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ส่วนท่ี ๑ 
บทน ำ 

 สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ตลอดจนนวัตกรรมที่เกดิข้ึนมากมาย ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ เอกชน ต้องเผชิญ
กับความไม่แน่นอนเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ท าให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องมีการปรับตัวและ
เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและตลอดเวลาเพื่อที่จะท าให้องค์กรด าเนินการตาม
วิสัยทัศน์ นโยบายแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ท าให้องค์กรมีการวางแผน
ป้องกันและรองรับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน นายกเทศมนตรี
เมืองอ านาจเจริญ ฝ่ายบริหารซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ จึงมี
นโยบายให้ความส าคัญของการน าระบบการจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
เพื่อให้เทศบาลเมืองอ านาจเจริญสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และมีภูมิต้านทาน
ต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพราะระบบการ
บริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ท าให้
สามารถจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงาน การวางแผน ป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการ
บริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้ ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีข้ึน 
 

วิสัยทัศน ์
เทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิน่าอยู่ มุ่งสู่สงัคมแหง่ความสุข 
 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาทรพัยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถอย่างเปน็ระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง 
๒. พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและปลอดยาเสพติด 
๓. พัฒนาการท่องเที่ยว 
๔. พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างเป็นระบบทั่วถึง รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
๕. ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าตามแนวชายแดน 
๖. ส่งเสรมิการบริหารงานตามหลกั "ธรรมำภิบำล" 
๗. ส่งเสรมิการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 
๘. ส่งเสรมิการเกษตรอินทรีย์และพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิพันธ์ุดี 
๙. ส่งเสรมิการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๑0. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพฒันำ 
 เทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิมียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพฒันาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพฒันาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพฒันาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพฒันาด้านเศรษฐกิจ   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพฒันาด้านการเมืองการบรหิารและเสริมสร้างประสทิธิภาพใน  
                     การปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพฒันาด้านกีฬานันทนาการและการทอ่งเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพฒันาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ  
                     สังคม 
 

เป้ำประสงค์ ประกอบด้วย 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ : การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
  ๑.๑ ส่งเสรมิการศึกษาและอนุรกัษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมปิัญญาท้องถ่ืนให้คงอยู่สบืไป
ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
            2.1 ส่งเสริมและพฒันาการบรกิารด้านสาธารณสขุและสวัสดกิารสังคมให้แก่ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ : การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             3.1 พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบการจราจรและผังเมืองให้มปีระสิทธิภาพ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ : การพฒันาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
              4.1 ปรับปรุงพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืนสู่ธรรมชาติและสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ : การพฒันาด้านเศรษฐกิจ   
              5.1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิ เพิ่มรายได้และแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๖ : การพฒันาด้านการเมืองการบรหิารและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
              6.1 ส่งเสริมสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองและ
พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภายในองค์กร 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๗ : การพัฒนาด้านกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว 
              7.1 ส่งเสริมพัฒนากีฬาและกิจกรรมนันทนาการและการทอ่งเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ท่ี 8 : การพฒันาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของสังคม 
               8.1 พัฒนาปรับปรงุประสทิธิภาพการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสงัคม ตลอดจนการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามสีว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของชุมชน 
 กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
               เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทศบาลเมืองอ านาจเจริญ
และเก็บข้อมูลจากการท าแผนชุมชน ตลอดจนการจัดประชาคมท้องถ่ิน เพื่อรับทราบปัญหา/ความ
ต้องกรของชุมชนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อน าจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗0) 
โดยผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ดังกล่าว สามารถจ าแนกออกเป็นปัญหาในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
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           1.ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
           1.1 ปัญหาถนนภายในเขตเทศบาลบางแห่งมีขนาดเล็ก คับแคบ ไม่สามารถที่จะขยายผิว
การจราจรให้กว้างข้ึนได้ อีกทั้งถนนบางสายมีสภาพช ารุดเสียหายเนื่องจากมีการใช้งานมาเป็น
เวลานาน 
           1.2 ปัญหาจราจรมีสาเหตุมาจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชนเมือง ท าให้
ประชาชนต้องใช้รถส่วนตัวมากข้ึนส่งผลให้การจราจรติดขัดบ้างในช่วงเวลาเร่งด่วน นอกจากนี้ 
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญ โดยควรที่จะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ สัญญาณ
จราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยต่าง ๆ และส่งเสริมวินัยจราจรให้แก่ประชาชนด้วย 
             ๒. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
              ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาส าคัญคู่กับการเจริญเติบโตของสังคม ความหลากหลาย
ของกิจกรรมของชุมชน ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการก่อมลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทาง
อากาศ ระดับเสียงที่ก่อให้เกิดความร าคาญ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
               ๒.๑ ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งซึ่งเกิดควบคู่กับ
การเจริญเติบโตของสังคม การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรมีผลให้ปริมาณขยะมีจ านวนมาก 
               ๒.2 ปัญหาน้ าท่วมและน้ าเน่าเสีย ปัญหาน้ าท่วมขัง เนื่องมาจากการที่ท่อระบายน้ าอุด
ตัน ส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการระบายน้ าที่ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมในหลายพื้นที่ และเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุของเช้ือโรคอีกด้วย 
               ๓. ด้ำนคุณภำพชีวิต 
               ๓.๑ ด้านสุขภาพอนามัยประชาชนในเขตเมืองส่วนใหญ่ขาดความตระหนักในการดูแล
รักษาสุขภาพของตนเอง เนื่องจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป การด ารงชีวิตมีการแข่งขัน
สูง ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อที่เกิดจากการถดถอยขอ ง
สมรรถภาพการท างานของอวัยวะต่าง ๆ และพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรงมะเร็ง เป็นต้นจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-
๑9 ได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและรุนแรงในทุกจังหวัดในประเทศไทย การแพร่ระบาดของโรค
อย่างรุนแรงและต่อเนื่องมิได้เป็นเพียงวิกฤตการณ์ทางสาธารณสุขเท่านั้น แต่ได้ส่งผลกระทบไปถึง
มิติต้านเศรษฐกิจ สังคม การใช้ชีวิตของประชากรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อทิศทางการพัฒนา
ประเทศในระยะต่อไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอันเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากโควิด-๑๙ 
               ๓.๒ ด้านการศึกษา จากนโยบายการขยายโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจาก ๑๒ ปี เป็น ๑๕ ปี ซึ่งเป็นปัจจัยให้ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 
เทศบาลฯ ค่อนข้างมีความพร้อมในการจัดการศึกษา จึงควรมีการจัดบริการการศึกษาในข้ันพื้นฐานที่
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพรวมทั้งควรจัดให้มีการบริการการศึกษาในระดับที่สูงให้มากข้ึน เพื่อ
ตอบสนองจ านวนผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด เราควร
เปลี่ยนให้ทุกๆ สถานที่กลายเป็นโรงเรียน เพราะการเรียนรู้ยังต้องด าเนินอยู่แม้นักเรียนไม่สามารถไป
โรงเรียนตามปกติ  ในหลายประเทศที่ประกาศมาตรการปิดโรงเรียน รัฐบาลมักจะออกมาตรการด้าน
การเรียนรู้มารองรับ ด้วยการเรียนทางไกลรูปแบบต่าง ๆ  โดยพิจารณาจากเงื่อนไขความพร้อมด้าน
อุปกรณ์ ความพร้อมของพ่อแม่ และความพร้อมตามช่วงวัยของเด็ก ส าหรับประเทศไทย ความท้า
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ทายในการเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์โควิด-19 เท่านั้น แต่ควร
เป็นการ “เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิม ดังนั้น
มาตรการการเรียนรู้ของไทยจึงไม่ควรปรับแค่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ต้องปรับใหม่ทั้ง
ระบบการเรียนรู้ที่ต้องสอดคล้องกันและเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

    3.3 ด้านสังคม การพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพถือเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเทศบาลเมอืง
อ านาจเจริญ  เนื่องจากความเข้มแข็งของชุมชนจะส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเทศบาลฯ 
แต่ในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากสภาวะเศรษฐกิจของโลก ประชาชนในชุมชนมี
จิตส านึกและความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อสาธารณะยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้เพราะชุมชน
ยังประสบกับปัญหาสังคมที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข อาทิ ปัญหารายได้ไม่เพียงพอ ปัญหาการขาด
แคลนที่อยู่อาศัย ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ปัญหายาเสพติดในชุมชน ปัญหาการพนัน ปัญหาเด็ก
ติดเกม และปัญหาผู้พิการและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง เป็นต้น 

    4. ด้ำนควำมปลอดภัย 
    ในเขตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  เป็นศูนย์กลางการค้า  เศรษฐกิจ และการศึกษา คณะ

ผู้บริหารให้ความส าคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัว
ของความเป็นเมือง นอกจากนี้ ปัญหาการจัดการสาธารณภัยส าหรับประชาชนในเมืองก็เป็นสิ่งส าคัญที่
เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ต้องมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึนได้ทุก
เวลา 

     5. ด้ำนเศรษฐกิจ 
     เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด

อ านาจเจริญ ท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาในช่วงงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง  ดังนั้น เทศบาลฯ จึง
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพิ่มข้ึน อีกทั้งควรที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้
เป็นที่สนใจต่อนักท่องเที่ยว และควรเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกและเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อเป็น
การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเพิ่มมากขึ้น 

     ๖. ด้ำนบริหำรจัดกำร 
    เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ควรสร้างความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้โดยสาธารณะ

หรือตัวแทนของประชาชน ทั้งในด้านการใช้จ่ายงบประมาณและวิธีการบริหารจัดการต่าง ๆ นอกจากนี้ 
ควรให้ประชาชนได้รับข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองอ านาจเจริญอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสถานการณ์ ซึ่งในปัจจุบันประชาชนได้ให้ความส าคัญ
กับปัจจัยที่กล่าวมานี้มากข้ึนเรื่อย ๆ อีกทั้ง ควรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรของเทศบาลฯ และน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชนเพิ่มข้ึน 
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ส่วนที่ ๒ 
นโยบำย วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ข้ันตอนกำรปฏบิตัิงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

และโครงสร้ำงกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
    พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 
๒561 มาตรา 79 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

  เพื่ อ ให้การด า เนินการของเทศบาลเมือง อ านาจเจริญ  อ า เภอเมืองอ านาจเจริญ               
จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณใน
มาตรา ๗/๑ แหง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. 6๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
อันแสดงความมุงมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ เพื่อความต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรการการควบคุม
ภายในของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความ
เช่ือถือได้ของรายงานติดตามผลการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามแผนการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับอนุมัติ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ จึงได้ประกาศนโยบายการบรหิารความเสีย่งและการด าเนินการ
ตามมาตรการควบคุมภายใน ของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2 เพื่อ
ก ากับดูแลในการเป็นองค์การที่ดี ส าหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู
กับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนถึงขอบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง ดังนี ้
   ๑. ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับช้ันที่ต้อง
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ โดยให้
ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 
  ๒. มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบริหารความสี่ยงจากการด าเนินงานของเทศบาลเมือง
อ านาจเจริญเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึน รวมถึงการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๓. นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร มีหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนา
ระบบการควบคุมภายในภาพรวม โดยยืดหลักคุณธรรม และจริยธรรม และก ากับให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 4. ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดและจัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม ปฏิบัติต่อไป 
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ตัวอย่างที่ดีในเรื่องความช่ือสัตย์การมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

๕. หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและ
ก าหนดกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนน าการควบคุมภายในไปปฏิบัติและปรับปรุง
รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ๖. หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจใน
สังกัดเทศบาลเมืองอ านาจเจริญมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
 7. พนักงานเทศบาลเมืองอ านาจเจริญทุกคน ต้องมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ตาม
โครงสร้างเทศบาลเมืองอ านาจเจริญและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือค าสั่งรับผิดชอบในการแบ่งงาน
ขององค์กร รวมถึงต้องด าเนินการวางแผนบริหารความเสี่ยง ป้องกันความเสี่ยงให้เป็นปตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ส านัก/กอง และหน่วยงานก าหนดไว้ จนถึงมีหน้าที่รายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้
ผู้บังคับบัญชาที่เหนือข้ึนไปหนึ่งช้ันทราบเพื่อให้เกิดการปรบัปรงุแก้ไข และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน
ได้อย่างทันท่วงทีการรายงานสรปุผลความส าเรจ็การด าเนินการในการบรหิารความเสี่ยง และการติดตาม 
ควบคุมภายในเสนอผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน 90 วัน เพื่อรายงานให้หน่วยงานที่ 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการก าหนดต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ จัดท าเพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและเพื่อให้บุคลากรของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ มี
แนวทางในการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดแผนการบริหาร
ความเสี่ยงมี ดังนี้ 
 ๑. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
 ๒. เพื่อให้ได้ทราบถึงวิธีการ/แนวทางในการระบุปัจจัยเสี่ยงในระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ 
และระดับองค์กรโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิด การจัดท าแผนและการติดตามประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงประจ าปี เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในระดับ
หน่วยงานย่อยและระดับองค์กร รวมทั้งสามารถยกระดับการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
 ๔. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานส าคัญของการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งให้เกิดการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป 
 ๕. เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ/งานโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานสามารถป้องกัน
โอกาสที่จะเกิดวามเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือหมดไป ลดผลกระทบ
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ต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน และท าให้ภารกิจของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
 ๖.เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานเพื่อน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในการ
ด าเนินงานทุกระดับ 
เป้ำหมำย 
 ๑. ผู้บริหารท้องถ่ินและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อ
น าไปใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๒. ผู้บริหารท้องถ่ินและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความ
เสี่ยงและจัดการความเสี่ยงใหอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 3. สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 

๔. พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดข้ันตอนอย่าง
เหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 
 ๖. การบริหารความเสี่ยงให้ไดร้ับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 

ประโยชน์ของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วย
ให้ผู้บริหารสามารถก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 2. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ  ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเปา้หมาย และภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดบั
ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 
 3. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงท าให้
รูปแบบการตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เ ช่น การตัดสินใจ
โดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจยุทธศาสตร์กลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินงาน เป้าประสงค์ขององค์กร และ
ระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
 ๔. ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ โดยพิจารณาถึงระดบั
ความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้
ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการ
เลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
 5. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีขององค์กร 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
           ขั้นตอนท่ี ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมือง
อ านาจเจริญในการบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดต้ังส่วนราชการ (ภารกิจ) และเป้าหมายตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีของส่วนราชการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดร่วม
เป็นคณะกรรมการ/คณะท างานโดยผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยง 
            ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบปุัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบ
หรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการและเป้าหมายตามแผนด าเนินงานประจ าปีของส่วน
ราชการ พร้อมทั้งมีการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงโดยด าเนินการ ดังนี้ 
- จัดให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร 
- จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยท าการระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง 
และจัดล าดับความเสี่ยง 
           ขั้นตอนท่ี ๓ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหาร
ระดับสูงของเทศบาล สื่อสาร/ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รวมทั้งก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลและแจ้งเวียนให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 
ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยง ควรก าหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้
ครอบคลุมทุกด้าน 
            ขั้นตอนท่ี ๔ ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและให้มีการก ากับติดตาม
ประเมินผลการ ด าเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่
อาจจะเกิดข้ึนในระหว่าง ด าเนินการและน าเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างน้ อยปีละ ๑ 
ครั้ง 
            ขั้นตอนท่ี ๕ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการ
ประเมินความเสี่ยง และจากที่ใด้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจ าแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่
สามารถควบคุมบริหาร/จัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้ทั้งนี้ จะต้องมีการก าหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการด าเนินงานในปีต่อไป
และน าเสนอต่อผู้บริหาร 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 เทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการความเสี่ยงตลอดจนถึง
บทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบการบรหิารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ไว้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภำพท่ี แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ง 1 
 
หมำยเหตุ                            หมำยถึง เส้นทำงกำรสัง่กำร 
                                       หมำยถึง เส้นทำงกำรให้ค ำแนะน ำ/ปรึกษำ 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล 

หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 

พนักงานเทศบาล 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ มีนโยบายก าหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ดังนี้ 
 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 

1. นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยง 
๒. ก ากับนโยบายและให้ค าเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง 

2. คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

๑. จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้หน่วยงาน 
๒. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและถ่ายทอดการบรหิารความ 
เสี่ยงลงสู่หน่วยงาน 
๓. ควบคุม ติดตาม การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อลด 
ระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือหมดไป 
4. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อ 
นายกเทศมนตรี 
 

3. หน่วยตรวจสอบภายใน ๑. ให้ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล 
เมืองอ านาจเจริญ 
2. สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารความ 
เสี่ยงของหน่วยงานและรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ 
3. ติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 

4. ปลัดเทศบาล/รองปลัด 
เทศบาล 

๑. สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
๒. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของนายก 
เทศมนตรี 
๓. ควบคุม ติดตามการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความส าคัญของ 
การบริหารความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมในการบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงาน 
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ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 
5. หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการ
กอง 

๑. ประเมินข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงของส านัก/กองตาม 
นโยบายและคู่มอืของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงลงสู่การ 
ปฏิบัต ิ
๒. ควบคุมและประสานงานการด าเนินงาน การบริหารความ
เสี่ยงของบุคลากรในหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
๓. ร่วมวิเคราะห์ความสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเพื่อจัดท า 
แผนการบรหิารความเสี่ยงระดบัหน่วยงานและประสานงาน 
ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
๔. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง 
ระดับหน่วยงานย่อยและระดบัหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ร้ายงานเสนอและคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
๕. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง และ 
หน่วยตรวจสอบภายใน มาวิเคราะห์ ปรบัแผนและ แนวทางการ 
บรหิารความเสี่ยงในปีถัดไป 
 

6. พนักงานเทศบาล ๑. น าโยบายการบรหิารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ ทีเ่ป็นรูปธรรม 
๒. วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดท าแผนความ 
เสี่ยงระดบังาน/กจิกรรม/โครงการ 
๓. ด าเนินงานตามแผนการบรหิารความเสี่ยง 
๔. จัดท าแบบประเมินความเสี่ยงเสนอหัวหน้าส านัก/
ผู้อ านวยการกองเพื่อรวบรวมประเมินในระดับหน่วยงานย่อย
ต่อไป 
๕. น าข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบภายในมา 
วิเคราะห์ ปรับแผนและแนวทางการบรหิารความเสี่ยงในปีถดัไป 
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ส่วนที่ ๓ 
ควำมรู้และแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

หลักกำรแนวคดิกำรบรหิำรควำมเสี่ยงภำครัฐ 

    ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ "การบริหารราชการต้อง
เป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจ
และทรัพยากร ให้แก่ท้องถ่ินตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของ
ประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการ
บริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖) โดยเฉพาะ อย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่
ละภารกิจ"การบริหารความเสี่ยงในภาครัฐจึงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบภาครัฐ (Public 
Accountability) ที่มีต่อประชาชนและทรัพย์สินของประเทศ อันจะน ามาซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมอืง
ที่ดี (Good Governance) จาก พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้างต้น ท าให้ภาครัฐในปัจจุบัน
จ าเป็นต้อง บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมากข้ึนกว่าเดิมและต้องเปิดเผยข้อมูลในการ
ปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ดังนั้น การบริหารความ
เสี่ยงจึงมีส่วนอย่างยิ่ง ในการป้องกันการไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน และป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ท าให้การบริหารจัดการภาครัฐมีการตัดสินใจที่ดีข้ึนด้วย การบริหาร
ความเสี่ยงนอกจากเป็นการบริหาร เชิงป้องกัน (Preventive Management) แล้ว การบริหารความ
เสี่ยงยังเป็นส่วนส าคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการด าเนินการที่เป็น
เลิศ เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization - HPO) การบริหารความเสี่ยงเป็น
กระบวนการที่ส าคัญในการเน้นความส าคัญ หรือช้ีให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่
องค์การได้วางไว้ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ระบุบทบาทของการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้ คือ "การบริหาร
ความเสี่ยงนั้นเป็นเครื่องมือส าคัญในการประเมินประเด็น ยุทธศาสตร์ และรวมถึงวัตถุประสงค์ คุณภาพ
การให้บริการ การน าระบบการบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิมาประยุกต์ ใช้อย่างจริงจัง โดยให้มีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับนโยบาย และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ของรัฐบาล มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิที่ชัดเจน ให้วัดผลในทุกระดับตั้งแต่ ระดับองค์การไปจนถึง
ระดับบุคคล" 
  ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแนวทางของส านักงาน ก.พ.ร. จึงมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการ
ผลักดัน ให้หน่วยงานราชการเน้นความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานว่ามีความสอดคล้องกับแผน
บริหารราชการแผ่นดินและการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เมื่อ
สอดคล้องกันแล้ว หน่วยงานราชการควรมีการด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้หน่วยงานนั้น สามารถด าเนินกิจกรรมได้ส าเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นั้น  ๆ ได้
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มสนับสนุน ให้หน่วยงานราชการของไทยด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง  
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โดยเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศ ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวช้ีวัดตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานใน หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ก าหนดให้ส่วน 
ราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรบั
การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินแผนงาน/โครงการ ที่ส าคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาล กรมบัญชีกลางได้มีการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยค านึงถึงการบรรลุ
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือผลักตันการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

นิยำมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปจัจยั 
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่าง ๆ  ในการวิเคราะห์ การประเมิน การจัดการ 
การติดตาม  ประเมินผล และการสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือกระบวนการ
ด าเนินงานขององค์กร ตลอดจนการวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการและโครงสร้างขององค์กร ซึ่งมีผล
โดยตรงต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหาร 
 ควำมเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระท าใด ๆ  ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 
และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้า ตามภารกิจหลักที่ก าหนด 
 กำรระบุควำมเสี่ยง หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ต่อ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอก องค์กรทุกด้าน เช่น ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
 กำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัจจัย และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงโดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/
ความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านช่ือเสียงของ
องค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลาด้านความส าเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อ
จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด  
 ระดับควำมเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่
ละปัจจัยเสี่ยงล าดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มาจัดล าดับความส าคัญ เพื่อน ามาจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง 
 ควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสีย่งได้ เพราะต้นทุนการจัดการ 
ความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกดิข้ึน หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปจัจยัภายนอก 
ที่อยู่เหนือ การควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ 
 ควำมเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดวาง 
กิจกรรมควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงแล้ว 
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 แผนบริหำรควำมเสี่ยง หมายถึง แผนที่ส่วนราชการก าหนดข้ึนเพื่อใช้ในการก าหนดระบบ การ
บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส
ที่จะท าให้ เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ใน
ระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
 ควำมเสี่ยงโครงกำร หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่หากเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ 
 กำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำร หมายถึง กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและ
ข้ันตอน ของการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความ
เสี่ยง ในการสนับสนุน การวางแผนและการด าเนินโครงการให้ค านึงถึงความเสี่ ยงและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับทรัพยากรทีอ่งค์กรม ีและส่งผลให้โครงการนั้นสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผล ตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้ 

โครงสร้ำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ 
1. สภำพแวดล้อมภำยใน คือ แนวนโยบายโดยทั่วไปขององค์กรปรัชญาการจัดการความเสี่ยงที่
ประกอบด้วยสถานความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและการควบคุม ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได ้
2. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ คือ ต้องมีอยู่ก่อนที่จะระบุหตุการณ์ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ การ
จัดการความเสี่ยงช่วยให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารมีกระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์อยู่พร้อมแล้ว และ
วัตถุประสงค์ที่เลือกช่วยสนับสนุนพันธกิจขององค์กรและสอดรับกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
3. กำรระบุเหตุกำรณ์ คือ ต้องครอบคลุมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในอันจะ
มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
๔. กำรประเมินควำมเสี่ยง คือการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรและวิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ การประเมินความเสี่ยงจะต้อง
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็นตัวก าหนดความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร ขณะที่การประเมินอาจ
เป็นได้ทั้งเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ และต้องครอบคลุมทั้งความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติก่อนหน้าการ
จัดการและความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากการจัดการแล้ว 
5. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง อาจเป็นได้ทั้งการหลีกเลี่ยง การลด การหาผู้ร่วมรับ หรือการยอมรับ 
๖. กิจกรรมควบคุม ประกอบด้วยนโยบายที่เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่ท าให้นโยบายบังเกิดผล 
ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการด าเนินการตามแนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้วางไว้เพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านการรายงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
๗. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยสารสนเทศคือการระบุ บันทึก และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงไว้และสื่อสารในรูปแบบและกรอบเวลาที่ ช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถ
ด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนได้ 
๘. กำรติดตำมประเมินผล คือ การติดตามประเมินความเสี่ยงขององค์กร โดยประเมินแต่ละ
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีอยู่จริง ตามช่วงเวลาที่ก าหนดและน าผลการ
ประเมินมาปรับเปลี่ยนการจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามความจ าเป็น 
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กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย 
 ๑. การระบุความเสี่ยง 
 ๒. การวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
 ๓. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง 
 ๔. การติดตามประเมินผล และการรายงานผล 
 ๕. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
 ๖. การสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

การระบคุวามเสีย่ง 

กำรส่ือสำร การวิเคราะห์และจดัล าดบั

ความส าคัญของความเสี่ยง 

การทบทวนการบริหาร

ความเสีย่ง 

การติดตามประเมินผลและ

การรายงานผล 

การประเมินผลการความคมุและ

การจัดการความเสี่ยง 
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๑. กำรระบคุวำมเสี่ยง 
  การระบุความเสี่ยงโครงการ เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจจะเป็นปัญหา 
อุปสรรค ซึ่งอาจจะท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อ
ตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของกรมหรือไม่ โดยพิจารณาได้
จากการระดมความคิดเห็น ของผู้รับผิดชอบโครงการ การสัมภาษณ์ และจากประสบการณ์ของ
ผู้ปฏิบัติงาน ความเห็นของผู้เช่ียวชาญและ ข้อมูลในอดีต ในการระบุความเสี่ ยงจะต้องพิจารณา
แหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
 - ปัจจัยเสี่ยงภำยใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรม
องค์กร นโยบายการบรหิารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถและทักษะของ
บุคลากร เป็นต้น 
 - ปัจจัยเสี่ยงภำยนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไมส่ามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง 
สภาเศรษฐกจิสงัคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น 
นอกจากนี้ควรพจิารณาปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยง ๔ ประเภท ดังนี ้
 ๑. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน
ภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และ
เหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการ
ก าหนดกลยุทธ์ ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้โครงการ
ขาดการยอมรับ และโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างแท้จริง 
 ๒. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายใน ของ
องค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผล ต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
 ๓. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อ
สถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร 
 ๔. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 
ตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย 
หรือความไม่ครอบคลุมกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา ที่ไม่
ครอบคลุมการด าเนินงาน ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ  
แล้ว ต้องน าแนวคิด เรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยใน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้แก่ 
 ๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
 ๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 ๓. หลักการมสี่วนร่วม (Participation) 
 ๔. หลักความโปรง่ใส (Transparency) 
 ๕. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
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 ๖. หลักภาระรบัผิดชอบ (Accountability) 
 ๗. หลักนิติธรรม (Rule of law) 
 ๘. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
 ๙. หลักความเสมอภาค (Equity) 
 ๑๐. หลักการมุง่ฉันทามติ (Consensus Oriented) 

2. กำรวิเครำะห์และจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง  
           การวิเคราะห์หาสาเหตุของ ความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัว
เงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อองค์กร ผู้รับบริการ บุคลากร เวลา เพื่อจัดล าดับความส าคัญ
ของความเสี่ยง 
 ๒.๑ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ประกอบด้วย 
 การประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง และ
ประเมินระดับความรุนแรง เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความ
เสี่ยง ที่เหลืออยู่ภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินงานผ่านมาแล้ว 
 โอกำสท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ หมายถึง ความเป็นไปไดห้รือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยโอกาส
แบ่งออกเป็นระดบั ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สงูมาก โดยประเมินจากขอบเขตของ ผลกระทบ
ดังนี ้
 

เกณฑ์กำรประเมินโอกำสท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ 

 
ผลกระทบ หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็น การพิจารณา
ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งแบ่งระดับของ ผลกระทบ
ออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของ ผลกระทบ 
ดังนี ้
 
 
 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นในการเกิด
เหตุการณ์ 

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 
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เกณฑ์กำรประเมินระดับของผลกระทบ (เป็นตัวเงิน) 

ระดับ ผลกระทบ มูลค่ำควำมเสียงหำย 
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 

 
เกณฑ์กำรประเมินระดับของผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน) 

ระดับ ผลกระทบ ผลกระทบต่อ 

ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ องค์กร 

1 น้อยมาก ไม่มีการสูญเสีย น้อยมากหรือไม่
มี 

ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบ
ระดับบุคคล 

2 น้อย สูญเสียเล็กนอ้ย ค่อนข้างน้อย ส่งผลกระทบในหน่วยงาน ภายใต้
ส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน 

3 ปานกลาง สูญเสียปานกลาง บางส่วน ส่งผลกระทบระดับส านัก/กอง/
ศูนย์/กลุ่ม 

4 สูง สูญเสีย
ค่อนข้างมาก 

ค่อนข้างมาก ส่งผลกระทบระดับองค์กร 

5 สูงมาก สูญเสียมาก มาก ส่งผลกระทบไปยงัภายนอกองค์กร 

 

 ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์
ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการ
ประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังความเสี่ยง เมื่อท าการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและ
ความรุนแรงที่เกิดข้ึนแล้ว ให้ท าการค านวณระดับของความครั้งที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการค านวณ ดังนี้ 
 
 
 
  
 2.2 การจัดล าดับความส าคัญในการจัดการความเสี่ยง ให้พิจารณาจากผลการประเมินความ
เสี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ความถ่ีของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง) และผลกระทบของความเสี่ยง 
(ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยง น้อยมาก น้อย ปาน
กลาง สูง สูงมาก มาจัดล าดับความส าคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากได้ประเมินความเสี่ยง
มาแล้ว โดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
 

ระดบัควำมเสี่ยง = ระดบัโอกำส x ระดบัควำมรุนแรง 
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แผนภูมคิวำมเสี่ยง 

 
5 

 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

     

     

     

     

     

           1       2       3     4      5 

 
 
 

กรอบกำรก ำหนดระดับควำมเสี่ยงตำมเซตสี (zone) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบ 

โอกาสที่จะเกิดขึน้ 

       ระดบัความเสีย่งสงูมาก 

       ระดบัความเสีย่งสงู 

       ระดบัความเสีย่งปานกลาง 

       ระดบัความเสีย่งน้อย 

       ระดบัความเสีย่งน้อยมาก 
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กรอบกำรค ำนวณ 
       จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นว่า กรมบญัชีกลางได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามสี (Zone) 

ซึ่งแบง่เป็น  5 ระดบั ซึ่งจะได้เช่ือมโยงไปสูก่ารควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและทีจ่ะได้มี
ก าหนด เพิ่มเติม ตามนโยบายการบรหิารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

3. กำรประเมินผลกำรควบคุมและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

     3.1 กำรประเมินผลกำรควบคุม เป็นการด าเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความ
เสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ให้น าความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามี
ประสิทธิผล เพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ พอใช้  ต้องปรับปรุง ดังนี้ 

 

ระดับ
ความเสี่ยง 

เขตสี (zone) มาตรการในปัจจุบัน มาตรการเพิม่เติม 

ระดับน้อย
มาก (1) 

ฟ้า กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการใน
การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน
อาจจะ เพียงพอแล้วให้ติดตามการ
ด าเนินการเป็นระยะ 

ไม่จ าเป็นต้องมกีิจกรรมควบคุมภายใน/
มาตรการจัดการเพิม่เติมอีก หรือ อาจจะ
มีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมี
แผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว 

ระดับน้อย 
 (2-3) 

เขียว 
 

กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการใน
การ จัดการความเสี่ยงในปจัจบุัน
อาจจะเพียงพอ แล้วให้ติดตามการ
ด าเนินการเป็นระยะ ๆ 

ไม่จ าเป็นต้องมกีิจกรรมควบคุมภายใน/
มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเตมิอีก 
หรือ อาจจะมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากร
เพิ่มเตมิหรือมีแผนงานอื่นรองรบัอยู่แล้ว 

ระดับปาน
กลาง (4-
9) 

เหลือง 
 

ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจ
เพิ่มเตมิ ความเข้มข้นในการ
ด าเนินการตามกิจกรรมควบคุม
ภายใน/มาตรการในปจัจบุัน 

ไม่จ าเป็นต้องมกีิจกรรมควบคุมภายใน/
มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเตมิอีก 
หรือ อาจจะมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากร
เพิ่มเตมิหรือมีแผนงานอื่นรองรบัอยู่แล้ว 

ระดับสูง 
 (10-19) 

ส้ม 
 

ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจ
เพิ่มเตมิความเข้มข้นในการ
ด าเนินการตามภารกิจกรรมควบคุม
ภายใน/มาตรการในปจัจบุัน 

จ าเป็นต้องมกีารเพิ่มเติมกจิกรรมควบคุม
ภายใน/มาตรการโดยหากมีข้อจ ากัดใน
ด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง 
ให้มีความส าคัญในระดับรับรอง 

ระดับสูง
มาก (20-
25) 

แดง 
 

ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจ
เพิ่มเตมิตวามเข้มข้นในการ
ด าเนินการตาม กจิกรรมควบคุม
ภายใน/มาตรการในปจัจบุัน 

จ าเป็นต้องมกีารเพิ่มเติมมาตรการโดย
หากมีข้อจ ากัดในด้านทรพัยากรในการ
จัดการความเสี่ยง ใหม้ีความส าคัญใน
ระดับทีสู่งกว่า และผูบ้รหิารควรให้การ
ติดตามการด าเนินการของกิจกรรม
ควบคุมภายใน/มาตรการดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง 

ยอมรับได้ ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสูร่ะดบัที่ยอมรบัได้ 
พอใช้ ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึงระดบัที่ยอมรบัได้ 

ต้องปรับปรุง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้ 
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     3.2 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นกระบวนการด าเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละ
โอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคตอยู่ใน ระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณา
ต้นทุนการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่
ด้วยกัน 4 วิธี ดังนี้ 

วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ยอมรบัความเสี่ยง 
 (Risk Retention) 

เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับใหม้ีความเสี่ยงได้ เพราะ ต้นทุนการจัดการความ
เสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดข้ึน หรอืเป็นความเสี่ยงที่มี
สาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไมอ่าจเลือกใช้วิธีอื่น
ได ้

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
(Risk Avoidance) 

เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกบัองค์กรแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมหรือกระบวนงานอย่างสงู ซึ่งไมส่ามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดย               
อาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรบัเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือ
กิจกรรม 

ถ่ายโอนความเสี่ยง  
(Risk Transference) 

เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องด าเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงใหผู้้อื่น 
เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
- ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัย
ธรรมชาติ/วินาศภัย 
- ความเสี่ยงที่ต้องด าเนินการในเรือ่งที่ไมม่ีความช านาญ 
- ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจ ากดั เป็นต้น 

ควบคุม/ลดความเสี่ยง 
(Risk Control) 

เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งผลกระทบจาก
ปัจจัยภายในและอยู่ภำยใต้กำรควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุม
ภายในเป็นความเสี่ยงที่ยอมรบัไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรบัได้ ซึ่งผลกระทบจาก
ปัจจัยภายนนอกและมิได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผน
รองรับ/มาตรการ 

 

      3.3 กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานน าผลการระบุความเสี่ยง การ
วิเคราะห์ และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป 
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4. กำรตดิตำมประเมินผล และกำรรำยงำนผล 

     4.1 กำรติดตำมประเมินผล เป็นการติดตามและประเมินผลความคืบหน้าและผลการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงรวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

    4.2 กำรจัดท ำรำยงำนผล เป็นการรายงานผลการด าเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง ใน
ข้ันตอน ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดล าดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายใน 
หรือการจัดการที่มีอยู่ และ การก าหนดมาตรการในการวางแผนบรหิารความเสี่ยง ตามแบบรายงานดังนี้ 

  1) การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-1) 
  2) การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-2) 
  3) แผนการบรหิารความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-3) 
  4) การติดตามการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-4) 

5. กำรทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
           เป็นการทบทวนการะบวนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ และ การประเมินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการด าเนินการในงวดที่ผ่านมาว่า
มีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดข้ึนใหม่ เช่น จาก การ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดนใช้แบบ RM-1 – RM3 เพื่อใช้ในการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป 

6.กำรสื่อสำร  
           เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ข้ันนตอน การสื่อสารมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการ
ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความสนเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดนเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยง ของ
โครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสีย่ง ข้อมูลในความเสี่ยงลักษณะต่าง ๆ และท าการตัดสินใจได้
ดีที่สุดภายใต้ข้อจ ากัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องนับว่ามีความส าคัญ
ยิ่งต่อความส าเร็จของแต่ละข้ันตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 

ส่วนที่  4 
แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของเทศบำลเมืองอ ำนำจเจริญ  

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
               คณะกรรมการการบรหิารความเสี่ยง ได้ด าเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเรียงล าดับความเสี่ยงจากมากที่สุดไปหาความเสี่ยงน้อยทีสุ่ดได้ดังนี ้
 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ โครงกำร / กิจกรรม ระดับควำม

เสี่ยง 
วิธีกำรตอบสนอง

ควำมเสี่ยง 
 

ส านักปลัดเทศบาล
เมืองอ านาจเจริญ/งาน
ธุรการ 

การด าเนินงานสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์เทศบาลเมือง
อ านาจเจรญิ 
 

20 
ระดับสูงมาก 

ยอมรบัมีกจิกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 
 

ส านักปลัด/งานรักษา
ความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง  

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 

20 
ระดับสูงมาก 

ยอมรบัมีกจิกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 
 

กองการศึกษาเทศบาล
เมืองอ านาจเจริญ 

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต 
คสล. ด้านทิศเหนือโรงเรียน
สาธิตเทศบาลเมืองอ านาจเจรญิ 
 

16 
ระดับสูง 

ยอมรบัมีกจิกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 

กองคลงั/งาน
ผลประโยชน์  

การพัฒนารายได้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

16 
ระดับสูง 

ยอมรบัมีกจิกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเดจ็
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬ
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกมุารี
กรมพระศรสีวางควัฒนวรขัตติ
ยาราชนารี  (โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ) 
 

12 
ระดับสูง 

ยอมรบัมีกจิกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 

กองสวัสดิการสังคม โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

12 
ระดับสูง 

ยอมรบัมีกจิกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 
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กองคลงั/งานการเงิน
และบญัชี  

สถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร
ฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

12 
ระดับสูง 

ยอมรบัมีกจิกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 
 

กองการศึกษาเทศบาล
เมืองอ านาจเจริญ 

โครงการในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดเด็กเยาวชนนอก
สถานศึกษา 
 

9 
ระดับปาน

กลาง 

ยอมรบัมีกจิกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 
 

กองช่างเทศบาลเมอืง
อ านาจเจรญิ 

โครงการปรับปรงุห้องน้ าห้อง
ส้วมภายในสวนสาธารณะมิง่
เมืองเฉลมิพระเกียรต ิ
 

6 
ระดับปาน

กลาง 

ยอมรบัมีกจิกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ /งาน
ธุรการ 

การสง่มอบหนงัสอืที่เป็นอ านาจ
หน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน 
ไม่ตรงตามภารกิจการปฏิบัตงิาน 
 

6 
ระดับปาน

กลาง 

ยอมรบัมีกจิกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 

งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรพัย์สิน กอง
คลัง 

การถ่ายโอนข้อมลูจากโปรแกรม 
LTAX 3000 V.4  สู่ระบบ  
LITX ONLINE 
 

4 
ระดับปาน

กลาง 

ยอมรบัมีกจิกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 

ส านักปลัด/งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย ส านักปลัด 

การฝกึอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า 

4 
ระดับปาน

กลาง 
 

ยอมรบัมีกจิกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 
 

กองคลงั / งานพัสด ุ กิจกรรมควบคุมหลักประกัน
สัญญา 

2 
ระดับน้อย 

ยอมรบัมีกจิกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 
 

สถานธนานุบาล
เทศบาลเมอืง
อ านาจเจรญิ 

จัดท าบญัชีให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

1 
ระดับน้อย

มาก 
 

ยอมรบัมีกจิกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 
 



 
 



 
 

แบบ RM - 1 
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพฒันาด้านการบรหิาร การเมอืง การปกครอง 
โครงการ : การด าเนินงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การด าเนินงาน งานสารบรรณกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย(สารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์) 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : ด าเนินการรบั - ส่ง หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามแนวทางของจงัหวัดอ านาจเจรญิ ไม่น้อยกว่า 95 % 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 

 
กิจกรรม 

(1) 

 
วัตถุประสงค์ 

(2) 

 
ความเสี่ยง 

(3) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(4) 

 
ประเภทความ

เสี่ยง 
(S/O/F/C/G1-

G10) 
(5) 

 
แหล่งที่มาความ

เสี่ยงเกิดจากปจัจัย 

 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ภายใน 

(6) 
ภายนอก 

(7) 
โอกาส 

(8) 
ผลกระทบ 

(9) 
คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(11) 

การด าเนินงาน
สารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์
เทศบาลเมอืง
อ านาจเจรญิ 

เพื่อใหก้ารด าเนินงาน 
งานสารบรรณกลาง 
(สารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์)เป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย 

การเกิดข้อขัดข้อง
ในระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส ์

1.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดอ านาจเจรญิขัดข้อง 
2.เครื่องมือ/อปุกรณ์ที่ใช้งานขัดข้อง 
3.บุคคลากรผูป้ฏิบัติงานไมเ่พียงพอ 
กรณีที่ปริมาณหนังสือในระบบมาก 

ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
(Operational 
Risk : O) 

  
- 

 
5 

 
4 

 
20 

 
สูง
มาก 
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แบบ RM – 1(1) 
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพฒันาด้านการบรหิาร การเมอืง การปกครอง 
โครงการ : การด าเนินงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การด าเนินงาน งานสารบรรณกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย(สารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์) 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : ด าเนินการรบั - ส่ง หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามแนวทางของจงัหวัดอ านาจเจรญิ ไม่น้อยกว่า 95 % 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 

กิจกรรม 
(1) 

ระบปุัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับความ
เสี่ยง 
 (3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบที่
ได้รับ 
(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

 
การด าเนินงานอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ 

1.ระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์เทศบาลเมือง
อ านาจเจรญิ 
2.เครื่องมือ/อปุกรณ์ 
ที่ใช้งานขัดข้อง 
3.บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไม่
เพียงพอกรณีปริมาณหนังสือใน
ระบบมาก 

สูงมาก 5 -มีโอกาสเกิดข้ึนสงูมากเนื่องจากระบบ
อาจเกิดการขัดข้องได้ตลอด 
-ปริมาณเรื่อง (หนังสือรับ-สง่)มปีรมิาณ
ไม่แน่นอน 
-เครื่องมอื อุปกรณ์อาจเกิดข้อขัดข้อง 
ช ารุด ได้ตลอด แม้จะมีการดูแล
บ ารุงรักษาและใช้งานตามแนวทางที่
ก าหนด 
 

4 -ส่งผลกระทบค่อนช้างมาก กระทบ
ในหน่วยงานเนื่องจากเป็น
จุดเริม่ต้นในการรับเรือ่ง (หนงัสอื
เข้า)เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทราบ
เรื่อง/ด าเนินการ/ถือปฏิบัต ิ
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                                                                                                                                                                               แบบ RM – 1(2) 
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพฒันาด้านการบรหิาร การเมอืง การปกครอง 
โครงการ : การด าเนินงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การด าเนินงาน งานสารบรรณกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย(สารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์) 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : ด าเนินการรบั - ส่ง หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามแนวทางของจงัหวัดอ านาจเจรญิ ไม่น้อยกว่า 95 % 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 

กิจกรรม 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(4) 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรอืการจัดการที่มอียู ่
(กรณียังไมม่ีใหร้ะบ”ุไม่มี” 

(5) 

การจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่
(7) เพียงพอ พอใช้ ต้อง

ปรับปรงุ 
(6) 

 
การด าเนินงาน
อิเลก็ทรอนิกส์
เทศบาลเมอืง
อ านาจเจรญิ 

1.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิขัดข้อง 
2.เครื่องมือ/อปุกรณ์ช ารุดไม่
เพียงพอ 
3.บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไมเ่พียงพอ 
กรณีปริมาณหนงัสือในระบบมาก 

สูง
มาก 

-จัดให้มีการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส ์
-จัดหาเครือ่งมอื อุปกรณ์ ที่จ าเป็นในการใช้งาน 
-มีช่องทางในการแจ้งเหตุ/ปรกึษา ข้อขัดข้องเพื่อแก้ไข
ระบบสาระสนเทศอเิลก็ทรอนิกส์ให้ใช้ได้ตามปกต ิ
 

-     - -การจัดอัตราก าลงัเพือ่
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
ผู้รบัผิดชอบหลักในกรณีที่มี
ปริมาณงานที่เพิม่มากข้ึน 
-ยังไม่มีเครื่องมือ อปุกรณ์ส ารอง 
การปฏิบัตงิานชองงานสาร
บรรณกลาง (สารอิเล็กทรอนิกส์) 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพฒันาด้านการบรหิาร การเมอืง การปกครอง 
โครงการ : การด าเนินงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การด าเนินงาน งานสารบรรณกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย(สารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์) 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : ด าเนินการรบั - ส่ง หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามแนวทางของจงัหวัดอ านาจเจริญ 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 

กิจกรรม 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง วิธีการด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
(9) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(10) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ผู้รบัผิดชอบ 

(11) 

หมา
ยเหต ุ
(12) 

ยอมรบั 
(4) 

หลีก 
เลี่ยง 
(5) 

ถ่าย
โอน 
(6) 
 

ลดความเสี่ยง 
กิจกร
รม
ควบ
คุม 
(7) 

แผน/
มาตร
การ 
(8) 

การด าเนินงาน
อิเลก็ทรอนิกส์
เทศบาลเมอืง
อ านาจเจรญิ 

1.ระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์เทศบาลเมือง
อ านาจเจรญิขัดข้อง 
2.เครื่องมือ/อปุกรณ์ช ารุดไม่
เพียงพอ 
3.บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไม่
เพียงพอ กรณีปริมาณหนงัสอื
ในระบบมาก 

สูง
มาก 

    - -     - -มีช่องทางในการแจ้งเหตุ/ปรกึษา 
ข้อขัดข้องเพื่อแก้ไขระบบสาระสนเทศ
อิเลก็ทรอนิกส์ให้ใช้ได้ตามปกต ิ
-จัดหาเครือ่งมอื อุปกรณ์ ส ารองใน
การปฏิบัตงิาน 
-ให้ความรู้และจัดท าอัตราก าลงัเพื่อ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
ผู้รบัผิดชอบหลักในกรณีที่มปีริมาณ
งานที่เพิม่มากข้ึน  

-การรับ-ส่งหนังสือใน
ระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์ของ
เทศบาลเมอืง
อ านาจเจรญิเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตาม
แนวทางของจงัหวัด
อ านาจเจรญิ 

ตุลาคม 
2565 
-กันยายน 
2566 
นางสาวสุพัช
ชา  กัลยามาศ 

 

แบบ RM – 1(3) 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพฒันาด้านการบรหิาร การเมอืง การปกครอง 
โครงการ : การด าเนินงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การด าเนินงาน งานสารบรรณกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย(สารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์) 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : ด าเนินการรบั - ส่ง หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามแนวทางของจงัหวัดอ านาจเจรญิ ไม่น้อยกว่า 95 %
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 

กิจกรรม กิจกรรมพบความ
เสี่ยง 

มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

เป้าหมาย/
ผลส าเร็จของ
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้รบัผิด
ชอบ 

งบประ
มาณ 
(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 

การ
ด าเนินงาน
อิเล็กทรอ 
นิกส์
เทศบาล
เมือง
อ านาจเจริญ 

1.ระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์
เทศบาลเมอืง
อ านาจเจรญิขัดข้อง 
2.เครื่องมือ/อปุกรณ์
ช ารุดไม่เพียงพอ 
3.บุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิาน ไม่
เพียงพอ กรณี
ปริมาณหนังสือใน
ระบบมาก 

-มีช่องทางในการแจ้งเหตุ/
ปรึกษา ข้อขัดข้องเพือ่แก้ไข
ระบบสาระสนเทศ
อิเลก็ทรอนิกส์ให้ใช้ได้ตามปกต ิ
-จัดหาเครือ่งมอื อุปกรณ์ 
ส ารองในการปฏิบัติงาน 
-ให้ความรู้และจัดท าอัตราก าลงั
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัตงิาน
ของผูร้ับผิดชอบหลักในกรณีที่มี
ปริมาณงานที่เพิม่มากข้ึน 

-การรับ-ส่ง
หนังสือในระบบ
สารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์
ของเทศบาลเมือง
อ านาจเจรญิ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตาม
แนวทางของ
จังหวัด
อ านาจเจรญิ 

            ส านัก
ปลัด 
เทศ 
บาล 

- 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
โครงการ : โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
วัตถุประสงค์ : เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : ปริมาณการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรงทางร่วมหรือทางแยก 
หน่วยงาน : งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
 

 
 
 
 
 
 

 
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) 

ผลกระทบ 
(9) 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(11) 

โครงการติดตั้ง 
กล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิด (CCTV) 

- เพื่อรองรับบรบิทของ 
การพัฒนาเมือง ทั้งด้าน 
ความมั่นคง เศรษกิจ และ 
สังคม 

บุคลากรในการ
ปฏิบัต ิ
หน้าที ่

- บุคลากรทีม่ีความรู้ความ 
สามารถในการดูแลระบบ 
หรือการบ ารุงรักษาในด้าน 
เทคโนโลย ี

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational Risk " O) 

 
 

 
- 

 
5 

 
4 

 
20 

 
สูงมาก 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
โครงการ : โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
วัตถุประสงค์ : เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : ปริมาณการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรงทางร่วมหรือทางแยก 
หน่วยงาน : งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
 

กิจกรรม 
(1) 

ระบปุัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับความ
เสี่ยง 
 (3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบที่
ได้รับ 
(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

โครงการติดตั้ง 
กล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิด (CCTV) 

- บุคลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถในการดูแลระบบ
หรือบ ารงุรักษาในด้านเทคโนโลย ี

สูงมาก 5 -มีโอกาสเกิดข้ึนสงูมาก  4 -ส่งผลกระทบค่อนข้างสงู 
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                                                                                                                                                                                           แบบ RM – 1(2) 
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
โครงการ : โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
วัตถุประสงค์ : เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : ปริมาณการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรงทางร่วมหรือทางแยก 
หน่วยงาน : งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
 

กิจกรรม 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(4) 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรอืการจัดการที่มอียู ่
(กรณียังไมม่ีใหร้ะบ”ุไม่มี” 

(5) 

การจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่
(7) เพียงพอ พอใช้ ต้อง

ปรับปรงุ 
(6) 

โครงการติดตั้ง 
กล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิด (CCTV) 

- บุคลากรทีม่ี
ความรู้ความ 
สามารถในการดูแล
ระบบหรือการ
บ ารุงรักษาในด้าน 
เทคโลโลย ี

สูงมาก ไม่มี 
 

- - -  
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                                                                                                                                                                                           แบบ RM – 1(3) 
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
โครงการ : โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
วัตถุประสงค์ : เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : ปริมาณการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรงทางร่วมหรือทางแยก 
หน่วยงาน : งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 

กิจกรรม 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง วิธีการด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

(9) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(10) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ผู้รบัผิดชอบ 

(11) 

หมาย
เหต ุ
(12) 

ยอมรบั 
(4) 

หลีก 
เลี่ยง 
(5) 

ถ่ายโอน 
(6) 
 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรร

ม
ควบคุม 

(7) 

แผน/
มาตรการ 

(8) 

โครงการติดตั้ง 
กล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิด 
(CCTV) 

- บุคลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถในการ
ดูแลระบบหรือการ
บ ารุงรักษาในด้านเทค
โลโลยีปริมาณหนงัสือ
ในระบบมาก 

สูงมาก     - -     - จัดหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน
ผู้รบัผิดชอบหลักในกรณีที่มี
ปริมาณงานที่เพิม่มากข้ึน  

ลดความเสี่ยงทีจ่ะ
เกิดความเสียหาย
ของหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงาน 

ตุลาคม 2565 
-กันยายน 
2566 
งานเทศกจิ 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
โครงการ : โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
วัตถุประสงค์ : เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : ปริมาณการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรงทางร่วมหรือทางแยก 
หน่วยงาน : งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 

กิจกรรม กิจกรรมพบความ
เสี่ยง 

มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

เป้าหมาย/
ผลส าเร็จของ
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้รบัผิด
ชอบ 

งบประ
มาณ 
(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. 

โครงการติดตั้ง 
กล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิด 
(CCTV) 

การใช้บุคลากรที่
ขาดความรู้ในด้าน
เทคโนโลยีปริมาณ
หนังสือในระบบ
มาก 

การจัดหาบุคลากร 
ที่มีความรู้ความ 
สามารถเฉพาะด้านที่มี
ปริมาณงานที่เพิม่มาก
ข้ึน 

สามารถใช้งานของ
ระบบ 
ของกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 
(CCTV) ได้อย่างมี
ประสิทธิ 

            งาน
รักษา
ความ
สงบ
เรียบร้อ
ยและ
ความ
มั่นคง 

- 
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                                                                                                                                              แบบ RM-1 
การระบุและวิเคราะหค์วามเสีย่งโครงการ 

ตามแผนปฏิบตัิราชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถงึ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 

ยุทศาสตร์ที่๖ : การพฒันาดา้นการเมืองการบริหารและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 
โครงการ : โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีต คสล.ด้านทิศเหนือโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
วัตถุประสงค ์: เพื่อรักษาความปลอดภัยให้นักเรียนและครู 
ตัวชี้วดัและเปา้หมาย : มีร้ัวรอบขอบชดิป้องกันอันตรายรอบด้าน 
หน่วยงาน : กองการศึกษา เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
 

กิจกรรม 
(1) 

วัตถุประสงค ์
(2) 

ความเสีย่ง 
(3) 

ปัจจัยเสีย่ง 
(4) 

ประเภทความเสีย่ง 
(S/O/F/C/ 
G1-G10) 

(5) 

แหลง่ที่มา 
ความเสีย่ง 

เกิดจากปัจจัย 
การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกาส 
(8) 

ผลกระ
ทบ 
(9) 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 
(11) 

โครงการก่อสร้างร้ัว
คอนกรีต คสล.ด้านทศิ
เหนือโรงเรียนสาธิต
เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

-เพื่อป้องกันเด็กออก
นอกบริเวณโรงเรียน 
-เพื่อเป็นการรักษา
ความปลอดภยัให้
นักเรียน ครูและ
สนับสนุนงานรักษา
ความปลอดภยั
สถานที่ราชการ 

-บุคคลแปลกหน้าเข้ามาใน
โรงเรียน 
-เด็กแอบหนีออกจาก
โรงเรียน 
-เด็กอาจได้รับอันตราย
จากรถที่สัญจรไปมา 

-บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วน
เก่ียวข้องสัตวเ์ข้า-ออกบริเวณ
ในโรงเรียนไดง้่ายเด็กวิง่ออก
ข้างนอกอาคารเรียน ซ่ึงรถวิง่
สัญจรไปมาอาจจะท าใหเ้ด็ก
ได้รับอันตรายและการถูก
ลักพาตัว 

ความเสีย่งด้านการ
ด าเนินงาน 

/  - ๔ ๔ ๑๖ สูง 
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                                                                                การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ                                             แบบ RM-1(1) 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 

ยุทศาสตรท์ี่๖ : การพัฒนาดา้นการเมืองการบริหารและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน 
โครงการ : โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีต คสล.ด้านทศิเหนือโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความปลอดภัยให้นักเรียนและครู 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : มีร้ัวรอบขอบชดิป้องกันอันตรายรอบดา้น 
หน่วยงาน :  กองการศึกษา เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 
(1) 

ระบปุัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับความเสี่ยง 
(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบที่ได้รับ 
(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

โครงการก่อสร้างร้ัว
คอนกรีต คสล.ด้านทศิ
เหนือโรงเรียนสาธิต
เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องสัตว์
เข้า-ออกบริเวณในโรงเรียนได้งา่ยเด็ก
วิ่งออกข้างนอกอาคารเรียน ซ่ึงรถวิ่ง
สัญจรไปมาอาจจะท าใหเ้ด็กได้รับ
อันตราย 

สูง ๔ มีโอกาสในการเกิดข้ึนมากซึ่ง
บางครัง้เด็กแอบเดินมาด้านนอก
อาคารเรียนธรรมชาติเด็กไม่อยู่น่ิง
สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวการ
ควบคุมดูแลต้องระวังมากเพราะยัง
ไม่มีรั้วรอบขอบชิด 

๔ มีผลกระทบมากอันตรายที่
เด็กจะไดร้ับจากภัยรอบตัว
ต่างๆ 
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แบบ RM-2 

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
ยุทศาสตรท์ี่๖ : การพัฒนาดา้นการเมืองการบริหารและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน 
โครงการ : โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีต คสล.ด้านทศิเหนือโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความปลอดภัยให้นักเรียนและครู 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : มีร้ัวรอบขอบชดิป้องกันอันตรายรอบดา้น 
หน่วยงาน : กองการศึกษา เทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ 

กิจกรรม 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ล าดับความ
เสี่ยง 
(4) 

กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ
การจัดการทีม่ีอยู่ (กรณียังไม่มีให้

ระบุว่า “ไม่ม”ี 
(5) 

การจัดการทีม่ีอยู ่
ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

 
(7) 

เพียงพอ 
 

พอใช้ ต้อง 
ปรับปรงุ 

(6) 
โครงการก่อสร้างร้ัว
คอนกรีต คสล.ด้านทศิ
เหนือโรงเรียนสาธิต
เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง
สัตว์เข้า-ออกบริเวณในโรงเรียนได้
ง่ายเด็กวิง่ออกข้างนอกอาคาร
เรียน ซ่ึงรถวิง่สัญจรไปมาอาจจะ
ท าให้เด็กได้รับอันตราย 

สูง ปลูกต้นไมเ้พื่อเป็นแนวรั้วบริเวณ
โรงเรียน 

- - / บุคคลแปลกหน้าเข้ามาภายใน
โรงเรียนเด็กแอบหนีออกนอก
อาคารเรียนเด็กอาจจะได้รับ
อันตรายจากรถทีส่ัญจรไปมา 

 

 

 

 

37 



15 
 

 

แบบ RM-3 

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
ยุทศาสตรท์ี่๖ : การพัฒนาดา้นการเมืองการบริหารและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน 
โครงการ : โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีต คสล.ด้านทศิเหนือโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความปลอดภัยให้นักเรียนและครู 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : มีร้ัวรอบขอบชดิป้องกันอันตรายรอบดา้น 
หน่วยงาน : กองการศึกษา เทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ 

กิจกรรม 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง 
วิธีการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

(9) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/
ผู้รบัผิดชอบ 

(11) 

หมายเหต ุ
(12) 

ยอมรบั 
(4) 

หลีกเลี่ยง 
(5) 

ถ่าย
โอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม
ควบคุม 

(7) 

แผน/
มาตรการ 

(8) 
โครงการก่อสร้างร้ัว
คอนกรีต คสล.ด้าน
ทิศเหนือโรงเรียน
สาธิตเทศบาลเมือง
อ านาจเจริญ 

บุคคลภายนอกที่ไม่มี
ส่วนเก่ียวข้องสัตวเ์ข้า-
ออกบริเวณในโรงเรียน
ได้ง่ายเด็กวิ่งออกข้าง
นอกอาคารเรียน ซ่ึงรถ
วิ่งสัญจรไปมาอาจจะ
ท าให้เด็กได้รับอันตราย 

สูง / - - - / เสนอผู้บริหารเพื่อ
รับทราบแนว
ทางแก้ไข 

ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณในการ
ก่อสร้างร้ัวคอนกรีต 
คสล.ดา้นทิศเหนือ
โรงเรียนสาธิตเทศบาล
เมืองอ านาจเจริญเด็ก
และบุคลากรภายใน
โรงเรียนได้รับความ
ปลอดภยั 

ประจ าปี
งบประมาณ 
๒๕๖๖ 
กองการศึกษา 
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แผนบรหิารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองอ านาจเจรญิ 

โครงการ ; โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีต คสล.ด้านทศิเหนือโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

 
 

 

 

กิจกรรม กิจกรรมที่พบ
ความเสี่ยง 

มาตรการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/
ผลส าเร็จของ

มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

โครงการก่อสร้างร้ัว
คอนกรีต คสล.ด้าน
ทิศเหนือโรงเรียน
สาธิตเทศบาลเมือง
อ านาจเจริญ 

บุคคลภายนอก
ที่ไม่มีส่วน
เก่ียวข้องสัตว์
เข้า-ออก
บริเวณใน
โรงเรียนได้ง่าย
เด็กวิ่งออกขา้ง
นอกอาคาร
เรียน ซ่ึงรถวิง่
สัญจรไปมา
อาจจะท าให้
เด็กได้รับ
อันตราย 

เสนอ
ผู้บริหาร
เพื่อ
รับทราบ
แนว
ทางแก้ไข 

ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณในการ
ก่อสร้างร้ัวคอนกรีต 
คสล.ดา้นทิศเหนือ
โรงเรียนสาธิต
เทศบาลเมือง
อ านาจเจริญ เด็ก
และบุคลากรภายใน
โรงเรียนได้รับความ
ปลอดภยั 

            กองการศึกษา
เทศบาลเมอืง
อ านาจเจรญิ 
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                                                                        การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ              แบบ RM - 1 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 : การพฒันาด้านการบรหิาร การเมอืง การปกครอง 
โครงกำร : กิจกรรมการพัฒนารายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเกบ็ภาษีมีความเป็นธรรม และจัดเกบ็ได้อย่างทั่วถึงถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย : จัดเก็บภาษีลกูหนี้ค้างช าระไม่น้อยกว่า 90% ของลูกหนี้ภาษีในปีงบประมาณ 2566 
หน่วยงำน : งานผลประโยชน์ กองคลงั เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

กิจกรรม 
(1) 

วัตถุประสงค์ 
(2) 

ควำมเส่ียง 
(3) 

ปัจจัยเส่ียง 
(4) 

ประเภทควำมเส่ียง 
(S/O/F/C 

G1 – G10) 
(5) 

แหล่งท่ีมำ 
ควำมเส่ียง 

เกิดจำกปัจจัย 
กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง 

ภำย 
ใน 
(6) 

ภำย 
นอก 
(7) 

โอกำส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน
ควำม
เส่ียง 
(10) 

ล ำดับ
ควำม
เส่ียง 
(11) 

1.กิจกรรมควบคุม 
: การพัฒนารายได้และ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเกบ็รายได ้

1.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ
จัดเกบ็รายได้ด าเนินไปตาม
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
หนังสือสัง่การที่เกี่ยวข้อง 
2.เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความ
เป็นธรรม และจัดเก็บได้อย่าง
ทั่วถึงถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไป
ตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

มีลูกหนี้ภาษีค้าง
ช าระจ านวนมาก 

ลูกหนี้ภาษีไม่ช าระ
ภาษีภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

-ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operrational 
Risk :  O) 

√  4 4 16 สูง 
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                                                                                  การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ                  แบบ RM – 1 (1) 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพฒันาด้านการบรหิาร การเมอืง การปกครอง 
โครงการ : กิจกรรมการพัฒนารายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเกบ็ภาษีมีความเป็นธรรม และจัดเกบ็ได้อย่างทั่วถึงถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : จัดเก็บภาษีลกูหนี้ค้างช าระไม่น้อยกว่า 90% ของลูกหนี้ภาษีในปีงบประมาณ 2566 
หน่วยงาน : งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

กิจกรรม 
(1) 

ระบุปัจจัยเส่ียง 
(2) 

ล ำดับควำมเส่ียง 
(3) 

โอกำส 
(4) 

ค ำอธิบำย 
(5) 

ผลกระทบท่ีได้รับ 
(6) 

ค ำอธิบำย 
(7) 

1.กิจกรรมควบคุม 
: การพัฒนารายได้และ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเกบ็รายได ้
 

ลูกหนี้ภาษีไม่ช าระภาษีภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

สูง 4 -มีโอกาสเกิดข้ึนมาก 4 -ส่งผลกระทบค่อยข้าง
มาก 
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                     การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ         แบบ RM – 2 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 : การพฒันาด้านการบรหิาร การเมอืง การปกครอง 
โครงกำร : กิจกรรมการพัฒนารายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเกบ็ภาษีมีความเป็นธรรม และจัดเกบ็ได้อย่างทั่วถึงถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย : จัดเก็บภาษีลกูหนี้ค้างช าระไม่น้อยกว่า 90% ของลูกหนี้ภาษีในปีงบประมาณ 2566 
หน่วยงำน : งานผลประโยชน์ กองคลงั เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

กิจกรรม 
(1) 

ปัจจัยเส่ียง 
(3) 

ล ำดับควำมเส่ียง 
(4) 

กิจกรรมกำรควบคุมภำยใน หรือกำรจัดกำรท่ีมี
อยู ่

(กรณียังไม่มีให้ระบุว่ำ “ไม่มี” 
(5) 

กำรจัดกำรท่ีมีอยู ่

ควำมเส่ียงท่ีเหลืออยู่ 
(7) 

เพียงพอ พอใช ้ ต้องปรับปรุง 

(6) 

1.กิจกรรมควบคุม 
: การพัฒนารายได้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

 

ลูกหนี้ภาษีไม่ช าระภาษี
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

สูง 1.จัดท าหนังสือเร่งรัดติดตามการช าระภาษี
แจ้งลูกหนี้ภาษีครบทุกราย 
2.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 
3.จัดท าแผนที่ภาษีให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บภาษี 
4.จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
5.รับช าระภาษีผ่านธนาคารระบบบัญ ชี
คอมพิวเตอร์ของ อเปท. (e-LAAS) ผ่านระบบ 
QR Payment 

√ - - -ตรวจพบลูกหนี้
ภาษีค้างช าระ 
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           การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ                       แบบ RM – 3 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

     ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 : การพฒันาด้านการบรหิาร การเมอืง การปกครอง 
โครงกำร : กิจกรรมการพัฒนารายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเกบ็ภาษีมีความเป็นธรรม และจัดเกบ็ได้อย่างทั่วถึงถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย : จัดเก็บภาษีลกูหนี้ค้างช าระไม่น้อยกว่า 90% ของลูกหนี้ภาษีในปีงบประมาณ 2566 
หน่วยงำน : งานผลประโยชน์ กองคลงั เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

กิจกรรม 
(1) 

ปัจจัยเส่ียง 
(2) 

ล ำดับควำม
เส่ียง 
(3) 

ระบุวิธกีำรจัดกำรควำมเส่ียง 

วิธกีำรด ำเนินกำรจัดกำร ควำมเส่ียง 
(9) 

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 
(10) 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร/
ผู้รับผิดชอบ 

(11) 

หมำยเหตุ 
(12) ยอมรับ 

(4) 
หลีกเล่ียง

(5) 

ถ่ำย
โอน 
(6) 

ลดควำมเส่ียง 

กิจกรรม
ควบคุม 

(7) 

แผน/
มำตรกำร 

(8) 
1.กิจกรรม
ควบคุม 
: การพัฒนา
รายได้และ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได ้
 
 

ลูกหนี้ภาษีไม่
ช าระภาษี
ภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

สูง √ - - √  1.จัดท าหนังสือเร่งรัดติดตามการ
ช าระภาษีแจ้งลูกหนี้ภาษีครบทุกราย 
2.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การช าระ
ภาษี 
3.จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บภาษี 
4.จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
5.รับช าระภาษีผ่านธนาคารระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ อเปท. (e-
LAAS) ผ่านระบบ QR Payment 

มีการ
ประชุม
ติดตามการ
ช าระภาษี
อย่างน้อย
ทุกเดือน 
และรายงาน
ให้ผู้บรหิาร
ท้องถ่ิน
ทราบ 

ต.ค.2565-
ก.ย.2566 
/งาน
ผลประโยชน์ 
กองคลงั 

จัดท าหนงัสอื
เร่งรัดติดตาม
การช าระภาษี
แจ้งลกูหนี้ภาษี
ครบทุกราย 
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แผนบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
             หน่วยงำน งำนผลประโยชน์ กองคลัง  

         กำรพัฒนำรำยไดแ้ละเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บพัฒนำรำยได ้
 

กิจกรรม 
กิจกรรมท่ีพบ 
ควำมเส่ียง 

มำตรกำรจัดกำร
ควำมเส่ียง 

เป้ำหมำย/
ผลส ำเร็จ 

ของมำตรกำร
จัดกำร 

ควำมเส่ียง 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ

(บำท) 
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.กิจกรรม
ควบคุม 
: การพัฒนา
รายได้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
พัฒนารายได ้

มีลูกหนี้ภาษี
ค้างช าระ
จ านวนมาก 

- จัดท าหนังสือ
เร่งรัดติดตามการ
ช าระภาษีแจ้ง
ลูกหนี้ภาษีครบ
ทุกราย 
- มีการประชุม
ติดตามการช าระ
ภาษีอย่างน้อย
ทุกเดือน และ
รายงานให้
ผู้บริหารท้องถ่ิน
ทราบ 

-เพื่อให้มรีายได้
ที่จัดเก็บเอง
เพิ่มข้ึน จัดเก็บ
ภาษีได้อย่าง
ถูกต้องเป็นธรรม
ต่อประชาชน 

            งาน
ผลประโยชน์ 
กองคลงั 

- 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 - 2566 

ณ  วันท่ี  1 ตุลาคม  2564 ถึง 30 กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสงัคม      
โครงการ :  สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

    กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า) 
วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้สุนัข-แมว ได้รับการฉีดวัคซีนปอ้งกนัโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ระบาดสู่คน 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย :  ร้อยละ 95 ของจ านวนประชากรสนุัข-แมว ในเขตเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ ( 31 ชุมชน) ได้รับการฉีดวัคซีนปอ้งกันโรคพิษสุนัขบ้า 
หน่วยงาน  :  กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

 
 
 

กิจกรรม 
 
 

(1) 

 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 
 

(2) 

 
 
 

ความเส่ียง 
 
 

(3) 

 
 
 

ปัจจัยเส่ียง 
 
 

(4) 

 
ประเภท 

ความเส่ียง 
(S/O/F/C/ 
G1-G10) 

 
(5) 

แหล่งที่มา 
ความเส่ียง 

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเส่ียง 

 
ภายใน 

  
(6) 

 
ภายนอก 

 
(7) 

 
โอกาส 

  
(8) 

ผล 
กระทบ 

 
(9) 

คะแนน 
ความ 
เส่ียง  
(10) 

ล าดับ 
ความ 
เส่ียง  
(11) 

โครงการสัตว์ปลอดโรค      คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน      ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยาราชนารี 
(โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข
บ้า) 

1.เพื่อให้สุนัข-แมวได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้เกิดการ
ระบาดสู่คน 
2. เพื่อให้ประชาชนให้ความส าคัญใน
การเลี้ยงสุนัข-แมวอย่างถูกวิธีและให้
ความ ส าคัญน าสุนัข-แมว เข้ารับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ขาดแคลน
วัคซีน
ส าหรับ
ป้องกัน     
โรคพิษสุนัข
บ้า 

-สถานการณ์  แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 
-19)  
ไม่สามารถจัดกิจกรรมตาม
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้าได้ตามก าหนด  ซ่ึงล่าช้า
จากแผนปฏิบัติงาน ประมาณ 4 
เดือน 

ความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ 

 
- 

   
    

 
4 

 
3 

 
12 

 
สูง 
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แบบ RM-1(1) 
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 - 2566 
ณ  วันท่ี  1 ตุลาคม  2564 ถึง 30 กันยายน  2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสงัคม      
โครงการ :  สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

    กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า) 
วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้สุนัข-แมว ได้รับการฉีดวัคซีนปอ้งกนัโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ระบาดสู่คน 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย :  ร้อยละ 95 ของจ านวนประชากรสนุัข-แมว ในเขตเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ ( 31 ชุมชน) ได้รับการฉีดวัคซีนปอ้งกันโรคพิษสุนัขบ้า 
หน่วยงาน  :  กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

กิจกรรม 
(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับความเสี่ยง 
(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบที่ได้รับ 
(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ                     
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี (โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้า) 

ขาดแคลนวัคซีนส าหรับป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สูง 4 มีโอกาสในการเกิดขึ้น
มาก 

3 -ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง สุนัข-แมว หากมี
การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า 
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แบบ RM-2 
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 - 2566 
ณ  วันท่ี  1 ตุลาคม  2564 ถึง 30 กันยายน  2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสงัคม      
โครงการ :  สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

    กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า) 
วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้สุนัข-แมว ได้รับการฉีดวัคซีนปอ้งกนัโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ระบาดสู่คน 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย :  ร้อยละ 95 ของจ านวนประชากรสนุัข-แมว ในเขตเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ ( 31 ชุมชน) ได้รับการฉีดวัคซีนปอ้งกันโรคพิษสุนัขบ้า 
หน่วยงาน  :  กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

กิจกรรม 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(4) 

กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ 
(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

(5) 

การจัดการที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
(7) เพียงพอ พอใช้ ต้อง 

ปรับปรุง 
(6) 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย    จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
(โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า) 

-สถานการณ์แพร่ระบาด        
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid -19)  
ไม่สามารถจัดกิจกรรมตาม
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน        
โรคพิษสุนัขบ้าได้ตามก าหนด       
ซ่ึงล่าช้าจากแผนปฏิบัติงาน 
ประมาณ 4 เดือน 

สูง - เร่งรัดการจัดหาวัคซีน 
- ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กบั
ประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง 

    

 
แบบ RM-3 
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กำรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงโครงกำร 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลเมืองอ ำนำจเจริญ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565 - 2566 

ณ  วันท่ี  1 ตุลำคม  2564 ถึง 30 กันยำยน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสงัคม      
โครงการ :  สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

    กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า) 
วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้สุนัข-แมว ได้รับการฉีดวัคซีนปอ้งกนัโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ระบาดสู่คน 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย :  ร้อยละ 95 ของจ านวนประชากรสนุัข-แมว ในเขตเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ ( 31 ชุมชน) ได้รับการฉีดวัคซีนปอ้งกันโรคพิษสุนัขบ้า 
หน่วยงาน  :  กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

 
กิจกรรม 

(1) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

(9) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(10) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

(11) 

หมายเหตุ 
(12) ยอมรับ 

(4) 
หลีกเลี่ยง 

(5) 
ถ่ายโอน 

(6) 
ลดความเสี่ยง 

กิจกรรม
ควบคุม  

(7) 

แผน/
มาตรการ 

(8) 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ      
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร 
ขัตติยราชนารี (โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า) 

-สถานการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัส (Covid -19)  
ไม่สามารถจัดกิจกรรม    
ตามโครงการรณรงค์      
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า         
ได้ตามก าหนดซ่ึงล่าช้า
จากแผนปฏิบัติงาน 
ประมาณ 4 เดือน 

สูง  - -   -เร่งรัดจัดหาวัคซีน
ส าหรับรณรงค์เพื่อ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

- สัตว์เลี้ยง        
สุนัข – แมว ในเขต
เทศบาลได้รับการ 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส.ค. 65 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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แผนบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 -2566 
หน่วยงำน กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลเมืองอ ำนำจเจริญ 

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ศ.ดร.สมเด็จพระเจำ้น้องนำงเธอ  
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรีกรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติยำรำชนำร ี

(โครงกำรรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำ) 
กิจกรรม กิจกรรมที่พบ

ความเสี่ยง 
มาตรการ

จัดการความ
เสี่ยง 

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. 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย    จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี  กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
(โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้า) 

ขาดแคลนวัคซีน
ส าหรับป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

 1.เพื่อให้สุนัข-แมว
ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค          
พิษสุนัขบ้า 
สามารถควบคุมโรค
พิษ    สุนัขบ้า 
ไม่ให้เกิดการ
ระบาดสู่คน 
2. เพื่อให้
ประชาชนให้
ความส าคัญในการ
เลี้ยงสุนัข-แมว
อย่างถูกวิธีและ     
ให้ความ ส าคัญใน
การน าสุนัข-แมว        
เข้ารับการฉีดวัคซีน
ป้องกัน             
โรคพิษสุนัขบ้า 

            กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

100,000.- 
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                                                                        การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ              แบบ RM - 1 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
โครงกำร : โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลฯตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน 
ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย : ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตเทศบาลเมืองอ านาจเจรญิ จ านวน 200 คน 
หน่วยงำน : กองสวสดิการสังคม เทศบาลเมืองอ านาจเจรญิ 

กิจกรรม 
(1) 

วัตถุประสงค์ 
(2) 

ควำมเส่ียง 
(3) 

ปัจจัยเส่ียง 
(4) 

ประเภทควำมเส่ียง 
(S/O/F/C 

G1 – G10) 
(5) 

แหล่งท่ีมำ 
ควำมเส่ียง 

เกิดจำกปัจจัย 
กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง 

ภำย 
ใน 
(6) 

ภำย 
นอก 
(7) 

โอกำส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน
ควำม
เส่ียง 
(10) 

ล ำดับ
ควำม
เส่ียง 
(11) 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ด้านการสง่เสรมิและ
พัฒนาคุณภาพ 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขต
เทศบาลฯตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือ
ประชาชน 

ข้ันตอนและ
ระเบียบในการ
เบิกจ่ายเกิดความ
ล่าช้า 

ข้ันตอนและระเบียบ
มีหลายข้ันตอน 

1.ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
(Operrational 
Risk : O) 

√ - 3 4 12 สูง 
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                                                                                  การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ                  แบบ RM – 1 (1) 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 

 
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
โครงกำร : โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลฯตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน 
ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย : ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตเทศบาลเมืองอ านาจเจรญิ จ านวน 200 คน 
หน่วยงำน : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอ านาจเจรญิ 

กิจกรรม 
(1) 

ระบุปัจจัยเส่ียง 
(2) 

ล ำดับควำมเส่ียง 
(3) 

โอกำส 
(4) 

ค ำอธิบำย 
(5) 

ผลกระทบท่ีได้รับ 
(6) 

ค ำอธิบำย 
(7) 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ด้านการสง่เสรมิและ
พัฒนาคุณภาพ 

ข้ันตอนและระเบียบมหีลายข้ันตอน สูง 3 มีโอกาสเกิดข้ึนสูง เนื่องจาก
ปฏิบัติตามระเบียบและ
ข้ันตอนก าหนดไว้ 

4 ผลกระทบสูง เนื่องจาก
ต้องปฏิบัติตามระเบียบ 
ท าให้เกิดความล่าช้า 
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                     การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ         แบบ RM – 2 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
โครงกำร : โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลฯตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน 
ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย : ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตเทศบาลเมืองอ านาจเจรญิ จ านวน 200 คน 
หน่วยงำน : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอ านาจเจรญิ 

กิจกรรม 
(1) 

ปัจจัยเส่ียง 
(3) 

ล ำดับควำมเส่ียง 
(4) 

กิจกรรมกำรควบคุมภำยใน หรือกำรจัดกำรท่ีมี
อยู ่

(กรณียังไม่มีให้ระบุว่ำ “ไม่มี” 
(5) 

กำรจัดกำรท่ีมีอยู ่

ควำมเส่ียงท่ีเหลืออยู่ 
(7) 

เพียงพอ พอใช ้ ต้องปรับปรุง 

(6) 

โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 

ข้ันตอนและระเบียบมี
หลายข้ันตอน 

สูง ปฏิบัติตามระเบียบและข้ันตอนที่ก าหนด - -  ข้ันตอนและ
ระเบียบในการ
ปฏิบัติที่ก าหนด
หลายข้ันตอนเกิด
ความล่าช้า 
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ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
โครงกำร : โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลฯตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน 
ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย : ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตเทศบาลเมืองอ านาจเจรญิ จ านวน 200 คน 
หน่วยงำน : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอ านาจเจรญิ 

กิจกรรม 
(1) 

ปัจจัยเส่ียง 
(2) 

ล ำดับ
ควำมเส่ียง 

(3) 

ระบุวิธกีำรจัดกำรควำมเส่ียง 
วิธกีำรด ำเนินกำร
จัดกำร ควำมเส่ียง 

(9) 

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
(10) 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร/
ผู้รับผิดชอบ 

(11) 

หมำยเหตุ 
(12) ยอมรับ 

(4) 
หลีกเล่ียง

(5) 
ถ่ำยโอน 

(6) 

ลดควำมเส่ียง 

กิจกรรม
ควบคุม 

(7) 

แผน/
มำตรกำร 

(8) 
โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินด้านการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ 
 
 

ข้ันตอนและ
ระเบียบมี
หลายข้ันตอน 

สูง √ - - -      ปฏิบั ติ ตามระ เบียบ
และข้ันตอนที่ก าหนด 

กลุ่มเป้าหมายได้รบั
การช่วยเหลือและ
ถูกต้องตามระเบียบ
ก าหนด 

ต.ค.2565-
ก.ย.2566 
/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

- 
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แผนบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
             หน่วยงำน กองสวัสดิกำรสังคม  

         กำรพัฒนำรำยไดแ้ละเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บพัฒนำรำยได ้
 

กิจกรรม 
กิจกรรมท่ีพบ 
ควำมเส่ียง 

มำตรกำรจัดกำร
ควำมเส่ียง 

เป้ำหมำย/
ผลส ำเร็จ 

ของมำตรกำร
จัดกำร 

ควำมเส่ียง 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ

(บำท) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินด้านการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ 

ประชาชนผู้
ได้รับความ
เดือดร้อน
หรือประสบ
ปัญหาไดร้ับ
การ
ช่วยเหลือ
ล่าช้า 

ปฏบัติตาม
ข้ันตอนที่
ระเบียบ/
กฏหมายที่
ก าหนด 

ประชาชนผู้
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

            กองสวัสดิการ
สังคม 

250,000 

   

 

 

 
 

 

54 



32 
 

 

                                                                                                                         แบบ RM-1  

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 
ยุทธศาสตร์ที่6 : การพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร ฯ           
โครงการ : สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน           
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเกบ็สารฎีกาเบกิจ่ายเงินมีความปลอดภัยและเพียงพอ           
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : มสีถานที่จัดเก็บเอกสารฎีกาเบกิจ่ายได้เพียงพอและปลอดภัย           
หน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบรหิารงานคลัง  กองคลัง           

กิจกรรม 
(1) 

วัตถุประสงค์ 
(2) 

ควำมเส่ียง 
(3) 

ปัจจัยเส่ียง 
(4) 

ประเภทควำม
เส่ียง 

(S/O/F/C 
G1 – G10) 

(5) 

แหล่งท่ีมำ 
ควำมเส่ียง 

เกิดจำกปัจจัย 
กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง 

ภำย 
ใน 
(6) 

ภำย 
นอก 
(7) 

โอกำส 
(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 

คะแนน
ควำม
เส่ียง 
(10) 

ล ำดับ
ควำม
เส่ียง 
(11) 

1. สถานที่ในการ 
จัดเกบ็เอกสารฎีกา 
เบิกจ่ายเงิน 

เพื่อใหก้ารจัดเกบ็สาร 
ฎีกาเบิกจ่ายเงินมีความ 
ปลอดภัยและเพียงพอ 

-ฎีกาเบิกจ่ายในแต่ละปงีบประมาณมี
จ านวนมากท าใหส้ถานที่ในการจัดเก็บ
ภายในกองคลังไมเ่พียงพอในการจัดเก็บ 
เอกสาร  
-การสืบค้นเอกสาร 
เกิดความล่าช้าเนื่องจากการจัดเกบ็มจี า 
นวนมากในสถานที่จ ากัด 
 

ข้ันตอนและ
ระเบียบมี
หลาย
ข้ันตอน 

1.ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
(Operrational 
Risk : O)  

√ - 3 4 12 สูง 
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                                                                                                                                                                                          แบบ RM-1 (1)  

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 
ยุทธศาสตร์ที่6 : การพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร ฯ           
โครงการ : สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน           
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเกบ็สารฎีกาเบกิจ่ายเงินมีความปลอดภัยและเพียงพอ           
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : มสีถานที่จัดเก็บเอกสารฎีกาเบกิจ่ายได้เพียงพอและปลอดภัย           
หน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบรหิารงานคลัง  กองคลัง           

กิจกรรม 
(1) 

ระบุปัจจัยเส่ียง 
(2) 

ล ำดับควำมเส่ียง 
(3) 

โอกำส 
(4) 

ค ำอธิบำย 
(5) 

ผลกระทบท่ีได้รับ 
(6) 

ค ำอธิบำย 
(7) 

1. สถานที่ในการ 
จัดเกบ็เอกสารฎีกา 
เบิกจ่ายเงิน 

-ฎีกาเบิกจ่ายในแต่ละปงีบประมาณ
มีจ านวนมากท าให้สถานที่ในการ 
จัดเกบ็ภายในกองคลงัไม่เพียงพอใน
การจัดเก็บเอกสาร  
-การสืบค้นเอกสารเกิดความล่าช้า
เนื่องจากการจัดเก็บมีจ านวนมาก
ในสถานที่จ ากัด 

สูง 4 มีโอกาสเกิดข้ึนมาก 3 ผลกระทบสูงระดับ 
ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุม่ 
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                                                                                                                                                                                                                    แบบ RM-2  

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 
ยุทธศาสตร์ที่6 : การพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร ฯ           
โครงการ : สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน           
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเกบ็สารฎีกาเบกิจ่ายเงินมีความปลอดภัยและเพียงพอ           
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : มสีถานที่จัดเก็บเอกสารฎีกาเบกิจ่ายได้เพียงพอและปลอดภัย           
หน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบรหิารงานคลัง  กองคลัง           

กิจกรรม 
(1) 

ปัจจัยเส่ียง 
(3) 

ล ำดับ
ควำม
เส่ียง 
(4) 

กิจกรรมกำรควบคุมภำยใน หรือกำรจัดกำรท่ีมีอยู ่
(กรณียังไม่มีให้ระบุว่ำ “ไม่มี” 

(5) 

กำรจัดกำรท่ีมีอยู ่

ควำมเส่ียงท่ีเหลืออยู่ 
(7) 

เพียงพอ พอใช ้ ต้องปรับปรุง 

(6) 

1. สถานที่ในการ 
จัดเกบ็เอกสารฎีกาเบิก
จ่ายเงิน 

-ฎีกาเบิกจ่ายในแต่ละปงีบประมาณมี
จ านวนมากท าใหส้ถานที่ในการ 
จัดเกบ็ภายในกองคลงัไม่เพียงพอใน
การจัดเก็บเอกสาร  
-การสืบค้นเอกสารเกิดความล่าช้า
เนื่องจากการจัดเก็บมีจ านวนมากใน
สถานที่จัดเก็บเอกสารมีพื้นทีจ่ ากัด 

สูง -จัดซื้อตู้เหล็กในการจัดเก็บเอกสาร 
ฎีกาเบิกจ่ายเงินเพิ่มข้ึน 
-รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

-  - -ยังไม่มีสถานที่ใน
การจัดเก็บเอกสาร
ฎีกาเบิกจ่าย 
ที่เหมาะสมและ
เพียงพอ 
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                                                                                                                                                                                                                       แบบ RM-3  

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 
ยุทธศาสตร์ที่6 : การพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร ฯ           
โครงการ : สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน           
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเกบ็สารฎีกาเบกิจ่ายเงินมีความปลอดภัยและเพียงพอ           
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : มสีถานที่จัดเก็บเอกสารฎีกาเบกิจ่ายได้เพียงพอและปลอดภัย           
หน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบรหิารงานคลัง  กองคลัง           

กิจกรรม 
(1) 

ปัจจัยเส่ียง 
(2) 

ล ำดับ
ควำม
เส่ียง 
(3) 

ระบุวิธกีำรจัดกำรควำมเส่ียง 

วิธกีำรด ำเนินกำรจัดกำร ควำม
เส่ียง 
(9) 

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
(10) 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

/
ผู้รับผิดชอ

บ 
(11) 

หมำย
เหตุ 
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีก 
เล่ียง
(5) 

ถ่ำย
โอน 
(6) 

ลดควำมเส่ียง 

กิจกรรม
ควบคุม 

(7) 

แผน/
มำตรกำร 

(8) 

1. 
สถานที่
ในการ
จัดเกบ็
เอกสาร
ฎีกาเบิก
จ่ายเงิน 
 
 

-สถานที่ใน
การจัด 
เก็บภายใน
กองคลงั 
ไม่เพียงพอ
ในการ 
จัดเกบ็ 

สูง √ - -  - -รายงานผูบ้ังคับบัญชา
ตามล าดับช้ันเพื่อหาแนว
ทางแก้ไข 
-ขอใช้สถานที่ว่างภายในอาคาร
ส านักงานเทศบาล 
ใช้ในการเก็บเอกสาร 
-ขอปรับปรุงต่อเติมอาคาร 
ส านักงานกองคลังเพื่อใช้จัด 
เก็บเอกสาร 

-มีสถานที่จัดเก็บเอกสาร 
ฎีกาเบิกจ่ายเงินเพียงพอ 
-สถานที่ท างานมีพื้นที ่
เพิ่มข้ึน มีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 
-การสืบค้นเอกสารการ 
เบิกจ่ายเงินท าได้รวดเร็วเนื่องจากมีพื้นที่
เพียงพอสามารถจัดเก็บได้อย่าง 
เป็นระบบมากขึ้น 

ต.ค. 65- 
ก.ย.66 
 
งาน
การเงิน 
และบญัชี 
ฝ่าย
บรหิาร 
งานคลัง 

- 
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แผนบรหิารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
หน่วยงาน งานการเงินและบญัชี ฝ่ายบริหารงานคลงั  กองคลัง 

โครงการ สถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร ฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

กิจกรรม 
กิจกรรมท่ีพบ 
ควำมเส่ียง 

มำตรกำรจัดกำร
ควำมเส่ียง 

เป้ำหมำย/ผลส ำเร็จ 
ของมำตรกำรจัดกำร 

ควำมเส่ียง 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประ
มำณ
(บำท) 

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.สถานที่
ในการ 
จัดเกบ็
เอกสาร 
ฎีกาเบิก
จ่ายเงิน 

-ฎีกาเบิกจ่าย 
ในแต่ละปีงบ 
ประมาณม ี
จ านวนมากท า 
ให้สถานที่ใน 
การจัดเก็บภาย  
ในกองคลงัไม ่
เพียงพอในการ 
จัดเกบ็เอกสาร 
-การสืบค้นเอก 
สารเกิดความล่า 
ช้าเนื่องจากการ 
จัดเกบ็มจี านวน 
มากในสถานที ่
จ ากัด 

-รายงานผูบ้ังคับ 
บัญชาตามล าดับ 
ช้ันเพื่อหาแนวทาง 
แก้ไข 
-ขอใช้สถานที่ว่าง 
ภายในอาคารส า 
นักงานเทศบาลใช้ 
ในการเกบ็เอกสาร 
-ขอปรับปรงุต่อ
เติม 
อาคารส านักงาน
กองคลงัเพือ่ใช้
จัดเกบ็เอกสาร 

-มีสถานที่จัดเก็บเอก 
สารฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
เพียงพอ 
-สถานที่ท างานมีพื้น 
ที่เพิ่มข้ึน มีความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย 
-การสืบค้นเอกสาร 
การเบิกจ่ายเงินท า 
ได้รวดเร็วเนื่องจากม ี
พื้นที่เพียงพอสามารถ 
จัดเกบ็ได้อย่างเป็น 
ระบบมากขึ้น 

            งานการเงิน 
และบญัชี 
ฝ่ายบริหาร 
งานคลัง 
กองคลงั 
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                                             แบบ RM-1 

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
ยุทศาสตรท์ี่๑ : การพัฒนาการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
โครงการ : โครงการในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ : ส่งเสรมิและพัฒนาเด็กเยาวชนให้มีคุณภาพมัน่คงเข้มแข็ง 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ 
หน่วยงาน : งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน กองการศึกษา เทศบาลเมืองอ านาจเจรญิ 

 

 

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) 

ผลกระ
ทบ 
(9) 

คะแนน
ความเสี่ยง 

(10) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(11) 
โครงการในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด
เด็กเยาวชนนอก
สถานศึกษา 

เพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอก
สถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เด็กที่อยู่ในชุมชน
และสถานศึกษา
ไม่ค่อยเข้าร่วม
โครงการ 

เด็กไม่ค่อยให้
ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน 

- / ๓ ๓ ๙ ปานกลาง 
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                                             แบบ RM-1(1) 

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
ยุทศาสตรท์ี่๑ : การพัฒนาการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
โครงการ : โครงการในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ : ส่งเสรมิและพัฒนาเด็กเยาวชนให้มีคุณภาพมัน่คงเข้มแข็ง 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ 
หน่วยงาน : งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน กองการศึกษา เทศบาลเมืองอ านาจเจรญิ 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 
(1) 

ระบปุัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับความเสี่ยง 
(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบที่ได้รับ 
(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

โครงการในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก
เยาวชนนอกสถานศึกษา 

เด็กไม่ค่อยให้ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ 

ปานกลาง ๓ มีโอกาสในการเกิดข้ึนปาน
กลาง 

๓ มีผลกระทบปานกลาง 
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แบบ RM-2 

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
ยุทศาสตรท์ี่๑ : การพัฒนาการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
โครงการ : โครงการในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ : ส่งเสรมิและพัฒนาเด็กเยาวชนให้มีคุณภาพมัน่คงเข้มแข็ง 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ 
หน่วยงาน : งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน กองการศึกษา เทศบาลเมืองอ านาจเจรญิ 

กิจกรรม 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ล าดับความ
เสี่ยง 
(4) 

กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ
การจัดการทีม่ีอยู่     (กรณียังไม่มี

ให้ระบุว่า “ไม่มี” 
(5) 

การจัดการทีม่ีอยู ่
ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

 
(7) 

เพียงพอ 
 

พอใช้ ต้อง 
ปรับปรงุ 

(6) 
โครงการในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก
เยาวชนนอกสถานศึกษา 

เด็กไม่ค่อยให้ความสนใจ
เข้าร่วมโครงการ 

ปานกลาง ลงพื้นที่ออกส ารวจหาเดก็ในชุมชน
และสถานศึกษาในเขตเทศบาล   
ให้แนวทางเพือ่ให้มีความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ 

- / - ข้ึนอยู่กับเด็กในชุมชนและ
สถานศึกษาอยากเข้าร่วมหรอืไม ่
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แบบ RM-3 

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
ยุทศาสตรท์ี่๑ : การพัฒนาการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
โครงการ : โครงการในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ : ส่งเสรมิและพัฒนาเด็กเยาวชนให้มีคุณภาพมัน่คงเข้มแข็ง 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ 
หน่วยงาน : งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน กองการศึกษา เทศบาลเมืองอ านาจเจรญิ 

กิจกรรม 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง 
วิธีการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

(9) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(10) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ/
ผู้รบัผิดชอบ 

(11) 

หมายเหต ุ
(12) 

ยอมรบั 
(4) 

หลีกเลี่ยง 
(5) 

ถ่าย
โอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม
ควบคุม 

(7) 

แผน/
มาตรการ 

(8) 
โครงการในการ
สร้างภูมิคุม้กันยา
เสพติดเด็กเยาวชน
นอกสถานศึกษา 

เด็กไม่ค่อยให้
ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ 

ปานกลาง / - - - - ลงพื้นที่ออกส ารวจหา
เด็กในชุมชนและ
สถานศึกษาในเขต
เทศบาลให้แนวทาง
เพื่อใหม้ีความสนใจ
เข้าร่วมโครงการ 

มีเด็กเข้าร่วม
โครงการตาม
เป้าหมายของ 
โครงการ 

พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๖๖ 
กองการศึกษา 
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แผนบรหิารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองอ านาจเจรญิ 

 โครงการ ; โครงการในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเดก็เยาวชนนอกสถานศึกษา 

 

 
 
 

 
 

กิจกรรม กิจกรรมที่
พบความ

เสี่ยง 

มาตรการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเรจ็
ของมาตรการ

จัดการความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

โครงการในการ
สร้างภูมิคุม้กันยา
เสพติดเด็กเยาวชน
นอกสถานศึกษา 

เด็กไม่ค่อย
ให้ความ
สนใจเข้า
ร่วม
โครงการ 

ลงพื้นที่ออก
ส ารวจหา
เด็กในชุมชน
และ
สถานศึกษา
ในเขต
เทศบาลให้
แนวทาง
เพื่อใหม้ี
ความสนใจ
เข้าร่วม
โครงการ 

มีเด็กเข้าร่วม
โครงการตาม
เป้าหมายของ
โครงการ 

            งานกิจกรรม
เด็กเยาวชน
กองการศึกษา 
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                                                                                                                                                                                แบบ RM - 1 
 

กำรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงโครงกำร 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลเมืองอ ำนำจเจริญ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

ณ  วันท่ี  1  ตุลำคม  2565  ถึง  30  กันยำยน  2566 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงกำร : ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมภายในสวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมที่ได้มาตรฐาน 2. เพื่ออ านวยความสะดวกของประชาชนที่มาพักผ่อนในบริเวณสวนฯ  
ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย : ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมภายในสวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ จ านวน  2  หลัง 
หน่วยงำน : กองช่าง เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  

กิจกรรม 
(1) 

วัตถุประสงค์ 
(2) 

ควำมเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภท
ควำมเสี่ยง 

(5) 
(S/O/F/C 

G1- 
G10) 

แหล่งท่ีมำ 
ควำมเสี่ยง 

เกิดจำกปัจจัย 

 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

ภำยใน 
(6) 

ภำย
นอก 
(7) 

โอกำส 
(8) 

ผลกระ
ทบ 
(9) 

คะแนน 
ควำม
เส่ียง 
(10) 

ล ำดับ
ควำม
เส่ียง 
(11) 

1. โครงการปรับปรุง
ห้องน้ าห้องส้วมภายใน
สวนสาธารณะมิง่เมือง
เฉลิมพระเกียรติ 

- เพื่อก่อสร้างปรบัปรุงหอ้งน้ าห้อง
ส้วมที่ไดม้าตรฐาน จ านวน 2 หลัง  
- เพื่ออ านวยความสะดวกของ
ประชาชนที่มาพกัผ่อนในบรเิวณ
สวนสาธารณะมิง่เมืองเฉลิมพระ
เกียรต ิ

- การไม่ได้รับ
การจัดสร
งบประมาณใน
การด าเนิน
โครงการ 
 

- ไม่มีงบประมาณ 
ในการด าเนินการตามโครงการ 
- ระยะเวลาทีจ่ ากัดท าให้การ 
ด าเนินโครงการไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ความเสี่ยง
ด้าน

การเงิน 
(Financial 

Risk) 

- ✓ 3 2 6 ปาน
กลาง 
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                                                                                                                                                                            แบบ RM-1(1) 
กำรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงโครงกำร  

ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลเมืองอ ำนำจเจริญ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ณ  วันท่ี  1  ตุลำคม  2565  ถึง  30  กันยำยน  2566 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงกำร : ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมภายในสวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมที่ได้มาตรฐาน 2. เพื่ออ านวยความสะดวกของประชาชนที่มาพักผ่อนในบริเวณสวนฯ  
ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย : ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมภายในสวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ จ านวน  2  หลัง 
หน่วยงำน : กองช่าง เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  

กิจกรรม 
(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล ำดับควำม
เสี่ยง 
(3) 

โอกำส 
(4) 

ค ำอธิบำย 
(5) 

 

ผลกระทบท่ีได้รับ 
(6) 

ค ำอธิบำย 
(7) 

1. โครงการปรับปรุงห้องน้ าห้อง
ส้วมภายในสวนสาธารณะมิง่เมือง
เฉลิมพระเกียรติ 
 

- ไม่มีงบประมาณ 
ในการด าเนินการ 
ตามโครงการ 
- ระยะเวลาทีจ่ ากัดท าให้การ 
ด าเนินโครงการ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 

3 - มีโอกาสเกิดข้ึนปานกลาง 2 ผลกระทบค่อนข้างน้อย 
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แบบ RM - 2 
กำรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงโครงกำร 

ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลเมืองอ ำนำจเจริญ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ณ  วันท่ี  1  ตุลำคม  2565  ถึง  30  กันยำยน  2566 

 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงกำร : ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมภายในสวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมที่ได้มาตรฐาน  2. เพื่ออ านวยความสะดวกของประชาชนที่มาพักผ่อนในบริเวณสวนฯ  
ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย : ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมภายในสวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ จ านวน  2  หลัง 
หน่วยงำน : กองช่าง เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  

กิจกรรม 
 
 

(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 
 
 

(3) 

ล ำดับควำม
เสี่ยง 

 
(4) 

กิจกรรมกำรควบคุมภำยใน หรือกำร 
จัดกำรท่ีมีอยู ่

(กรณียังไม่มีให้ระบุว่ำ “ไม่มี”) 
(5) 

กำรจัดกำรท่ีมีอยู ่ ควำมเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 
 
 

(7) 

เพียงพอ พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

(6) 
1. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยธนทรพัย์ 
ชุมชนเทพมงคลเหนือ 
 

- ไม่มีงบประมาณ 
ในการด าเนินการ 
ตามโครงการ 
- ระยะเวลาทีจ่ ากัดท าให้การด าเนิน
โครงการ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 

- ไม่มี - ✓ - - - 
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แบบ RM - 3 
กำรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงโครงกำร 

ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลเมืองอ ำนำจเจริญ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ณ  วันท่ี  1  ตุลำคม  2565  ถึง  30  กันยำยน  2566 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงกำร : ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมภายในสวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมที่ได้มาตรฐาน 2. เพื่ออ านวยความสะดวกของประชาชนที่มาพักผ่อนในบริเวณสวนฯ  
ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย : ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมภายในสวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ จ านวน  2  หลัง 
หน่วยงำน : กองช่าง เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

กิจกรรม 
 
 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 

(2) 

ล ำดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

 
(3) 

ระบุวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง วิธีด ำเนินกำร 
จัดกำรควำมเสี่ยง 

(9) 

ผลท่ีคำดว่ำ 
จะได้รับ 
(10) 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(11) 

หมำย 
เหต ุ
(12) 

ยอมรับ 
(4) 

หลีกเลี่ยง 
(5) 

ถ่ำย
โอน 
(6) 

ลดควำมเสี่ยง 

กิจกรรม
ควบคุม 
(7) 

แผน/
มำตรกำร 

(8) 
1. โครงการปรับปรุง
ห้องน้ าห้องส้วมภายใน
สวนสาธารณะมิง่เมือง
เฉลิมพระเกียรติ 
 

- ไม่มีงบประมาณ 
ในการด าเนินการ 
ตามโครงการ 
- ระยะเวลาทีจ่ ากัด
ท าให้การด าเนิน  
โครงการไม่เป็นไป  
ตามเป้าหมาย 

ปาน 
กลาง 

 
 
 

✓ - - ✓ - การขอขยายระยะ 
ของแผนด าเนินงาน 
ให้สอดคล้องกบั
งบประมาณที่มีมา 
เพื่อใหส้ามารถด าเนิน
โครงการใหบ้รรลุตาม
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของ
โครงการฯ 

- ห้องน้ าห้องส้วม 
ที่ได้มาตรฐาน 
- ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 

ต.ค.65 ถึงก.ย.
66  
กองช่าง 
เทศบาลเมือง
อ านาจเจริญ 
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แผนบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
หน่วยงำน  กองช่ำง เทศบำลเมืองอ ำนำจเจริญ 

โครงกำร : ปรับปรุงห้องน้ ำห้องส้วมภำยในสวนสำธำรณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ 
 

กิจกรรม กิจกรรม 
ที่พบควำมเส่ียง 

มำตรกำรจัดกำร
ควำมเส่ียง 

เป้ำหมำย/ผลส ำเร็จ 
ของมำตรกำร 

จัดกำรควำมเส่ียง 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
(บำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการปรับปรุง
ห้องน้ าห้องส้วม
ภายใน
สวนสาธารณะม่ิง
เมืองเฉลิมพระ-
เกียรติ 
 

- สภาพภูมิอากาศ 
อาจส่งผลกระทบ 
ให้โครงการไม่แล้ว 
เสร็จตามระยะ 
เวลาที่ก าหนดและ 
ท าให้คุณภาพงาน 
ไม่ได้ประสิทธิภาพ 

- การขอขยายระยะ 
ของแผนด าเนินงาน 
ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่มี
เพื่อให้ สามารถ
ด าเนินโครงการให้
บรรลุตามตัวชี้วัด 
และเป้าหมายของ
โครงการฯ 

- ห้องน้ าที่ได้
มาตรฐาน จ านวน 2 
หลัง 
- ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 

            กองช่าง 
เทศบาลเมือง 
อ านาจเจริญ 

960,000 
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                                                                                  การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ                                                                 แบบ RM -1 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีการงบประมาณ 2566 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพฒันาด้านการเมืองการบรหิารและเสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน 
โครงการ : การสง่มอบหนงัสอืที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกจิของหน่วยงาน ไม่ตรงตามภารกิจการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัตงิานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสมกับภารกิจของกอง/ฝ่าย ที่รบัผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : ร้อยละ 100 มีการปฏิบัตงิานและรายงานภายในก าหนดเวลา 
หน่วยงาน : งานบรหิารทั่วไป กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

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) 

ผลกระทบ 
(9) 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(11) 

การสง่มอบหนงัสอื
ที่เป็นอ านาจหน้าที่
และภารกจิของ
หน่วยงาน ไม่ตรง
ตามภารกิจการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อใหก้ารเกษียรแทง
หนังสือเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง ตรงกบั
ภารกิจหลักและ
อ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน 

- เกิดความ
ล่าช้า และอาจ
เกิดความ
เสียหายในการ
ปฏิบัติงาน 
 

- ไม่มีการวิเคราะห์เนื้อหาที่
จะต้องปฏิบัติงาน ตาม
หนังสือสัง่การ 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน
(Operational Risk : O) 

✓   2 3 6 ปาน
กลาง 
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                                                                                     การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ                                                   แบบ RM -1(1) 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีการงบประมาณ 2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพฒันาด้านการเมืองการบรหิารและเสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน 
โครงการ : การสง่มอบหนงัสอืที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกจิของหน่วยงาน ไม่ตรงตามภารกิจการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัตงิานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสมกับภารกิจของกอง/ฝ่าย ที่รบัผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : ร้อยละ 100 มีการปฏิบัตงิานและรายงานภายในก าหนดเวลา 
หน่วยงาน : งานบรหิารทั่วไป กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

กิจกรรม 
(1) 

ระบปุัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับความ
เสี่ยง 
(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบที่ได้รับ 
(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

การสง่มอบหนงัสอืที่
เป็นอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจของหน่วยงาน 
ไม่ตรงตามภารกิจการ
ปฏิบัติงาน 

- ไม่มีการวิเคราะห์
เนื้อหาทีจ่ะต้อง
ปฏิบัติงาน ตามหนงัสือ
สั่งการ 

สูง 2 - มีโอกาสในการเกิดข้ึนปานกลาง 
 

3 - มีผลกระทบบางส่วน 
- การเข้าร่วมประชุมไม่ตรงเวลา หรือ
รายงานข้อมลูไม่ทันก าหนดเวลา 
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                                                                                      การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ                                                                 แบบ RM - 2 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีการงบประมาณ 2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพฒันาด้านการเมืองการบรหิารและเสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน 
โครงการ : การสง่มอบหนงัสอืที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกจิของหน่วยงาน ไม่ตรงตามภารกิจการปฏิบัติงาน                                                                                    
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัตงิานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสมกับภารกิจของกอง/ฝ่าย ที่รบัผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : ร้อยละ 100 มีการปฏิบัตงิานและรายงานภายในก าหนดเวลา 
หน่วยงาน : งานบรหิารทั่วไป กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

กิจกรรม 
 
 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 

(3) 

ล าดับความเสี่ยง 
(4) 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรอืการ
จัดการที่มีอยู ่

(กรณียังไมม่ีการระบุว่า “ไม่มี”) 
(5) 

การจัดการทีม่ีอยู ่ ความเสี่ยงที่
เหลืออยู ่

 
(7) 

เพียงพอ พอใช้ ต้อง
ปรับปรงุ 

(6) 
การสง่มอบหนงัสอืที่เป็นอ านาจ
หน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน 
ไม่ตรงตามภารกิจการปฏิบัตงิาน 

-  ไม่มีการวิเคราะหเ์นื้อหาที่
จะต้องปฏิบัติงาน ตามหนังสือ     
สั่งการ 

ปานกลาง                ไม่มี   ✓  - 
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                                                                                    การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ                                                                     แบบ RM -3 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีการงบประมาณ 2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพฒันาด้านการเมืองการบรหิารและเสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน 
โครงการ : การสง่มอบหนงัสอืที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกจิของหน่วยงาน ไม่ตรงตามภารกิจการปฏิบัติงาน                                                                                   
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัตงิานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสมกับภารกิจของกอง/ฝ่าย ที่รบัผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : ร้อยละ 100 มีการปฏิบัตงิานและรายงานภายในก าหนดเวลา 
หน่วยงาน : งานบรหิารทั่วไป กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

กิจกรรม 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง

(9) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ(10) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ผู้รบัผิดชอบ

(11) 

 
หมายเหต ุ

(12) 
ยอมรบั 

(4) 
หลีกเลี่ยง 

(5) 
ถ่าย
โอน 
(6) 

ลดความเสี่ยง 
กิจกรรม
ควบคุม 

(7) 

แผน/
มาตรการ

(8) 
การสง่มอบหนงัสอืที่
เป็นอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจของหน่วยงาน 
ไม่ตรงตามภารกิจการ
ปฏิบัติงาน 

-  ไม่มีการวิเคราะห์
เนื้อหาทีจ่ะต้อง
ปฏิบัติงาน ตามหนงัสือ     
สั่งการ 

ปาน
กลาง 

- - -  - -ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายต้อง
วิเคราะหเ์นื้อหา 
และข้อมลูต่างๆที่
เกี่ยวข้องเพื่อลด
ข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงาน 

-การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง 
เหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานรบัผิดชอบ 
 

ตุลาคม
2565-
กันยายน
2566 กอง
ยุทธศาสตร์
ฯ 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ    ประจ าปกีารงบประมาณ 2566 

หน่วยงาน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
โครงการ  การสง่มอบหนงัสือที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกจิของหน่วยงาน ไม่ตรงตามภารกจิการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม กิจกรรมที่พบ
ความเสี่ยง 

มาตรการ
จัดการความ
เสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเรจ็
ของมาตรการจัดการ
ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้รบัผิดชอบ 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. 

การสง่มอบ
หนังสือทีเ่ป็น
อ านาจหน้าที่
และภารกจิ
ของหน่วยงาน 
ไม่ตรงตาม
ภารกิจการ
ปฏิบัติงาน 

-ยังมีการส่ง
มอบหนังสือที่
ไม่ใช่อ านาจ
หน้าที่และ
ภารกิจของ
กอง
ยุทธศาสตร ์

-ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป  หาก
ได้รับหนงัสือที่
ไม่ใช่ภารกิจ
ของหน่วยงาน 
เร่งด าเนินการ
แจ้งส านัก
ปลัดเทศบาล
โดยด่วน 

-การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รวดเร็ว 
ทันเวลา 
 
 

            งานบรหิาร
ทั่วไป 
นางณิชรัตน์  
แสนอุบล 

- 
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                                                                                        การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ                                                             แบบ RM - 1 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
โครงการ : การถ่ายโอนข้อมลูจาก โปรแกรม LTAX 3000 V.4 สู่ระบบ LTAX ONLINE 
วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรบัการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง และภาษีป้าย ตามพระราชบญัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : เพือ่ให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้าง และภาษีป้าย ถูกต้องตามพระราชบัญญตัิภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ.2562  
หน่วยงาน : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลงั เทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ 

 

 

กิจกรรม 

(1) 

 

 

วัตถุประสงค์ 

(2) 

 

 

ความเสี่ยง 

(3) 

 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

(4) 

 

ประเภทความเสี่ยง 
(S/O/F/C/G1-

G10) 

(5) 

แหล่งที่ความเสี่ยงเกิด
จากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 

(6) 

ภายนอก 

(7) 

โอกาส 

(8) 

ผลกระท
บ 

(9) 

คะแนน
เสี่ยง 

(10) 

 

ล าดับ
ความเสี่ยง 

(11) 

1.การถ่ายโอนข้อมูล
จาก โปรแกรม LTAX 
3000 V.4 สู่ระบบ 
LTAX ONLINE 

- เพื่อรองรับการจัดเกบ็ภาษีที่ดิน
และสิง่ปลูกสร้าง และภาษีป้าย 
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

-การถ่ายโอนข้อมูล
ทะเบียนทรพัย์สิน
เกิดความซ้ าซ้อน ไม่
ครบถ้วน 

-ฐานข้อมูลที่
เช่ือมโยงจากกรม
ที่ดิน บางครั้งข้อมูล
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

-ความเสี่ยงการ
ด าเนินงาน 
(Operational  
Risk: O) 

 / 2 2 4 ปาน
กลาง 
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                                                                                   การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ                                                     แบบ RM – 1 (1) 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
โครงการ : การถ่ายโอนข้อมลูจาก โปรแกรม LTAX 3000 V.4 สู่ระบบ LTAX ONLINE 
วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรบัการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง และภาษีป้าย ตามพระราชบญัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : เพือ่ให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้าง และภาษีป้าย ถูกต้องตามพระราชบัญญตัิภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ.2562  
หน่วยงาน : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลงั เทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ 

 
                                                                             
 
 
 

กิจกรรม 
(1) 

ระบปุัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับความ
เสี่ยง 
(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบที่
ได้รับ 
(6) 

ค าอธิบาย 
(6) 

 
1.การถ่ายโอนข้อมูล
จาก โปรแกรม LTAX 
3000 V.4 สู่ระบบ 
LTAX ONLINE 
 

-ฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงจากกรม
ที่ดิน บางครั้งข้อมูลไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ปานกลาง 2 มีโอกาสเกิดน้อย 2 -ส่งผลกระทบน้อย 
-ฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงจากกรมที่ดิน 
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                                                                                       การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ                                                            แบบ RM - 2                                                                                 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
โครงการ : การถ่ายโอนข้อมลูจาก โปรแกรม LTAX 3000 V.4 สู่ระบบ LTAX ONLINE 
วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรบัการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง และภาษีป้าย ตามพระราชบญัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : เพือ่ให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้าง และภาษีป้าย ถูกต้องตามพระราชบัญญตัิภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ.2562  
หน่วยงาน : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลงั เทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ 

 

กิจกรรม 

(1) 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

 

ล าดับความ
เสี่ยง 

(3) 

 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือ
การจัดที่มีอยู่ 

(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

(4) 

การจัดการที่มีอยู่  

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

เพียงพอ 

(5) 

พอใช้ 

(6) 

ต้อปรับปรุง 

(8) 

(9) 

1.การถ่ายโอนข้อมูลจาก 
โปรแกรม LTAX 3000 V.4 
สู่ระบบ LTAX ONLINE 
 

 

-ฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงจากกรม
ที่ดิน บางครั้งข้อมูลไม่ครบถ้วน
สมบรูณ์ 

ปานกลาง -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
น า ผ.ท.4 มาตรวจสอบกับระบบ
ใหม่อีกครั้ง  

/ - - -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้ว
เสร็จ ก่อนการปะเมินภาษี 
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                                                                                    การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ                                                                        แบบ RM - 3                                                                                 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
โครงการ : การถ่ายโอนข้อมลูจาก โปรแกรม LTAX 3000 V.4 สู่ระบบ LTAX ONLINE 
วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรบัการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง และภาษีป้าย ตามพระราชบญัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : เพือ่ให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้าง และภาษีป้าย ถูกต้องตามพระราชบัญญตัิภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ.2562  
หน่วยงาน : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลงั เทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ 

 

กิจกรรม 

(1) 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

(3) 

 

 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง 

 

วิธีการด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 

(9) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

(10) 

 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

(11) 

 

หมาย
เหตุ 

(12) 
ยอมรับ 

(4) 

หลีกเลี่ยง 

(5) 

ถ่าย
โอน 

(6) 

      ลดความเสี่ยง 

กิจกรรม
ควบคุม 

(7) 

แผน/
มาตรการ 

(8) 

1.การถ่ายโอนข้อมูล
จาก โปรแกรม LTAX 
3000 V 4.0 สู่
ระบบ LTAX 
ONLINE 

-ฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงจากกรม
ที่ดิน บางครั้งข้อมูลไม่ครบถ้วน
สมบรูณ์ 

ปาน
กลาง 

/ - - /  -ให้เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ
ปฏิบัติตามหนงัสอืสัง่การ
และระเบียบกฎหมายต่าง 
ๆ เกี่ยวกับการลงในระบบ 
LTAX ONLINE 

-ข้อมูลในระบบ 
LTAX ONLINE 
จะต้องถูกตอ้ง
ควบถ้วน
สมบรูณ์ 

1 
มกราคม -
31 
ธันวาคม 
2566 

กองคลงั 
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การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
โครงการ : การถ่ายโอนข้อมลูจาก โปรแกรม LTAX 3000 V.4 สู่ระบบ LTAX ONLINE 
วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรบัการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง และภาษีป้าย ตามพระราชบญัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : เพือ่ให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้าง และภาษีป้าย ถูกต้องตามพระราชบัญญตัิภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ.2562  
หน่วยงาน : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลงั เทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ 

 

กิจกรรม 

 

กิจกรรมที่พบความเสี่ยง 

 

มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง 

 

เป้าหมาย/
ผลส าเร็จของ

มาตรการ
จัดการความ

เสี่ยง 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 

 

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.การถ่ายโอนข้อมูล
จาก โปรแกรม LTAX 
3000 V 4.0 สู่
ระบบ LTAX ONLINE 

 

-ฐานข้อมูลที่เช่ือมโยง
จากกรมที่ดิน บางครั้ง
ข้อมูลไม่ครบถ้วน
สมบรูณ์ 

-มีค าสั่งก าหนด
หน้าที่ความ
รับผิดชอบใน
การปฏิบัตงิาน 

-เพื่อให้
ข้อมูล 
ถูกต้อง
ครบถ้วน
สมบรูณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรพัย์สิน 

 

- 
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                                                                         การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ                                                            แบบ RM-1 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 
ยุทธศาสตร์ที่ : 8 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม           
โครงการ : ฝึกอบรมการดบัเพลิงเบือ้งต้นให้แกโ่รงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชนและชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาล          
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนในชุมชน และได้เรียนรู้การดับเพลงิและ  
        การอพยพหนีไฟได้อย่างถูกวิธี           
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลได้รับความรู้           
หน่วยงาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล           

 

 

กิจกรรม 

(1) 

 

 

วัตถุประสงค์ 

(2) 

 

 

ความเสี่ยง 

(3) 

 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

(4) 

 

ประเภทความเสี่ยง 
(S/O/F/C/G1-

G10) 

(5) 

แหล่งที่ความเสี่ยงเกิด
จากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 

(6) 

ภายนอก 

(7) 

โอกาส 

(8) 

ผลกระท
บ 

(9) 

คะแนน
เสี่ยง 

(10) 

 

ล าดับ
ความเสี่ยง 

(11) 

การฝกึอบรมการ 
ดับเพลิงเบื้องต้น 
ให้แก่โรงเรียน 
รัฐบาล โรงเรียน 
เอกชนและชุมชน 
ต่างๆภายในเขต 
เทศบาล 

1.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การดับเพลงิเบื้องต้น และการอพยพ
หนีไฟ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนในชุมชนและได้เรียนรู้การ
ดับเพลิงและการอพยพหนีไฟได้
อย่างถูกวิธี 

ประชาชนในชุมชน
ต่างๆภายในเขตไม่ได้
รับการฝกึอบรมอย่าง
ทั่วถึง 

1.ประชาชนใน
ชุมชนไม่สะดวกที่
จะเข้ารบัการ
ฝึกอบรม 

2.งบประมาณมีไม่
เพียงพอ 

ความเสี่ยงด้าน 

การด าเนินงาน 

/ / 2 2 4 ปาน
กลาง 
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                                                                             การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ                                                            แบบ RM-1 (1) 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 
ยุทธศาสตร์ที่ : 8 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม           
โครงการ : ฝึกอบรมการดบัเพลิงเบือ้งต้นให้แกโ่รงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชนและชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาล          
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนในชุมชน และได้เรียนรู้การดับเพลงิและ  
        การอพยพหนีไฟได้อย่างถูกวิธี           
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลได้รับความรู้           
หน่วยงาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล           

 
 
 
 
 

กิจกรรม 
(1) 

ระบปุัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับความ
เสี่ยง 
(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบที่
ได้รับ 
(6) 

ค าอธิบาย 
(6) 

 
การฝกึอบรมการ 
ดับเพลิงเบื้องต้น 
ให้แก่โรงเรียน 
รัฐบาล โรงเรียน 
เอกชนและชุมชน 
ต่างๆภายในเขต 
เทศบาล 

1.ประชาชนในชุมชน 
ไม่สะดวกทีจ่ะเข้ารับการ 
ฝึกอบรม 
2.งบประมาณมีไม่เพียงพอ 

ปานกลาง 2 -มีโอกาสเกิดข้ึนได้เสมอ 
เนื่องจากประชาชนมีภารกจิ 
ต่างๆและอาจไมส่ะดวกทีจ่ะเข้า 
รับการฝกึอบรม 
และการจัดสรรงบประมาณ 
ในการฝึกอบรมน้อย 

2  ส่งผลกระทบปานกลาง 
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                                                                         การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ                                                            แบบ RM-2 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ : 8 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม           
โครงการ : ฝึกอบรมการดบัเพลิงเบือ้งต้นให้แกโ่รงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชนและชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาล          
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนในชุมชน และได้เรียนรู้การดับเพลงิและ  
        การอพยพหนีไฟได้อย่างถูกวิธี           
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลได้รับความรู้           
หน่วยงาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล           

 

กิจกรรม 

(1) 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

 

ล าดับความ
เสี่ยง 

(3) 

 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือ
การจัดที่มีอยู่ 

(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

(4) 

การจัดการที่มีอยู่  

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

เพียงพอ 

(5) 

พอใช้ 

(6) 

ต้อปรับปรุง 

(8) 

(9) 

การฝกึอบรมการดับเพลิง
เบื้องต้นให้แก่โรงเรียน 
รัฐบาล โรงเรียน เอกชนและ
ชุมชนต่างๆภายในเขต
เทศบาล 

1.ประชาชนในชุมชนไม่สะดวกที่
จะเข้ารบัการฝกึอบรม 

2.งบประมาณมีไม่เพียงพอ 

ปานกลาง ไม่มี - - - - 
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                                                                         การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ                                                            แบบ RM-3 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ : 8 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม           
โครงการ : ฝึกอบรมการดบัเพลิงเบือ้งต้นให้แกโ่รงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชนและชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาล          
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนในชุมชน และได้เรียนรู้การดับเพลงิและ  
        การอพยพหนีไฟได้อย่างถูกวิธี           
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลได้รับความรู ้           
หน่วยงาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล   

 

กิจกรรม 

(1) 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

(3) 

 

 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง 

 

วิธีการด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 

(9)  

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(10) 

 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ผู้รบัผิดชอบ 

(11) 

 

หม
าย
เหต ุ

(12
) 

ยอม
รับ 

(4) 

หลีก 

เลี่ยง 

(5) 

ถ่าย
โอน 

(6) 

      ลดความเสี่ยง 

กิจกรรม
ควบคุม 

(7) 

แผน/
มาตรการ 

(8) 

การฝกึอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่
โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียน
เอกชนและชุมชนต่างๆ
ภายในเขตเทศบาล 

1.ประชาชนในชุมชน
ไม่สะดวกทีจ่ะเข้ารับ
การฝกึอบรม 

2.งบประมาณมีไม่
เพียงพอ 

ปาน
กลาง 

/ - - /  จัดให้มีช่องทางการแจง้เหตุ/
ปัญหาข้อขัดข้องเพื่อแก้ไขให้
สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้
ตามปกติจัดสรรงบประมาณ
ในการฝึกอบรมใหเ้พียงพอ 

1.เกิดเครือข่ายในการป้องกันและ
ดับไฟป่า2.ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุไฟป่าข้ึนได้
ทันท่วงที3.ไดร้ับความเช่ือมั่นจาก
หน่วยงานข้างเคียงในด้านอัคคีภัย 

ต.ค.- 2565 
ก.ย.2566 
นายประหยัด 
สง่าศรงีาน
ป้องกัน ฯ 
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                                                                         การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ                                                            แบบ RM-1 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ : 8 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม           
โครงการ : ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า          
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มสีมาชิกป้องกันไฟป่าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ านาจเจริญและมีความเข้าใจสามารถปฏิบัตงิานในการควบคุมไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : สมาชิก อปพร.และตัวแทนของแต่ละชุมชน รวมทั้งหมด 40 คน ได้รับความรู้           
หน่วยงาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล           

 

 

กิจกรรม 

(1) 

 

 

วัตถุประสงค์ 

(2) 

 

 

ความเสี่ยง 

(3) 

 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

(4) 

 

ประเภทความเสี่ยง 
(S/O/F/C/G1-

G10) 

(5) 

แหล่งที่ความเสี่ยงเกิด
จากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ภายใน 

(6) 

ภายนอก 

(7) 

โอกาส 

(8) 

ผลกระท
บ 

(9) 

คะแนน
เสี่ยง 

(10) 

 

ล าดับ
ความเสี่ยง 

(11) 

การฝกึอบรม 
อาสาสมัครปอ้งกัน 
ไฟป่า 

เพื่อใหม้ีสมาชิกป้องกันไฟป่าในเขต
พื้นที่เทศบาลเมืองอ านาจเจริญและมี
ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานในการ
ควบคุมไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวนสมาชิกทีเ่ข้า
รับการอบรมไม่ตรง
ตามเป้าหมาย 

1.สมาชิกให้ความ
สนใจทีจ่ะเข้ารับ
การฝกึอบรมน้อย 

ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 

/ - 2 2 4 ปาน
กลาง 
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                                                                                  การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ                                                            แบบ RM-1 (1) 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ : 8 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม           
โครงการ : ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า          
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มสีมาชิกป้องกันไฟป่าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ านาจเจริญและมีความเข้าใจสามารถปฏิบัตงิานในการควบคุมไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : สมาชิก อปพร.และตัวแทนของแต่ละชุมชน รวมทั้งหมด 40 คน ได้รับความรู้           
หน่วยงาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล          

 
 
 
 
 

กิจกรรม 
(1) 

ระบปุัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับความ
เสี่ยง 
(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบที่
ได้รับ 
(6) 

ค าอธิบาย 
(6) 

 
การฝกึอบรมการ 
อาสาสมัครปอ้งกัน 
ไฟป่า 

1.สมาชิกให้ความสนใจ 
ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมนอ้ย 

ปานกลาง 2 -มีโอกาสเกิดข้ึนได้เสมอ 
เนื่องจาก สมากชิกมีภารกจิ 
ต่างๆและอาจไมส่ะดวกทีจ่ะเข้า 
รับการฝกึอบรม 

2  ส่งผลกระทบปานกลาง 
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                                                                         การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ                                                            แบบ RM-2 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ : 8 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม           
โครงการ : ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า          
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มสีมาชิกป้องกันไฟป่าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ านาจเจริญและมีความเข้าใจสามารถปฏิบัตงิานในการควบคุมไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : สมาชิก อปพร.และตัวแทนของแต่ละชุมชน รวมทั้งหมด 40 คน ได้รับความรู้           
หน่วยงาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล           

 

กิจกรรม 

(1) 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

 

ล าดับความ
เสี่ยง 

(3) 

 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือ
การจัดที่มีอยู่ 

(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 

(4) 

การจัดการที่มีอยู่  

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

เพียงพอ 

(5) 

พอใช้ 

(6) 

ต้อปรับปรุง 

(8) 

(9) 

การฝกึอบรม 
อาสาสมัครปอ้งกัน 
ไฟป่า 

1.สมาชิกไมส่ะดวกทีจ่ะเข้ารับ
การฝกึอบรม 

ปานกลาง ไม่มี - - - - 
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                                                                         การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ                                                            แบบ RM-3 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 
ยุทธศาสตร์ที่ : 8 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม           
โครงการ : ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า          
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มสีมาชิกป้องกันไฟป่าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ านาจเจริญและมีความเข้าใจสามารถปฏิบัตงิานในการควบคุมไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : สมาชิก อปพร.และตัวแทนของแต่ละชุมชน รวมทั้งหมด 40 คน ได้รับความรู้           
หน่วยงาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล      

 

กิจกรรม 

(1) 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

(3) 

 

 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง 

 

วิธีการด าเนินการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 

(9) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(10) 

 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ผู้รบัผิดชอบ 

(11) 

 

หม
าย
เหต ุ

(12
) 

ยอม
รับ 

(4) 

หลีก 

เลี่ยง 

(5) 

ถ่าย
โอน 

(6) 

      ลดความเสี่ยง 

กิจกรรม
ควบคุม 

(7) 

แผน/
มาตรการ 

(8) 

การฝกึอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 

1.สมาชิกไมส่ะดวกที่
จะเข้ารบักาฝึกอบรม 

ปาน
กลาง 

/ - - /  -จัดให้มีช่องทางการ
แจ้งเหตุ/ปญัหา
ข้อขัดข้องเพื่อแก้ไขให้
สามารถเข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ตามปกต ิ

1.เกิดเครือข่ายในการป้องกันและดบัไฟ
ป่า 

2.ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเมื่อเกิด
เหตุไฟป่าข้ึนได้ทันท่วงท ี

3.ได้รับความเช่ือมั่นจากหน่วยงาน
ข้างเคียงในด้านอัคคีภัย 

ต.ค.- 2565 
ก.ย.2566 
นายประหยัด 
สง่าศรงีาน
ป้องกัน ฯ 
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                                                                                                                                                                                                           แบบ RM – 1 
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพฒันาด้านการเมือง การบรหิารฯ 
โครงการ : กิจกรรมควบคุมหลักประกันสญัญา 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคืนหลักประกันสญัญาถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : การคืนหลกัประกันสัญญาถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ 
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลงั เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
 

กิจกรรม 
 
 
 

(1) 

 
วัตถุประสงค ์

 
 
 

(2) 

 
ความเสีย่ง 

 
 
 

(3) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

 
 
 

(4) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

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

 
(5) 

 
แหลง่ที่มา 
ความเสีย่ง 

เกิดจากปัจจัย  

 
การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

 
 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกา
ส 

(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 
 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(11) 

1. กิจกรรม
ควบคุมหลกั 
ประกัน
สัญญา 

- เพื่อให้การคืน
หลักประกันสัญญา
ถูกต้องเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสัง่การ เมื่อ
พ้นภาระผูกพันแล้ว 

- หลักประกันสัญญามีจ านวนมาก 
หน่วยงานผู้ครอบครองพสัดุต้อง
ตรวจสอบหลักประกันสญัญาสม่ าเสมอ
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ความช ารุดบกพรอ่งก่อนคืน
หลักประกันสัญญา หากไม่มีความ
ช ารุดบกพร่องจึงจะสามารถถอนคืนให้
คู่สัญญาได ้

- เจ้าหน้าทีผู่้ควบคุม
หลักประกันสัญญาต้อง
ตรวจสอบสม่ าเสมอ 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบความช ารุด
บกพรอ่งกอ่นคืน
หลักประกันสัญญาล่าช้า 

- ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
(Compliance 
Risk)  

✓  2 1 2 น้อย 
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แบบ RM – 1 (1) 
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพฒันาด้านการเมือง การบรหิารฯ 
โครงการ : กิจกรรมควบคุมหลักประกันสญัญา 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคืนหลักประกันสญัญาถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : การคืนหลกัประกันสัญญาถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ 
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลงั เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

กิจกรรม 
(1) 

ระบปุัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับความเสี่ยง 
(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบที่ได้รับ 
(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

1. กิจกรรมควบคุม
หลักประกันสัญญา 

- หลักประกันสัญญามีจ านวนมาก 
- เจ้าหน้าทีผู่้ควบคุมหลักประกัน
สัญญาต้องตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบความช ารุดบกพร่องก่อน
คืนหลักประกันสญัญาล่าช้า 
- การตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง
ของคณะกรรมการต้องตรวจสอบ
ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด   
 

น้อย 2 - มีโอกาศเกิดข้ึนน้อยมาก 1 - ส่งผลกระทบค่อนข้างนอ้ย 
- ต้องมีการตรวจสอบ
หลักประกันสัญญาอย่าง
สม่ าเสมอ  
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แบบ RM – 2 
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพฒันาด้านการเมือง การบรหิารฯ 
โครงการ : กิจกรรมควบคุมหลักประกันสญัญา 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคืนหลักประกันสญัญาถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : การคืนหลกัประกันสัญญาถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ 
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลงั เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

กิจกรรม 
 

 
(1) 

ปัจจัยเสีย่ง 
 

 
(3) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(4) 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ 
จัดการที่มีอยู ่

(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 
(5) 

การจัดการที่มีอยู ่ ความเสีย่งที่เหลืออยู ่
 
 

 (7) 

เพียงพอ พอใช้ 
 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(6) 
1. กิจกรรมควบคุม
หลักประกันสัญญา 

- หลักประกันสัญญามีจ านวนมาก 
- เจ้าหน้าทีผู่้ควบคุมหลักประกันสญัญา
ต้องตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ความช ารุดบกพรอ่งก่อนคืนหลกัประกัน
สัญญาล่าช้า 
- การตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของ
คณะกรรมการต้องตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด   
 

น้อย - ก าชับหน่วยงานผู้ครอบครองพสัดุให้ตรวจสอบ
หลักประกันสัญญาอย่างสม่ าเสมอ 
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัด 
 
 
 

✓ - - - การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบความช ารุด
บกพรอ่งกอ่นคืน
หลักประกันสัญญา
ล่าช้า 
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                                                                       การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ                                                               แบบ RM – 3 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพฒันาด้านการเมือง การบรหิารฯ 
โครงการ : กิจกรรมควบคุมหลักประกันสญัญา 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคืนหลักประกันสญัญาถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : การคืนหลกัประกันสัญญาถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ 
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลงั เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

กิจกรรม 
(1) 

 

ปัจจัยเสีย่ง 
(2)   

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง วิธีการด าเนินการ
จัดการความ

เสี่ยง 
(9) 

ผลที่ควาดว่าจะ
ได้รับ 
(10) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

(11) 

หมายเหต ุ
(12) ยอม

รับ  
(4) 

หลีก 
เลี่ยง 
(5) 

ถ่าย
โอน 
(6) 

ลดความเสีย่ง 

กิจกรรม
ควบคุม 

(7) 

แผน/
มาตรการ 

(8) 
1. กิจกรรม
ควบคุมหลัก 
ประกันสัญญา 

- หลักประกันสัญญามีจ านวนมาก 
- เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมหลักประกันสัญญาต้อง
ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
- การแต่งตั้ง คกก.ตรวจสอบความช ารุด
บกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญาล่าช้า 
- การตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของ คกก.
ต้องตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

น้อย ✓ - - - ✓ - ก าชบั
หน่วยงานผู้
ครอบครองพัสดุ
ให้ตรวจสอบ
หลักประกัน
สัญญาอย่าง
สม่ าเสมอ 
   

- การคืน
หลักประกันสัญญา
ปฏิบตัิถูกต้อง
เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบยีบ 
หนังสือสัง่การ 
- ไม่มีหลักประกัน
สัญญาคงค้างเม่ือ
พ้นภาระผูกพัน 

- 1 ตุลาคม 
2565 ถึง 30
กันยายน 2566  
- หน่วยงานผู้
ครอบครองพัสด ุ

- ต้อง
ตรวจสอบ
ความช ารดุ
บกพร่องก่อน
คืน
หลักประกัน
สัญญาทุก
โครงการที่มี
หลักประกัน
สัญญา 
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แผนบรหิารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
หน่วยงาน งานพัสดุและทรัพยส์ิน กองคลัง เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

โครงการ กิจกรรมควบคุมหลักประกันสญัญา 
 

กิจกรรม กิจกรรมที่พบ
ความเสีย่ง 

มาตรการจัดการ
ความเสีย่ง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ
ของมาตรการจัดการ

ความเสีย่ง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 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. กิจกรรม
ควบคุมหลกั
ประ 
กันสัญญา 

- หลักประ 
กันสัญญามี
จ านวนมาก 

- หน่วยงานผู้
ครอบครองพสัดุ
ต้องตรวจสอบ
หลักประกัน
สัญญาอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 

- การคืน
หลักประกันสัญญา
ปฏิบัติถูกต้อง
เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสัง่การ 
- ไม่มีหลักประกัน
สัญญาคงค้างเมื่อ
พ้นภาระผูกพัน 

            - หน่วยงาน
ผู้ครอบ 
ครองพสัด ุ

- 
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                                                                                                                                                                                                                       แบบ RM – 1 
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพฒันาด้านการบรหิาร การเมอืง การปกครอง 
โครงการ : การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรบั - จ่ายเงินและควบคุมเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ  
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : การบันทกึรายการตามระบบบญัชีถูกต้องตามระเบียบ 
หน่วยงาน : สถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ 
 

กิจกรรม 
 
 
 

(1) 

 
วัตถุประสงค ์

 
 
 

(2) 

 
ความเสีย่ง 

 
 
 

(3) 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

 
 
 

(4) 

 
ประเภทความเสีย่ง 

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

 
(5) 

 
แหลง่ที่มา 
ความเสีย่ง 

เกิดจากปัจจัย  

 
การวิเคราะห์ความเสีย่ง 

 
 

ภายใน 
(6) 

ภายนอก 
(7) 

โอกา
ส 

(8) 

ผล 
กระทบ 

(9) 
 

คะแนน 
ความ 
เสี่ยง 
(10) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(11) 

การบริหาร
จัดการด้าน
การเงินและ
บัญชี จัดท า
บัญชีให้
ถูกต้องและ
เป็นปจัจบุัน 

- เพื่อให้การรับ - 
จ่ายเงินและควบคุม
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามระเบียบ 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเป็นบุคคล
เดียวกัน 

มีการก าหนดระยะเวลา
เบิกจ่ายกระช้ันชิด ท าให้
การรวบรวมเอกสารเป็นไป
ด้วยความรีบเรง่ตรวจ
เอกสารไม่ถูกต้อง 

- ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
(Compliance 
Risk) 

✓ - 1 1 1 น้อย 
มาก 
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แบบ RM – 1 (1) 
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพฒันาด้านการบรหิาร การเมอืง การปกครอง 
โครงการ : การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรบั - จ่ายเงินและควบคุมเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ  
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : การบันทกึรายการตามระบบบญัชีถูกต้องตามระเบียบ 
หน่วยงาน : สถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ 

กิจกรรม 
(1) 

ระบปุัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ล าดับความเสี่ยง 
(3) 

โอกาส 
(4) 

ค าอธิบาย 
(5) 

ผลกระทบที่ได้รับ 
(6) 

ค าอธิบาย 
(7) 

การบริหารจัดการด้าน
การเงินและบัญชี จัดท าบัญชี
ให้ถูกต้องและเป็นปจัจบุัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการก าหนดระยะเวลาเบกิจ่าย
กระช้ันชิด ท าให้การรวบรวมเอกสาร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

น้อยมาก 1 - มีโอกาศเกิดข้ึนน้อยมาก 1 - ส่งผลกระทบน้อยมาก 
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แบบ RM – 2 
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพฒันาด้านการเมือง การบรหิารฯ 
โครงการ : กิจกรรมควบคุมหลักประกันสญัญา 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคืนหลักประกันสญัญาถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : การคืนหลกัประกันสัญญาถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ 
หน่วยงาน : สถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ 

กิจกรรม 
 

 
(1) 

ปัจจัยเสีย่ง 
 

 
(3) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(4) 

กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ 
จัดการที่มีอยู ่

(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 
(5) 

การจัดการที่มีอยู ่ ความเสีย่งที่เหลืออยู ่
 
 

 (7) 

เพียงพอ พอใช้ 
 

ต้อง 
ปรับปรุง 

(6) 
การบริหารจัดการ
ด้านการเงนิและ
บัญชี จัดท าบญัชีให้
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
 

มีการก าหนดระยะเวลาเบกิจ่ายกระช้ัน
ชิด ท าให้การรวบรวมเอกสารเป็นไป
ด้วยความรีบเรง่ตรวจเอกสารไม่ถูกต้อง 

น้อยมาก 1.แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาเงนิตามระเบียบว่าด้วย
การเงินการบัญชีและการพัสดุของสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้อวถ่ิน พ.ศ.2562 
2.บันทึกเอกสารการรับ-จ่ายเงินให้เป็นประจ าทกุวัน 
3.ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือกับบัญชีเงินสดและ
แสดงลายมือช่ือคณะกรรมการรักษาเงินในรายการรบั
จ่ายเงิน สธ.1 
 
 

✓ - - - 
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                                                                             การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ                                                               แบบ RM – 3 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพฒันาด้านการเมือง การบรหิารฯ 
โครงการ : กิจกรรมควบคุมหลักประกันสญัญา 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคืนหลักประกันสญัญาถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : การคืนหลกัประกันสัญญาถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ 
หน่วยงาน : สถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ 

กิจกรรม 
(1) 

 

ปัจจัยเสีย่ง 
(2) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง วิธีการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

(9) 

ผลที่ควาดว่าจะ
ได้รับ 
(10) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

(11) 

หมายเหต ุ
(12) ยอม

รับ  
(4) 

หลีก 
เลี่ยง 
(5) 

ถ่าย
โอน 
(6) 

ลดความเสีย่ง 

กิจกรรม
ควบคุม 

(7) 

แผน/
มาตรการ 

(8) 
การบริหาร
จัดการด้าน
การเงินและ
บัญชี จัดท า
บัญชีให้
ถูกต้องและ
เป็นปจัจบุัน 
 

มีการก าหนดระยะเวลาเบกิจ่ายกระช้ันชิด 
ท าให้การรวบรวมเอกสารเป็นไปด้วยความ
รีบเร่งตรวจเอกสารไม่ถูกต้อง 

น้อย 
มาก 

✓ - - ✓ - มีการตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือกับ
บัญชีเงินสดให้เป็น
ปัจจุบัน 
   

- การควบคุมดูแล
รายรับ - รายจ่าย 
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
ด้านการเงิน 
- เพื่อให้การจัดท า
บัญชีถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

- ตุลาคม 
2565 ถึง 
กันยายน 
2566  
นางวิราภรณ์ 
ชาลีค า 
นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

งานการบัญชีมี
การจัดท า
เอกสารรัย-จา่ย 
เป็นปัจจุบัน มี
เจ้าหน้าทีค่วบคุม
ยอดเงินคงเหลือ
ถูกต้องก่อนน า
เงินเขา้เก็บในตู้
นิรภัย 
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แผนบรหิารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
หน่วยงาน สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ านาจเจรญิ เทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ 

โครงการ กิจกรรมควบคุมหลักประกันสญัญา 
 

กิจกรรม กิจกรรมที่พบ
ความเสีย่ง 

มาตรการจัดการ
ความเสีย่ง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ
ของมาตรการจัดการ

ความเสีย่ง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 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. 

การบริหาร
จัดการด้าน
การเงินและ
บัญชี จัดท า
บัญชีให้
ถูกต้องและ
เป็นปจัจบุัน 
 

มีการ
ก าหนด
ระยะเวลา
เบิกจ่าย
กระช้ันชิด 
ท าให้การ
รวบรวม
เอกสาร
เป็นไปด้วย
ความรีบเร่ง
ตรวจ
เอกสารไม่
ถูกต้อง 

มีการตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือ
กับบญัชีเงินสด
ให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

- การควบคุมดูแล
รายรับ รายจ่าย ให้
เป็นตามหลกัการ
บรหิารดานการเงิน 
เพื่อใหก้ารจัดท า
บัญชีถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 
 

            สถานธนานุ
บาลเทศบาล
เมือง
อ านาจเจรญิ 
นางวิราภรณ์ 
ชาลีค า 
นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

- 
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