมการสนับสนุน
ให้มีการทบทวน แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ชุมชนประจ าปี 2565 

-เพ่ือให้กระบวนการทบทวน 
แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
แผนพัฒนาชุมชนเป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
-เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอ
ความคิดเห็น ปัญหา/ความ
ต้องการในการพัฒนาชุมชน
ของตนเอง 

จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชาคมในการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชนมี
จ านวนน้อย 

การก าหนดช่วงเวลาในการจัด
ประชาคมท าได้ยากเนื่องจาก
ประชาชนมาจากหลายกลุ่มอาชีพ
และอาจไม่มีเวลาเข้าร่วมประชาคม 
-มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
โรคโควิด-19ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการตามระเบียบฯได้อย่าง
เต็มที่ 

ความเสี่ยงด้าน 
การด าเนินงาน 

(Operational Risk 
: O) 

  3 3 9 ปาน
กลาง 

แบบ RM – 1 
488 



 

 

 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหารการเมือง การปกครอง 
โครงการ : การจัดท าระบบและข้อมูลชุมชน 
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสามารถด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หน่วยงาน :   งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

กิจกรรม 
(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบ 
ที่ได้รับ 

(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

กิจกรรมการ
สนับสนุนให้มีการ
ทบทวน แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ชุมชนประจ าปี 
2565 
 
 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชาคมในการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชนมีจ านวนน้อย 

ปานกลาง 3 มีโอกาสเกิดขึ นปานกลาง 
เนื่องจากมีความหลากหลายในการ
ประกอบอาชีพ อีกทั งยังอยู่ในสภาวะ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
และผลกระทบจากการก าหนด
มาตรการป้องกันฯของรัฐ 

3 ส่งผลกระทบปานกลาง  
เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยน
วิธีการและรูปแบบในการ
ด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาชุมชนตาม
ระเบียบฯและหนังสือสั่งการ 

 
 
 

แบบ RM – 1(1) 
498 



 

 

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหารการเมือง การปกครอง 
โครงการ : การจัดท าระบบและข้อมูลชุมชน 
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสามารถด าเนินการ 
หน่วยงาน :   งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ล าดับ  
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือ 
การจัดการที่มีอยู่ 

(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
เพียงพอ พอใช้ ต้อง 

ปรับปรุง 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

กิจกรรมการสนับสนุนให้มี
การทบทวน แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาชุมชนประจ าปี 
2565 
 
 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชาคมใน
การจัดท าแผนพัฒนาชุมชนมี
จ านวนน้อย 

ปานกลาง เจ้าหน้าที่จัดประชุมชี แจงท าความเข้าใจ
กับกรรมการชุมชน เกี่ยวกับวิธีการและ
รูปแบบการด าเนินงานในช่วงการแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 ตามหนังสือสั่งการ
และมาตรการป้องกันโรค 
-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและ
ประสานกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด เพื่อด าเนินการตามรูปแบบ 
ที่วางไว้ 

   - 

 
 

แบบ RM - 2 
508 



 

 

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหารการเมือง การปกครอง 
โครงการ : การจัดท าระบบและข้อมูลชุมชน 
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสามารถด าเนินการ 
หน่วยงาน :   งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

(9) 

 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/  
ผู้รบผิดชอบ 

(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีกเลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม 
ควบคุม 

(7) 

แผน/ 
มาตรการ 

(8) 
กิจกรรมการ
สนับสนุนให้มีการ
ทบทวน แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมแผน 
พัฒนาชุมชน
ประจ าปี 2565 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชาคมในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ชุมชนมีจ านวนน้อย 

ปานกลาง      เจ้าหน้าที่จัดประชุมชี แจงท าความเข้าใจ
กับกรรมการชุมชน เก่ียวกับวิธกีารและ
รูปแบบการด าเนินงานในช่วงการแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 ตามหนังสอืสั่งการ
และมาตรการป้องกนัโรค 
-ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบและ
ประสานกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด เพื่อด าเนินการตามรูปแบบ
ที่วางไว ้

การจัดท าแผน 
พัฒนาชุมชนของ
ชุมชนในเขต
เทศบาล สามารถ
ด าเนินการได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 
 

พฤศจิกายน
2564-

มิถุนายน2565 
งานพัฒนา

ชุมชน 

 

 

แบบ RM - 3 
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แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

โครงการ การจัดท าระบบและข้อมูลชุมชน 
 

กิจกรรม 
 

กิจกรรมที่พบ 
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของมาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมการ
สนับสนุนให้
มีการ
ทบทวน 
แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติม
แผน 
พัฒนาชุมชน
ประจ าปี 
2565 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชาคมในการ
จัดท าแผน 
พัฒนาชุมชนมี
จ านวนน้อย 

เจ้าหน้าที่จัดประชุมชี แจง
ท าความเข้าใจกับกรรมการ
ชุมชน เก่ียวกับวธิีการและ
รูปแบบการด าเนินงานใน 
ช่วงการแพร่ระบาดโรค 
โควิด-19 ตามหนังสือสัง่
การและมาตรการป้องกนั
โรค 
-ประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทราบและ
ประสานกรรมการชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
เพื่อด าเนินการตามรูปแบบ
ที่วางไว ้

การจัดท าแผนพัฒนา
ชุมชนของชุมชนในเขต
เทศบาล สามารถ
ด าเนินการได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

            งานพัฒนา
ชุมชน 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

20,000 

 
 
 
 528 



 

 

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ :  6  พัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง 
โครงการ :   กิจกรรมการติดตาม ควบคุม ครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้การตรวจสอบ ควบคุมได้ง่าย รวดเร็ว  สะดวก และประหยัดเวลา  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย :   สามารถลงเลขรหัสครุภัณฑ์ได้ครบทุกรายการและเป็นปัจจุบัน    
หน่วยงาน :  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
 

กิจกรรม 
 

(1) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

(2) 

 
 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C/  
G1 - G10) 

(5) 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยง 

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(11) 

1) กิจกรรมการติดตาม 
ควบคุม ครุภัณฑ์กอง
วิชาการและแผนงาน 

-เพ่ือความถูกต้อง ของ
ครุภัณฑ์ สามารถตรวจสอบได้ 
-เพ่ือความรวดเร็ว และสะดวก
ในการตรวจสอบ 

-มีการโยกย้ายครุภัณฑ์
ท าให้ยากต่อการ
ตรวจสอบ การคงอยู่
ของครุภัณฑ์ 
-การลงเลขครุภัณฑ์ไม่
เป็นปัจจุบัน ท าให้
ตรวจสอบยาก 

ปัจจัยภายใน 
-บุคลากร ขาดความใส่ใจ และไม่
แจ้งผู้รับผิดชอบในการได้มา หรือ 
การเคลื่อนย้ายวัสดุ  
ปัจจัยภายนอก  
-การรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ าปีมีความคลาดเคลื่อน  
ไม่ตรงความเป็นจริง 

ความเสี่ยงด้าน 
การด าเนินงาน 

(Operational Risk 
: O) 

  3 2 6 ปาน
กลาง 

แบบ RM – 1 
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 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ :  6  พัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง 
โครงการ :   กิจกรรมการติดตาม ควบคุม ครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้การตรวจสอบ ควบคุมได้ง่าย รวดเร็ว  สะดวก และประหยัดเวลา  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย :   สามารถลงเลขรหัสครุภัณฑ์ได้ครบทุกรายการและเป็นปัจจุบัน    
หน่วยงาน :  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

กิจกรรม 
(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบ 
ที่ได้รับ 

(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

 กิจกรรมการ
ติดตาม ควบคุม 
ครุภัณฑ์ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

-บุคลากร ขาดความใส่ใจ และไม่แจ้ง
ผู้รับผิดชอบในการได้มา หรือ การ
เคลื่อนย้ายวัสดุ  
-การรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีมี
ความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงความเป็นจริง 

ปานกลาง 3 
 

-มีโอกาสการเกิดความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับปานกลาง  
 

2 
 

-ส่งผลกระทบที่เกิดค่อนข้างน้อย 
เนื่องจากมีผลต่อการสูญเสีย
เล็กน้อยในกอง/ฝ่าย/งาน   
ที่สามารถแก้ไขได้ 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ :  6  พัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง 
โครงการ :   กิจกรรมการติดตาม ควบคุม ครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้การตรวจสอบ ควบคุมได้ง่าย รวดเร็ว  สะดวก และประหยัดเวลา  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย :   สามารถลงเลขรหัสครุภัณฑ์ได้ครบทุกรายการและเป็นปัจจุบัน    
หน่วยงาน :  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ล าดับ  
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ
จัดการที่มีอยู่ 

(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
เพียงพอ พอใช้ ต้อง 

ปรับปรุง 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

 กิจกรรมการติดตาม 
ควบคุม ครุภัณฑ์ 
กองวิชาการและแผนงาน 

-บุคลากร ขาดความใส่ใจ และ
ไม่แจ้งผู้รับผิดชอบในการได้มา 
หรือ การเคลื่อนย้ายวัสดุ  
-การรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ าปีมีความคลาดเคลื่อน ไม่
ตรงความเป็นจริง 

ปานกลาง -แยกประเภทครุภัณฑ์ ตามฝ่าย/งาน ที่ขอ
งบประมาณการจัดซื อตามแผนงาน/เทศ
บัญญัติฯ ประจ าปี  
-แยกบัญชีครุภัณฑ์ช ารุดเพ่ือจ าหน่ายออก
จากบัญชีคุมครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน 
-ท าบัญชีแจ้งรายงานพัสดุกลาง เพื่อแก้ไข
ปัญหากรณีครุภัณฑ์ไม่มีเลขทะเบียน 
-จัดเก็บข้อมูลในสารสนเทศเพ่ือง่ายต่อการ
ตรวจสอบ 

   การจัดท ารหัสพร้อม
หมายเลขครุภัณฑ์ก ากับ
ครุภัณฑ์ที่อยู่ในบัญชีคุม
ของแต่ละฝ่าย /งาน  
พร้อมถ่ายรูปประกอบ
ประวัติครุภัณฑ์ต่างๆ 
โดยแยกประเภทให้
ชัดเจน 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ :  6  พัฒนาด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง 
โครงการ :   กิจกรรมการติดตาม ควบคุม ครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้การตรวจสอบ ควบคุมได้ง่าย รวดเร็ว  สะดวก และประหยัดเวลา  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย :   สามารถลงเลขรหัสครุภัณฑ์ได้ครบทุกรายการและเป็นปัจจุบัน    
หน่วยงาน :  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับ
ความเสี่ยง 

(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

(9) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/  
ผู้รบผิดชอบ 

(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีกเลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม 
ควบคุม 

(7) 

แผน/ 
มาตรการ 

(8) 
 กิจกรรมการ
ติดตาม ควบคุม 
ครุภัณฑ์ 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

-บุคลากรขาดความ 
ใส่ใจและไม่แจ้ง
ผู้รับผิดชอบในการ
ได้มา หรือ การ
เคลื่อนย้ายวัสดุ  
-การรายงานผลการ
ตรวจสอบประจ าปีมี
ความคลาดเคลื่อน 
ไม่ตรงความเป็นจริง 

 
ปานกลาง 

     -แยกประเภทครุภัณฑ์ ตามฝา่ย/งาน ที่ขอ
งบประมาณการจัดซื อตามแผนงาน/เทศ
บัญญัติฯ ประจ าปี  
-แยกบัญชีครุภัณฑ์ช ารุดเพื่อจ าหน่ายออก
จากบัญชีคุมครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน 
-ท าบัญชีแจ้งรายงานพัสดุกลาง เพื่อแก้ไข
ปัญหากรณีครุภัณฑ์ไม่มีเลขทะเบียน 
-จัดเก็บข้อมูลในสารสนเทศเพื่อง่ายต่อ
การตรวจสอบ 

-เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
สามารถตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั 
-สะดวกรวดเร็วในการ
ควบคุม 
-รู้สถานที่จัดตั งติดตั งของ
ครุภัณฑ์แต่ละประเภท 
ง่ายต่อการตรวจสอบ 

ภายใน
ระยะเวลา 
4 เดือน 

(ต.ค.64 ถึง 
ม.ค.65) 
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แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

โครงการ กิจกรรมการติดตาม ควบคุม ครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน 
 

กิจกรรม 
 

กิจกรรมที่พบ 
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของมาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 กิจกรรม
การติดตาม 
ควบคุม 
ครุภัณฑ์ 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

-บุคลากร ขาด
ความใส่ใจ และ 
ไม่แจ้งผู้ 
รับผิดชอบใน
การได้มา หรือ 
การเคลื่อนย้าย
วัสดุ  
-การรายงานผล
การตรวจสอบ
ประจ าปีมีความ
คลาดเคลื่อน  
ไม่ตรงความเป็น
จริง 

-แยกประเภทครุภัณฑ์ 
ฝ่าย/งาน ที่ขอ
งบประมาณไว้     
-แยกบัญชีครุภัณฑ์ช ารุด
เพ่ือจ าหน่ายออกจาก
บัญชีคุมครุภัณฑ์ให้เป็น
ปัจจุบัน 
-ท าบัญชีแจ้งรายงานพัสดุ
กลาง เพื่อแก้ไขปัญหา
กรณีครุภัณฑ์ไม่มีเลข
ทะเบียน 
-จัดเก็บข้อมูลใน
สารสนเทศเพ่ือง่ายต่อ
การตรวจสอบ 

 -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
สามารถตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 
-สะดวกรวดเร็วในการ
ควบคุม 
-รู้สถานที่จัดตั งติดตั ง
ของครุภัณฑ์แต่ละ
ประเภท ง่ายต่อการ
ตรวจสอบ 
 

            น.ส.นฤสรณ์  
ตรีกุล  
จพง.ธุรการ 
ช านาญงาน 
กองวิชาการฯ
  

- 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
โครงการ : งานจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน า 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชาชนได้รับสินค้าคุณภาพดีราคาถูก 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ประชาชนมาประมูลสินค้ามากขึ น 
หน่วยงาน :  สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

 
 

กิจกรรม 
 

(1) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

(2) 

 
 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C/  
G1 - G10) 

(5) 

แหล่งที่มาความ 
เสี่ยงเกิดจากปัจจัย การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(11) 

งานจ าหน่ายทรัพย์
หลุดจ าน า 

 
 

 -เพ่ือให้ประชาชนได้ทรัพย์สินที่
มีคุณภาพราคาไม่แพง 
-พนักงานติดป้ายประชาสัมพันธ์
ก่อนจ าหน่ายไม่น้อยกว่า 3 วัน 
ประชาชนเข้ารับการประมูล
สินค้าราคาถูกแลคุณภาพดี 
 
 

-ทรัพย์หลุดที่จะท าการ
ประมูลมีสภาพที่ช ารุด 
และตกรุ่นท าให้จ าหน่าย
ได้ในราคาที่ต่ ากว่าราคาที่
รับจ าน าจากลูกค้า 

  สินค้าท่ีรับจ าน ามี
คุณภาพต่ า ประชาชน
ขาดความเชื่อถือใน
คุณภาพของสินค้า
เนื่องจากมีการรับจ าน า
ยาวนาน 
 

ความเสี่ยงด้าน 
การด าเนินงาน 

(Operational Risk 
: O) 

 

     
      
 
 
     

     
 
 

     2 
 
 
 

      2 
 
 
           

       4 
 
 
    

ปาน
กลาง 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
โครงการ : งานจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน า 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชาชนได้รับสินค้าคุณภาพดีราคาถูก 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ประชาชนมาประมูลสินค้ามากขึ น 
หน่วยงาน :  สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

 
กิจกรรม 

(1) 
ระบุปัจจัยเสี่ยง 

(2) 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบที่ได้รับ 
(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

งานจ าหน่ายทรัพย์หลุด
จ าน า 
 

ประชาชนขาดความ
เชื่อถือในคุณภาพของ
สินค้าเนื่องจากมีการรับ
จ าน ายาวนาน 

    
ปานกลาง 

 

 
2 

 
-มีโอกาสในการเกิดขึ นน้อยมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

  
-ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
โครงการ : งานจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน า 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชาชนได้รับสินค้าคุณภาพดีราคาถูก 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ประชาชนมาประมูลสินค้ามากขึ น 
หน่วยงาน :  สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
 

กิจกรรม 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ล าดับ  
ความเสี่ยง 

(4) 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือ
การจัดการที่มีอยู่  

(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า“ไม่มี”) 
(5) 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
(7) เพียงพอ พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 
(6) 

 งานจ าหน่ายทรัพย์
หลุดจ าน า 
 
 
 
 
 

ประชาชนขาดความ
เชื่อถือในคุณภาพของ
สินค้าเนื่องจากมีการ
รับจ าน ายาวนาน 

    ปานกลาง 
 

1.แต่งตั งคณะกรรมการจ าหน่าย
ทรัพย์หลุดจ าน า 
2.ติดป้ายประกาศวันจ าหน่าย
ทรัพย์หลุดจ าน าหน้าสถาน 
ธนานุบาล 
3.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้า

ร่วมประมูลทรัพย์หลุดจ าน า 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
โครงการ : งานจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน า 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชาชนได้รับสินค้าคุณภาพดีราคาถูก 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ประชาชนมาประมูลสินค้ามากขึ น 
หน่วยงาน :  สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการจัดการ 

 ความเสี่ยง 
(9) 

 
ผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/  
ผู้รบผิดชอบ 

(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีกเลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม 
ควบคุม 

(7) 

แผน/ 
มาตรการ 

(8) 
 งานจ าหน่าย 
ทรัพย์หลุด  
จ าน า 

 - ประชาชนขาด
ความเชื่อถือใน
คุณภาพของสินค้า
เนื่องจากมีการรับ
จ าน ายาวนาน 
 

น้อย      1.แต่งตั งคณะกรรมการ
จ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน า 
2.ติดป้ายประกาศวันจ าหน่าย
ทรัพย์หลุดจ าน าหน้าสถาน 
ธนานุบาล 
3.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เข้าร่วมประมูลทรัพย์หลุด
จ าน า 
 

-การประมูลมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ นส่งผลให้
ทรัพย์หลุดจ าน า
ไม่ค้างจ าหน่าย 
-ประชาชนมี
ความเชื่อมั่นใน
คุณภาพสินค้าที่
ได้รับ 

ตลอด
ปีงบประมาณ  
นางสว่างจิตร 
ตันติเวทย์ 
ผู้จัดการสถาน 
ธนานุบาล 
พนักงานทุก
ต าแหน่ง 

 มีคณะกรรมการ
จ าหน่ายทรัพย์
หลุดจ าน าตาม
ระเบียบ
ส านักงาน 
จ.ส.ท. 
เพ่ือให้ความ
เป็นธรรมแก่
ประชาชนและ
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

 

แบบ RM - 3 
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แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

โครงการ   งานจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน า 
 

กิจกรรม 
 

กิจกรรมที่พบ 
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของมาตรการ 

จัดการความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

งานจ าหน่าย
ทรัพย์หลุด 
จ าน า 
 

- ประชาชนขาด
ความเชื่อถือใน
คุณภาพของ
สินค้าเนื่องจากมี
การรับจ าน า
ยาวนาน 
 
 
 
 
 
 

1.แต่งตั งคณะกรรมการ
จ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน า 
2.ติดป้ายประกาศวัน
จ าหน่ายทรัพย์หลุดจ า
น าหน้าสถานธนานุบาล 
3.ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าร่วมประมูล
ทรัพย์หลุดจ าน า
ประชาชนเข้าร่วมในการ
ประมูลแต่ละเดือน 

1.การประมูลมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
มีการน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อลูกค้าที่เข้า
ร่วมประมูลส่งผลให้
ทรัพย์หลุดจ าน าไม่ค้าง
จ าหน่ายและยังมีผล
ก าไรต่อหน่วยงาน 
2.ติดป้ายประกาศ
ทรัพย์หลุดล่วงหน้าท า
ให้ประชาชนมีความ
สนใจ 
 

            งานสถาน 
ธนานุบาล 

- 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : การพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ครูผู้สอนได้น าสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์ 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองทุกคน ได้น าเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์ 
หน่วยงาน :   โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
 

กิจกรรม 
 

(1) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

(2) 

 
 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C/  
G1 - G10) 

(5) 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยง 

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(11) 

การพัฒนาการเรียน 
การสอนเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

เพ่ือให้ครูผู้สอนได้น าสื่อ
เทคโนโลยีมาพัฒนาการ
เรียนรู้ในสถานการณ์โรค
โควิด19 ด้วยการสอน
แบบออนไลน์ 
 

ครูผู้สอนไม่น าสื่อ
เทคโนโลยีและกลวิธีการ
เรียนรู้แบบออนไลน์มา
พัฒนาการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
โรคโควิด19 

1.ขาดสื่อเทคโนโลยีและกลวิธีการ
สอนที่เหมาะสมกับสถานการณโ์รค
โควิด19และอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์
(Strategic Risk : S) 

  3 2 6 ปาน
กลาง 

2.เกิดสถานการณ์โควิด 19 ระบาด
อย่างรุนแรง 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์
(Strategic Risk : S) 

  3 2 6 ปาน
กลาง 

3.งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการ
เข้ารับการอบรม 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

  3 2 6 ปาน
กลาง 

แบบ RM - 1 
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 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : การพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ครูผู้สอนได้น าสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์ 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองทุกคน ได้น าเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด 19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์ 
หน่วยงาน :   โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

กิจกรรม 
(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบ 
ที่ได้รับ 

(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

การพัฒนาการเรียน 
การสอนเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

1.ขาดสื่อเทคโนโลยีและกลวิธีการสอนที่
เหมาะสมกับสถานการณ์โรคโควิด19และ
อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 
 

ปานกลาง 3 มีโอกาสในการเกิดขึ นปานกลาง 
 

2 ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย  

2.เกิดสถานการณ์โควิด 19 ระบาดอย่าง
รุนแรง 

ปานกลาง 3 มีโอกาสในการเกิดขึ นปานกลาง 
 

2 ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย  

3.งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการเข้ารับ
การอบรม 

ปานกลาง 3 มีโอกาสในการเกิดขึ นปานกลาง 
 

2 ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย  

 
 
 

แบบ RM – 1(1) 
648 



 

 

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : การพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ครูผู้สอนได้น าสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์ 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองทุกคน ได้น าเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด 19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์ 
หน่วยงาน :   โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ล าดับ  
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ
จัดการที่มีอยู่ 

(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
เพียงพอ พอใช้ ต้อง 

ปรับปรุง 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

การพัฒนาการเรียน 
การสอนเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

1.ขาดสื่อเทคโนโลยีและกลวิธี
การสอนที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์โรคโควิด19และ
อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 
2.เกิดสถานการณ์โควิด 19 
ระบาดอย่างรุนแรง 
3.งบประมาณไม่เพียงพอ
ส าหรับการเข้ารับการอบรม 

 

ปานกลาง 1.ให้ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีและ
กลวิธีการสอนแบบออนไลน์แก่ครูผู้สอน 
2.ประชุมแบบออนไลน์ 
3.นิเทศการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
แบบออนไลน์ 
4.ติดตามประเมินผลแบบออนไลน์ 

   จ านวนครูที่ไม่พัฒนา
ตนเอง 

 
 

แบบ RM - 2 658 



 

 

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : การพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ครูผู้สอนได้น าสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์ 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองทุกคน ได้น าเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์ 
หน่วยงาน :   โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
(9) 

 
ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ 

(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/  
ผู้รบผิดชอบ 

(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีก 
เลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม 
ควบคุม 

(7) 

แผน/ 
มาตรการ 

(8) 
การพัฒนาการ
เรียนการสอน 
เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

1.ขาดสื่อเทคโนโลยีและ
กลวิธีการสอนที่เหมาะสม
กับสถานการณ์โรคโควิด19
และอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 
2.เกิดสถานการณ์โควิด 19 
ระบาดอย่างรุนแรง 
3.งบประมาณไม่เพียงพอ
ส าหรับการเข้ารับการอบรม 

ปานกลาง      1.ให้ความรู้เรื่องการใช้
เทคโนโลยีและกลวิธีการ
สอนแบบออนไลน์แก่
ครูผู้สอน 
2.ประชุมแบบออนไลน์ 
3.นิเทศการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาแบบออนไลน์ 
4.ติดตามประเมินผลแบบ
ออนไลน์ 

1.ครูผู้สอนมีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีและกลวิธี
การสอนแบบออนไลน์
ที่มีความพร้อมและ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์โรคโควิด
19 
2.ครูผู้สอนได้ประชุม
อบรมแบบออนไลน์ 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 
นายฉัตรชัย 
สืบทรัพย์ 

หัวหน้างาน
บริหารงาน

บุคคล 
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แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
โครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
กิจกรรม 

 
กิจกรรมที่พบ 
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของมาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การพัฒนา 
การเรียน 
การสอน 
เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

ครูผู้สอนไม่น า
สื่อเทคโนโลยี
และกลวิธีการ
เรียนรู้แบบ
ออนไลน์มา
พัฒนาการ
เรียนรู้ให้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์โรค
โควิด19 

1.ให้ความรู้เรื่องการใช้
เทคโนโลยีและกลวิธีการ
สอนแบบออนไลน์แก่
ครูผู้สอน 
2.ประชุมแบบออนไลน์ 
3.นิเทศการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาแบบ
ออนไลน์ 
4.ติดตามประเมินผล
แบบออนไลน์ 
 

ครูผู้สอนโรงเรียน
เทศบาลวัดสระทองทุก
คนได้น าเทคโนโลยีมา
พัฒนาการเรียนรู้ใน
สถานการณ์โรคโควิด
19ด้วยการสอนแบบ
ออนไลน์ 

            งาน
บริหารงาน

บุคคล 

1,349,500 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนาและน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน   
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ครูร้อยละ 100 ได้รับความรู้จากการอบรมสัมมนาและน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน 
หน่วยงาน :   ฝ่ายบริหารงานบุคคล  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 

 
 

กิจกรรม 
 

(1) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

(2) 

 
 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C/  
G1 - G10) 

(5) 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยง 

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(11) 

กิจกรรมการอบรม   
 สัมมนา การศึกษา 
 ดูงาน 
 

- เพ่ือให้ครูเข้ารับการ  
 อบรมสัมมนาและน า 
 ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา 
 กิจกรรมการเรียนการ  
 สอน   

- ครูไม่ได้รับการพัฒนา 
 อย่างเต็มศักยภาพ 
 - ครูผู้สอนขาดความรู้
ที่ หลากหลายและ
ทันสมัย ไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาใน
การกิจกรรมการ 
 เรียนการสอน 

- สถานการณ์การแพร่ระบาด 
 ของไวรัสโคโรนา (Covid -19) 
 - ไม่สามารถจัดกิจกรรม 
 การจัดการอบรม สัมมนา  
 การศึกษาดูงานได้ตามแผนที่ 
 วางไว้ 

ความเสี่ยงด้าน 
การด าเนนิงาน 

(Operational Risk 
: O) 

  4 4 16 สูง 

แบบ RM – 1 
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  การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนาและน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน   
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ครูร้อยละ 100 ได้รับความรู้จากการอบรมสัมมนาและน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน 
หน่วยงาน :   ฝ่ายบริหารงานบุคคล  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
 

กิจกรรม 
(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบที่
ได้รับ 
(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

กิจกรรมการอบรม   
 สัมมนา การศึกษา 
 ดูงาน 

 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โคโรนา (Covid -19) ท าให้ไม่สามารถ
จัดกิจกรรม การจัดการอบรม สัมมนา
การศึกษาดูงานได้ตามแผนที่วางไว้ 

สูง 
 

4 
 
 

 -มีโอกาสในการเกิดขึ นสูงมาก 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
 โคโรนา (Covid 19) ยังคงสูงอยู่ 

 

4 
 
 

-ส่งผลกระทบค่อนข้างสูงมาก 
 การจัดการเรียนการสอนไม่ได้
รับการปรับปรุงและพัฒนาส่งผล
ถึงคุณภาพของผู้เรียน 

 
 
 
 

แบบ RM – 1(1) 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนาและน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน   
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ครูร้อยละ 100 ได้รับความรู้จากการอบรมสัมมนาและน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน 
หน่วยงาน :   ฝ่ายบริหารงานบุคคล  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ล าดับ  
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ 
(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ เพียงพอ พอใช้ ต้อง 

ปรับปรุง 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

กิจกรรมการอบรม   
 สัมมนา การศึกษา 
 ดูงาน 

 

- สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัส 
โคโรนา  (Covid 19) 
 - ไม่สามารถจัดกิจกรรม การจัดการอบรม 
สัมมนา การศึกษาดูงานได้ตามแผนที่วางไว้ 
  

สูง 
 

- โรงเรียนจัดอบรมโดยการแบ่งระดับชั นตามข้อ
ปฏิบัติ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส 
โคโรนา 
 - จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพใน
รูปแบบออนไลน์ (PLC) 
 - ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมอบรมสัมมนาในรูปแบบ
ออนไลน์ 
- ฝ่ายบริหารและฝ่าย บริหารงานบุคคล ก ากับ 
 ติดตาม เพ่ือทราบผลการ จัดอบรม สัมมนา 
โดยจัดท าเป็นรายงาน  
 

    

 

แบบ RM - 2 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนาและน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน   
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ครูร้อยละ 100 ได้รับความรู้จากการอบรมสัมมนาและน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน 
หน่วยงาน :   ฝ่ายบริหารงานบุคคล  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
 

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
(9) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(10) 

 
ระยะเวลาด าเนินการ/  

ผู้รบผิดชอบ 
(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีก 
เลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม 
ควบคุม 

(7) 

แผน/ 
มาตรการ 

(8) 
กิจกรรมการ
อบรมสัมมนา 
การศึกษาดู
งาน 
  

 

   - สถานการณ์การแพร่ 
 ระบาดของไวรัสโคโรนา  
 (Covid 19) 
 - ไม่สามารถจัดกิจกรรม 
 การจัดการอบรมสัมมนา  
 การศึกษาดูงานได้ตาม
แผนที่วางไว้ 

สูง 
  

      
         

     
 

      
      - 

 - ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมอบรม
สัมมนาในรูปแบบออนไลน์ 
 - โรงเรียนจัดอบรมโดยการ
แบ่งระดับชั นตามข้อปฏิบัติ 
 ในการป้องกันการแพร่ 
ระบาดของไวรัสโคโรนา 
 - จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพในรูปแบบ 

- ครูได้รับการพัฒนา 
 อย่างเต็มศักยภาพ 
- ครูผู้สอนได้รับ 
 ความรู้ที่หลากหลาย
และ ทันสมัยสามารถ  
 ไปใช้ในการปรับปรุง
และ พัฒนาในการจัด 

 กรกฎาคม  2564 –  
 กันยายน  2565 
- ฝ่ายบริหาร 
 - ฝ่ายบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ โครงการ  
 นางฐานิตา  พุทธเสน 

 - กิจกรรมการ 
 อบรม สัมมนา   
 และการศึกษา 
 ดูงานเป็น  
 กิจกรรมที่ส าคัญ 
 ของครูผู้สอน 
ถ้า ครูได้รับการ 

 
 
 

แบบ RM - 3 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนาและน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน   
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ครูร้อยละ 100 ได้รับความรู้จากการอบรมสัมมนาและน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน 
หน่วยงาน :   ฝ่ายบริหารงานบุคคล  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
 

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
(9) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(10) 

 
ระยะเวลาด าเนินการ/  

ผู้รบผิดชอบ 
(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีก 
เลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม 
ควบคุม 

(7) 

แผน/ 
มาตรการ 

(8) 
         ออนไลน์ (PLC) 

 - ฝ่ายบริหารและฝ่าย 
 บริหารงานบุคคล ก ากับ 
 ติดตาม เพ่ือทราบผลการ 
 จัดอบรม สัมมนาโดยจัดท า 
 เป็นรายงาน  
 

  กิจกรรมการเรียน 
 การสอน ได้อย่างมี   
 ประสิทธิภาพ 
  
 
 

  
 
 

 รอบด้านจะท า 
 ให้ผู้เรียน 
 ได้รับการ 
 พัฒนาอย่าง 
 เต็มศักยภาพ 

 
 
 

แบบ RM - 3 
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แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
กิจกรรม 

 
กิจกรรมที่พบ 
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของมาตรการ

จัดการ 
ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมการ
อบรมสัมมนา 
การศึกษา 
ดูงาน 
  

 

สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ 
 ไวรัสโคโรนา 
(Covid 19) 
 - ไม่สามารถ
จัดกิจกรรม
การจัด 
การอบรม 
สัมมนา  
 การศึกษาดู
งานได้ตาม
แผนที่วางไว ้

- ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมอบรม 
 สัมมนาในรูปแบบออนไลน์ 
 - โรงเรียนจัดอบรมการ 
 โดยแบ่งระดับชั นตามข้อ 
 ปฏิบัติในการป้องกันการ 
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
(Covid 19)  
 - จัดกิจกรรมชุมชนแห่ง 
 การเรียนรู้เชิงวิชาชีพใน
รูปแบบออนไลน์ (PLC) 

- ฝ่ายบริหารและฝ่าย 
 บริหารงานบุคคล ก ากับ 
 ติดตาม เพ่ือมาตรการ
จัดการความเสี่ยง เพ่ือทราบ
ผลการจัดอบรม สัมมนาโดย
จัดท าเป็นรายงาน 

- ครูได้รับการ 
 พัฒนาอย่างเต็ม 
 ศักยภาพ 
  - ครูผู้สอนได้รับ 
ความรู้ที่หลาก 
หลายและทันสมัย 
สามารถน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและ
พัฒนาในการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  

 
 
 

            - งานฝ่าย  
 บริหาร 
 - งานฝ่าย 
 บุคคล 
 ผู้รับผิดชอบ 
  โครงการ  
 นางฐานิตา  
 พุทธเสน 
 

ไม่มี 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : เข้าค่ายวิชาการ(ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ และเต็มศักยภาพ เก่ง ดี มีสุข) 
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อจัดค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนทุกระดับชั น 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนความรู้ที่ได้ จากการศึกษาให้นักเรียนมาฝึกปฏิบัติและเพ่ิมเติมทักษะกระบวนการ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุสมผล 4.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เรียนรู้การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ท าให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : 1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการทุกระดับชั น 2. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาฝึกปฏิบัติ และเพ่ิม 
ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 3. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง 
มีสติสมเหตุสมผล  4.เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เรียนรู้การเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี ท าให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข 
หน่วยงาน :   ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 

 
 

กิจกรรม 
 

(1) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

(2) 

 
 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C/  
G1 - G10) 

(5) 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยง 

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(11) 

การจัดกิจกรรมตาม
โครงการค่ายวิชาการ 
8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และ 1 กลุ่ม
ปฐมวัย 

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าความรู้ที่ได้
จากการเรียนรู้ในห้องเรียนมาใช้
แก้ปัญหาในฐานะการเรียนรู้แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อีกทั งสามารถ
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ผู้เรียนไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพในการ
เรียนรู้ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019(covid-19) ท าให้ผู้เรียนต้อง
เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่สามารถ
มาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมกันได้ 

ความเสี่ยงด้าน 
การด าเนินงาน 
(Operational 

Risk : O) 

  3 4 12 สูง 

แบบ RM – 1 
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 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : เข้าค่ายวิชาการ(ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ และเต็มศักยภาพ เก่ง ดี มีสุข) 
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อจัดค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนทุกระดับชั น 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนความรู้ที่ได้ จากการศึกษาให้นักเรียนมาฝึกปฏิบัติและเพ่ิมเติมทักษะกระบวนการ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 4.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เรียนรู้การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ท าให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุขตัวชี วัด 
และเป้าหมาย : 1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการทุกระดับชั น  2. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาฝึกปฏิบัติ และเพ่ิม 
ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 3. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล  4.เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เรียนรู้การเป็นผู้น า และผู้ตามท่ีดี ท าให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข 
หน่วยงาน :   ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 

กิจกรรม 
(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบ 
ที่ได้รับ 

(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

การจัดกิจกรรม 
ตามโครงการค่าย
วิชาการ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และ 1 กลุ่มปฐมวัย 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ท าให้
ผู้เรียนต้องเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่
สามารถมาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมกัน
ได้ 

สูง 3 มีโอกาสเกิดขึ นปานกลาง 4 ส่งผลกระทบค่อนข้างมาก 

 
 

แบบ RM – 1(1) 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : เข้าค่ายวิชาการ(ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ และเต็มศักยภาพ เก่ง ดี มีสุข) 
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อจัดค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนทุกระดับชั น 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนความรู้ที่ได้ จากการศึกษาให้นักเรียนมาฝึกปฏิบัติและเพ่ิมเติมทักษะกระบวนการ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 4.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เรียนรู้การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ท าให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุขตัวชี วัด 
และเป้าหมาย : 1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการทุกระดับชั น  2. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาฝึกปฏิบัติ และเพ่ิม 
ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 3. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล  4.เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เรียนรู้การเป็นผู้น า และผู้ตามท่ีดี ท าให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข 
หน่วยงาน :   ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ล าดับ ความ 
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือ
การจัดการที่มีอยู่ 

(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
เพียงพอ พอใช้ ต้อง 

ปรับปรุง 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

การจัดกิจกรรมตาม
โครงการค่ายวิชาการ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 
 1 กลุ่มปฐมวัย 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(covid-19) ท าให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ไม่สามารถมาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมกันได้ 

สูง ครูจัดท าคลิปการสอนที่ส่งเสริมการ
การพัฒนาศักยภาพโดยเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ
แก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

    

 

แบบ RM - 2 
768 



 

 

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : เข้าค่ายวิชาการ(ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ และเต็มศักยภาพ เก่ง ดี มีสุข) 
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อจัดค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนทุกระดับชั น 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนความรู้ที่ได้ จากการศึกษาให้นักเรียนมาฝึกปฏิบัติและเพ่ิมเติมทักษะกระบวนการ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 4.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เรียนรู้การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ท าให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุขตัวชี วัด 
และเป้าหมาย : 1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการทุกระดับชั น 2. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาฝึกปฏิบัติ และเพ่ิม 
ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 3. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 4.เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เรียนรู้การเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี ท าให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข 
หน่วยงาน :   ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

(9) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/  

ผู้รบผิด
ชอบ 
(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีกเลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม 
ควบคุม 

(7) 

แผน/ 
มาตรการ 

(8) 
การจัดกิจกรรมตาม
โครงการค่าย
วิชาการ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้และ 
1 กลุ่มปฐมวัย 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019(covid-19) ท าให้ผู้เรียนต้อง
เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่สามารถ
มาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมกันได้ 
 

สูง      จัดท าคลิปการ
เรียนรู้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์
เช่น YOUTUBE 

ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ
สามารถแก้ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง 

นางชนิสรา 
นางพรทวี 
นางสาววิไล
ลักษณ์ 

ครูขอความร่วมมือใน
การดูแลผู้เรียนจาก
ผู้ปกครองในการ
เรียนรู้แบบออนไลน ์

 

แบบ RM - 3 
77 



 

 

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
 

กิจกรรม 
 

กิจกรรมที่พบ 
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของมาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การจัด
กิจกรรมตาม
โครงการค่าย
วิชาการ 8 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
และ 1 กลุ่ม
ปฐมวัย 

เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื อไวรัส
โคโรนา 2019 
(covid-19) ท า
ให้ผู้เรียนต้อง
เรียนรู้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์
ไม่สามารถมาจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนรวมกันได้ 

 

จัดกิจกรรมสอน
เสริม (ครูจัดท าคลิป
การสอนที่ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพโดยเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
การลงมือปฏิบัติ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง
อย่างมี
ประสิทธิภาพ) 

ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ทั งด้านวิชาการด้าน
สังคมและด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ส่งผลให้
ผู้เรียนเป็นคนดีและ
เป็นคนเก่งและ
สามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 

            ฝ่ายวิชาการ 20,000 

 
 
 
 
 

788 



 

 

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง,กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ,กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือพัฒนาสู่สากล) 
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง 2.เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงงาน  
3.เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้ 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : 1. ผู้เรยีนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ นไป 2.ครูวิทยาศาสตร์ชั นประถมศึกษาปีที่4-ชั นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคน  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้ 
หน่วยงาน :   ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 

 
 

กิจกรรม 
 

(1) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

(2) 

 
 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C/  
G1 - G10) 

(5) 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยง 

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(11) 

1.จัดกิจกรรมรักการ
อ่าน คลินิกภาษาและ
การใช้ห้องสมุดและ 
ท่องสูตรคูณ 

-เพ่ือให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน อ่านออกเขียนได้ คิด
เลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง 

-ผู้เรียนไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพในการเรียนรู้ 

-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
covid-2019 ท าให้ผู้เรียนต้อง
เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่
สามารถจัดกิจกรรมรวมกันได้ 

ความเสี่ยงด้าน 
การด าเนินงาน 

(Operational Risk 
: O) 

  3 3 9 ปาน
กลาง 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง,กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ,กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือพัฒนาสู่สากล) 
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง 2.เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงงาน  
3.เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้ 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : 1. ผู้เรยีนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ นไป 2.ครูวิทยาศาสตร์ชั นประถมศึกษาปีที่4-ชั นมัธยมศึกษาปีที่3 ทุกคน  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้ 
หน่วยงาน :   ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 

 
 

กิจกรรม 
 

(1) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

(2) 

 
 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C/  
G1 - G10) 

(5) 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยง 

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(11) 

2.กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ
โครงงาน 

-เพื่อให้ผู้เรียนฝึก
กระบวนการคิดวิเคราะห์จาก
การเรียนรู้แบบโครงงาน 

-ผู้เรียนไม่ได้รบัการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ในการเรียนรู้ 

-เข้าถึงเทคโนโลยีของผู้เรียนแตล่ะคน
ไม่เท่ากัน 

ความเสี่ยงด้าน 
การด าเนินงาน 

(Operational Risk : O) 

  3 3 9 ปาน
กลาง 

3.กิจกรรม Play 
& Learn 

-เพื่อให้ผู้เรียนใช้
ภาษาอังกฤษในชวีิตจริงได ้

-ผู้เรียนไม่ได้รบัการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ในการเรียนรู้ 

-ความสามารถในการดูแลผู้เรียนของ
ผู้ปกครองแต่ละคนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโค
โรนา covid-2019 

ความเสี่ยงด้าน 
การด าเนินงาน 

(Operational Risk : O) 

  3 3 9 ปาน
กลาง 

แบบ RM – 1 
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 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง,กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ,กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือพัฒนาสู่สากล) 
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง 2.เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงงาน  
3.เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้ 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : 1. ผู้เรยีนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ นไป 2.ครูวิทยาศาสตร์ชั นประถมศึกษาปีที่4-ชั นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคน  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้ 
หน่วยงาน :   ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 
  

กิจกรรม 
(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบ 
ที่ได้รับ 

(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

1.จัดกิจกรรมรักการ
อ่าน คลินิกภาษา
และการใช้ห้องสมุด
และท่องสูตรคูณ 

-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา covid-2019 ท าให้
ผู้เรียนต้องเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่
สามารถจัดกิจกรรมรวมกันได้ 

ปานกลาง 3 มีโอกาสในการเกิดขึ นปานกลาง 3 ส่งผลกระทบบางส่วน 

 
 
 
 

แบบ RM – 1(1) 
818 



 

 

 
 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง,กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ,กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือพัฒนาสู่สากล) 
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง 2.เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงงาน  
3.เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้ 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : 1. ผู้เรยีนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ นไป 2.ครูวิทยาศาสตร์ชั นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคน  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้ 
หน่วยงาน :   ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร  

กิจกรรม 
(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบ 
ทีไ่ด้รับ  

(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

2. กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ
โครงงาน 

-เข้าถึงเทคโนโลยีของผู้เรียนแต่ละคนไม่
เท่ากัน (โทรศัพท์มือถือ,แท็บเล็ต,ไอแพด,
คอมพิวเตอร์,สัญญาณอินเทอร์เน็ต) 

ปานกลาง 3 มีโอกาสในการเกิดขึ นปานกลาง 3 ส่งผลกระทบบางส่วน 

3. กิจกรรม Play  
& Learn 

-ความสามารถในการดูแลผู้เรียนของ
ผู้ปกครองแต่ละคนในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
covid-2019 
 

ปานกลาง 3 มีโอกาสในการเกิดขึ นปานกลาง 3 ส่งผลกระทบบางส่วน 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง,กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ,กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือพัฒนา 
สู่สากล) 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง 2. เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงงาน  
3. เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้ 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : 1. ผู้เรยีนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ นไป 2.ครูวิทยาศาสตร์ชั นประถมศึกษาปีที่4 - ชั นมัธยมศึกษาปีที่3 ทุกคน  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้ 
หน่วยงาน :   ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ล าดับ  
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ
จัดการที่มีอยู่ 

(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
เพียงพอ พอใช้ ต้อง 

ปรับปรุง 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.จัดกิจกรรมรักการอ่าน 
คลินิกภาษาและการใช้
ห้องสมุดและท่องสูตรคูณ 

-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโร
นา covid-2019 ท าให้ผู้เรียน
ต้องเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์
ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกันได้ 
 

ปานกลาง ครูจัดท าคลิปการสอนอ่านท่องสูตรคูณ  
ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแล
ผู้เรียนและผู้เรียนรู้ผ่านการสอนแบบ
ออนไลน์ 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง,กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ,กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือพัฒนาสู่สากล) 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง 2. เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงงาน  
3. เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้ 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : 1. ผู้เรยีนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ นไป 2. ครูวิทยาศาสตร์ชั นประถมศึกษาปีที่4 - ชั นมัธยมศึกษาปีที่3 ทุกคน  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้ 
หน่วยงาน :   ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ล าดับ  
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มี
อยู่ 

(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่ม”ี) 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
เพียงพอ พอใช้ ต้อง 

ปรับปรุง 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

2.กิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน 

-เข้าถึงเทคโนโลยีของผู้เรียนแต่ละ
คนไม่เท่ากัน (โทรศัพท์มือถือ, 
 แท็บเล็ต,ไอแพด,คอมพิวเตอร์,
สัญญาณอินเทอร์เน็ต) 

ปานกลาง การท าคลิปการเรียนรู้/ให้ผู้เรียนเลือก
ศึกษาหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าโดยมีครูเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกและเป็นที่ปรึกษา 

    

3.กิจกรรม Play & 
Learn 

-ความสามารถในการดูแลผู้เรียน
ของผู้ปกครองแต่ละคนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา covid -
2019 

ปานกลาง นักเรียนสามารถศึกษาความรู้จากคลิปที่
ครูส่งให้ตามเวลาที่ผู้เรียนและผู้ปกครอง
สะดวกหรือสามารถดูย้อนหลังในช่อง 
YouTube ที่ครูจัดท าขึ นหรือที่ครูแนะน า 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง,กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ,กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือพัฒนาสู่สากล) 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง 2. เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงงาน  
3. เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้ 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : 1. ผู้เรยีนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ นไป 2. ครูวิทยาศาสตร์ชั นประถมศึกษาปีที่4 – ชั นมัธยมศึกษาปีที่3 ทุกคน  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้ 
หน่วยงาน :   ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการ
จัดการ ความเสี่ยง 

(9) 

 
ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ 

(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/  
ผู้รบผิดชอบ 

(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีก 
เลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม 
ควบคุม 

(7) 

แผน/ 
มาตรการ 

(8) 
1.จัดกิจกรรมรัก
การอ่าน คลินิก
ภาษาและการใช้
ห้องสมุดและ 
ท่องสูตรคูณ 

-เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา covid-2019 ท า
ให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ไม่สามารถ
มาโรงเรียนได้ตามปกติ 
 

ปาน
กลาง 

     ครูจัดท าคลิปการ
เรียนรู้ผ่านช่องทาง 
YouTube 

ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ 

น.ส.มุกดา ดวงจ าปา 
น.ส.ศันสนา วันชูเชิด 
นางสุขุมาล พันโนลาด 

ครูขอความร่วมมือ
ในการดูแลผู้เรียน
จากผู้ปกครองใน
การเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง,กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ,กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือพัฒนาสู่สากล) 
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขคล่องท่องสูตรคูณเก่ง 2.เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้แบบโครงงาน 3.เพื่อให้ผู้เรียน
ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้ 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : 1. ผู้เรยีนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ นไป 2.ครูวิทยาศาสตร์ชั นประถมศึกษาปีที่4-ชั นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคน  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริงได้ 
หน่วยงาน :   ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
(9) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะ ได้รับ 

(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/  
ผู้รบผิดชอบ 

(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีก 
เลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม 
ควบคุม 

(7) 

แผน/ 
มาตรการ 

(8) 
2.กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ
โครงงาน 

-เข้าถึงเทคโนโลยีของผู้เรียนแต่
ละคนไม่เท่ากัน(โทรศัพท์มือถือ, 
แท็บเล็ต,ไอแพด,คอมพิวเตอร์,
สัญญาณอินเทอร์เน็ต) 

ปาน
กลาง 

     โรงเรียนให้ความช่วยเหลือ
ค่าอินเทอร์เน็ตเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ผู้ปกครอง 

ผู้เรียนได้รับ
เรียนรู้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

3.กิจกรรม 
Play & Learn 

-ความสามารถในการดูแล
ผู้เรียนของผู้ปกครองแต่ละคน 

ปาน
กลาง 

     ครูประจ าชั นมีการติดต่อกับ
ผู้ปกครองและติดตาม
ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 

ผู้เรียนเกิดความ
สนใจและมี
ทักษะในการ
เรียนรู้ยิ่งขึ น 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

 

แบบ RM - 3 
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แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
 

กิจกรรม 
 

กิจกรรมที่พบ  
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของมาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.จัดกิจกรรม
รักการอ่าน 
คลินิกภาษา
และการใช้
ห้องสมุดและ 
ท่องสูตรคูณ 

-เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา covid-
2019 ท าให้ผู้เรียน
ต้องเรียนรู้ผ่าน
ช่องทางออนไลนไ์ม่
สามารถมาโรงเรียน
ได้ตามปกต ิ

-จัดกิจกรรมสอนเสริม
(ออนไลน์)เช่นท าคลิป
วีดีโอการเรียนรู้ต่างๆ
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองหรือ
ผู้ปกครองสามารถ
แนะน าได้ในเวลาที่
สะดวกและสามารถ 
ดูซ  าได้ 

 

ผู้เรียนมารถเรียนรู้ได้
ตามตัวชี วัดต้องรู้ใน
แต่ละกลุ่มสาระ 

            ฝ่ายวิชาการ 50,000 

 
 
 
 
 
 
 

878 



 

 

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
 

กิจกรรม 
 

กิจกรรมที่พบ  
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของมาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 -เข้าถึงเทคโนโลยีของ
ผู้เรียนแต่ละคนไม่
เท่ากัน 
(โทรศัพท์มือถือ, 
แท็บเล็ต,ไอแพด,
คอมพิวเตอร์,สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต) 

โรงเรียนให้ความ
ช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต
เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ปกครอง 

ผู้เรียนได้รับเรียนรู้ผา่น
ช่องทางออนไลน ์

            ฝ่ายวิชาการ  

-ความสามารถในการ
ดูแลผู้เรียนของ
ผู้ปกครองแต่ละคน 

ครูประจ าชั นมีการติดต่อ
กับผู้ปกครองและติดตาม
ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
 

ผู้เรียนเกิดความสนใจ
และมีทักษะในการ
เรียนรู้ยิ่งขึ น 

            ฝ่ายวิชาการ
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์  :  จัดให้มีการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ น 
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูสู่ความเป็นมืออาชีพและให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีความรู้รอบด้าน  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ครูร้อยละ 80 ขึ นไปได้ผ่านการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี 
         ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษาก าหนดและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มศักยภาพ 
หน่วยงาน :  กลุ่มฝ่ายงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 

 
 

กิจกรรม 
 

(1) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

(2) 

 
 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C/  
G1 - G10) 

(5) 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยง 

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(11) 

  1.จัดกิจกรรมอบรม 
สัมมนาให้กับครูทั งใน
และนอกสถานศึกษา 

 -เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพครูสู่ความเป็นมือ
อาชีพและให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน มีความรู้รอบ
ด้าน 

 -ครูผู้สอนไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง 

 -เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาด Covic –19ไม่สามารถ
จัดอบรมได้ 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน 

(Operational Risk : 
O) 

- 
 
 

 3 
 
 

2 
 
 

6 
 
 

ปาน
กลาง 

-การพัฒนาบุคลากรไม่
เกิดประสิทธิภาพ 

-ครูไม่ได้น าความรู้ทีไ่ด้หลังจาก
การอบรมมาพัฒนานักเรียนอยา่ง
เต็มศักยภาพเนื่องจากภาระงาน
ของครูมีมากเกินไป 

ความเสี่ยงด้าน 
การด าเนินงาน 

(Operational Risk : 
O) 

 
 

 3 
 

2 
 

6 
 

ปาน
กลาง 

แบบ RM – 1 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ : จัดให้มีการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ น 
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูสู่ความเป็นมืออาชีพและให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีความรู้รอบด้าน  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ครูร้อยละ 80 ขึ นไปได้ผ่านการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี 
             ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษาก าหนดและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มศักยภาพ 
หน่วยงาน :  กลุ่มฝ่ายงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 

กิจกรรม 
(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบ 
ที่ได้รับ 

(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

 จัดกิจกรรมอบรม 
สัมมนาให้กับครูทั งใน
และนอกสถานศึกษา 

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด  
Covic –19 ไม่สามารถจัดอบรมได้ 

 

ปานกลาง 
 

 

3 
 
 

-มีโอกาสในการเกิดขึ นปานกลาง 
 
 

2 
 
 

-ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย 
 
 

-ครูไม่ได้น าความรู้ที่ได้หลังจากการ
อบรมมาพัฒนานักเรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพเนื่องจากภาระงานของครู 
มีมากเกินไป 

ปานกลาง 
 

3 
 

มีโอกาสในการเกิดขึ นปานกลาง 2 
 

-ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย 
 

 
 
 

แบบ RM – 1(1) 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์   :    จัดให้มีการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ น 
โครงการ :    ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูสู่ความเป็นมืออาชีพและให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีความรู้รอบด้าน  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ครูร้อยละ 80 ขึ นไปได้ผ่านการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี 
         ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษาก าหนดและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มศักยภาพ 
หน่วยงาน :  กลุ่มฝ่ายงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
 
 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ
จัดการที่มีอยู่ 

(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
เพียงพอ พอใช้ ต้อง 

ปรับปรุง 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

 จัดกิจกรรมอบรม 
สัมมนาให้กับครูทั งในและ
นอกสถานศึกษา 
  

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด 
Covic –19 ไม่สามารถจัดอบรมได้ 

ปานกลาง 
 

 
                   -ไม่มี- 

 
 

                  
                - 

-ครูไม่ได้น าความรู้ที่ได้หลังจากการ
อบรมมาพัฒนานักเรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพเนื่องจากภาระงานของครู 
มีมากเกินไป 

ปานกลาง 
 

 

การไปศึกษาดูงานจากสถานศึกษาทั งใน
และนอกหน่วยงานต้นสังกัดการเข้าร่วม 
อบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู 
มีการก าหนดภาระงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน 

 
 

                  -    
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์   :   จัดให้มีการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ น 
โครงการ :  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูสู่ความเป็นมืออาชีพและให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีความรู้รอบด้าน  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย :  ครูร้อยละ 80 ขึ นไปได้ผ่านการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี 
         ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษาก าหนดและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 
หน่วยงาน :  กลุ่มฝ่ายงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

กิจกรรม 
(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

(9) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/  
ผู้รบผิดชอบ 

(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีกเลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม 
ควบคุม 

(7) 

แผน/
มาตรการ 

(8) 
จัดกิจกรรม
อบรม สัมมนา
ให้กับครูทั งใน
และนอก
สถานศึกษา 

  เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาด Covic –19  
ไม่สามารถจัดอบรมได ้

 
ปาน
กลาง 

 
 

 
- 

 
- 

 
 

 
- 

-จัดอบรมผ่านระบบ
ออนไลน ์
 

-ครูได้รับการอบรมและ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้
รอบด้าน 

-บุคลากร  
ครูนิตยา  
แสงวัชรพันธ ์

-เนื่องจากครูเข้ารับ
การอบรมออนไลน์ใน
หลักสูตรที่ต้องการ 

-ครูไม่ได้น าความรู้ทีไ่ด้
หลังจากการอบรมมา
พัฒนานักเรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพเนื่องจากภาระ 
งานของครูมีมากเกินไป 

 
ปาน
กลาง 

 
 

 
- 

 
- 

 
 

 
- 

ติดตามและประเมินผล 
การพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องมีการ
ก าหนดกรอบภาระงาน
ที่ชัดเจน 

ครูมีการพัฒนางานและ
พัฒนาตนเองมากขึ น 
ครูมีภาระงานที่
รับผิดชอบลดลง 

ฝ่ายบริหาร  

 
 

แบบ RM - 3 
928 



 

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

กิจกรรม 
 

กิจกรรมที่พบ  
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของมาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จัดกิจกรรม
อบรม 
สัมมนาให้กับ
ครูทั งในและ
นอก
สถานศึกษา 

 เนื่องจาก
สถานการณ์โรค
ระบาด Covic –
19 ไม่สามารถ 
จัดอบรมได้ 

-จัดอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์กับ
บุคลากรครุตาม
ความสนใจและตรง
ตามกลุ่มสาระวิชา 

-ครูได้รับการอบรม
และพัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้รอบ
ด้าน 

            งานฝ่าย
บริหาร 
งานฝ่าย
บุคคล 

 

50,000 

ครูไม่ได้น าความรู้
ที่ได้หลังจากการ
อบรมมาพัฒนา
นักเรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
เนื่องจากภาระ
งานของครูมีมาก
เกินไป  
 

-ติดตามและ
ประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 
-มีการก าหนดกรอบ 
ภาระงานที่ชัดเจน 

 

ครูมีการพัฒนางาน
และพัฒนาตนเอง 
พัฒนาวิชาชีพ  
มากขึ น 
-ครูมีภาระงานที่
รับผิดชอบลดลง 
 

            งานฝ่าย
บุคคล 
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 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : อาหารกลางวัน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 100 
หน่วยงาน :   โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

 
 

กิจกรรม 
 

(1) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

(2) 

 
 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C/  
G1 - G10) 

(5) 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยง 

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(11) 

 การจัดซื อเครื่องอุปโภคบริโภคมา
ประกอบอาหารให้ผู้เรียนระดับชั น
อนุบาล-ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยการจ้างบุคลาการภายนอกมา
ประกอบอาหารกลางวัน 

-เพ่ือให้ผู้เรียนระดับชั นอนุบาล-ป.6 
ทุกคนได้รับประทานอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและ
เหมาะสมกับความต้องการของ
ร่างกายคิดเป็นร้อยละ100 
 

-ผู้เรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่ไม่มี
คุณค่าตามหลัก
โภชนาการเท่าท่ีควร 

-อาหารไม่ถูกต้อง
ตามหลัก
โภชนาการ 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน 

(Operational Risk 
: O) 

  3 2 6 ปาน
กลาง 

 

แบบ RM – 1 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : อาหารกลางวัน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 100 
หน่วยงาน :   โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
 
 

กิจกรรม 
 

(1) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

(2) 

 
 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C/  
G1 - G10) 

(5) 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยง 

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(11) 

   -ขั นตอนการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน 

(Operational Risk : 
O) 

  3 2 6 ปาน
กลาง 

 
 

แบบ RM – 1 
958 



 

 

 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : อาหารกลางวัน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 100 
หน่วยงาน :   โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

กิจกรรม 
(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบ 
ที่ได้รับ 

(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

การจัดซื อเครื่องอุปโภคบริโภค
มาประกอบอาหารให้ผู้เรียน
ระดับชั นอนุบาล-ชั นประถม 
ศึกษาปีที่6 
โดยการจ้างบุคลาการภายนอก
มาประกอบอาหารกลางวัน 

-อาหารไม่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 

ปานกลาง 
 

3 มีโอกาสในการเกิดขึ นปานกลาง 2 ส่งผลกระทบน้อย 
เนื่องจากอาหารที่ท าไม่ถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ ไม่สูญเสีย

งบประมาณ 

- ขั นตอนการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

น้อย 
 

3 มีโอกาสในการเกิดขึ นปานกลาง 2 ส่งผลกระทบน้อย 
 

 
 
 
 
 

แบบ RM – 1(1) 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : อาหารกลางวัน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 100 
หน่วยงาน :   โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ 
(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ เพียงพอ พอใช้ ต้อง 

ปรับปรุง 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

การจัดซื อเครื่องอุปโภค
บริโภคมาประกอบอาหารให้
ผู้เรียนระดับชั นอนุบาล-ชั น
ประถมศึกษาปีที่6 
โดยการจ้างบุคลาการ
ภายนอกมาประกอบอาหาร
กลางวัน 

อาหารไม่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 

ปานกลาง 1.แต่งตั งคณะกรรมการ จัดท าตารางเมนูอาหารด้วย
โปรแกรม Thai School lunch 
2.แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
กลางวัน ก่อนให้ผู้เรียนรับประทาน 
3.ติดตาม ประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ทุกระยะ 

   -การจัดซื อเครื่อง
อุปโภคบริโภคมา
ประกอบอาหาร 
ให้ผู้เรียน 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ :  อาหารกลางวัน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 100 
หน่วยงาน :   โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ล าดับ  
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ 
(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ เพียงพอ พอใช้ ต้อง 

ปรับปรุง 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

การจัดซื อเครื่องอุปโภค
บริโภคมาประกอบอาหารให้
ผู้เรียนระดับชั นอนุบาล-ชั น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยการจ้างบุคลาการ
ภายนอกมาประกอบอาหาร
กลางวัน 
 

ขั นตอนการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปานกลาง 1.แต่งตั งคณะกรรมการในการด าเนินการตรวจสอบ 
การใช้งบประมาณโครงการ 
2.ติดตาม ประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ทุกระยะ 

   -เจ้าหน้าที่บันทึก
รายงานไม่ครบถ้วน
และไม่ลงตัว 
-ความแม่นย าใน
การจัดท าหลักฐาน
ประกอบกิจกรรม 

 
 
 
 

แบบ RM - 2 
988 



 

 

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : อาหารกลางวัน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 100 
หน่วยงาน :   โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการจัดการ  

ความเสี่ยง 
(9) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/  
ผู้รบผิดชอบ 

(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีก 
เลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม 
ควบคุม 

(7) 

แผน/ 
มาตรการ 

(8) 
การจัดซื อเครื่องอุปโภค
บริโภคมาประกอบ
อาหารให้ผู้เรียน
ระดับชั นอนุบาล-ชั น
ประถมศึกษาปีที่6 
โดยการจ้างบุคลาการ
ภายนอกมาประกอบ
อาหารกลางวัน 

อาหารไม่ถูกต้อง
ตามหลัก
โภชนาการ 

ปานกลาง      1.แต่งตั งคณะกรรมการ จัดท า
ตารางเมนูอาหารด้วยโปรแกรม 
Thai School lunch 
2.แต่งตั งคณะกรรมการตรวจ 
สอบคุณภาพอาหารกลางวัน กอ่น
ให้ผู้เรียนรับประทาน 
3.ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะ 

-อาหารกลางวัน
ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 
-ผู้เรียนได้รับ
สารอาหารตาม
หลักโภชนาการ 
คิดเป็นร้อยละ100 
 
 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
เจ้าหน้าที่
การเงิน 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

- 

 
 
 

แบบ RM - 3 998 



 

 

 
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : อาหารกลางวัน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ร้อยละ 100 
หน่วยงาน :   โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการจัดการ  

ความเสี่ยง 
(9) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/  
ผู้รบผิดชอบ 

(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีก 
เลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม 
ควบคุม 

(7) 

แผน/ 
มาตรการ 

(8) 
 ขั นตอนการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปานกลาง      1.แต่งตั งคณะกรรมการในการ
ด าเนินการตรวจสอบ 
การใช้งบประมาณโครงการ 

  2.ติดตาม ประเมินผลและ   
  รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  ทุกระยะ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไป
ตามระบบและ 
สามารถตรวจสอบ
ได้ 
 
 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
เจ้าหน้าที่
การเงิน 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

- 

 
 

แบบ RM - 3 
100
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 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

โครงการ อาหารกลางวัน 
 

กิจกรรม 
 

กิจกรรมที่พบ  
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของมาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การจัดซื อเครื่อง
อุปโภคบริโภคมา
ประกอบอาหารให้
ผู้เรียนระดับชั น
อนุบาล-ชั น
ประถมศึกษาปีที่6 
โดยการจ้างบุคลา
การภายนอกมา
ประกอบอาหาร
กลางวัน 

อาหารไม่ถูกต้อง
ตามหลัก
โภชนาการ 

1.แต่งตั งคณะกรรมการ 
จัดท าตารางเมนูอาหาร
ด้วยโปรแกรม Thai 
School lunch 
2.แต่งตั งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
กลางวัน ก่อนให้ผู้เรียน
รับประทาน 
3.ติดตาม ประเมินผล
และรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
ทุกระยะ 

-อาหารกลางวัน
ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 
-ผู้เรียนได้รับสาร 
อาหารตามหลัก
โภชนาการคิดเป็น 
ร้อยละ100 
 

            ตุลาคม
2564-

กันยายน
2565 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
เจ้าหน้าที่
การเงิน 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 

101
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แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
โครงการ อาหารกลางวัน 

 
กิจกรรม 

 
กิจกรรมที่พบ  
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของมาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ขั นตอน 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.แต่งตั งคณะกรรมการ
ในการด าเนินการ
ตรวจสอบการใช้
งบประมาณโครงการ 

  2.ติดตามประเมินผล
และรายงานให้ผู้บังคับ 
บัญชาทราบทุกระยะ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมเป็น
โครงการเป็นไปอย่าง
เป็นระบบและ 
สามารถตรวจสอบได้ 
 
 

            ตุลาคม
2564-

กันยายน
2565 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
เจ้าหน้าที่
การเงิน 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ครูผู้สอนได้น าสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์ 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย :ครูผู้สอนได้พัฒนาการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ด้วยการสอนแบบออนไลน์ ออนแฮนด์ และออนไซต์  
สามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ นและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน 
หน่วยงาน :   โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
 

กิจกรรม 
 

(1) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

(2) 

 
 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C/  
G1 - G10) 

(5) 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยง 

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(11) 

การพัฒนา
หลักสูตรการเรียน 
การสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.ครูผู้สอนได้พัฒนาการ
เรียนการสอนใน
สถานการณ์โรคโควิด-๑๙ 
ด้วยการสอนแบบออนไลน์ 
ออนแฮนด์ และออนไซต์ 
2.ครูผู้สอนน าความรู้ด้าน
เทคโนโลยีมาพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ดีขึ น 
 

1. ครูและนักเรียนขาดความรู้
ประสบการณ์และสื่อเทคโนโลยีที่ใช้
ในการเรียนการสอน 
2. ขาดเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์  
3. งบประมาณไม่เพียงพอ 
4. สถานที่ไม่เอื ออ านวย 

1.ขาดสื่อการเรียนการสอน 
ที่เหมาะสมและระบบ
อินเตอร์เน็ตไม่เสถียรท าให้ 
ไม่สามารถเรียนได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงด้าน 
กลยุทธ์ (Strategic 

Risk : S) 

  3 2 6 ปาน
กลาง 

2.งบประมาณไม่เพียงพอ
ส าหรับการเข้ารับการอบรม 
 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (Financial 

Risk : F) 

  3 2 6 ปาน
กลาง 

แบบ RM - 1 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ครูผู้สอนได้น าสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์ 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ครูผู้สอนได้พัฒนาการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ด้วยการสอนแบบออนไลน์ ออนแฮนด์ และออนไซต์ 
สามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ นและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน 
หน่วยงาน :   โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

 
 

กิจกรรม 
 

(1) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

(2) 

 
 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C/  
G1 - G10) 

(5) 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยง 

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(11) 

 3.ครูผู้สอนสามารถ
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียน
การสอนให้ตรงตามศักยภาพ
ผู้เรียน 

5. เกิดสถานการณ์โรคโควิด-19 
 ระบาดอย่างรุนแรง ไม่สามารถจัด
อบรมหรือเข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาตนเองได้ 

3.เกิดสถานการณ์โควิด 19 
ระบาดอย่างรุนแรงท าให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ความเสี่ยงด้าน 
กลยุทธ์ (Strategic 

Risk : S) 

  3 2 6 ปาน
กลาง 

แบบ RM - 1 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
วัตถุประสงค์ :   เพ่ือให้ครูผู้สอนได้น าสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์ 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ครูผู้สอนได้พัฒนาการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคโควิด-๑๙  ด้วยการสอนแบบออนไลน์ ออนแฮนด์  และออนไซต์ สามารถน าความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ นและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน 
หน่วยงาน :   โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

กิจกรรม 
(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบ 
ที่ได้รับ 

(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน 
เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1.ขาดสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ
ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรท าให้ไม่สามารถ
เรียนได้ตามวัตถุประสงค์ 

ปานกลาง 3 มีโอกาสในการเกิดขึ นปานกลาง 
 

2 ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย  

2.เกิดสถานการณ์โควิด 19 ระบาดอย่าง
รุนแรงท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ปานกลาง 3 มีโอกาสในการเกิดขึ นปานกลาง 
 

2 ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย  

3.งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการเข้ารับ
การอบรม 

ปานกลาง 3 มีโอกาสในการเกิดขึ นปานกลาง 
 

2 ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย  

แบบ RM – 1(1) 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
วัตถุประสงค์ :   เพ่ือให้ครูผู้สอนได้น าสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์ 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ครูผู้สอนได้พัฒนาการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคโควิด-๑๙  ด้วยการสอนแบบออนไลน์ ออนแฮนด์ และออนไซต์ สามารถน าความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ นและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน 
หน่วยงาน :   โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ล าดับ      
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ
จัดการที่มีอยู่ 

(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
เพียงพอ พอใช้ ต้อง 

ปรับปรุง 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

  การพัฒนาหลักสูตร              
การเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1.ขาดสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรท าให้
ไม่สามารถเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ 
2.เกิดสถานการณ์โควิด 19 ระบาด
อย่างรุนแรงท าให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไม่ตรงตามเป้าหมายที่
วางไว ้
3.งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการ
เข้ารับการอบรม 

ปานกลาง 1. จัดหาวิทยากรภายในสถานศึกษาที่มี
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีมา
ให้ความรู้แก่บุคลากรภายในองค์กร 
ผ่านช่องทางการประชุมออนไลน์ และ
ให้ทดลองการใช้เทคโนโลยี 
2.นิเทศการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
แบบออนไลน์ 
3.ติดตามประเมินผลแบบออนไลน์ 

   จ านวนครูที่ไม่พัฒนา
ตนเอง 

แบบ RM - 2 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลางประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : การพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
วัตถุประสงค์ :   เพ่ือให้ครูผู้สอนได้น าสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์ 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศทุกคน ได้น าเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ด้วยการสอนแบบออนไลน์ 
หน่วยงาน :   โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการจัดการ ความเสี่ยง 

(9) 

 
ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ 

(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/  
ผู้รบผิดชอบ 

(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีก 
เลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม 
ควบคุม 

(7) 

แผน/ 
มาตรการ 

(8) 
    การพัฒนา

หลักสูตร              
การเรียนการ
สอนเน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1.ขาดสื่อการเรียนการสอนที่
เหมาะสมและระบบอินเตอร์เนต็
ไม่เสถียรท าใหไ้มส่ามารถเรยีนได้
ตามวัตถุประสงค ์
2.เกิดสถานการณโ์ควิด 19 
ระบาดอยา่งรุนแรงท าให้การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนไม่ตรง
ตามเป้าหมายที่วางไว ้
3.งบประมาณไมเ่พียงพอส าหรับ
การเข้ารับการอบรม 

ปานกลาง      1. จัดหาวิทยากรภายในสถานศกึษา 
ที่มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีมาให้ความรู้แก่บุคลากร
ภายในองค์กร ผ่านช่องทางการ
ประชุมออนไลน์ และให้ทดลองการ
ใช้เทคโนโลย ี
2.นิเทศการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
แบบออนไลน ์
3.ติดตามประเมินผลแบบออนไลน ์

1. ครูผู้สอนสามารถน าสื่อ
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้ 
ตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19  
2.มีการประชุมและ
ติดตามผลการประเมิน
จากการประเมินผล
ออนไลน ์

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

ผู้บริหาร 
หัวหน้างาน
วิชาการและ
งานบริหาร 
งานบุคคล 
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แผนบริหารความเสี่ยง  โครงการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

โครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

กิจกรรม 
 

กิจกรรมที่พบ 
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของมาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การพัฒนา
หลักสูตร              
การเรียน 
การสอน 
เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ครูผู้สอนขาด
ประสบการณ์
และความ
ช านาญการใน
การน าเอา
เทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ใน
การจัดการเรียน
การสอน 

1. จัดหาวิทยากรภายใน
สถานศึกษาท่ีมีความรู้
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีมาให้ความรู้
แก่บุคลากรภายใน
องค์กร ผ่านช่องทางการ
ประชุมออนไลน์ และให้
ทดลองการใช้เทคโนโลยี 
2.นิเทศการเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา 
แบบออนไลน์ 

3.ติดตามประเมินผลแบบ
ออนไลน์ 

1. ครูผู้สอนสามารถน า
สื่อเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอนได้ ตาม
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-
19 และมีการประชุม
ติดตามผลการประเมิน
จากการประเมินผล
ออนไลน์ 

            หัวหน้างาน
วิชาการและ
งานบริหาร 
งานบุคคล 

20,000 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพเพ่ือติดตามการศึกษาต่อของ 
นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ น 
หน่วยงาน :   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
 

กิจกรรม 
 

(1) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

(2) 

 
 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C/  
G1 - G10) 

(5) 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยง 

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(11) 

จัดกิจกรรม 
การเรียน 
การสอน 

-เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ตอบสนองความสามารถทาง
วิชาการความสามารถพิเศษและ
ความถนัดของผู้เรียนเต็มศักยภาพ 

-นักเรียนไม่ได้รับการส่งเสริมและ
ตอบสนองความสามารถทางวิชาการ
ความสามารถพิเศษและความถนัด
ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

-นักเรียนไม่สามารถ
มาเรียนได้ตามปกติ 

ความเสี่ยงด้าน 
กลยุทธ์ (Strategic 

Risk : S) 

  3 4 12 สูง 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพเพ่ือติดตามการศึกษาต่อของนักเรียน
ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ น 
หน่วยงาน :   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
 

กิจกรรม 
 

(1) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

(2) 

 
 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C/  
G1 - G10) 

(5) 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยง 

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(11) 

 -เพ่ือติดตามการศึกษาต่อของ
นักเรียนระดับชั นประถมศึกษา 
ปีที ่6 

- นักเรียนไม่สามารถเข้า
ศึกษาต่อในสถานศึกษา
และห้องเรียนพิเศษตาม
เป้าหมายของตนเองได้ 

-เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาด covic-19 
ไม่สามารถจัดกิจกรรม
การสอนได้ตามปกติ 

ความเสี่ยงด้าน 
การด าเนินงาน 

(Operational Risk : O) 

  3 4 12 สูง 
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 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพเพ่ือติดตามการศึกษาต่อของนักเรียน
ระดับชั นประถมศึกษาปีที่6  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
                            นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่6 ทุกคน ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ น 
หน่วยงาน :   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

กิจกรรม 
(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบ 
ที่ได้รับ 

(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

-นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติ สูง 3 มีโอกาสในการเกิดขึ นปานกลาง 4 ส่งผลกระทบค่อนข้างมาก 

-เนื่องจากสถานการณ์การโรคระบาด 
covid - 2019 ไม่สามารถจัดกิจกรรม
การสอนได้ตามปกติ 

สูง 3 มีโอกาสในการเกิดขึ นปานกลาง 4 ส่งผลกระทบค่อนข้างมาก 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพเพ่ือติดตามการศึกษาต่อของนักเรียน
ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ น 
หน่วยงาน :   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ 
(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ เพียงพอ พอใช้ ต้อง 

ปรับปรุง 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

-นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้
ตามปกติ 

สูง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักเรียน    ยังไม่สามารถ
จัดการเรียนการ
สอนได้เต็มรูปแบบ 

-เนื่องจากสถานการณ์การโรค
ระบาด covid-2019 ไม่สามารถจัด
กิจกรรมการสอนได้ตามปกติ 
 

สูง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักเรียน    ยังไม่สามารถ
จัดการเรียนการ
สอนได้เต็มรูปแบบ 

แบบ RM - 2 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
โครงการ : พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว 
วัตถุประสงค ์: เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวชิาการ ความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพเพื่อติดตามการศึกษาต่อของนักเรียนระดับ 
ชั นประถมศึกษาปีที่ 6  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพนักเรียน 
ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6  ทกุคน ได้รับการศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ น 
หน่วยงาน :   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการจัดการ  

ความเสี่ยง 
(9) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะ ได้รับ 

(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/  
ผู้รบผิดชอบ 

(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีก 
เลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม 
ควบคุม 

(7) 

แผน/ 
มาตรการ 

(8) 
จัดกิจกรรม
การเรียน 
การสอน 

-นักเรียนไม่สามารถมาเรียน
ได้ตามปกต ิ

สูง      -จัดการเรียนการสอนผา่นระบบ
ออนไลน์ เพิ่มเติม 
-สอนเสริมพิเศษแบบon-site 

นักเรียนได้รับการ
เรียนการสอนด้าน
วิชาการ 

-บุคลากรทุกคน -เนื่องจากนักเรียน 
เรียนผ่านระบบ
ออนไลน ์

-เนื่องจากสถานการณ์การ
โรคระบาด covid -19 ไม่
สามารถจัดกิจกรรมการสอน
ได้ตามปกต ิ

สูง      -จัดการเรียนการสอนผา่นระบบ
ออนไลน์ เพิ่มเติม 
-ติดตามและประเมินผลระบบ
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

นักเรียนสามารถเข้า
เรียนต่อได้ 

-บุคลากรทุกคน -เนื่องจากนักเรียน 
เรียนผ่านระบบ
ออนไลน ์

แบบ RM - 3 
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 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว 
 

กิจกรรม 
 

กิจกรรมที่พบ  
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของมาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

-นักเรียนไม่ได้รับการ
ส่งเสริมและตอบ 
สนองความสามารถ
ทางวิชาการความ 
สามารถพิเศษและ
ความถนัดของผู้เรียน
เต็มตามศักยภาพ 

-จัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบ
ออนไลน์เพ่ิมเติม 

นักเรียนได้รับการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและ
ตอบสนองความ 
สามารถทางวิชาการ 
ความสามารถพิเศษ
และความถนัดของ
ผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ 

            บุคคลกร 
ทุกคน 

20,000 

นักเรียนไม่สามารถ
เข้าศึกษาต่อใน
สถานศึกษาและห้อง 
เรียนพิเศษตามเป้า 
หมายของตนเองได้ 
 

-จัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบ
ออนไลน์ เพิ่มเติม 
-สอนเสริมพิเศษ
แบบ on-site 

นักเรียนระดับชั น
ประถมศึกษาปีที่6ทุก
คนได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ น 

            บุคคลกร 
ทุกคน 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : สนุกกับภาษา 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จากค าศัพท์ง่ายๆ ฝึกทักษะการฟัง และพูดสื่อสารตามวัย  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ให้เด็กมีทักษะมีทักษะในการใช้ภาษาจากค าศัพท์ง่ายๆ ฝึกทักษะการฟัง การพูด อ่านและเขียนตามวัยน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
หน่วยงาน :   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
 

กิจกรรม 
 

(1) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

(2) 

 
 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C/  
G1 - G10) 

(5) 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยง 

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(11) 

  สนุกกับภาษา -เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน จากค าศัพท์ง่ายๆ 
ฝึกทักษะการฟัง และพูด
สื่อสารตามวัย  

-เด็กออกเสียงค าศัพท์ได้
ไม่ถูกต้องเหมือนเจ้าของ
ภาษา 

-ขาดบุคคลากรทางด้านภาษาหรือ
เจ้าของภาษามาให้ความรู้กับเด็ก 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน 

(Operational Risk : O) 

  3 3 9 ปาน
กลาง 

-บุคคลากรภายในศูนย์ขาดความรู้
ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน 

(Operational Risk : O) 

  3 3 9 ปาน
กลาง 

แบบ RM – 1 
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 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : สนุกกับภาษา 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จากค าศัพท์ง่ายๆ ฝึกทักษะการฟัง และพูดสื่อสารตามวัย  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ให้เด็กมีทักษะมีทักษะในการใช้ภาษาจากค าศัพท์ง่ายๆ ฝึกทักษะการฟัง การพูด อ่านและเขียนตามวัย น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
หน่วยงาน :   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

กิจกรรม 
(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับความ
เสี่ยง 
(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบที่
ได้รับ 
(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

สนุกกับภาษา -ขาดบุคคลากรทางดา้นภาษาหรือเจ้าของภาษา
มาให้ความรู้กับเด็ก 

ปานกลาง 3 มีโอกาสในการเกิดขึ นปานกลาง 3 ส่งผลกระทบบางส่วน 

-บุคคลากรภายในศนูย์ขาดความรู้ความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาตา่งประเทศ 

ปานกลาง 3 มีโอกาสในการเกิดขึ นปานกลาง 3 ส่งผลกระทบบางส่วน 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : สนุกกับภาษา 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จากค าศัพท์ง่ายๆ ฝึกทักษะการฟัง และพูดสื่อสารตามวัย  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ให้เด็กมีทักษะมีทักษะในการใช้ภาษาจากค าศัพท์ง่ายๆ ฝึกทักษะการฟัง การพูด อ่านและเขียนตามวัย น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
หน่วยงาน :   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ล าดับ 

ความเสี่ยง 
 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ 
(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
เพียงพอ พอใช้ ต้อง 

ปรับปรุง 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

สนุกกับภาษา -ขาดบุคคลากรทางดา้นภาษาหรือ
เจ้าของภาษามาให้ความรู้กับเดก็ 

ปานกลาง -จัดหาครูสอนภาษาท่ีมีความรู้ ความสามารถมา
ด าเนินการสอน 

   เด็กออกเสียงค าศัพท์
ได้ไม่ถูกต้องเหมือน
เจ้าของภาษา 

-บุคคลากรภายในศนูย์ขาดความรู้
ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาตา่งประเทศ 
 

ปานกลาง -ให้บุคคลากรฝึกการเรียนรู้ในการสื่อสารภาษา    เด็กออกเสียงค าศัพท์
ได้ไม่ถูกต้องเหมือน
เจ้าของภาษา 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : สนุกกับภาษา 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จากค าศัพท์ง่ายๆ ฝึกทักษะการฟัง และพูดสื่อสารตามวัย  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ให้เด็กมีทักษะมีทักษะในการใช้ภาษาจากค าศัพท์ง่ายๆ ฝึกทักษะการฟัง การพูด อ่านและเขียนตามวัย น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
หน่วยงาน :   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการจัดการ  

ความเสี่ยง 
(9) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/  
ผู้รบผิดชอบ 

(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีก 
เลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม 
ควบคุม 

(7) 

แผน/ 
มาตรการ 

(8) 

สนุกกับภาษา -ขาดบุคคลากรทางด้าน
ภาษาหรือเจ้าของภาษา 
มาให้ความรู้กับเด็ก 

ปานกลาง      -จัดหาครูสอนภาษาท่ีมีความรู้ 
ความสามารถมาด าเนินการ
สอน 

เด็กออกเสียงค าศัพท์
ได้ถูกต้องเหมือนกับ
เจ้าของภาษา 

ตลอดปี
การศึกษา2565 

 

-บุคคลากรภายในศูนย์ขาด
ความรู้ความสามารถในการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 

ปานกลาง      -ให้บุคคลากรฝึกการเรียนรู้ใน
การสื่อสารภาษา 

เด็กออกเสียงค าศัพท์
ได้ถูกต้องเหมือนกับ
เจ้าของภาษา 

ตลอดปี
การศึกษา2565 
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 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

โครงการ สนุกกับภาษา 
 

กิจกรรม 
 

กิจกรรมที่พบ  
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของมาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สนุกกับภาษา -ขาดบุคคลากร
ทางด้านภาษาหรือ
เจ้าของภาษามาให้
ความรู้กับเด็ก 

-จัดหาครูสอนภาษา
ที่มีความรู้ความ 
สามารถมาด าเนิน 
การสอน 
 

เด็กออกเสียงค าศัพท์
ได้เหมือนกับเจ้าของ
ภาษา 

            น.ส.สธุาทิพย์ 
สัตยาวิรุทธ์ 
-นางแพรว

พิสุทธิ์  
นรสิงห์ 

10,000 

-บุคลากรภายใน 
ศูนย์ขาดความรู้ความ 
สามารถในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 
 

-ให้บุคคลากรฝึกการ
เรียนรู้ในการสื่อสาร
ภาษา 

เด็กออกเสียงค าศัพท์
ได้เหมือนกับเจ้าของ
ภาษา 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภูมิทัศน์ภายในศูนย์ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้ามีโดมหลังคาอเนกประสงค์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : มีพื นที่ใช้ส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับเด็ก 
หน่วยงาน :   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
 

กิจกรรม 
 

(1) 

 
 

วัตถุประสงค ์
 

(2) 

 
 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C/  
G1 - G10) 

(5) 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยง 

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(11) 

  ปรับปรุงพื นท่ี
ส าหรับจัด
กิจกรรม
กลางแจ้ง 

-เพ่ือใช้พื นที่ในในการจัดกิจกรรม
กลางแจ้ง เช่น กิจกรรมพลศึกษา  
กิจกรรมปั่นจักยาน 
-เพ่ือป้องกันแดดและฝนสามารถจัด
กิจกรรมได้ทุกช่วงฤดู 
-เพ่ือใช้พื นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- เด็กขาดโอกาสในการเรียนรู้
กิจกรรมบางอย่างที่ต้องใช้พื นที่
ลานกว้างกลางแจ้งได้ 
- ในช่วง 09.00 น. เป็นต้นไปไม่
สามารถท ากิจกรรมกลางแจ้งได้
เนื่องจากแดดร้อนมาก 

- พื นที่ส าหรับจัด
กิจกรรมไม่เอื อต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน 

(Operational Risk : O) 

  3 3 9 ปาน
กลาง 
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 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภูมิทัศน์ภายในศูนย์ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้ามีโดมหลังคาอเนกประสงค์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : มีพื นที่ใช้ส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับเด็ก 
หน่วยงาน :   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
กิจกรรม 

(1) 
ระบุปัจจัยเสี่ยง 

(2) 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบ 
ที่ได้รับ 

(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

ปรับปรุงพื นท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมกลางแจ้ง 

- พื นที่ส าหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้งไม่
เอื อต่อการจัดการเรียนรู้เป็นลานขนาด
กว้างไม่มีโดมหลังคาป้องกันแสงแดด 
ซึ่งอากาศค่อนข้างร้อน อาจท าให้เด็กไม่
สบาย จึงท าให้ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมการสอนตามวัตถุประสงค์  

 

ปานกลาง 
 

3 มีโอกาสในการเกิดขึ นปานกลาง 3 ส่งผลกระทบปานกลาง 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ : พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภูมิทัศน์ภายในศูนย์ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้ามีโดมหลังคาอเนกประสงค์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : มีพื นที่ใช้ส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับเด็ก 
หน่วยงาน :   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ล าดับ  
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ 
(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
เพียงพอ พอใช้ ต้อง 

ปรับปรุง 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

ปรับปรุงพื นท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมกลางแจ้ง 

- พื นที่ส าหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ง 
ไม่เอื อต่อการจัดการเรียนรู้ เป็น
ลานขนาดกว้างไม่มีโดมหลังคา
ป้องกันแสงแดด ซึ่งอากาศค่อนข้าง
ร้อน อาจท าให้เด็กไม่สบาย จึงท า
ให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมการ
สอนตามวัตถุประสงค์  

ปานกลาง -ครูปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหม่ 
-ปรับเปลี่ยนสถานที่ในการจัดกิจกรรมสภาพแวดล้อม
ภายนอก เข้าจัดกิจกรรมภายในอาคารเรียน 

   -เด็กไม่สามารถท า 
กิจกรรมกลางแจ้งเพื่อ
พัฒนาด้านร่างกายได้
อย่างเต็มที่ 
-เด็กขาดโอกาสในการ
ท ากิจกรรมบางอย่างที่
ช่วยส่งเสริมพฒันาการ
ด้านร่างกาย 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ :  พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภูมิทัศน์ภายในศูนย์ 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้ามีโดมหลังคาอเนกประสงค์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ  
ตัวชี วัดและเป้าหมาย :  มีพื นที่ใช้ส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับเด็ก 
หน่วยงาน :   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการจัดการ ความ

เสี่ยง 
(9) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/  
ผู้รบผิดชอบ 

(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีก 
เลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม 
ควบคุม 

(7) 

แผน/ 
มาตรการ 

(8) 
ปรับปรุง
พื นที่ส าหรับ
จัดกิจกรรม
กลางแจ้ง 

- พื นทีส่ าหรับจัดกิจกรรม
กลางแจ้ง ไม่เอื อต่อการจัดการ
เรียนรู้ เป็นลานขนาดกว้างไม่มี
โดมหลังคาป้องกันแสงแดด ซึง่
อากาศค่อนข้างร้อน อาจท าให้
เด็กไม่สบาย จึงท าให้ไม่
สามารถด าเนินกิจกรรมการ
สอนตามวัตถปุระสงค ์

ปานกลาง      -เสนอคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับทราบและหา
แนวทางแกไ้ข 
-ครูปรับเปลี่ยนกิจกรรมการสอน 
เป็นกิจกรรมใหม่เพื่อหลีกเลี่ยง
แสงแดดและฝน 
-ปรับเปลี่ยนพื นที่ในการจัด
กิจกรรมเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

-ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนในการ
ก่อสร้างโดมหลังคา 
อเนกประสงค์ 
-เด็กได้รับการ 
ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกายอย่าง
เต็มที่ 

ตลอดปี
การศึกษา

2565 
นางเกศินี 
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แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

โครงการ พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภูมิทัศน์ภายในศูนย์ 
 

กิจกรรม 
 

กิจกรรมที่พบ  
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของมาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ปรับปรุงพื นท่ี
ส าหรับจัด
กิจกรรม
กลางแจ้ง 

กิจกรรมกลางแจ้ง 
เช่น กิจกรรม 
พลศึกษา กิจกรรม
การปั่นจักรยาน 

-เสนอคณะกรรมการ 
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเพ่ือรับทราบและ
หาแนวทางแก้ไข 
-ครูปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการสอน  
เป็นกิจกรรมใหม่เพ่ือ
หลีกเลี่ยงแสงแดด
และฝน 
-ปรับเปลี่ยนพื นที่ใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดความเหมาะสม 

 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีลานอเนกประสงค์ 
ส าหรับจัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
-เด็กได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาด้าน
ร่างกายอย่างเต็มที่ 

            นางเกศินี 
หัวหน้า
โครงการ 

 

 

124 



 

 

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ น 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับปรับเข้าสู่กระบวนการคุณภาพได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
หน่วยงาน :  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

 
 

กิจกรรม 
 

(1) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

(2) 

 
 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(S/O/F/C/  
G1 - G10) 

(5) 

แหล่งที่มา 
ความเสี่ยง 

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เสี่ยง 
(11) 

กิจกรรมอบรม 
ศึกษา ดูงาน   

สัมมนา 

- เพ่ือให้บุคลากรเข้ารับ
การ อบรมสัมมนาและ
น าความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาศักยภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

- บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่างเต็มที่ 
 - ขาดความรู้ที่หลากหลายและ
ทันสมัยไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาในการกิจกรรมการบริการ
และการดูแลผู้ป่วย 

- สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 
(Covid 19) ท าให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมการ
อบรมสัมมนา การศึกษา 
ดูงานได้ตามแผนที่วางไว้ 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน 

(Operational Risk : 
O) 

  4 4 16 สูง 
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 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ น 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับปรับเข้าสู่กระบวนการคุณภาพได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
หน่วยงาน :  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

กิจกรรม 
(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบ 
ที่ได้รับ 

(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

กิจกรรมอบรม ศึกษาดูงาน   
สัมมนา 

- สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา (Covid 19) 
ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม
การอบรมสัมมนา การศึกษา
ดูงานได้ตามแผนที่วางไว้ 

 
 
 
 

สูง 4 มีโอกาสในการเกิดขึ นมาก 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคยังคงสูงอยู่และยังไม่
สามารถควบคุมได้แต่ละพื นที่ก็ยัง 
มีการติดเชื อเพ่ิมขึ น 

4 ส่งผลกระทบค่อนข้างมาก 
ท าให้บุคลากรขาดความรู้ใน
การพัฒนางานด้านต่างๆ และ
ความรู้ใหม่ๆ ในการดูแลผู้ป่วย  
ผู้มารับบริการ ซึ่งในแต่ละ
คลินิกนั่นต้องมีการพัฒนา
คุณภาพการบริการตลอดเวลา  
เพ่ือให้ทันกับวิทยาการท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ น 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับปรับเข้าสู่กระบวนการคุณภาพได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
หน่วยงาน :  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ล าดับ  
ความเสี่ยง 

 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ 
(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ เพียงพอ พอใช้ ต้อง 

ปรับปรุง 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

กิจกรรมอบรม ศึกษา 
ดูงาน  สัมมนา 

- สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา (Covid 19) 
ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม
การอบรมสัมมนา การศึกษาดู
งานได้ตามแผนที่วางไว้ 

 
 
 
 

สูง - ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาในรูปแบบ
ออนไลน์ 
 - หัวหน้าฝ่าย ก ากับ ติดตาม เพื่อทราบผลการจัด
อบรม สัมมนาโดยจัดท าเป็นรายงาน เพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐาน  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในคราวต่อไป 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ น 
ตัวชี วัดและเป้าหมาย : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับปรับเข้าสู่กระบวนการคุณภาพได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
หน่วยงาน :  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
(2) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการจัดการ  

ความเสี่ยง 
(9) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/  
ผู้รบผิดชอบ 

(11) 

 
หมายเหตุ 

 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีก 
เลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม 
ควบคุม 

(7) 

แผน/ 
มาตรการ 

(8) 
กิจกรรมอบรม 
ศึกษา ดูงาน 
สัมมนา 

- สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโค
โรนา (Covid 19) 
ท าให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมการอบรม
สัมมนา การศึกษาดู
งานได้ตามแผนที่
วางไว้ 

สูง      - ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม 
สัมมนาในรูปแบบออนไลน์ 
 - จัดอบรมโดยการแบ่งตามกลุ่ม
วิชาชีพ ในการป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 
 - จัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อเป็น
การฟ้ืนฟูความรู้ต่างๆ 

-บุคลากรได้รับ
ความรู้และ
สามารถพัฒนา
ศักยภาพของแต่
ละวิชาชีพได้
อย่างเต็มที่ 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 
-งานบริการ
ทางการแพทย์ 

- 

แบบ RM - 3 
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 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

กิจกรรม 
 

กิจกรรมที่พบ  
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของมาตรการ

จัดการความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรม 
อบรมศึกษา 
ดูงาน  
สัมมนา 

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 
(Covid 19) ท า
ให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมการ
อบรมสัมมนา 
การศึกษาดูงาน
ได้ตามแผนที่ 
วางไว้ 

- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
ร่วมอบรม สัมมนาใน
รูปแบบออนไลน์ 
 - จัดอบรมโดยการ 
 แบ่งตามกลุ่มวิชาชีพ ใน
การป้องกันการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 
 - จัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อ
เป็นการฟ้ืนฟูความรู้ต่างๆ 
-หัวหน้าฝ่ายก ากับติดตาม 
เพ่ือทราบผลการจัดอบรม 
สัมมนาโดยจัดท าเป็น
รายงาน เพ่ือเก็บไว้เป็น
หลักฐาน  และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในคราว
ต่อไป 

บุคลากรได้รับ
ความรู้และสามารถ
พัฒนาศักยภาพของ
แต่ละวิชาชีพได้
อย่างเต็มที่ 

            งานบริการ
ทาง

การแพทย์ 

50,000บาท 
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ส่วนที่ 5 

กำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
1.กำรติดตำมและรำยงำนผล 

ภายหลังจากท่ีได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการด าเนินการตามแผน จ าเป็นต้องมีการรายงานและติดตาม
ผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการ
ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการแล้ว
ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานว่าวิธีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะท างานบริหารจัดการความ
เสี่ยงทราบการติดตามผลมี 2 ลักษณะ คือ 
1. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้จัดให้มีการติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติ (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามผลการด าเนินงานตามปกติของหน่วยงาน  
หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานก าหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุม 
ความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป หน่วยงานนั้นสามารถด าเนินการได้ทันที และให้รายงานกรณีท่ีพบ
ความเสี่ยงใหม่ รวมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมที่ก าหนด หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจ านวน
มากเกินกว่าหน่วยงานจะบริหารจัดการได้ ให้รายงานต่อฝ่ายเลขานุการคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือแจ้งให้
คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป 
2.กำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงประจ ำปี 

ให้ฝ่ายเลขานุการคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงจัดท ารายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปี  
โดยประมวลผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ ส านัก/กอง รับผิดชอบในการด าเนินการตามมาตรการที่ระบุ 
ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และน าเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ภายในเวลาที่ก าหนด 
 

กำรทบทวนแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการด าเนินงาน 
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา คณะท างานบริหารจัดการ
ความเสี่ยงฯ ได้ประมวลสรุปปัญหา อุปสรรคที่พบจากการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รึ่งมีปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานฯ เนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นปีแรก 
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กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
โครงกำร/กิจกรรม         ความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
ควำมเสี่ยง กิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบ ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  ค่ำคะแนน
และระดับ 

ความเสี่ยง 
กลยุทธ์และการ

ปฏิบัติงาน 
 

 

-โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณ
ชุมชนแออัด 
-มีคนติดยาและสติไม่ดี
มักจะเข้ามาในโรงเรียน
อาจจะท าอันตรายกับ
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนได้ 
-เด็กในชุมชนเข้ามาเล่น
ในบริเวณโรงเรียนใน
วันหยุดไม่รักษา 
สาธารณสมบัติของ
โรงเรียน 
 
 

13.73 
ระดับสูง 

-ติดตามและวางแผน
ป้องกันโดยการติดตั้ง 
กล้องวงจรปิด 
-จัดเวรยามเฝ้าระวังโดยขอ
ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่
ต ารวจ และ อปพร. มา
ตรวจความเรียบร้อยเป็น
ระยะๆ 

1 ตุลาคม 2563 ถึง 
30 กันยายน 2564 

-  32,000 บาท 
- จากเดิมกล้องวงจร
ปิดมีทั้งหมด 16 ตัว 
- ติดเพ่ิมวันที่ 29 
พ.ย. 63 บริเวณ 
มุมอับ จ านวน 8 ตัว 
- ติดเพ่ิมวันที่ 30
มิ.ย. 64 บริเวณ 
มุมอับ จ านวน 4 ตัว 
- รวมกล้องวงจรปิด
ในโรงเรียนทั้งสิ้น 28 
ตัว 
 

- จากการติดกล้อง
วงจรปิดท าให้โรงเรียน
ได้ตรวจเวรยามได้ทุกที่ 
ทุกเวลา ผ่านโทรศัพท์ 
มือถือของผู้บริหารและ
บุคลากร 
- การตรวจเวรยามได้
ย้ายห้องเวรสวัสดิการ
ลงมาบริเวณข้างโดม
เอนกประสงค์และมี
ตารางเวรสวัสดิการทั้ง
กลางวันและกลางคืน 
ครูเวรสวัสดิการ
รายงานข้อมูลผ่านไลน์
โรงเรียน 

น.ส.นิพร วงศ์
ทิพย์ และคณะ
ครูโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 
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กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
โครงกำร/กิจกรรม        ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   กองคลัง 
 

ควำมเสี่ยง กิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบ ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  ค่ำคะแนน
และระดับ 

ความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 

-มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา 
-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง 
การส ารวจข้อมูลพ้ืนที่ 
ภาษีฯ 
-พ้ืนที่มีขนาดใหญ่ 
การส ารวจอาจไม่
ทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 

13.08 
ระดับสูง 

- จัดท าแผนการออกส ารวจ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
- น าข้อมูลที่ได้จากการออก
ส ารวจลงใน ผ.ท.4 และ
ระบบจัดการภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง CU-Taxgo) 
- ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรทุกๆเดือน 

1 ตุลาคม 2563 ถึง 
30 กันยายน 2564 

80,000 บาท - จาการส ารวจ 
ตรวจสอบติดตาม  
ท าให้มีข้อมูลที่
ถูกต้องแม่นย าและ
ผิดพลาดลดลง 

- ฝ่ายแผนที่
ภาษีฯ 
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กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
โครงกำร/กิจกรรม       ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 
 

ควำมเสี่ยง กิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบ ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  ค่ำคะแนน
และ
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์และการ

ปฏิบัติงาน 
 

 

- ขาดสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม
และทันสมัย
เนื่องจาก
งบประมาณ
สนับสนุนที่ไม่
เพียงพอ 

- ผู้เรียนมีความพร้อมใน
การเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน 

- คณุใช้กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนไม่หลากหลาย 

 
 
 
 
 

11.91 
ระดับ 
ปาน
กลาง 

- ครูปรับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน น าสื่อ
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
เรียนการสอน 

- ครูมีการจัดท าสื่อ/พัฒนา
สื่อ/เลือกใช้สื่อที่
เหมาะสมมาใช้ในการ
จัดการเรียน 
การสอน 

- ครูจัดการเรียนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

- ครูมีการอบรมพัฒนาตนเอง
ในการจัดการเรียนการ
สอน 

1 ตุลาคม 2563 ถึง 
30 กันยายน 2564 

50,000  บาท - ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
และพัฒนา
ศักยภาพของ
ตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

- ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียน
เทศบาล 

วัดป่าเรไร 
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กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
โครงกำร/กิจกรรม       ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
 

ควำมเสี่ยง กิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบ ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  ค่ำคะแนน
และระดับ 

ความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์และ
การปฏิบัติงาน 

 
 

ขาดสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมและ
ทันสมัยเนื่องจาก
งบประมาณสนับสนุน
ที่ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.86 
ระดับ 

ปานกลาง 

- จัดกิจกรรมให้มีการเรียน
การสอนเพ่ิมนอกจากเวลา
เรียนปกติ 
- เชิญครูที่มีความช านาญใน
วิชานั้น ๆ มาให้ความรู้
เพ่ิมเติม 
- จัดระบบการเรียนการสอน
ผ่านสื่อออนไลน์ 

1 ตุลาคม 2563 ถึง 
30 กันยายน 2564 

10,000  บาท - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 

- ฝ่ายวิชาการ 
โรงเรียนเทศบาล 

วัดเหนือ 

 
 
 
 
 
 

134 



 

 

 
กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
โครงกำร/กิจกรรม       ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแล บุตร -หลาน ของผู้ปกครอง  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า 
 

ควำมเสี่ยง กิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบ ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  ค่ำคะแนน
และระดับ 

ความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการของเด็ก 
ไม่เหมาะสมตามวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.08 
ระดับ 

ปานกลาง 

- ครูติดตาม จัดท าสถิติ เพื่อ 
ดูพัฒนาการของเด็กเล็ก 
-จัดกิจกรรมที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญผ่านการลงมือปฏิบัติ
จริง 

เดือน มีนาคม 2564 - - ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ดูแลและส่งเสริม
พัฒนาการของบุตร
หลาน ได้เป็นอย่างดี 
- ผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือกับโรงเรียน
เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาบุตรหลาน 
- เด็กมีพัฒนาการที่ดี 
ทั้ง 4 ด้าน เหมาระ
สมตามวัย 
- เด็กมีความสุขใน
การเรียนรู้ เพราะ
ผู้ใหญ่มีความเข้าใจ
ในธรรมชาติของเด็ก 

- นางเกศินี 
หัวหน้าโครงการ 
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กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
โครงกำร/กิจกรรม       ขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและแรงจูงใจในการเรียน 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 
 

ควำมเสี่ยง กิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบ ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  ค่ำคะแนน
และระดับ 

ความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ขาดวัสดุและอุปกรณ์
ในการผลิตสื่อให้
ทันสมัยมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.91 
ระดับ 

ปานกลาง 

- จัดท าแผนงบประมาณ
ประจ าปีเพ่ือสนับสนุนการ
อบรมบุคลากรในการให้
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ
การสอน 
-  จัดรื้อวัสดุอุปกรณ์การ
เรียน 

1 ตุลาคม 2563 ถึง 
30 กันยายน 2564 

521,000  บาท - มีอุปกรณ์และสื่อ
การเรียนการสอนที่
ทันสมัย 
- นักเรียนมีแรงจูงใจ
ในการเรียน 
- บุคลากรใน
สถานศึกษาให้ความรู้
ในการผลิตสื่อการ
สอนและจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย 

ฝ่ายบริหารฯ 
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กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
โครงกำร/กิจกรรม       ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
 

ควำมเสี่ยง กิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบ ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  ค่ำคะแนน
และระดับ 

ความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์และ
การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาดสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมและ
ทันสมัยเนื่องจาก
งบประมาณสนับสนุน
ที่ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.21 
ระดับ 

ปานกลาง 

-จัดกิจกรรมให้มีการเรียน
การสอนเพ่ิมนอกจากเวลา
เรียนปกติ 
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กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
โครงกำร/กิจกรรม       ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงไม่เกิดภาวะแทรกร้อนรุนแรง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 
 

ควำมเสี่ยง กิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบ ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  ค่ำคะแนน
และระดับ 

ความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาดสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมและ
ทันสมัยเนื่องจาก
งบประมาณสนับสนุน
ที่ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
ระดับ 

ปานกลาง 

-การจัดท าแผนให้ความรู้ใน 
การปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วย
เบาหวาน และผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูงและแผนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- ระยะเวลาในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
12 เดือน 
- เดือน ต.ค. 63 – ก.พ. 
64 ตรวจเลือดประจ าปีของ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
- เดือน มี.ค. - ก.ค. 64  
จัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- เดือน ส.ค. - ก.ย. 64 
ประเมินผลกิจกรรม 

50,000  บาท - ผู้ป่วยได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน รึ่งวัดได้จาก
แบบแระเมินความรู้ 
- ความดันโลหิตลดลง 
- ค่าน้ าตาลสะสมใน
เลือดลดลง 

นางสุวัชรนีย์  
สุโนภักดิ ์
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กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
โครงกำร/กิจกรรม       ฟันผุในเด็กเล็ก 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

ควำมเสี่ยง กิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบ ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  ค่ำคะแนน
และระดับ 

ความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การรับประทาน
อาหารที่ไม่มีประโยชน์ 
เช่น ขนมกรุบกรอบ  
ลูกอม น้ าหวาน 
น้ าอัดลม เป็นต้น 
 -การรับประทานนม
ของเด็กเล็ก เช่น การ
ดื่มนมรสหวาน การดื่ม
นมจากขวด เป็นต้น 
-พฤติกรรมทันต-
สุขภาพของเด็กเล็ก 
 
 
 
 

9.91 
ระดับ 

ปานกลาง 

จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพฟันดี
ในเด็กเล็กและมีการติดตาม
ประเมินผลและรายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทุกๆปีการศึกษา 
- มีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยใน
ช่องปากและบริการป้องกันโรคฟันผุ 
ตั้งแต่ฟันผุเริ่มขึ้น ได้แก่ การตรวจ
สุขภาพช่องปาก ทาฟลูออไรด์
เฉพาะที่ และการส่งเสริมให้มีการ
แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
กลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
ทุกวัน 
 

เดือน มีนาคม 2564 5,000  บาท - เด็กมีสุขภาพฟันที่
แข็งแรงและรู้จัก
เลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ 
- เด็กมีสุขภาพจิต 
สุขภาพกายดี มี
พัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย 

- งานกิจการ
นักเรียน 
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กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
โครงกำร/กิจกรรม       อุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานมานาน มีการเสื่อมสภาพ อุปกรณ์รุ่นเก่าไม่ทันสมัย ท าให้แสงสว่างไม่ชัดเจน 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
 

ควำมเสี่ยง กิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบ ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  ค่ำคะแนน
และระดับ 

ความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 

-โคมไฟ หลอด 
ไฟยังเป็นระบบเดิมแต่
ละแยกที่ติดตั้ง
ไฟสัญญาณ 
จราจรมีชนิดหลอด 
ไฟที่แตกต่างกัน 
-ตู้สัญญาณไฟจราจร
ไม่สามารถปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับการ 
ใช้งานได้ 
 
 
 
 
 
 

9.91 
ระดับ 

ปานกลาง 

- มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
งานแบ่งโรนการรับผิดชอบ
และออกตรวจสอบเป็น
ประจ าทุกเดือน 
- ร่อมแรมอุปกรณ์ท่ีช ารุด
ให้สามารถใช้งานได้อีก 

1 ตุลาคม 2563 ถึง 
30 กันยายน 2564 

- - ไฟสัญญาณจราจร
สามารถใช้งานได้
ตลอด 24 ชั่วโมง 
- โดยการออก
ตรวจสอบพบการ
ช ารุดแก้ไขทันที 
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัย ลด
อุบัติเหตุ 

- นางเข็มทอง 
ปาลอินทร์ 
งานไฟฟ้า 
กองช่าง 
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กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
โครงกำร/กิจกรรม       การด าเนินการโครงการดอกไม้จันทน์ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
 

ควำมเสี่ยง กิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบ ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  ค่ำคะแนน
และระดับ 

ความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจยังไม่
เข้าใจในเป้าหมายและ
จุดประสงค์ของ
โครงการ 
- ขาดการ
ประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารโครงการ
กับชุมชนและ
ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 

9.69 
ระดับ 

ปานกลาง 

- ด าเนินการประชาสัมพันธ์
ให้ชุมชนและผู้ปกครอง
ทราบและด าเนินงานตาม
กิจกรรมในโครงการแต่ยัง
ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ เนื่องจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคไวรัส 
โคโรนา 
- ด าเนินงานโครงการในการ
จัดการเรียนการสอนใน
ชั่วโมงชุมนุมให้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
จนสิ้นปีการศึกษา 63 

 เดือน มีนาคม  2564 - - ชุมชนและนักเรียน
เข้าใจในวัตถุประสงค์
และผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

นางสาวณิชาภัทร 
พิสิฐปัญญาพงศ์ 
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กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
โครงกำร/กิจกรรม       รับจ าน าทองค า 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   
 

ควำมเสี่ยง กิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบ ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  ค่ำคะแนน
และระดับ 

ความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์และ
การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การผันผวนของราคา
ทองค า 
-การแข่งขันด้านการ
ให้บริการลูกค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.21 
ระดับ 

ปานกลาง 

- ก าหนดและติดตามความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น 
- มีการตรวจสอบและ
ติดตาม 
- จัดเตรียมแผนรองรับการ
เสื่อมถอย 

1 ตุลาคม 2563 ถึง 
30 กันยายน 2564 

- - มีผู้มาใช้บริการ
เพ่ิมข้ึน 
- ระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้าเพ่ิมข้ึน 

นางกนกวรรณ 
จ าชาติ 

พนักงานบัญชี 
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กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
โครงกำร/กิจกรรม       วัสดอุุปกรณ์ที่ใช้งานมานาน มีความเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานมานานหลายปี  
                              ไม่เพียงพอกับปริมาณงานด้านประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมขึ้น เช่น กล้องถ่ายภาพนิ่ง,ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กองวิชาการและแผนงาน 
 

ควำมเสี่ยง กิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบ ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  ค่ำคะแนน
และระดับ 

ความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-วัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ยังมีความ
ล้าสมัย เป็นอุปกรณ์ 
รุ่นเดิมๆ ไม่สามารถ
รองรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 
 
 
 
 
 
 
 

8.82 
ระดับ 

ปานกลาง 

-การจัดท าแผนพัฒนาฯ 
เพ่ือรองรับการจัดรื้อ  
จัดหาอุปกรณ์ท่ีต้องการ 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่รองรับ
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเพียงพอ 

1 ตุลาคม 2563 ถึง 
30 กันยายน 2564 

35,000  บาท - การจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์จะ
ทันสมัยตามยุคท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ท า
ให้มีประสิทธิภาพ
และเข้าถึงประชาชน
ได้มากข้ึน 

- นางวชิราภรณ ์
เสณีแสนเสนา 

นัก
ประชาสัมพันธ์
ช านาญการ 
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กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
โครงกำร/กิจกรรม       ผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีความรุนแรงสูงขึ้น 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ส านักปลัดเทศบาล 
 

ควำมเสี่ยง กิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบ ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  ค่ำคะแนน
และระดับ 

ความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์ 

 
 

-การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ 
-เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด มีอาณาเขต
ติดต่อกับพื้นท่ีของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหลายแห่ง 
-ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้
ประกอบการวางแผน
เพ่ือบริหารจัดการไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 

8.69 
ระดับ 

ปานกลาง 

-การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย เพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

6 เดือน  - - ท าให้การป้องกันและ
บรรเทาภัยจากอุทกภัย
และวาตภัยมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
- สามารถลดความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นจาก
อุทกภัยและวาตภัยลง
ได้ 
- การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ 
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- จ่าโทเดชา 
ภานุศรี 
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กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
โครงกำร/กิจกรรม       การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
 

ควำมเสี่ยง กิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบ ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  ค่ำคะแนน
และระดับ 

ความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์ 

 

-ครูผู้สอนขาดทักษะ
ในการสอนให้เด็ก
นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น 
-การอบรมพัฒนา 
บุคลากรครูผู้สอน 
ไม่เกิดประสิทธิภาพ 

8.08 
ระดับ 

ปานกลาง 

-ติดตามและประเมินผล 
การพัฒนาบุคลากร 
-ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรหลังจากท่ี 
ได้รับการพัฒนาแล้ว 

1 ตุลาคม 2563 ถึง 
30 กันยายน 2564 

200,000 -ครูผู้สอนทุกคน ได้
เข้าร่วมอบรมอย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง  
-ครูผู้สอนมีความรู้
ประสบการณ์เพ่ิมขึ้น 
-ครูผู้สอนได้
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ความคิดเห็น 
รึ่งกันและกัน 
 
 

น.ส.ขนิษฐา 
สีแรก 
หัวหน้าโครงการ 
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กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
โครงกำร/กิจกรรม       อุบัติภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
 

ควำมเสี่ยง กิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบ ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  ค่ำคะแนน
และระดับ 

ความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 

- วิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานไม่ดี ต้อง
ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 
03.00น. 
-อุบัติเหตุจากขยะ
อันตราย เช่น เข็ม 
เศษแก้ว ตะปู 
-เป็นเขตชุมชนเมือง 
การจราจรค่อนข้าง
หนาแน่น อาจเกิดการ
เฉี่ยวชนได้ 
 
 
 
 
 

8 
ระดับ 

ปานกลาง 

-ตรวจสภาพรถบรรทุก
ขยะและแสงสว่างก่อน
ออกปฏิบัติงานทุกครั้ง 
-ก าชับพนักงานในการใส่
ชุดป้องกันขณะปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น รองเท้า ถุงมือ 
เสื้อสะท้อนแสง 
-ท าแผนการปฏิบัติงานและ
มีการประชุมรายงานการ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง 

1 ตุลาคม 2563 ถึง 
30 กันยายน 2564 

250,000  บาท - ตรวจสภาพรถยนต์
ก่อนการปฏิบัติงาน
ช่วยลดการช ารุด
เสียหาย 
- เครื่องแต่งกายและ
เครื่องมือป้องกันมี
ครบ ช่วยลดการเกิด
อุบัติเหตุ ได้ร้อยละ 
90 
- ประชุมวางแผน
ก่อนการปฏิบัติงาน
ช่วยลดการท างาน
ร้ าร้อน ท าให้การ
บริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึงและ
รวดเร็ว 

- นายธีรภัทร ์
หินรุย 
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กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
โครงกำร/กิจกรรม        การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ มีผลกระทบต่อทรัพย์สินของทางราชการ 
                              ท าให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย ต้องสูญเสียเงินในการร่อมแรม 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ส านักการศึกษา 
 

ควำมเสี่ยง กิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบ ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  ค่ำคะแนน
และระดับ 

ความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-พนักงานขับรถมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน 
 
 
 
 

7.04 
ระดับ 

ปานกลาง 

-ให้ความรู้ความเข้าใจ ใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
ภารกิจ หน้าที่ กฎระเบียบ
ต่างๆ ให้กับพนักงานขับรถ 
ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 2563 ถึง 
30 กันยายน 2564 

-  - พนักงานขับรถมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภารกิจและหน้าที่ดี
และถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 

- นางจิรารัตน์ 
ศรีกู่กา 

นักวิชาการเงิน
และบัญชี 
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กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
โครงกำร/กิจกรรม       ผู้มีสทิธิบางรายไม่มาลงทะเบียนท าให้เสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กองสวัสดิการสังคม 
 

ควำมเสี่ยง กิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบ ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  ค่ำคะแนน
และระดับ 

ความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้มีสิทธิไม่อยู่ใน
พ้ืนที่เกิดปัญหาใน
การลงทะเบียนและ
รับรองสถานะ 
- ผู้มีสิทธิมีการย้าย
ที่อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ 

5.43 
ระดับ 

ปานกลาง 

- ประชาสัมพันธ์การ
ลงทะเบียนแบบมอบอ านาจ
ให้ผู้อื่นสามารถมา
ลงทะเบียนแทนได้ 
- ประชาสัมพันธ์การ
ลงทะเบียนในท้องที่ อปท.
ใหม่ กรณีย้ายที่อยู่ 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค
เทศบาล ไลน์กลุ่ม อสม.
เทศบาล เป็นต้น 
- ตรวจสอบข้อมูลการย้าย
ทะเบียนราษฎร์เดือนและ
ประสาน อปท.แห่งใหม่แจ้ง
ผู้มีสิทธิรับเบี้ยลงทะเบียน 
 

1 ตุลาคม 2563 ถึง 
30 กันยายน 2564 

- - ประชาชนผู้มีสิทธิรับ
เบี้ยทราบขั้นตอนการ
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
กรณีไม่อยู่ในพ้ืนที่และ
ย้ายที่อยู่ใหม่มากข้ึน 
- ผู้มีสิทธิรับเบี้ยที่ย้ายที่
อยู่ไม่ขาดสิทธิการรับ
เบี้ยและได้รับเบี้ยยังชีพ
อย่างต่อเนื่อง 
- มีการประสานงานใน
พ้ืนที่และระหว่าง อปท. 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือใน
การลงทะเบียนของผู้มี
สิทธิรับเบี้ยยังชีพ 

นางสาววรนาถ 
วรฉัตร 

งานสังคม
สงเคราะห์  

กองสวัสดิการ
สังคม 
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กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
โครงกำร/กิจกรรม       โภชนาการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
 

ควำมเสี่ยง กิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบ ประเภทควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  ค่ำคะแนน
และระดับ 

ความเสี่ยง 
ด้านการเงินและ

รายงาน 
 
 

อาหารไม่ถูกต้อง 
ตามหลักโภชนาการ 

5.30 
ระดับ 

ปานกลาง 

-แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าตารางเมนูอาหาร
ด้วยโปรแกรม Thai 
School Lunch 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
กลางวันก่อนให้ผู้เรียน
รับประทาน 
-ติดตามประเมินผลและ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบทุกระยะ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การด าเนินการตรวจสอบ 
การใช้งบประมาณของ
โครงการ 
 

1 ตุลาคม 2563 ถึง 
30 กันยายน 2564 

1,680,000 บาท - นักเรียนจากชั้น 
อนุบาล - ป. 6  
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
- นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 
ตามหลักโภชนาการ 
- นักเรียนมีร่างกาย
เจริญเติบโตสมวัย 

น.ส.ตรีรักษ์ 
เวียงสมุทร 
ครูผู้ดูแล 

โปรแกรม Thai 
School Lunch 
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