


 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส       
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

 
ยุทธศาสตร์ที่ : 7 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
โครงการ :  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง  
วัตถุประสงค์ :  1. เพื่อให้คณะผู้บริหาร ฯ มีประสบการณ์และได้พัฒนาตนเอง 2. เพื่อกระตุ้นให้คณะผู้บริหารฯ ได้ปฏบิัติงานอย่างเต็มความสามารถ 3. ส่งเสริมให้คณะผู้บริหารฯ เกิดความ 
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้ง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักปลัด งานธุรการ 

กระบวนการปฏิบัตงิาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

 
 
 

(1) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 
 

(3) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 
 
 
 

(4) 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 
(S-O-F-C) 

 
 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  ลูกจา้งประจ า  
และพนักงานจา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ
การฝึกอบรมได้
ครอบคลุมถ้วนทุก
กลุ่มเป้าหมาย คิดเปน็ 
100% และผู้เข้ารบั
การฝึกอบรมสามารถ
น าความรู้ทีไ่ด้รับ
กลับไปปฏิบตัิงานได้
อย่างแท้จริง 

1.กลุ่มเป้าหมายไม่
สามารถเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมได้ครบทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
2.กลุ่มเป้าหมายไม่
เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ จึงไม่ให้
ความร่วมมือและ
ไม่ให้ความส าคัญต่อ
การฝึกอบรม 
3.ขาดตัวชี้วัดที่ดีใน
การติดตามประเมินผล
หลังสิ้นสดุการฝึกอบรมฯ 
ตามโครงการ 
 

1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาดทีมงาน 
ขาดการประสานงาน หรือมีปริมาณงานลน้
มือ ขาดอัตราก าลัง 
2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการบริหาร
ความเสี่ยงในแต่ละด้านที่เก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
3.ก าหนดกลุ่มเป้าหมายไว้หลากหลายกลุ่ม
จนเกินไป และกลุ่มเปา้หมายอยู่นอกพื้นที่
ติดต่อประสานงานล าบาก และ
กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความร่วมมอื 
4.กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลายของ
ระดับพื้นฐานความรู้ ท าให้การสื่อสารและ
การรับข้อมูลจากวิทยากรแตกตา่งกัน 
5.ขาดการติดตามประเมนิผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

O 
 
 

O 
 
 
S 
 
 
 
S 
 
 

O 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 

1 
 
 

2 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 

1 
 

1 
 
 

3 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

1 

ต่ า 
 
 

ต่ า 
 
 

ต่ า 
 
 
 

ต่ า 
 
 

ต่ า 

แบบ RM-1 
ปีงบประมาณ 2565 



 
 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส        
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

 
ยุทธศาสตร์ที่ : 7 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล     
โครงการ :  โครงการจัดงานวันเทศบาล  
วัตถุประสงค์ :  เพื่อสร้างความสามัคคีของบุคลากรของเทศบาล 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : 1. จัดกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 2. กิจกรรมการบริจาคโลหิต 3. กิจกรรมพิธีทางศาสนาพุทธและอิสลาม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักปลัด งานธุรการ 

กระบวนการปฏิบัตงิาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

 
 
 

(1) 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

(2) 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 
 

(3) 
 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 
 
 
 

(4) 
 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 
(S-O-F-C) 

 
 

(5) 
 

 
การประเมินความเสี่ยง 

 
โอกาส  

 
(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

โครงการจัดงานวันเทศบาล 1.จัดกิจกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
2.กิจกรรมการบริจาค
โลหิต 
3.กิจกรรมพิธีทาง
ศาสนาพุทธและ
อิสลาม 

ขาดตัวชี้วัดที่ดีใน
การประเมินผลของ
โครงการ 

ขาดการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน O 1 1 1 ต่ า 

 

                                                                                                                                                                         (ลงชือ่)...นางสุชีพ  เกื้อกูล... 

                                                                                                                                                                                                                                                         (นางสุชีพ  เกื้อกูล) 

               ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 

 แบบ RM-1 
ปีงบประมาณ 2565 

แบบ RM-1 
ปีงบประมาณ 2565 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่: 2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ: โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองนราธิวาส 
วัตถุประสงค:์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันสาธารณภัยและการมสี่วนร่วมในการป้องกันอันตรายแกชุ่มชนและตัวเอง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด: จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
 

 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
 

การประเมินความเสี่ยง 
 

โอกาส 
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(8) 

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

1.โครงการอาสาสมคัรป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

จัดฝึกอบรมอาสา 
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 
อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง
และร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

1.กลุม่เป้าหมายไม่ 
สามารถเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมได้ครบทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
2.ขาดตัวช้ีวัดที่ดีใน
การติดตามประเมินผล
หลังสิ้นสุดการ
ฝึกอบรม  

1.ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่ามีการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
2.ประชาชนไม่สามารถมาฝึกอบรมได้ครบตาม
หลักสตูร เนื่องจากมเีวลาไม่เพยีงพอ เพราะต้อง
ประกอบอาชีพหลักของตัวเอง 
3.เจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบโครงการขาดอัตราก าลัง
และการประสานงาน 
4.ขาดการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ 
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O 
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ต่ า 
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3 
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                     (ลงชื่อ).....นางสุชีพ เกื้อกูล........ 

             (นางสุชีพ เกื้อกูล) 

                     หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 

แบบ RM-1 
 



 

                  แบบ RM-1(1) 
                 ปีงบประมาณ 2565 

ส านักปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส  
     แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล    
โครงการ/กิจกรรม  : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

ด้านการการเงิน 
(Financial Risk : F) 

ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

 

กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความส าคัญ
ต่อการฝึกอบรม 
 
ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุด
การฝึกอบรมฯ ตามโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

สรุป มีความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) และการด าเนินงาน (O) ทีย่อมรับได้ไม่ต้องบริหารจดัการความเสีย่ง 

 

             ลงชื่อ.....นายอับดุลเล๊าะห์  วาเต๊ะ.........ผู้รับผิดชอบ 
                        ( นายอับดุลเล๊าะห์  วาเต๊ะ) 
              ต าแหน่ง..หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 แบบ RM-1(1) 
                 ปีงบประมาณ 2565 

ส านักปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส  
     แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล    
โครงการ/กิจกรรม  : โครงการจัดงานวันเทศบาล  

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

ด้านการการเงิน 
(Financial Risk : F) 

ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

1. 
 
 
 
 

 

ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการประเมินผลของโครงการ  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

  

สรุป มีความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O) ที่ยอมรับไดไ้มต่้องบริหารจัดการความเสีย่ง 

 

             ลงชื่อ.....นายอับดุลเล๊าะห์  วาเต๊ะ.........ผู้รับผิดชอบ 
                        ( นายอับดุลเล๊าะห์  วาเต๊ะ) 
              ต าแหน่ง..หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป               

 

 

 



แบบ RM-1(1) 
                 ปีงบประมาณ 2565 

ส านักปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
     แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management 
 

ยุทธศาสตร์ที่: 2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ: โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองนราธิวาส 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

ด้านการการเงิน 
(Financial Risk : F) 

ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 
 

 

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ประชาชนไม่สามารถมาฝึก อบรมได้ครบตามหลักสูตร 
เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะต้องประกอบอาชีพ
หลักของตัวเอง 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ขาดอัตราก าลังและ
การประสานงาน 
ขาดการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

สรุป มีความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O)ที่ยอมรับได้ไมต่้องบริหารจดัการความเสีย่ง     

                     
               ลงชื่อ....นายสรรเสริญ  ศรนารายณ์...... 

                  (นายสรรเสริญ  ศรนารายณ์) 
    หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 



 
 

 
เทศบาลเมืองนราธิวาส. 

 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565   
 
ยุทธศาสตร์ที่ : 7 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
โครงการ :  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง  
วัตถุประสงค์ :  1. เพื่อให้คณะผู้บริหาร ฯ มีประสบการณ์และได้พัฒนาตนเอง 2. เพื่อกระตุ้นให้คณะผู้บริหารฯ ได้ปฏบิัติงานอย่างเต็มความสามารถ 3. ส่งเสริมให้คณะผู้บริหารฯ เกิดความ 
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้ง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักปลัด งานธุรการ 

ปัจจัยเสี่ยง (1) 
(Risk Factor) 

 
 
 

สาเหตุของความเสี่ยง(2) 
(Root Cause) 

 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา (5) ผู้รับ 
ผิดชอบ  

(6) 
 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ  

(3)     
ควบคุมภายใน 

มาตรการ  
(4)        

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 หมด
ไป 

คงอยู ่ ความเสี่ยง         
ที่เกิดขึ้น

ใหม่ 
ควบคุม

ได ้
ควบคุม
ไม่ได ้

   
1.กลุ่มเป้าหมาย
ไม่สามารถเข้า
ร่วมการฝึกอบรม
ได้ครบทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
2.กลุ่มเป้าหมาย
ไม่เข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ จึง
ไม่ให้ความ
ร่วมมือและไม่ให้
ความส าคัญต่อ
การฝึกอบรม 
 
 

1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการขาดทีมงาน ขาดการ
ประสานงาน หรือมีปริมาณงาน
ล้นมือ ขาดอัตราก าลงั 
2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาด
การบริหารความเสี่ยงในแตล่ะ
ด้านที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
3.ก าหนดกลุ่มเป้าหมายไว้
หลากหลายกลุ่มจนเกินไป และ
กลุ่มเป้าหมายอยู่นอกพื้นที่
ติดต่อประสานงานล าบาก และ
กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความร่วมมอื 
 
 

-ให้มีการรับบุคคลเข้ามา
ปฏิบัติงานครบตาม
โครงสร้างอัตราก าลัง 
-อบรมเสริมทักษะ
เจ้าหน้าที่ก่อนเข้ามา
ปฏิบัติงาน 
-ประชุมชี้แจงท าความ
เข้าใจแก่เจ้าหน้าที่
เก่ียวกับวิธีการ
ด าเนินงานก่อนลงมือ
ปฏิบัต ิ
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ส านักปลัดฯ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM-3 
         



 
 

3.ขาดตัวชี้วัดที่ดี
ในการติดตาม
ประเมินผลหลงั
สิ้นสุดการ
ฝึกอบรมฯ ตาม
โครงการ 
 
 
 
 
 

4.กลุ่มเป้าหมายมีความ
หลากหลายของระดับพืน้ฐาน
ความรู้ ท าให้การสื่อสารและกา
รับข้อมูลจากวิทยากรแตกต่าง
กัน 
5.ขาดการติดตามประเมนิผล
การด าเนินงานตามโครงการ 
 
 
 
 

- - 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 

(ลงชื่อ)......นางสชุีพ  เกื้อกูล.......... 

                                                                                                                                                                                                                                                               (นางสุชีพ  เกื้อกูล) 

                       ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565   

 
ยุทธศาสตร์ที่ : 7 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
โครงการ :  โครงการจัดงานวันเทศบาล  
วัตถุประสงค์ :  เพื่อสร้างความสามัคคีของบุคลากรของเทศบาล 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : 1. จัดกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 2. กิจกรรมการบริจาคโลหิต 3. กิจกรรมพิธีทางศาสนาพุทธและอิสลาม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักปลัด งานธุรการ 

ปัจจัยเสี่ยง (1) 
(Risk Factor) 

 
 
 

สาเหตุของความเสี่ยง(2) 
(Root Cause) 

 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา (5) ผู้รับ 
ผิดชอบ  

(6) 
 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ  

(3)     
ควบคุมภายใน 

มาตรการ  
(4)        

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 หมด
ไป 

คงอยู ่ ความเสี่ยง         
ที่เกิดขึ้น

ใหม่ 
ควบคุม

ได ้
ควบคุม
ไม่ได ้

   
ขาดตัวชี้วัดที่ดี
ในการ
ประเมินผลของ
โครงการ 
 
 

ขาดการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
 
 

- -  
 

   ส านักปลัดฯ - 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(ลงชื่อ)....นางสุชีพ  เกื้อกูล............ 

                                                                                                                                                                                                                                                               (นางสุชีพ  เกื้อกูล) 

                      ต าแหน่ง หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 
 

แบบ RM-3 
         



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ที่: 2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ: โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองนราธิวาส 
วัตถุประสงค:์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันสาธารณภัยและการมสี่วนร่วมในการป้องกันอันตรายแกชุ่มชนและตัวเอง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด: จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล 

ปัจจัยเสี่ยง(1) 
(Risk Factor) 

 

สาเหตุของความ
เสี่ยง(2) 

(Root Cause) 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา(5) ผู้รับ 
ผิดชอบ 

(6) 
 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ 

ควบคุมภายใน 
(3)  

มาตรการ 
ตามแผนบริหารความ

เสี่ยง 
(4)  

Q1 Q2 Q3 Q4 หมดไป คงอยู ่ ความ
เสี่ยงที่
เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุมได ้ ควบคุมไม่ได ้
   

1.กลุม่เป้าหมาย
ไม่สามารถเข้า
ร่วมการฝึกอบรม 
ได้ครบทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
2.ขาดตัวช้ีวัดที่ดี
ในการติดตาม
ประเมินผลหลัง
สิ้นสุดการ
ฝึกอบรม 

1.ประชาชนส่วน
ใหญ่ไม่ทราบว่ามี
การฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
2.ประชาชนไม่
สามารถมาฝึก 
อบรมได้ครบตาม
หลักสตูร เนื่องจากมี
เวลาไม่เพียงพอ 
เพราะต้องประกอบ
อาชีพหลักของ
ตัวเอง 
 
 

- ประชาสัมพนัธ์ให้ผู้น า
ชุมชนหรือตัวแทนทราบ 
ผ่านทางสื่อทาง
อินเตอร์เน็ต เฟสบุค 
ไลน์ หนงัสือราชการ ทั้ง 
20 ชุมชน จัดส่งตัวแทน
มาเข้าร่วมการฝึกฯ 
- เพิ่มจ านวนเจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบโครงการให้ 
มากข้ึน 
- จัดท าการประเมินผล
การด าเนินงานตาม

โครงการฯหลังสิน้สุดการ
ฝึกอบรม 

- ประชาสัมพนัธ์ให้ผู้น า
ชุมชนหรือตัวแทนทราบ 
ผ่านทางสื่อทาง
อินเตอร์เน็ต เฟสบุค 
ไลน์ หนงัสือราชการ ทั้ง 
20 ชุมชน จัดส่งตัวแทน
มาเข้าร่วมการฝึกฯ 
- เพิ่มจ านวนเจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบโครงการให้ 
มากข้ึน 
- จัดท าการประเมินผล
การด าเนินงานตาม

โครงการฯหลังสิน้สุดการ
ฝึกอบรม 

 
 

   หัวหน้างาน
ป้องกันและ
บรรเทา      
สาธารณภัย 

สถานะ:ระหว่างด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค:1.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม
การฝึกอบรมได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.ขาดตัวช้ีวัดที่ดีในการตดิตามประเมินผลหลังสิ้นสุด
การฝึกอบรม 
แนวทางแก้ไข: 1.ประชาสัมพนัธ์ให้ผู้น าชุมชนหรือ
ตัวแทนทราบ ผา่นทางสื่อทางอนิเตอร์เน็ต เฟสบุค 
ไลน์ หนงัสือราชการ ทั้ง 20 ชมุชน จัดส่งตัวแทน
มาเข้าร่วมการฝึกฯ 
2.เพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบโครงการให้มาก
ขึ้น 
3.จัดท าการประเมินผลการด าเนนิงานตามโครงการฯ

หลังสิ้นสดุการฝึกอบรม 
หมายเหตุ:สามารถควบคุมได ้

 

 
 
 
 

แบบ RM-3 



 
 

ปัจจัยเสี่ยง
(1) 
(Risk 

Factor) 
 

สาเหตุของ
ความเสี่ยง(2) 
(Root Cause) 

 
 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา(5) ผู้รับ 
ผิดชอบ 

(6) 
 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ 

ควบคุมภายใน 
(3)  

มาตรการ 
ตามแผนบริหารความ

เสี่ยง 
(4)  

Q1 Q2 Q3 Q4 หมดไป คงอยู ่ ความ
เสี่ยงที่
เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุมได ้ ควบคุมไม่ได ้
   

 3.เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ขาด
อัตราก าลังและ
การประสานงาน 
4.ขาดการ
ติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการฯ 
 
 

         

 
 
ลงชื่อ.....สรรเสริญ  ศรนารายณ์........... 

                  (นายสรรเสริญ  ศรนารายณ์) 
    หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 

 



 
 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ : 7 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
โครงการ :  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง  
วัตถุประสงค์ :  1. เพื่อให้คณะผู้บริหาร ฯ มีประสบการณ์และได้พัฒนาตนเอง 2. เพื่อกระตุ้นให้คณะผู้บริหารฯ ได้ปฏบิัติงานอย่างเต็มความสามารถ 3. ส่งเสริมให้คณะผู้บริหารฯ เกิดความ 
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้ง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักปลัด งานธุรการ 

 กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ/ขั้นตอน
หลัก 

 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
 
 

(2) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(Root Cause) 

  
 
 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(8) 

แผนจัดการความ
เสี่ยง 

(มาตรการควบคุม
เพ่ิมเติม) 

 
(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(10) 

งบประมาณ 
 
 
 
 

(11) 

โอกาส 
 

 
 

(4) 

ผลกระทบ 
 
 

 
(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
(6) 

ระดับความ
เสี่ยง ที่
คาดหวัง 

 
(7) 

โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 
ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 

1.กลุ่มเป้าหมาย
ไม่สามารถเข้า
ร่วมการฝึกอบรม
ได้ครบทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
2.กลุ่มเป้าหมาย
ไม่เข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ จึงไม่ให้
ความส าคัญต่อ
การฝึกอบรม 
3.ขาดตัวชี้วัดที่ดี
ในการติดตาม
ประเมินผลหลงั

1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ขาดทีมงาน ขาดการประสานงาน
หรือมีปริมาณงานลน้มือ ขาด
อัตราก าลัง 
2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการ
บริหารความเสี่ยงในแตล่ะดา้นที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตาม
โครงการ 
3.ก าหนดกลุ่มเป้าหมายไว้
หลากหลายกลุ่มจนเกินไป และ
กลุ่มเป้าหมายอยู่นอกพื้นทีต่ิดตอ่
ประสานงานล าบาก และ
กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความร่วมมอื 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

-ให้มีการรับบุคคล
เข้ามาปฏิบัตงิาน
ครบตามโครงสรา้ง
อัตราก าลัง 
-อบรมเสริมทักษะ
เจ้าหน้าที่ก่อนเข้า
มาปฏิบัตงิาน 
-ประชุมชี้แจงท า
ความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าที่เก่ียวกับ
วิธีการด าเนินงาน
ก่อนลงมือปฏิบัต ิ
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบ RM-2 

 
 



 
 
 

สิ้นสุดการ
ฝึกอบรมฯ ตาม
โครงการ 

4.กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลาย
ของระดับพื้นฐานความรู้ ท าให้การ
สื่อสารและการรับข้อมูลจาก
วิทยากรแตกต่างกัน 
5.ขาดการติดตามประเมนิผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

1 
 
 
 

1 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

3 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

- 
 

 
 

     (ลงชื่อ)...นางสุชีพ  เกื้อกูล... 

                                                                                                                                                                                                                                                         (นางสุชีพ  เกื้อกูล) 

               ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ : 7 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
โครงการ :  โครงการจัดงานวัดเทศบาล  
วัตถุประสงค์ :  เพื่อสร้างความสามัคคีของบุคลากรของเทศบาล 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : 1.จัดกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 2.กิจกรรมการบริจาคโลหิต 3. กิจกรรมพิธีทางศาสนาพุทธและอิสลาม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักปลัด งานธุรการ 

 กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ/ขั้นตอน
หลัก 

 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
 
 

(2) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(Root Cause) 

  
 
 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(8) 

แผนจัดการความ
เสี่ยง 

(มาตรการควบคุม
เพ่ิมเติม) 

 
(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(10) 

งบประมาณ 
 
 
 
 

(11) 

โอกาส 
 

 
 

(4) 

ผลกระทบ 
 
 

 
(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

 
(6) 

ระดับความ
เสี่ยง ที่
คาดหวัง 

 
(7) 

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

ขาดตัวชี้วัดที่ดีใน
ประเมินของ
โครงการ 
 

ขาดการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 1 1 - - ส านักปลัดฯ 20,000 
 

 
 

                                                                                                                                                                           (ลงชื่อ)...นางสุชีพ  เกื้อกูล... 

                                                                                                                                                                                                                                                         (นางสุชีพ  เกื้อกูล) 

               ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 
แบบ RM-2 

 
 



 
 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่: 2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ: โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองนราธิวาส 
วัตถุประสงค:์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันสาธารณภัยและการมสี่วนร่วมในการป้องกันอันตรายแกชุ่มชนและตัวเอง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด: จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการ/

ขั้นตอนหลัก 
 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
(2) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(Root Cause) 

 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการความเสี่ยง 
(มาตรการควบคุมเพ่ิมเติม) 

 
(9) 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

(10) 

งบประมาณ 
 
 

(11) 

โอกาส 
 
 

(4) 

ผล          
กระ 
ทบ 
(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ
ความ
เสี่ยงที่

คาดหวัง 
(7) 

1.โครงการ
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  (อปพร.) 
เทศบาลเมือง
นราธิวาส 

1.กลุม่เป้าหมาย
ไม่สามารถเข้า
ร่วมการ
ฝึกอบรมได้ครบ
ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
2.ขาดตัวช้ีวัดที่
ดีในการติดตาม
ประเมินผลหลัง
สิ้นสุดการ
ฝึกอบรม 

1.ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามี
การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
2.ประชาชนไม่สามารถมาฝึก 
อบรมได้ครบตามหลักสตูร 
เนื่องจากมีเวลาไมเ่พียงพอ เพราะ
ต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง 
3.เจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบโครงการ 
ขาดอัตราก าลังและการ
ประสานงาน 
4.ขาดการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานตามโครงการฯ 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 

2 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 

2 

3 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

3 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

- ประชาสัมพนัธ์ให้ผู้น าชุมชน
หรือตัวแทนทราบ ผา่นทางสื่อ
ทางอินเตอร์เน็ต เฟสบุค ไลน์ 
หนังสือราชการ ทัง้ 20 
ชุมชน จัดส่งตวัแทนมาเข้า
ร่วมการฝึกฯ 
- เพิ่มจ านวนเจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบโครงการให้มากข้ึน 
- จัดท าการประเมินผลการ

ด าเนินงานตามโครงการฯหลัง
สิ้นสุดการฝึกอบรม 

- ประชาสัมพนัธ์ให้ผู้น าชุมชน
หรือตัวแทนทราบ ผา่นทางสื่อ
ทางอินเตอร์เน็ต เฟสบุค ไลน์ 
หนังสือราชการ ทัง้ 20 
ชุมชน จัดส่งตวัแทนมาเข้า
ร่วมการฝึกฯ 
- เพิ่มจ านวนเจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบโครงการให้มากข้ึน 
- จัดท าการประเมินผลการ

ด าเนินงานตามโครงการฯหลัง
สิ้นสุดการฝึกอบรม 

หัวหน้างาน
ป้องกันและ

บรรเทา     
สาธารณภัย 

 
 
 
 

200,000 

 
         ลงชื่อ..นายสรรเสริญ  ศรนารายณ์ 

                  (นายสรรเสริญ  ศรนารายณ์) 
    หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

แบบ RM-2 
 
 
 





 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    

ยุทธศาสตร์ที่   1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน               
โครงการ        ปรับปรุงผิวจราจรถนนสุริยะประดิษฐ์ ถนนระแงะมรรคา ถนนสถิตย์รายาและปรบัปรุงภูมิทัศน์วงเวียนนก      
วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา       
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ปรบัปรุงผวิจราจร ค.ส.ล. และเเอสฟัลท์ตคิคอนกรีต ตามรูปแบบรายการและสัญญา       
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักชา่ง เทศบาลเมืองนราธิวาส             

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/
ขั้นตอนหลัก 

(1) 
 

 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส  

 
(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร  
ถนนสุริยะประดิษฐ์           
ถนนระแงะมรรคา           
ถนนสถิตรายาและปรับปรุง  
ภูมิทัศน์วงเวียนนก 

- ปรับปรุงผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หนา 0.25 เมตร 
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 
3,500 ตารางเมตร  
- ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติคคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร 
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 
6,800 ตารางเมตร  

 - ไม่สามารถ  
เบิกจ่ายได้ทนัใน
ปีงบประมาณ 
2565 

  - การด าเนินงานล่าช้า 
  - มีปริมาณงานทีไ่ด้รับมีจ านวนมาก  

O 
F 

2 5 สูง 20 

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 3 
(ลงชื่อ)....................................................................  

                                                                     (.................................................................) 

ต าแหน่ง........................................................... 

แบบ RM-1 
 



 
 

 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 9 เดือน  
 รอบ 12 เดือน 

 
แบบการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการ ของเทศบาลเมืองนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 2565   

ยุทธศาสตร์ที่   1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                
โครงการ        ปรับปรุงผิวจราจรถนนสุริยะประดิษฐ์ ถนนระแงะมรรคา ถนนสถิตย์รายาและปรบัปรุงภูมิทัศน์วงเวียนนก      
วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา        
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ปรบัปรุงผวิจราจร ค.ส.ล. และเเอสฟัลท์ตคิคอนกรีต ตามรูปแบบรายการและสัญญา       
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักชา่ง เทศบาลเมืองนราธิวาส              

รหัสปัจจัย 
เสี่ยง  

 
(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 
 
 

(2) 

มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
(3) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของการจัดการ 

ความเสี่ยง 
 (4)        

ระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

 
(5) 

ร้อยละ 
ความ 

คืบหน้า 
(6) 

ผลการด าเนินการ  
 
 

(7) 

เอกสาร/
หลักฐาน 

 
(8) 

ปัญหาและ 
แนวทางการแก้ไข 

 
(9) 

 
 
 

ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
ทันในปงีบประมาณ 
2565 

กันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพือ่
เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 
2566 

สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
งบประมาณที่ตัง้ไว ้

6 เดือน - อยู่ระหว่างการจัดท า
แบบแปลน 

บันทึกข้อความ
ขออนุมันติกัน
เงินงบประมาณ 

- 

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 

แบบ RM-4 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่   1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                
โครงการ        ปรับปรุงผิวจราจรถนนสุริยะประดิษฐ์ ถนนระแงะมรรคา ถนนสถิตย์รายาและปรบัปรุงภูมิทัศน์วงเวียนนก      
วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา       
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ปรบัปรุงผวิจราจร ค.ส.ล. และเเอสฟัลท์ตคิคอนกรีต ตามรูปแบบรายการและสัญญา       
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักชา่ง เทศบาลเมืองนราธิวาส             
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ/ขั้นตอน
หลัก 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
(2) 

สาเหตุของความเสีย่ง 
(Root Cause) 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 
 

(8) 

แผนจัดการความเสี่ยง 
(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) 

 
(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

(10) 

งบประมาณ 
 
 

(11) 
โอกาส 
 
(4) 

ผลกระทบ 
 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ  
ความเส่ียง 
ที่คาดหวัง 

(7) 
โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจร  ถนน
สุริยะประดษิฐ์           
ถนนระแงะ
มรรคา           
ถนนสถิตรายา
และปรับปรุง  
ภูมิทัศน์วง
เวียนนก 

- ไม่สามาร   
เบิกจ่ายได้ทนัใน
ปีงบประมาณ 
2565 

  - การด าเนินงานล่าช้า 
  - มีปริมาณงานทีไ่ด้รับมีจ านวน
มาก  
 

2 5 20 4 - 
 

กันเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2566 

 

ส านักช่าง - 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 

 (        ) 
 ต าแหน่ง.................................................. 

 

แบบ RM-2 
 



 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

ยุทธศาสตร์ที่   1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน        
โครงการ        ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรถนนจาตุรงค์รัศมี บริเวณ แยกแสงจันทร์     
วัตถุประสงค์   เพื่อจัดการผิวจราจรบริเวณทางแยกให้เกิดความคล่องตัวและปลอดภัย   
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  สัญญาณไฟจราจรพร้อมตู้ควบคุม จ านวน 1 ชุด     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักชา่ง เทศบาลเมืองนราธิวาส      

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/
ขั้นตอนหลัก 

(1) 
 

 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส  

 
(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรถนนจาตุรงค์รัศมี    
บริเวณ แยกแสงจันทร ์

ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรทางแยก 
แบบสามแยก 
พร้อมตู้ควบคุม
ระบบไฟครบชุด 

 - ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ทนัใน
ปีงบประมาณ 
2565 

  - ขั้นตอนการด าเนนิการลา่ชา้ 
  - มีปริมาณงานทีไ่ด้รับมีจ านวนมาก 

O 
F 

2 3 ปานกลาง 6 

 
หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 12 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 2 

(ลงชื่อ)....................................................................  

                                                                     (.................................................................) 

ต าแหน่ง........................................................... 
 

แบบ RM-1 
 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่   1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน        
โครงการ        ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรถนนจาตุรงค์รัศมี บริเวณ แยกแสงจันทร์     
วัตถุประสงค์   เพื่อจัดการผิวจราจรบริเวณทางแยกให้เกิดความคล่องตัวและปลอดภัย   
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  สัญญาณไฟจราจรพร้อมตู้ควบคุม จ านวน 1 ชุด     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักชา่ง เทศบาลเมืองนราธิวาส      
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ/ขั้นตอน
หลัก 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
(2) 

สาเหตุของความเสีย่ง 
(Root Cause) 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 
 

(8) 

แผนจัดการความเสี่ยง 
(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) 

 
(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

(10) 

งบประมาณ 
 
 

(11) 
โอกาส 
 
(4) 

ผลกระทบ 
 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ  
ความเส่ียง 
ที่คาดหวัง 

(7) 
โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟ
จราจรถนน
จาตุรงค์รัศมี    
บริเวณ แยก
แสงจันทร ์

- ไม่สามาร   
เบิกจ่ายได้ทนัใน
ปีงบประมาณ 
2565 

  - การด าเนินงานล่าช้า 
  - มีปริมาณงานทีไ่ด้รับมีจ านวน
มาก  
 

2 3 6 2 - 
 

กันเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2566 

 

ส านักช่าง 983,000 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

 
(ลงชื่อ)...................................................... 

 (        ) 
 ต าแหน่ง.................................................. 

 

 

แบบ RM-2 
 



 
 

 
การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565   

 

ยุทธศาสตร์ที่   1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                
โครงการ        ปรับปรุงผิวจราจรถนนสุริยะประดิษฐ์ ถนนระแงะมรรคา ถนนสถิตย์รายาและปรบัปรุงภูมิทัศน์วงเวียนนก      
วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา       
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ปรบัปรุงผวิจราจร ค.ส.ล. และเเอสฟัลท์ตคิคอนกรีต ตามรูปแบบรายการและสัญญา       
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักชา่ง เทศบาลเมืองนราธิวาส             

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ค่าคะแนนความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือ มาตรการจัดการความ

เสี่ยง 
ปัญหา/อปุสรรค (ถ้ามี) 

  ก่อนด าเนินการจัดการ หลังด าเนินการ
จัดการ 

หรือเกิดขึ้นใหม ่ เพิ่มเติม  

 
 

(1) 

 
 

(2) 

โอกาส 
 

(3) 

ผลกระทบ 
 

(4) 

โอกาส 
 

(5) 

ผลกระทบ 
 

(6) 

 
 

(7) 

(ด าเนินการปีงบประมาณ 
ถัดไป) 
(8) 

 
 

(9) 
โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรถนน
สุริยะประดษิฐ์ 
ถนนระแงะ
มรรคา ถนน
สถิตย์รายาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
วงเวียนนก 

- ไม่สามาร   
เบิกจ่ายได้ทนัใน
ปีงบประมาณ 
2565 

2 5 - - - - - 

 

แบบ RM-5 





 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ : โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ 
วัตถุประสงค ์: เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนดา้นการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนทุกข์ยาก  
                   ประสบปัญหาทางสังคม ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ด าเนนิการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน ๓๕ ชุมชน ตลอดปีงบประมาณ / ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนที่ได้รบัความเดือดร้อนได้รับการแก้ไขปัญหา 
                         ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
 

 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
 

การประเมินความเสี่ยง 
 

โอกาส 
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(8) 

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

โครงการช่วยเหลือประชาชน 
ตามอ านาจหน้าที ่

ด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองนราธิวาส จ านวน ๓๕ 
ชุมชน ตลอดปีงบประมาณ / 
ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนได้รับ
การแก้ไขปัญหาให้มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

1.กลุ่มเป้าหมายไม่ 
  สามารถได้รับการ 
  ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
2.กลุ่มเป้าหมายไม่ 
  เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ 
  ของโครงการ 
3.ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการ 
  ติดตามประเมินผล 
 หลังส้ินสุดการให้การ  
 ช่วยเหลอื   

1.มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจ านวนมาก 
2.งบประมาณมีน้อย 
3.มีระเบียบ/หลักเกณฑ/์ขั้นตอน ที่ต้อง  
  ปฏบิัติ ท าใหก้ารชว่ยเหลือประชาชนท าได้ช้า  
  และไม่สามารถช่วยเหลือได้ในบางกรณี 
4.ขาดการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

O 
F 
C 
 
 
S 

1 
1 
1 
 
 

1 

1 
1 
1 
 
 

1 

ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 
 
 

ต่ า 
 

1 
1 
1 
 
 

1 

                

               (ลงชื่อ)...กาญจน์พิวรรณ  ขวัญสุวรรณ....... 

                        (นางสาวกาญจน์พิวรรณ  ขวัญสุวรรณ) 

               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
                

แบบ RM-1 
 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ : ประชุมคณะกรรมการชุมชน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้แจง ซักซ้อม ท าความเข้าใจหรือรับฟังปญัหาการด าเนินงาน/ข้อราชการต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานตา่งๆและชุมชนในเขตเทศบาล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานการท างานร่วมกัน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล จ านวน ๓๕ ชุมชน ด าเนนิการตลอดปีงบประมาณ ร้อยละ ๙๐ ของชุมชนในเขตเทศบาล มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และให้ 
                         ความร่วมมือกับเทศบาลเพิ่มขึ้น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
 

 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
 

การประเมินความเสี่ยง 
 

โอกาส 
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(8) 

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

โครงการประชุมคณะกรรมการ
ชุมชน 
 

จัดประชุมคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาล จ านวน 
๓๕ ชุมชน ด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ ร้อยละ ๙๐ 
ของชุมชนในเขตเทศบาล มี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และให้                         
ความร่วมมือกับเทศบาล
เพิ่มขึ้น 
 

1.จ านวนผู้เข้ารว่มประชุม 
  ไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมาย 
 
2.ชุมชนในเขตเทศบาล  
  ไม่มีประสิทธภิาพในการ  
  ด าเนินงาน และขาด 
  ความรว่มมือในการ 
  ท างานร่วมกับเทศบาล 
3.ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการ 
  ติดตามประเมินผลการ 
  ด าเนินงานการแก้ปัญหา 
  ที่ได้จากการประชุม 
 

1.กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการ  
   และมีเวลาว่างไม่ตรงกัน จึงไม่ให้วามส าคัญต่อการเข้า  
   ร่วมประชุมและไม่มีการมอบหมายตวัแทนร่วมประชุม 
2. องค์กรไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการในการ 
   แก้ไขปัญหาได้ทันทีเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลา 
   ในการแก้ไขปัญหา ท าให้ชุมชนไม่ใหค้วามส าคัญต่อ 
   การเข้าร่วมประชุม 
 
3.ขาดการติดตามประเมินผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
   ที่ได้จากการประชุม 
 

O 
 
 

O 
 
 
 
 
S 
 

 

1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

ต่ า 
 
 
ต่ า 
 
 
 
 
ต่ า 

1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

                
               (ลงชื่อ)....กาญจน์พิวรรณ  ขวัญสุวรรณ......... 

                        (นางสาวกาญจน์พิวรรณ  ขวัญสุวรรณ) 

               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

                

แบบ RM-1 
 



 
 

 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ : ประชุมคณะกรรมการชุมชน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้แจง ซักซ้อม ท าความเข้าใจหรือรับฟังปญัหาการด าเนินงาน/ข้อราชการต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานตา่งๆและชุมชนในเขตเทศบาล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรแ้และประสานการท างานร่วมกัน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล จ านวน ๓๕ ชุมชน ด าเนนิการตลอดปีงบประมาณ ร้อยละ ๙๐ ของชุมชนในเขตเทศบาล มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และให้ 
                         ความร่วมมือกับเทศบาลเพิ่มขึ้น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม 

ปัจจัยเสี่ยง(1) 
(Risk Factor) 

 
 
 

สาเหตุของความเสี่ยง(2) 
(Root Cause) 

 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา(5) ผู้รับ 
ผิดชอบ 

(6) 
 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ 

ควบคุมภายใน 
(3)  

 

มาตรการ 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

(4)  
 

Q1 Q2 Q3 Q4 หมด
ไป 

คงอยแ ่ ความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้น

ใหม่ 
ควบคุม

ได ้
ควบคุม
ไม่ได ้

   
1.จ านวนผแ้เข้ารว่ม   
  ประชุมไม่ครบตาม 
  กลุ่มเป้าหมาย 
2.ชุมชนไม่มีประสิทธิภาพ  
  ในการด าเนินงาน และ 
  ขาดความร่วมมือใน  
  การท างานร่วมกบั 
  เทศบาล 
3.ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการ 
  ติดตามประเมินผล 
  การด าเนินงานการ 
  แกป้ัญหาที่ได้จาก  
  การประชุม 

1.กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์    
  ของโครงการ และมีเวลาว่างไม่ตรงกัน  
  จึงไม่ให้ความส าคัญต่อการเข้าร่วม 
  ประชุมและไม่มีการมอบหมายตวัแทน 
  ร่วมประชุม 
2.องค์กรไม่สามารถตอบสนองความ 
  ต้องการในการแก้ไขปัญหาได้ทันท ี
  เนื่องจากตอ้งใช้ระยะเวลาในการแก้ไข 
  ปัญหาท าให้ชุมชนไม่ให้ความส าคัญตอ่  
  การเข้าร่วมประชุม 
3.ขาดการติดตามประเมินผลการ 
  ด าเนินงาน แก้ไขปัญหาที่ได้จากการ 
  ประชุม 

1.สื่อสารให้ลุ่มเป้าหมาย 
  เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ 
  และให้ความส าคัญกบั 
  การร่วมประชุม 
 
2.องค์กรต้องมีแนว   
  ทางแก้ไขปญัหาของ   
  ชุมชน และด าเนินการ 
  ได้อย่างรวดเร็ว  
 
3.มีการติดตาม 
   ประเมินผลการ 
   ด าเนินงานต่อเนื่อง 

1.สื่อสารให้ลุ่มเป้าหมาย 
  เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ 
  และให้ความส าคัญกบั 
  การร่วมประชุม 
 
2.องค์กรต้องมีแนว   
  ทางแก้ไขปญัหาของ   
  ชุมชน และด าเนินการ 
  ได้อย่างรวดเร็ว  
 
3.มีการติดตาม 
   ประเมินผลการ 
   ด าเนินงานต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุรัยดา เงาะ สามารถควบคุมความเสี่ยง
ให้หมดไปได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                
               (ลงชื่อ)...กาญจน์พิวรรณ  ขวัญสุวรรณ........ 

                       (นางสาวกาญจน์พิวรรณ  ขวัญสุวรรณ) 

               ต าแหน่ง  ผแ้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
                

แบบ RM-3 



 
 

 
การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565   

 
ยุทธศาสตร์ที่ : ………………………………………………………                                                                        
โครงการ :  ......................................................................              
วัตถุประสงค์ :  ……………………………………………………..                     
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ……………………………………………...               
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ………………………………………… 

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ค่าคะแนนความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือ มาตรการจัดการความเสี่ยง ปัญหา/อปุสรรค (ถ้ามี) 

  ก่อนด าเนินการจัดการ หลังด าเนินการจัดการ หรือเกิดขึ้นใหม ่ เพิ่มเติม  
 
 

(1) 

 
 

(2) 

โอกาส 
 

(3) 

ผลกระทบ 
 

(4) 

โอกาส 
 

(5) 

ผลกระทบ 
 

(6) 

 
 

(7) 

(ด าเนินการปีงบประมาณ 
ถัดไป) 
(8) 

 
 

(9) 
 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 

แบบ RM-5 



 

                  แบบ RM-1(1) 
                 ปีงบประมาณ 2565 

กองสวัสดิการสังคม 
     แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม : โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน 
      

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

ด้านการการเงิน 
(Financial Risk : F) 

ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
ชุมชนในเขตเทศบาล ไม่มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และขาดความร่วมมือในการท างาน
ร่วมกับเทศบาล 
 
ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานการแก้ปัญหาที่ได้จากการประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

สรุป มีความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ : S และด้านการด าเนินงาน : O ที่ต้องด าเนินการบริหารจดัการความเสีย่ง 

              ลงชื่อ...............สุรัยดา  เงาะ.........ผู้รับผิดชอบ 
                                     (นางสุรัยดา  เงาะ) 
               ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                



 
 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ : โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ 
วัตถุประสงค ์: เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนดา้นการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉินต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทีป่ระสบความเดือดร้อนทุกข์ยาก  
                   ประสบปัญหาทางสังคม ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน ๓๕ ชุมชน ตลอดปีงบประมาณ /ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนที่ได้รบัความเดือดร้อนได้รับการแก้ไขปัญหา 
                         ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ/ขั้นตอน
หลัก 

 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
(2) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(Root Cause) 

 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการความ
เสี่ยง 

(มาตรการควบคุม
เพ่ิมเติม) 

 
(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

งบประมาณ 
 
 

(11) 

โอกาส 
 

 
(4) 

ผลกระทบ 
 
 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับความ
เสี่ยง ที่
คาดหวัง 

(7) 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าที ่

1.กลุ่มเป้าหมายไม่ 
  สามารถได้รับการ 
  ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
2.กลุ่มเป้าหมายไม่ 
  เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ 
  ของโครงการ 
3.ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการ 
  ติดตามประเมินผล 
 หลังส้ินสุดการให้การ
ช่วยเหลือ   

1.มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจ านวนมาก 
 
 
2.งบประมาณมีน้อย 
3.มีระเบียบ/หลักเกณฑ/์ขั้นตอน ที่ต้อง  
  ปฏบิัติ ท าใหก้ารชว่ยเหลือประชาชนท าได้ช้า  
  และไม่สามารถช่วยเหลือได้ในบางกรณี 
 
4.ขาดการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

1 
 
 

1 
1 
 
 
 

1 

1 
 
 

1 
1 
 
 
 

1 

ต่ า 
 
 

ต่ า 
ต่ า 
 
 
 

ต่ า 
 

1 
 
 

1 
1 
 
 
 

1 
 

1.เจ้าหน้าที่คัดกรองข้อมูล
ก่อนส่งให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาช่วยเหลือ 
2.ใช้งบฯ อย่างคุ้มค่า 
3.ปฏิบัติตาม ระเบยีบ/ 
  หลักเกณฑ/์ขั้นตอน และ  
  สื่อสารกบัผู้เดือดร้อนให ้
  เข้าใจตรงกัน 
4.มีการติดตามประเมินผล  
  การด าเนินงานต่อเนื่อง 

1.เจ้าหน้าที่คัดกรองข้อมูล
ก่อนส่งให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาช่วยเหลือ 
2.ใช้งบฯ อย่างคุ้มค่า 
3.ปฏิบัติตาม ระเบยีบ/ 
  หลักเกณฑ/์ขั้นตอน และ  
  สื่อสารกบัผู้เดือดร้อนให ้
  เข้าใจตรงกัน 
4.มีการติดตามประเมินผล  
 การด าเนินงานต่อเนื่อง 

กันยายน 2565 
/ 

น.ส.ภิชญาดา  
เพ็ชรดี 

 
 
 
 
 

50,000 

 
               (ลงชื่อ).........กาญจน์พิวรรณ  ขวัญสุวรรณ......... 

                        (นางสาวกาญจน์พิวรรณ  ขวัญสุวรรณ) 

               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
                

แบบ RM-2 
 
 
 



 
 

 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ : โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ 
วัตถุประสงค ์: เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนดา้นการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิกรณีฉุกเฉินต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทีป่ระสบความเดือดร้อนทุกข์ยาก  
                   ประสบปัญหาทางสังคม ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน ๓๕ ชุมชน ตลอดปีงบประมาณ /ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนที่ได้รบัความเดือดร้อนได้รับการแก้ไขปัญหา 
                         ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม 

ปัจจัยเสี่ยง(1) 
(Risk Factor) 

 
 
 

สาเหตุของความเสี่ยง(2) 
(Root Cause) 

 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา(5) ผู้รับ 
ผิดชอบ 

(6) 
 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ 

ควบคุมภายใน 
(3)  

 

มาตรการ 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

(4)  
 

Q1 Q2 Q3 Q4 หมด
ไป 

คงอยู ่ ความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้น

ใหม่ 
ควบคุม

ได ้
ควบคุม
ไม่ได ้

   
1.กลุ่มเป้าหมายไม่ 
  สามารถได้รับการ 
  ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
2.กลุ่มเป้าหมายไม่ 
 เข้าใจถึงวตัถุประสงค์ 
 ของโครงการ 
3.ขาดตัวชี้วัดที่ดีใน  
การติดตามประเมินผล 
หลังส้ินสุดการให้การ
ช่วยเหลือ   

1.มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจ านวนมาก 
 
 
2.งบประมาณมีน้อย 
3.มีระเบียบ/หลักเกณฑ/์ขั้นตอน ที่ต้อง  
  ปฏบิัติ ท าใหก้ารชว่ยเหลือประชาชน 
  ท าได้ช้าและไม่สามารถช่วยเหลือได้ใน 
  บางกรณี 
 
4.ขาดการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

1.เจ้าหน้าที่คัดกรองข้อมูลกอ่นส่ง 
   ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา 
   ชว่ยเหลือ 
2.ใช้งบฯ อย่างคุ้มค่า 
3.ปฏิบัติตาม ระเบยีบ/ 
  หลักเกณฑ/์ขั้นตอน และ  
  สื่อสารกบัผู้เดือดร้อนให ้
  เข้าใจตรงกัน 
 
4.มีการติดตามประเมินผล  
 การด าเนินงานต่อเนื่อง 

1.เจ้าหน้าที่คัดกรองข้อมูลกอ่นส่ง 
   ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา 
   ชว่ยเหลือ 
2.ใช้งบฯ อย่างคุ้มค่า 
3.ปฏิบัติตาม ระเบยีบ/ 
  หลักเกณฑ/์ขั้นตอน และ  
  สื่อสารกบัผู้เดือดร้อนให ้
  เข้าใจตรงกัน 
 
4.มีการติดตามประเมินผล 
   การด าเนินงานต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.ภิชญาดา  
เพ็ชรดี 

 

สามารถควบคุมความเส่ียงให้หมด
ไปได้ 
 
 
 
 
 
 
 

- 

                
               (ลงชื่อ)...กาญจน์พิวรรณ  ขวัญสุวรรณ....... 

                       (นางสาวกาญจน์พิวรรณ  ขวัญสุวรรณ) 

               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
                

แบบ RM-3 



 

                  แบบ RM-1(1) 
                 ปีงบประมาณ 2565 

กองสวัสดิการสังคม 
     แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม : โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน 
      

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

ด้านการการเงิน 
(Financial Risk : F) 

ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
ชุมชนในเขตเทศบาล ไม่มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และขาดความร่วมมือในการท างาน
ร่วมกับเทศบาล 
 
ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานการแก้ปัญหาที่ได้จากการประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

สรุป มีความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ : S และด้านการด าเนินงาน : O ที่ต้องด าเนินการบริหารจดัการความเสีย่ง 

              ลงชื่อ.......นางสุรัยดา  เงาะ..................ผู้รับผิดชอบ 
                                     (นางสุรัยดา  เงาะ) 
               ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                



 

                  แบบ RM-1(1) 
                 ปีงบประมาณ 2565 

กองสวัสดิการสังคม 
     แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม : โครงการท้าผลิตภัณฑ์น ้ายาที่ใช้ในครัวเรือนเพ่ือลดรายจ่ายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

ด้านการด้าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

ด้านการการเงิน 
(Financial Risk : F) 

ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

 

กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบ
ตามเป้าหมาย 
 
 
กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเรียนรู้วิธีการผลิตน ้ายา
ส้าหรับใช้ในครัวเรือน 
 
 
ขาดตัวชี วัดที่ดีในการติดตามประเมินผลหลัง 
สิ นสุดโครงการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

สรุป มีความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ : S และด้านการด้าเนินงาน : O ที่ต้องด้าเนินการบริหารจดัการความเสีย่ง 

             ลงชื่อ......วิไล  กอแล๊ะ...............ผู้รับผิดชอบ 
                          (นางสาววิไล  กอแล๊ะ) 
              ต้าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัตการ 





 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  บริการคลินิกพิเศษเพื่อการรักษาพยาบาลประชาชนนอกเวลาราชการ 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานประชาชนสามารถเข้าถึงบรกิารสาธารณสุขได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขตเทศบาลได้รับบริการดา้นสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

1.โครงการบริการคลินิก
พิ เศ ษ เ พ่ื อ ก า ร รั ก ษ า 
พยาบาลประชาชนนอก
เวลาราชการ 

ร้ อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง
ป ระ ช า ช น ใน เข ต
เทศบาลได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐาน 

- ประชาชนไมไ่ด้รับ
บริการ
รักษาพยาบาลนอก
เวลาราชการ 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา  
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- แพทย์  พยาบาล เจ้ าหน้ าที่  ต้ องออก
ปฏิบัติงาน เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ใน
พื้นที่ ท าให้บุคลากรไม่เพียงพอ  

S 
 
 

O 

1 
 
 

1 

1 
 
 

1 

ต่ า 
 
 

ต่ า 

1 
 
 

1 

 

                                                   

                                                  นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

แบบ RM-1 
 



 
 
                                                                                             เทศบาลเมืองนราธิวาส 

 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   
ณ วันที่  30  กันยายน  2565 

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ทันตกรรมรักษาและทันตสาธารณสุข 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้บริการทางทันตกรรมและการดูแลสุขภาพอนามัยในช่องปากแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

2.โครงการทันตกรรมรักษา
และทันตสาธารณสุข 

ป ร ะ ช า ช น ทุ ก
กลุ่ ม เป้ าหมายได้รับ
การดูแลสุขภาพช่อง
ปากไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 

- ประชาชนไมไ่ด้รับ
บริการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา  
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- แพทย์ พยาบาล เจา้หน้าที่ ตอ้งออก
ปฏิบัติงาน เฝา้ระวัง ป้องกันควบคุมโรค ใน
พื้นที่ ท าให้บุคลากรไม่เพียงพอ  

S 
 
 

O 

1 
 
 

1 

1 
 
 

1 

ต่ า 
 
 

ต่ า 

1 
 
 

1 

                                         

     

                                                  นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  เฝ้าระวังสารปนเปือ้นและจุลนิทรีย์ในอาหาร 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อตรวจสอบสารเคมีที่ห้ามใช้ในอาหาร 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ร้อยละ 100 ของประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

3.โครงการเฝ้ าระวั งสาร
ปนเปื้อนและจุลินทรีย์ ใน
อาหาร 

ร้ อ ยล ะ  1 0 0  ข อ ง
ประชาชนได้บริโภค
อาหารที่ สะอาดและ
ปลอดภัย 

ไม่มี - - - - - - 

 

                                                   

                                                  นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 

แบบ RM-1 
 



 
 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  อบรมกลุ่มผู้ประกอบการด้านสุขาภบิาลอาหาร 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบด้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ร้อยละ 100 ของผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหารและแผงลอย มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

4 .โค ร งก า รอ บ ร ม ก ลุ่ ม
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด้ า น
สุขาภิบาลอาหาร 

ร้ อ ยล ะ  1 0 0  ข อ ง
ผู้ ป ระกอบการร้ าน
จ าหน่ายอาหารและ
แ ผ งล อ ย  มี ค ว าม รู้ 
ค ว า ม เข้ า ใ จ  ด้ า น
สุขาภิบาลอาหาร 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

                                                  นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  อาชีวอนามัย 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านชีวอนามัย มีความรู้และป้องกันตนได้จากอาชีพที่ประกอบ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ร้อยละ 100 ของผู้ประกอบการ มีความรู้ ปลอดภัยจากอาชีพ และทราบถึงโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

5.โครงการอาชีวอนามัย ร้ อ ยล ะ  1 0 0  ข อ ง
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  มี
ความรู้ ปลอดภัยจาก
อาชีพ  และทราบถึง
โร ค ที่ เกิ ด จ า ก ก า ร
ประกอบอาชีพ 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

                                                  นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

แบบ RM-1 
 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ควบคุมป้องกันโรคพิษสนุขบา้และลดจ านวนของสนุัขจรจัด 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้แก่สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ฯลฯ และลดจ านวนของสนุัขจรจัด 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ฉีดวัคซีน จ านวน 1,000 ตัว , ท าหมัน 50 ตัว 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

6.โครงการควบคุมป้องกัน
โรค พิ ษ ส นุ ข บ้ า แ ล ะ ล ด
จ านวนของสุนัขจรจัด 

ฉี ด วั ค ซี น  จ า น ว น 
1,000 ตัว , ท าหมัน 
จ านวน 50 ตัว 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

                                                  นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 
  

เทศบาลเมืองนราธิวาส 

 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   
ณ วันที่  30  กันยายน  2565 

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อส ารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจ านวนสุนัข แมว ในเขตเทศบาลที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ส ารวจและขึ้นทะเบียนสนุัขและแมวในเขตเทศบาลที่มีเจา้ของและไม่มีเจา้ของ จ านวน 1,000 ตัว โดยส ารวจปีละ 2 คร้ัง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

7.โครงการส ารวจข้อมู ล
จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สั ต ว์  (ตาม โครงการสั ต ว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า) 

ส ารวจและขึ้นทะเบียน
สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลที่ มี เจ้ าของ
แ ล ะ ไ ม่ มี เ จ้ า ข อ ง 
จ านวน  1 ,000 ตั ว 
โดยส ารวจปีละ 2 คร้ัง 

ไม่มี - - - - - - 

                                                 

 

                                                  นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แบบ RM-1 
 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของศูนย์ต่อต้านยาเสพติดเทศบาล 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิในทุกๆด้าน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

8.โค ร งก า รจั ด กิ จ ก รรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ของศูนย์ต่อต้านยาเสพติด
เทศบาล 

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดใน
ทุกๆด้าน 

ไม่มี - - - - - - 

                                                   

 

                                                  นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี (ชุมชนพิทักษล์ิขิต) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ประชาชนในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

9.โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (ชุมชน
พิทักษ์ลิขิต) 

ประชาชนในชุมชนที่
สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี (ชุมชนทา่เรือ 2,000) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ประชาชนในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

10.โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (ชุมชน
ท่าเรือ 2,000) 

ประชาชนในชุมชนที่
สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี (ชุมชนเมาะสือแม) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ประชาชนในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

11.โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (ชุมชน
เมาะสือแม) 

ประชาชนในชุมชนที่
สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี (ชุมชนก าปงบารู 1) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ประชาชนในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 120 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

9.โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (ชุมชน
ก าปงบารู 1) 

ประชาชนในชุมชนที่
สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
120 คน 

- ไม่ได้จัดท า
โครงการ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน  
-คณะท างานชุมชน ไม่พร้อมจัดท าโครงการ  

O 1 1 ต่ า 1 

                                                   

 

                                                  นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี (ชุมชนมัดยามัน) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ประชาชนในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

13.โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (ชุมชน
มัดยามัน) 

ประชาชนในชุมชนที่
สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 40 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบางนาค) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ประชาชนในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

14.โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (ชุมชน
บางนาค) 

ประชาชนในชุมชนที่
สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี (ชุมชนสมัยอาณาจักร) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ประชาชนในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

15.โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (ชุมชน
บางนาค) 

ประชาชนในชุมชนที่
สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบือตง) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ประชาชนในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

16.โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (ชุม
ชนบือตง) 

ประชาชนในชุมชนที่
สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
100 คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  (ชุมชนท่าเรือ 2,000) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ในการป้องกนั ควบคมุโรคมาลาเรีย 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมาลาเรียแก่ประชาชนในชุมชน จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

17.โครงการควบคุมโรค
มาลาเรียของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  (ชุมชน
ท่าเรือ 2,000) 

จัดอบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคมาลาเรียแก่
ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 50 คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (ชุมชนโตะ๊กอดอ) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกนัตนเอง และมีส่วนร่วมในการด าเนนิงาน ควบคุม แก้ไขปัญหาและลดการแพร่ระบาดของโรคหนอนพยาธิในชุมชน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้ เก่ียวกับการควบคุมปอ้งกันโรคหนอนพยาธิให้แก่ประชาชนในชุมชน จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

18.โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  (ชุมชน
โต๊ะกอดอ) 

จัดอบรมให้ความรู้ 
เก่ียวกับการควบคุม
ป้องกันโรค
หนอนพยาธิให้แก่
ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 50 คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี (ชุมชนสมัยอาณาจักร) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกนัตนเอง และมีส่วนร่วมในการด าเนนิงาน ควบคุม แก้ไขปัญหาและลดการแพร่ระบาดของโรคหนอนพยาธิในชุมชน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการควบคุมปอ้งกันโรคหนอนพยาธิให้แก่ประชาชนในชุมชน จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

19.โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  (ชุมชน
สมัยอาณาจักร) 

จัดอบรมให้ความรู้ 
เก่ียวกับการควบคุม
ป้องกันโรค
หนอนพยาธิให้แก่
ประชาชนในชุมชน 
จ านวน 50 คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ชุมชน  912) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงดา้นสขุภาพของประชาชนในชุมชน อายุ 15 ปีขึ้นไป 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 65 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

20.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควฒันวรขัตติย
ราชนารี (ชุมชน  912) 
 

ตรวจคัดกรองและ
ประเมินความเสี่ยง
ด้านสุขภาพแก่
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 65 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ชุมชน ณ นคร) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงดา้นสขุภาพของประชาชนในชุมชน อายุ 15 ปีขึ้นไป 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

21.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควฒันวรขัตติย
ราชนารี (ชุมชน  ณ นคร) 
 

ตรวจคัดกรองและ
ประเมินความเสี่ยง
ด้านสุขภาพแก่
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ชุมชนก าปงบารู 2) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงดา้นสขุภาพของประชาชนในชุมชน อายุ 15 ปีขึ้นไป 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

22.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควฒันวรขัตติย
ราชนารี (ชุมชนก าปงบารู 
2) 
 

ตรวจคัดกรองและ
ประเมินความเสี่ยง
ด้านสุขภาพแก่
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ชุมชนก าปงบารู 3) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงดา้นสขุภาพของประชาชนในชุมชน อายุ 15 ปีขึ้นไป 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

23.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี (ชุมชนก าปงบารู 
3) 
 

ตรวจคั ด ก รอ งแล ะ
ประ เมิน ความ เสี่ ย ง
ด้ า น สุ ข ภ า พ แ ก่
ป ระ ช าช น เข้ า ร่ ว ม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ชุมชนก าปงปายง) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงดา้นสขุภาพของประชาชนในชุมชน อายุ 15 ปีขึ้นไป 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

24.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี (ชุมชนก าปงปายง) 
 

ตรวจคั ด ก รอ งแล ะ
ประ เมิน ความ เสี่ ย ง
ด้ า น สุ ข ภ า พ แ ก่
ป ระ ช าช น เข้ า ร่ ว ม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ชุมชนกูแบบาเดาะ) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงดา้นสขุภาพของประชาชนในชุมชน อายุ 15 ปีขึ้นไป 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 120 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

25.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี  (ชุ มชนกูแบบ า
เดาะ) 
 

ตรวจคั ด ก รอ งแล ะ
ประ เมิน ความ เสี่ ย ง
ด้ า น สุ ข ภ า พ แ ก่
ป ระ ช าช น เข้ า ร่ ว ม
โค ร ง ก า ร  จ า น ว น 
120 คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ชุมชนบางนาค) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงดา้นสขุภาพของประชาชนในชุมชน อายุ 15 ปีขึ้นไป 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 60 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

26.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี (ชุมชนบางนาค) 
 

ตรวจคั ด ก รอ งแล ะ
ประ เมิน ความ เสี่ ย ง
ด้ า น สุ ข ภ า พ แ ก่
ป ระ ช าช น เข้ า ร่ ว ม
โครงการ จ านวน 60 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ชุมชนประชาภิรมย์) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงดา้นสขุภาพของประชาชนในชุมชน อายุ 15 ปีขึ้นไป 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

27.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชน ารี  (ชุ มช นป ระช า
ภิรมย์) 
 

ตรวจคั ด ก รอ งแล ะ
ประ เมิน ความ เสี่ ย ง
ด้ า น สุ ข ภ า พ แ ก่
ป ระ ช าช น เข้ า ร่ ว ม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ชุมชนประชาร่วมใจ) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงดา้นสขุภาพของประชาชนในชุมชน อายุ 15 ปีขึ้นไป 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

28.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี (ชุมชนประชาร่วม
ใจ) 
 

ตรวจคั ด ก รอ งแล ะ
ประ เมิน ความ เสี่ ย ง
ด้ า น สุ ข ภ า พ แ ก่
ป ระ ช าช น เข้ า ร่ ว ม
โครงการ จ านวน 40 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ชุมชนพิทักษ์ลิขิต) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงดา้นสขุภาพของประชาชนในชุมชน อายุ 15 ปีขึ้นไป 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 60 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

29.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติย-
ราชนารี (ชุมชนพิทักษ์ลิขิต) 
 

ตรวจคั ด ก รอ งแล ะ
ประ เมิน ความ เสี่ ย ง
ด้ า น สุ ข ภ า พ แ ก่
ป ระ ช าช น เข้ า ร่ ว ม
โครงการ จ านวน 60 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ชุมชนร่วมอุทิศ) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงดา้นสขุภาพของประชาชนในชุมชน อายุ 15 ปีขึ้นไป 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

30.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติย-
ราชนารี (ชุมชนร่วมอุทิศ) 
 

ตรวจคั ด ก รอ งแล ะ
ประ เมิน ความ เสี่ ย ง
ด้ า น สุ ข ภ า พ แ ก่
ป ระ ช าช น เข้ า ร่ ว ม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ชุนชนรายอบือรากะ) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงดา้นสขุภาพของประชาชนในชุมชน อายุ 15 ปีขึ้นไป 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

31.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติย-
ราชนารี (ชุมชนรายอบือรา-
กะ) 
 

ตรวจคั ด ก รอ งแล ะ
ประ เมิน ความ เสี่ ย ง
ด้ า น สุ ข ภ า พ แ ก่
ป ระ ช าช น เข้ า ร่ ว ม
โค ร ง ก า ร  จ า น ว น 
100 คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ชุมชนละมา้ยอุทิศ) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงดา้นสขุภาพของประชาชนในชุมชน อายุ 15 ปีขึ้นไป 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

32.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติย-
ราชนารี (ชุมชนละม้ายอุทิศ) 
 

ตรวจคั ด ก รอ งแล ะ
ประ เมิน ความ เสี่ ย ง
ด้ า น สุ ข ภ า พ แ ก่
ป ระ ช าช น เข้ า ร่ ว ม
โครงการ จ านวน 40 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ชุมชนวัดบางนรา) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงดา้นสขุภาพของประชาชนในชุมชน อายุ 15 ปีขึ้นไป 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

33.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติย-
ราชนารี (ชุมชนวัดบางนรา) 
 

ตรวจคั ด ก รอ งแล ะ
ประ เมิน ความ เสี่ ย ง
ด้ า น สุ ข ภ า พ แ ก่
ป ระ ช าช น เข้ า ร่ ว ม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ชุมชนอดุลตานนท์) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงดา้นสขุภาพของประชาชนในชุมชน อายุ 15 ปีขึ้นไป 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

34.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติย-
ราชน ารี  (ชุ มชนอดุ ลตา
นนท์) 
 

ตรวจคั ด ก รอ งแล ะ
ประ เมิน ความ เสี่ ย ง
ด้ า น สุ ข ภ า พ แ ก่
ป ระ ช าช น เข้ า ร่ ว ม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ชุมชนฮูยงตนัหยง) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงดา้นสขุภาพของประชาชนในชุมชน อายุ 15 ปีขึ้นไป 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

35.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี (ชุมชนฮูยงตันหยง) 
 

ตรวจคั ด ก รอ งแล ะ
ประ เมิน ความ เสี่ ย ง
ด้ า น สุ ข ภ า พ แ ก่
ป ระ ช าช น เข้ า ร่ ว ม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  พัฒนาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (ชุมชนยะกงั 1) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เรื่องระบบสุขาภิบาลในชุมชน 

-  เพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสรณรงค์ให้ประชาชน เยาวชน เกิดความตื่นตัวตระหนัก และมสี่วนร่วมในการจัดการขยะ สิง่แวดล้อมในชุมชน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในชมุชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

36.พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ ากรมสม เด็ จพ ระ เท พ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี  (ชุมชนยะกัง 1) 
 

จั ด อบ รม ให้ ค วาม รู้
เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
แ ล ะ ชุ ม ช น  โด ย มี
ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย  คื อ 
ประชาชนในชุมชนที่
สน ใจสมัคร เข้ าร่วม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  พัฒนาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (ชุมชนยะกัง 2) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เร่ืองระบบสุขาภิบาลในชุมชน 

-  เพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสรณรงค์ให้ประชาชน เยาวชน เกิดความตื่นตัวตระหนัก และมสี่วนร่วมในการจัดการขยะ สิง่แวดล้อมในชุมชน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในชมุชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

37.พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ ากรมสม เด็ จพ ระ เท พ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี  (ชุมชนยะกัง 2) 
 

จั ด อบ รม ให้ ค วาม รู้
เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
แ ล ะ ชุ ม ช น  โด ย มี
ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย  คื อ 
ประชาชนในชุมชนที่
สน ใจสมัคร เข้ าร่วม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  พัฒนาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (ชุมชนร่วมอุทิศ) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เรื่องระบบสุขาภิบาลในชุมชน 

-  เพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสรณรงค์ให้ประชาชน เยาวชน เกิดความตื่นตัวตระหนัก และมสี่วนร่วมในการจัดการขยะ สิง่แวดล้อมในชุมชน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในชมุชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

38.พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ ากรมสม เด็ จพ ระ เท พ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี  (ชุมชนร่วมอุทิศ) 
 

จั ด อบ รม ให้ ค วาม รู้
เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
แ ล ะ ชุ ม ช น  โด ย มี
ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย  คื อ 
ประชาชนในชุมชนที่
สน ใจสมัคร เข้ าร่วม
โครงการ จ านวน 30 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  พัฒนาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (ชุมชนละม้ายอุทิศ) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เรื่องระบบสุขาภิบาลในชุมชน 

-  เพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสรณรงค์ให้ประชาชน เยาวชน เกิดความตื่นตัวตระหนัก และมสี่วนร่วมในการจัดการขยะ สิง่แวดล้อมในชุมชน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในชมุชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

39.พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ ากรมสม เด็ จพ ระ เท พ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี  (ชุมชนละม้าย
อุทิศ) 
 

จั ด อบ รม ให้ ค วาม รู้
เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
แ ล ะ ชุ ม ช น  โด ย มี
ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย  คื อ 
ประชาชนในชุมชนที่
สน ใจสมัคร เข้ าร่วม
โครงการ จ านวน 30 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  พัฒนาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (ชุมชนละม้ายอุทิศ) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เรื่องระบบสุขาภิบาลในชุมชน 

-  เพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสรณรงค์ให้ประชาชน เยาวชน เกิดความตื่นตัวตระหนัก และมสี่วนร่วมในการจัดการขยะ สิง่แวดล้อมในชุมชน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในชมุชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

40.พัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ ากรมสม เด็ จพ ระ เท พ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี  (ชุมชนละม้าย
อุทิศ) 
 

จั ด อบ รม ให้ ค วาม รู้
เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
แ ล ะ ชุ ม ช น  โด ย มี
ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย  คื อ 
ประชาชนในชุมชนที่
สน ใจสมัคร เข้ าร่วม
โครงการ จ านวน 30 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  รณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี (ชุมชนกาแลปาแย) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีความต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน า ที่ถูกต้อง เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่ออาสาสมัครที่ผา่นการอบรม 

-  เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุน่ To be number one โดยมีกลุ่มเป้าหมายเปน็เยาวชน วัยรุ่น ในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 100 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

41.โครงการรณรงค์และ
แก้ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์ เพื่ อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
น ราช กั ญ ญ า  สิ ริ วัฒ น า
พ รรณ วดี  (ชุ ม ชน ก าแล
ปาแย) 

จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น 
To be number one 
โดยมีกลุ่ ม เป้ าหมาย
เป็นเยาวชน วัยรุ่น ใน
ชุมชนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วม โครงการ 100 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  รณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี (ชุมชนกาแลตาแป) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีความต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน า ที่ถูกต้อง เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่ออาสาสมัครที่ผา่นการอบรม 

-  เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น To be number one โดยมีกลุ่มเป้าหมายเปน็เยาวชน วัยรุ่น ในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 100 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

42.โครงการรณรงค์และ
แก้ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์ เพื่ อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
น ราช กั ญ ญ า  สิ ริ วัฒ น า
พรรณวดี (ชุมชนกาแลตา-
แป) 

จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น 
To be number one 
โดยมีกลุ่ ม เป้ าหมาย
เป็นเยาวชน วัยรุ่น ใน
ชุมชนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วม โครงการ 100 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  รณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี (ชุมชนก าปงตาโก๊ะ) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีความต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน า ที่ถูกต้อง เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่ออาสาสมัครที่ผา่นการอบรม 

-  เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น To be number one โดยมีกลุ่มเป้าหมายเปน็เยาวชน วัยรุ่น ในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 40 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

10.โครงการรณรงค์และ
แก้ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์ เพื่ อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
น ราช กั ญ ญ า  สิ ริ วัฒ น า
พรรณวดี (ชุมชนก าปงตา-
โก๊ะ) 

จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น 
To be number one 
โดยมีกลุ่ ม เป้ าหมาย
เป็นเยาวชน วัยรุ่น ใน
ชุมชนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วมโครงการ 40 คน 

- ไม่ได้จัดท า
โครงการ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน  
-คณะท างานชุมชน ไม่พร้อมจัดท าโครงการ  

O 1 1 ต่ า 1 

                                                  

                                                  นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  รณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี (ชุมชนก าปงปายง) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีความต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน า ที่ถูกต้อง เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่ออาสาสมัครที่ผา่นการอบรม 

-  เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น To be number one โดยมีกลุ่มเป้าหมายเปน็เยาวชน วัยรุ่น ในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 40 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

44.โครงการรณรงค์และ
แก้ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์ เพื่ อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
น ราช กั ญ ญ า  สิ ริ วัฒ น า
พรรณวดี (ชุมชนก าปงปา-
ยง) 

จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น 
To be number one 
โดยมีกลุ่ ม เป้ าหมาย
เป็นเยาวชน วัยรุ่น ใน
ชุมชนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วมโครงการ 40 คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  รณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี (ชุมชนชายทะเล) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีความต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน า ที่ถูกต้อง เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่ออาสาสมัครที่ผา่นการอบรม 

-  เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น To be number one โดยมีกลุ่มเป้าหมายเปน็เยาวชน วัยรุ่น ในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 100 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

45.โครงการรณรงค์และ
แก้ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์ เพื่ อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
น ราช กั ญ ญ า  สิ ริ วัฒ น า
พรรณวดี (ชุมชนชายทะเล) 

จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น 
To be number one 
โดยมีกลุ่ ม เป้ าหมาย
เป็นเยาวชน วัยรุ่น ใน
ชุมชนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วม โครงการ 100 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  รณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี (ชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีความต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน า ที่ถูกต้อง เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่ออาสาสมัครที่ผา่นการอบรม 

-  เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุน่ To be number one โดยมีกลุ่มเป้าหมายเปน็เยาวชน วัยรุ่น ในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 100 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

46.โครงการรณรงค์และ
แก้ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์ เพื่ อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
น ราช กั ญ ญ า  สิ ริ วัฒ น า
พรรณวดี (ชุมชนตรอกช้าง
สมานฉันท์) 

จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น 
To be number one 
โดยมีกลุ่ ม เป้ าหมาย
เป็นเยาวชน วัยรุ่น ใน
ชุมชนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วม โครงการ 100 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  รณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี (ชุมชนตลาดเก่า) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีความต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน า ที่ถูกต้อง เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่ออาสาสมัครที่ผา่นการอบรม 

-  เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น To be number one โดยมีกลุ่มเป้าหมายเปน็เยาวชน วัยรุ่น ในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 40 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

47.โครงการรณรงค์และ
แก้ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์ เพื่ อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
น ราช กั ญ ญ า  สิ ริ วัฒ น า
พรรณวดี (ชุมชนตลาดเก่า) 

จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น 
To be number one 
โดยมีกลุ่ ม เป้ าหมาย
เป็นเยาวชน วัยรุ่น ใน
ชุมชนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วมโครงการ 40 คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  รณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี (ชุมชนโต๊ะกอดอ) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีความต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน า ที่ถูกต้อง เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่ออาสาสมัครที่ผา่นการอบรม 

-  เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น To be number one โดยมีกลุ่มเป้าหมายเปน็เยาวชน วัยรุ่น ในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 70 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

48.โครงการรณรงค์และ
แก้ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์ เพื่ อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
น ราช กั ญ ญ า  สิ ริ วัฒ น า
พรรณวดี (ชุมชนโต๊ะกอดอ) 

จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น 
To be number one 
โดยมีกลุ่ ม เป้ าหมาย
เป็นเยาวชน วัยรุ่น ใน
ชุมชนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วมโครงการ 70 คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  รณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี (ชุมชนมัดยามนั) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีความต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน า ที่ถูกต้อง เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่ออาสาสมัครที่ผา่นการอบรม 

-  เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น To be number one โดยมีกลุ่มเป้าหมายเปน็เยาวชน วัยรุ่น ในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 40 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

49.โครงการรณรงค์และ
แก้ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์ เพื่ อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
น ราช กั ญ ญ า  สิ ริ วัฒ น า
พรรณวดี (ชุมชนมีดยามัน) 

จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น 
To be number one 
โดยมีกลุ่ ม เป้ าหมาย
เป็นเยาวชน วัยรุ่น ใน
ชุมชนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วมโครงการ 40 คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  รณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี (ชุมชนยะกัง 1) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีความต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน า ที่ถูกต้อง เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่ออาสาสมัครที่ผา่นการอบรม 

-  เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุน่ To be number one โดยมีกลุ่มเป้าหมายเปน็เยาวชน วัยรุ่น ในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 35 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

50.โครงการรณรงค์และ
แก้ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์ เพื่ อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
น ราช กั ญ ญ า  สิ ริ วัฒ น า
พรรณวดี (ชุมชนยะกัง 1) 

จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น 
To be number one 
โดยมีกลุ่ ม เป้ าหมาย
เป็นเยาวชน วัยรุ่น ใน
ชุมชนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วมโครงการ 35 คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  รณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี (ชุมชนยะกัง 2) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีความต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน า ที่ถูกต้อง เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่ออาสาสมัครที่ผา่นการอบรม 

-  เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น To be number one โดยมีกลุ่มเป้าหมายเปน็เยาวชน วัยรุ่น ในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

51.โครงการรณรงค์และ
แก้ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์ เพื่ อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
น ราช กั ญ ญ า  สิ ริ วัฒ น า
พรรณวดี (ชุมชนยะกัง 2) 

จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น 
To be number one 
โดยมีกลุ่ ม เป้ าหมาย
เป็นเยาวชน วัยรุ่น ใน
ชุมชนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วมโครงการ 50 คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  รณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี (ชุมชนหลังตลาดสด) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีความต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน า ที่ถูกต้อง เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่ออาสาสมัครที่ผา่นการอบรม 

-  เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น To be number one โดยมีกลุ่มเป้าหมายเปน็เยาวชน วัยรุ่น ในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 60 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

52.โครงการรณรงค์และ
แก้ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์ เพื่ อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
น ราช กั ญ ญ า  สิ ริ วัฒ น า
พรรณวดี (ชุมชนหลังตลาด
สด) 

จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น 
To be number one 
โดยมีกลุ่ ม เป้ าหมาย
เป็นเยาวชน วัยรุ่น ใน
ชุมชนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วมโครงการ 60 คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  รณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี (ชุนชนบูรณะ) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีความต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน า ที่ถูกต้อง เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่ออาสาสมัครที่ผา่นการอบรม 

-  เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น To be number one โดยมีกลุ่มเป้าหมายเปน็เยาวชน วัยรุ่น ในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 100 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

11.โครงการรณรงค์และ
แก้ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์ เพื่ อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
น ราช กั ญ ญ า  สิ ริ วัฒ น า
พรรณวดี (ชุนชนบูรณะ) 

จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น 
To be number one 
โดยมีกลุ่ ม เป้ าหมาย
เป็นเยาวชน วัยรุ่น ใน
ชุมชนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วม โครงการ 100 
คน 

- ไม่ได้จัดท า
โครงการ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน  
-คณะท างานชุมชน ไม่พร้อมจัดท าโครงการ  

O 1 1 ต่ า 1 

                                                

                                                  นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนจือปอ) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ หญิงในนมบุตร มีความรู้และสามารถดแูลสุขภาพตนเองให้ถูกต้องเหมาะสม 

-  เพื่อให้เด็กอายุ 0-3 ปี ได้รบัการดูแลด้านโภชนาการ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็กแก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตรวัยเจริญพันธุ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 60 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

5 4 .โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เส ริ ม
โภ ชน าการและสุ ขภ าพ
อน ามั ยแม่ แล ะ เด็ ก ขอ ง
สม เด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ ากรมสม เด็ จพ ระ เท พ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี (ชุมชนจือปอ) 

จั ด อบ รม ให้ ค วาม รู้ 
ด้านโภชนาการสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กแก่
หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้
นมบุตรวัยเจริญพันธุ์ที่
สนใจเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 60 คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนตลาดเก่า) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ หญิงในนมบุตร มีความรู้และสามารถดแูลสุขภาพตนเองให้ถูกต้องเหมาะสม 

-  เพื่อให้เด็กอายุ 0-3 ปี ได้รบัการดูแลด้านโภชนาการ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็กแก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตรวัยเจริญพันธุ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

5 5 .โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เส ริ ม
โภ ชน าการและสุ ขภ าพ
อน ามั ยแม่ แล ะ เด็ ก ขอ ง
สม เด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ ากรมสม เด็ จพ ระ เท พ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี (ชุมชนตลาดเก่า) 
 

จั ด อบ รม ให้ ค วาม รู้ 
ด้านโภชนาการสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กแก่
หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้
นมบุตรวัยเจริญพันธุ์ที่
สนใจเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 40 คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนยะกัง 1) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ หญิงในนมบุตร มีความรู้และสามารถดแูลสุขภาพตนเองให้ถูกต้องเหมาะสม 

-  เพื่อให้เด็กอายุ 0-3 ปี ได้รบัการดูแลด้านโภชนาการ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็กแก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตรวัยเจริญพันธุ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

5 6 .โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เส ริ ม
โภ ชน าการและสุ ขภ าพ
อน ามั ยแม่ แล ะ เด็ ก ขอ ง
สม เด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ ากรมสม เด็ จพ ระ เท พ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี (ชุมชนยะกัง 1) 
 

จั ด อบ รม ให้ ค วาม รู้ 
ด้านโภชนาการสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กแก่
หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้
นมบุตรวัยเจริญพันธุ์ที่
สนใจเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ตา้นภัยมะเร็งเต้านม  (ชุมชน ณ นคร) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์ มีความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

-  เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้อง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยงวกับมะเร็งเต้านมแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ในชุมชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

57.โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  (ชุมชน ณ 
นคร) 

จั ด อบ รม ให้ ค วาม รู้
เก่ียงวกับมะเร็งเต้านม
แก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ใน
ชุมชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 
ที่สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ตา้นภัยมะเร็งเต้านม  (ชุมชนก าปงบารู 3) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์ มีความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

-  เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้อง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยงวกับมะเร็งเต้านมแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ในชุมชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

58.โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  (ชุมชนก า
ปงบารู 3) 

จั ด อบ รม ให้ ค วาม รู้
เก่ียงวกับมะเร็งเต้านม
แก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ใน
ชุมชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 
ที่สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 40 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ตา้นภัยมะเร็งเต้านม  (ชุมชนประชาร่วมใจ) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์ มีความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

-  เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้อง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยงวกับมะเร็งเต้านมแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ในชุมชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

59.โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  (ชุมชน
ประชาร่วมใจ) 

จั ด อบ รม ให้ ค วาม รู้
เก่ียงวกับมะเร็งเต้านม
แก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ใน
ชุมชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 
ที่สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ตา้นภัยมะเร็งเต้านม  (ชุมชนมัดยามัน) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์ มีความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

-  เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้อง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยงวกับมะเร็งเต้านมแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ในชุมชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

60.โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  (ชุมชนมัด
ยามัน) 

จั ด อบ รม ให้ ค วาม รู้
เก่ียงวกับมะเร็งเต้านม
แก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ใน
ชุมชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 
ที่สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 40 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ตา้นภัยมะเร็งเต้านม  (ชุมชนฮูยงตันหยง) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์ มีความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

-  เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้อง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยงวกับมะเร็งเต้านมแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ในชุมชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

61.โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  (ชุมชนฮู
ยงตันหยง) 

จั ด อบ รม ให้ ค วาม รู้
เก่ียงวกับมะเร็งเต้านม
แก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ใน
ชุมชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 
ที่สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ตา้นภัยมะเร็งเต้านม  (ชุมชนประชาภิรมย์) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์ มีความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

-  เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้อง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยงวกับมะเร็งเต้านมแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ในชุมชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

62.โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  (ชุมชน
ประชาภิรมย์) 

จั ด อบ รม ให้ ค วาม รู้
เก่ียงวกับมะเร็งเต้านม
แก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ใน
ชุมชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 
ที่สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ตา้นภัยมะเร็งเต้านม  (ชุมชนพนาสณฑ์) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์ มีความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

-  เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้อง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยงวกับมะเร็งเต้านมแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ในชุมชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

63.โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  (ชุมชน
พนาสณฑ์) 

จั ด อบ รม ให้ ค วาม รู้
เก่ียงวกับมะเร็งเต้านม
แก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ใน
ชุมชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 
ที่สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ตา้นภัยมะเร็งเต้านม  (ชุมชนเมาะสือแม) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์ มีความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

-  เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้อง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยงวกับมะเร็งเต้านมแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ในชุมชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

64.โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  (ชุมชน
เมาะสือแม) 

จั ด อบ รม ให้ ค วาม รู้
เก่ียงวกับมะเร็งเต้านม
แก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ใน
ชุมชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 
ที่สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ตา้นภัยมะเร็งเต้านม  (ชุมชนวัดบางนรา) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์ มีความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

-  เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้อง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยงวกับมะเร็งเต้านมแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ในชุมชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

65.โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  (ชุมชนวัด
บางนรา) 

จั ด อบ รม ให้ ค วาม รู้
เก่ียงวกับมะเร็งเต้านม
แก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ใน
ชุมชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 
ที่สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ตา้นภัยมะเร็งเต้านม  (ชุมชนก าปงบารู 2) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์ มีความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

-  เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้อง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยงวกับมะเร็งเต้านมแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ในชุมชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

66.โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  (ชุมชนก า
ปงบารู 2) 

จั ด อบ รม ให้ ค วาม รู้
เก่ียงวกับมะเร็งเต้านม
แก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ใน
ชุมชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 
ที่สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  (ชุมชน  912) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

-  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องตน้ส าหรับประชาชน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ์โดยมีกลุ่มเป้าหมายในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 60 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

67 .โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์  
(ชุมชน  912) 
 

จัดอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
60 คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  (ชุมชนบางนาค) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

-  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องตน้ส าหรับประชาชน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ์โดยมีกลุ่มเป้าหมายในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

68 .โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์  
(ชุมชนบางนาค) 

จัดอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
30 คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  (ชุมชนร่วมอุทิศ) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

-  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องตน้ส าหรับประชาชน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ์โดยมีกลุ่มเป้าหมายในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

69 .โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์  
(ชุมชนร่วมอุทิศ) 

จัดอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
30 คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  (ชุมชนพนาสณฑ)์ 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

-  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องตน้ส าหรับประชาชน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ์โดยมีกลุ่มเป้าหมายในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

70 .โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์  
(ชุมชนพนาสณฑ์) 

จัดอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
50 คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  (ชุมชนก าปงตาโก๊ะ) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

-  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องตน้ส าหรับประชาชน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ์โดยมีกลุ่มเป้าหมายในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

12 .โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์  
(ชุมชนก าปงตาโก๊ะ) 

จัดอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
40 คน 

- ไม่ได้จัดท า
โครงการ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน  
-คณะท างานชุมชน ไม่พร้อมจัดท าโครงการ  

O 1 1 ต่ า 1 

 

 

                                        นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  (ชุมชนประชาร่วมใจ) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

-  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องตน้ส าหรับประชาชน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ์โดยมีกลุ่มเป้าหมายในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

72 .โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์  
(ชุมชนประชาร่วมใจ) 

จัดอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
40 คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  (ชุมชนละม้ายอุทิศ) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

-  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องตน้ส าหรับประชาชน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ์โดยมีกลุ่มเป้าหมายในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

73 .โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์  
(ชุมชนละม้ายอุทิศ) 

จัดอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
30 คน 

ไม่มี - - - - - - 

 

 

 

แบบ RM-1 
 



 

                  แบบ RM-1(1) 
                 ปีงบประมาณ 2565 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management 
 

ยุทธศาสตร์ที่      :   การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม  : บริการคลินิกพิเศษเพื่อการรักษาพยาบาลประชาชนนอกเวลาราชการ 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

ด้านการการเงิน 
(Financial Risk : F) 

ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

1. 
 

2. 
 

 

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
 
แพทย์ พยาบาล เจา้หน้าที่ ต้องออกปฏิบัติงาน เฝา้ระวัง 
ป้องกันควบคุมโรค ในพืน้ที่ ท าให้บุคลากรไม่เพียงพอ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

สรุป มีความเสี่ยงในระดับท่ียอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง 

             ลงชื่อ............................................................ผู้รับผิดชอบ 
                   (...........................................................) 
              ต าแหน่ง........................................................ 
              วันที่............เดือน......................พ.ศ. ............  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

      แบบ RM-1(1) 
                 ปีงบประมาณ 2565 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management 
 

ยุทธศาสตร์ที่      :   การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม  : ทันตกรรมรักษาและทันตสาธารณสุข 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

ด้านการการเงิน 
(Financial Risk : F) 

ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

1. 
 

2. 
 

 

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
 
แพทย์ พยาบาล เจา้หน้าที่ ต้องออกปฏิบัติงาน เฝา้ระวัง 
ป้องกันควบคุมโรค ในพืน้ที่ ท าให้บุคลากรไม่เพียงพอ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

สรุป มีความเสี่ยงในระดับท่ียอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง 

             ลงชื่อ............................................................ผู้รับผิดชอบ 
                   (...........................................................) 
              ต าแหน่ง........................................................ 
              วันที่............เดือน......................พ.ศ. ............  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

      แบบ RM-1(1) 
                 ปีงบประมาณ 2565 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management 
 

ยุทธศาสตร์ที่      :   การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม  : ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี (ชุมชนก าปงบารู 1) 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

ด้านการการเงิน 
(Financial Risk : F) 

ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

1. 
 
 

 

คณะท างานชุมชน ไม่พร้อมจัดท าโครงการ  
 

  
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

สรุป มีความเสี่ยงในระดับท่ียอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง 

             ลงชื่อ............................................................ผู้รับผิดชอบ 
                                                                                           (...........................................................) 
           ต าแหน่ง........................................................ 

           วันที่............เดือน......................พ.ศ. ............ 

 

 

 



 

 

      แบบ RM-1(1) 
                 ปีงบประมาณ 2565 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management 
 

ยุทธศาสตร์ที่      :   การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม  : รณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตันราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ชุมชนก าปงตาโก๊ะ) 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

ด้านการการเงิน 
(Financial Risk : F) 

ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

1. 
 
 

 

คณะท างานชุมชน ไม่พร้อมจัดท าโครงการ  
 

  
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

สรุป มีความเสี่ยงในระดับท่ียอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง 

             ลงชื่อ............................................................ผู้รับผิดชอบ 
                                                                                           (...........................................................) 
           ต าแหน่ง........................................................ 

           วันที่............เดือน......................พ.ศ. ............ 

 

 

 



 

 

      แบบ RM-1(1) 
                 ปีงบประมาณ 2565 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management 
 

ยุทธศาสตร์ที่      :   การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม  : รณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตันราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ชุนชนบูรณะ) 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

ด้านการการเงิน 
(Financial Risk : F) 

ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

1. 
 
 

 

คณะท างานชุมชน ไม่พร้อมจัดท าโครงการ  
 

  
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

สรุป มีความเสี่ยงในระดับท่ียอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง 

             ลงชื่อ............................................................ผู้รับผิดชอบ 
                                                                                           (...........................................................) 
           ต าแหน่ง........................................................ 

           วันที่............เดือน......................พ.ศ. ............ 

 

 

 



 

 

      แบบ RM-1(1) 
                 ปีงบประมาณ 2565 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management 
 

ยุทธศาสตร์ที่      :   การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม  : อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ์ (ชุมชนก าปงตาโก๊ะ) 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

ด้านการการเงิน 
(Financial Risk : F) 

ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

1. 
 
 

 

คณะท างานชุมชน ไม่พร้อมจัดท าโครงการ  
 

  
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

สรุป มีความเสี่ยงในระดับท่ียอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง 

             ลงชื่อ............................................................ผู้รับผิดชอบ 
                                                                                           (...........................................................) 
           ต าแหน่ง........................................................ 

           วันที่............เดือน......................พ.ศ. ............ 

 

 

 



 

      แบบ RM-1(1) 
                 ปีงบประมาณ 2565 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management 
 

ยุทธศาสตร์ที่      :   การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม  : เฝ้าระวังสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ในอาหาร 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

ด้านการการเงิน 
(Financial Risk : F) 

ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

1. 
 
 

 

ไม่มี 
 

- - 
 
 
 
 
 

- - 
 

 
 
 
 
 
 

สรุป มีความเสี่ยงในระดับท่ียอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง 

             ลงชื่อ............................................................ผู้รับผิดชอบ 
                                                                                           (...........................................................) 
           ต าแหน่ง........................................................ 

           วันที่............เดือน......................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 



 

      แบบ RM-1(1) 
                 ปีงบประมาณ 2565 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management 
 

ยุทธศาสตร์ที่      :   การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม  : อบรมกลุ่มผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

ด้านการการเงิน 
(Financial Risk : F) 

ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

1. 
 
 

 

ไม่มี 
 

- - 
 
 
 
 
 

- - 
 

 
 
 
 
 
 

สรุป มีความเสี่ยงในระดับท่ียอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง 

             ลงชื่อ............................................................ผู้รับผิดชอบ 
                                                                                           (...........................................................) 
           ต าแหน่ง........................................................ 

           วันที่............เดือน......................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 



 

      แบบ RM-1(1) 
                 ปีงบประมาณ 2565 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management 
 

ยุทธศาสตร์ที่      :   การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม  : อาชีวอนามัย 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

ด้านการการเงิน 
(Financial Risk : F) 

ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

1. 
 
 

 

ไม่มี 
 

- - 
 
 
 
 
 

- - 
 

 
 
 
 
 
 

สรุป มีความเสี่ยงในระดับท่ียอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง 

             ลงชื่อ............................................................ผู้รับผิดชอบ 
                                                                                           (...........................................................) 
           ต าแหน่ง........................................................ 

           วันที่............เดือน......................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 



 

 

      แบบ RM-1(1) 
                 ปีงบประมาณ 2565 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management 
 

ยุทธศาสตร์ที่      :   การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม  : ควบคุมป้องกันโรคพิษสนุขบ้าและลดจ านวนของสุนัขจรจัด 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

ด้านการการเงิน 
(Financial Risk : F) 

ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

1. 
 
 

 

ไม่มี 
 

- - 
 
 
 
 
 

- - 
 

 
 
 
 
 
 

สรุป มีความเสี่ยงในระดับท่ียอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง 

             ลงชื่อ............................................................ผู้รับผิดชอบ 
                                                                                           (...........................................................) 
           ต าแหน่ง........................................................ 

           วันที่............เดือน......................พ.ศ. ............ 

 

 

 



 

 

      แบบ RM-1(1) 
                 ปีงบประมาณ 2565 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management 
 

ยุทธศาสตร์ที่      :   การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม  : ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

ด้านการการเงิน 
(Financial Risk : F) 

ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

1. 
 
 

 

ไม่มี 
 

- - 
 
 
 
 
 

- - 
 

 
 
 
 
 
 

สรุป มีความเสี่ยงในระดับท่ียอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง 

             ลงชื่อ............................................................ผู้รับผิดชอบ 
                                                                                           (...........................................................) 
           ต าแหน่ง........................................................ 

           วันที่............เดือน......................พ.ศ. ............ 

 

 

 



 

 

      แบบ RM-1(1) 
                 ปีงบประมาณ 2565 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management 
 

ยุทธศาสตร์ที่      :   การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม  : จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของศูนย์ต่อต้านยาเสพติดเทศบาล 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

ด้านการการเงิน 
(Financial Risk : F) 

ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

1. 
 
 

 

ไม่มี 
 

- - 
 
 
 
 
 

- - 
 

 
 
 
 
 
 

สรุป มีความเสี่ยงในระดับท่ียอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง 

             ลงชื่อ............................................................ผู้รับผิดชอบ 
                                                                                           (...........................................................) 
           ต าแหน่ง........................................................ 

           วันที่............เดือน......................พ.ศ. ............ 

 

 

 



 
 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  บริการคลินิกพิเศษเพื่อการรักษาพยาบาลประชาชนนอกเวลาราชการ 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานประชาชนสามารถเข้าถึงบรกิารสาธารณสุขได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขตเทศบาลได้รับบริการดา้นสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 กระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/

ขั้นตอนหลัก 
 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
(2) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(Root Cause) 

  
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการ
ความเสี่ยง 
(มาตรการ

ควบคุมเพ่ิมเติม) 
 

(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

งบประมาณ 
 
 

(11) 

โอกาส 
 

 
(4) 

ผลกระทบ 
 
 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

(7) 

1.โครงการบริการ
คลินิกพิเศษเพื่อการ
รักษา พยาบาล
ประชาชนนอกเวลา
ราชการ 

 

- ประชาชนไมไ่ด้
รับบริการ
รักษาพยาบาล
นอกเวลาราชการ 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- สถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา  
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- แพทย์ พยาบาล เจา้หน้าที่ ตอ้งออก
ปฏิบัติงาน เฝา้ระวัง ป้องกันควบคุม
โรค ในพื้นที่ ท าให้บุคลากรไม่เพียงพอ 

1 1 1 ต่ า -จัดเวรประจ าวัน สถาน
บริการคลินิก 
-ด า เนิ น ก า ร ส ร รห า
บุคลากรทางการแพทย์ 
  

ไม่มี กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

429,600 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แบบ RM-2 
 
 
 



 
 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ทันตกรรมรักษาและทันตสาธารณสุข 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้บริการทางทันตกรรมและการดูแลสุขภาพอนามัยในช่องปากแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 กระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/

ขั้นตอนหลัก 
 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
(2) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(Root Cause) 

  
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการ
ความเสี่ยง 
(มาตรการ

ควบคุมเพ่ิมเติม) 
 

(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

งบประมาณ 
 
 

(11) 

โอกาส 
 

 
(4) 

ผลกระทบ 
 
 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

(7) 

2.ทันตกรรมรักษา
และทันตสาธารณสุข 

- ประชาชน
ไม่ได้รับบริการ
ทางทนัตกรรม
และการดูแล
สุขภาพอนามัย
ในช่องปากแก่
ประชาชน 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- สถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา  
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- แพทย์ พยาบาล เจา้หน้าที่ ตอ้งออก
ปฏิบัติงาน เฝา้ระวัง ป้องกันควบคุม
โรค ในพื้นที่ ท าให้บุคลากรไม่เพียงพอ 

1 1 1 ต่ า -จัดเวรประจ าวัน สถาน
บริการคลินิก 
-ด า เนิ น ก า ร ส ร รห า
บุคลากรทางการแพทย์ 
  

ไม่มี กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

268,800 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

แบบ RM-2 
 
 
 



 
 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  เฝ้าระวังสารปนเปือ้นและจุลนิทรีย์ในอาหาร 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อตรวจสอบสารเคมีที่ห้ามใช้ในอาหาร 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ร้อยละ 100 ของประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 กระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/

ขั้นตอนหลัก 
 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
(2) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(Root Cause) 

  
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการ
ความเสี่ยง 
(มาตรการ

ควบคุมเพ่ิมเติม) 
 

(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

งบประมาณ 
 
 

(11) 

โอกาส 
 

 
(4) 

ผลกระทบ 
 
 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

(7) 

3.โครงการเฝ้าระวัง
สารปนเปื้อนและ
จุลินทรีย์ในอาหาร 

- ไม่มี - - - - - - ไม่มี กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

33,000 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แบบ RM-2 
 
 
 



 
 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  อบรมกลุ่มผู้ประกอบการด้านสุขาภบิาลอาหาร 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบด้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ร้อยละ 100 ของผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหารและแผงลอย มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk 

Factor) 
 

(2) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(Root Cause) 

  
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการ
ความเสี่ยง 
(มาตรการ

ควบคุมเพ่ิมเติม) 
 

(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

งบประมาณ 
 
 

(11) 

โอกาส 
 

 
(4) 

ผลกระทบ 
 
 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

(7) 

4.โครงการอบรมกลุ่ม
ผู้ประกอบการด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 

- ไม่มี - - - - - - ไม่มี กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

60,000 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

แบบ RM-2 
 
 
 



 
 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  อาชีวอนามัย 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านชีวอนามัย มีความรู้และป้องกันตนได้จากอาชีพที่ประกอบ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ร้อยละ 100 ของผู้ประกอบการ มีความรู้ ปลอดภัยจากอาชีพ และทราบถึงโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
(2) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(Root Cause) 

  
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการ
ความเสี่ยง 
(มาตรการ

ควบคุมเพ่ิมเติม) 
 

(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

งบประมาณ 
 
 

(11) 

โอกาส 
 

 
(4) 

ผลกระทบ 
 
 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

(7) 

5.โครงการอาชีวอนามัย 
 

- ไม่มี - - - - - - ไม่มี กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

80,000 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แบบ RM-2 
 
 
 



 
 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ควบคุมป้องกันโรคพิษสนุขบา้และลดจ านวนของสนุัขจรจัด 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้แก่สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ฯลฯ และลดจ านวนของสนุัขจรจัด 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ฉีดวัคซีน จ านวน 1,000 ตัว , ท าหมัน 50 ตัว 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
(2) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(Root Cause) 

  
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการ
ความเสี่ยง 
(มาตรการ

ควบคุมเพ่ิมเติม) 
 

(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

งบประมาณ 
 
 

(11) 

โอกาส 
 

 
(4) 

ผลกระทบ 
 
 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

(7) 

6.โครงการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสนุขบา้
และลดจ านวนของสุนัข
จรจัด 

- ไม่มี - - - - - - ไม่มี กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

104,000 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แบบ RM-2 
 
 
 



 
 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อส ารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจ านวนสุนัข แมว ในเขตเทศบาลที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ส ารวจและขึ้นทะเบียนสนุัขและแมวในเขตเทศบาลที่มีเจา้ของและไม่มีเจา้ของ จ านวน 1,000 ตัว โดยส ารวจปีละ 2 คร้ัง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
(2) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(Root Cause) 

  
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการ
ความเสี่ยง 
(มาตรการ

ควบคุมเพ่ิมเติม) 
 

(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

งบประมาณ 
 
 

(11) 

โอกาส 
 

 
(4) 

ผลกระทบ 
 
 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

(7) 

7.โครงการส ารวจข้อมูล
จ า น วน สั ต ว์ แ ล ะ ขึ้ น
ท ะ เบี ย น สั ต ว์  (ต า ม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า) 

- ไม่มี - - - - - - ไม่มี กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

5,800 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แบบ RM-2 
 
 
 



 
 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของศูนย์ต่อต้านยาเสพติดเทศบาล 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิในทุกๆด้าน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
(2) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(Root Cause) 

  
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการ
ความเสี่ยง 
(มาตรการ

ควบคุมเพ่ิมเติม) 
 

(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

งบประมาณ 
 
 

(11) 

โอกาส 
 

 
(4) 

ผลกระทบ 
 
 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

(7) 

8.โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดของศูนย์ต่อต้านยา
เสพติดเทศบาล 
 

ไม่มี - - - - - - ไม่มี กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

50,000 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แบบ RM-2 
 
 
 



 
 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี (ชุมชนก าปงบารู 1) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ประชาชนในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 120 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
(2) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(Root Cause) 

  
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการ
ความเสี่ยง 
(มาตรการ

ควบคุมเพ่ิมเติม) 
 

(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

งบประมาณ 
 
 

(11) 

โอกาส 
 

 
(4) 

ผลกระทบ 
 
 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

(7) 

9.โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯสยาม
บรมราชกุมารี (ชุมชน
ก าปงบารู 1) 

- ไม่ได้จัดท า
โครงการ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน  
-คณะท างานชุมชน ไม่พร้อมจัดท า
โครงการ 

1 1 1 ต่ า - จัดสรรหาประธาน
ชุมชน 

ไม่มี กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

20,000 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แบบ RM-2 
 
 
 



 
 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  รณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี (ชุมชนก าปงตาโก๊ะ) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีความต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน า ที่ถูกต้อง เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่ออาสาสมัครที่ผา่นการอบรม 

-  เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น To be number one โดยมีกลุ่มเป้าหมายเปน็เยาวชน วัยรุ่น ในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 40 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
(2) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(Root Cause) 

  
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการ
ความเสี่ยง 
(มาตรการ

ควบคุมเพ่ิมเติม) 
 

(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

งบประมาณ 
 
 

(11) 

โอกาส 
 

 
(4) 

ผลกระทบ 
 
 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

(7) 

10 .โครงการรณ รงค์ และ
แก้ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัย รุ่ น ใน ชุ ม ชน /หมู่ บ้ าน ) 
ทูลกระหม่อมหญิ งอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี (ชุมชนก าปงตาโก๊ะ) 

- ไม่ได้จัดท า
โครงการ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน  
-คณะท างานชุมชน ไม่พร้อม
จัดท าโครงการ 

1 1 1 ต่ า - จัดสรรหาประธาน
ชุมชน 

ไม่มี กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

12,000 
 
 
 
 
 
 

 
นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 

            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 
                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

แบบ RM-2 
 
 
 



 
 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  รณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี (ชุนชนบูรณะ) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีความต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน า ที่ถูกต้อง เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่ออาสาสมัครที่ผา่นการอบรม 

-  เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น To be number one โดยมีกลุ่มเป้าหมายเปน็เยาวชน วัยรุ่น ในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 100 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
(2) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(Root Cause) 

  
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการ
ความเสี่ยง 
(มาตรการ

ควบคุมเพ่ิมเติม) 
 

(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

งบประมาณ 
 
 

(11) 

โอกาส 
 

 
(4) 

ผลกระทบ 
 
 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

(7) 

11 .โครงการรณ รงค์ และ
แก้ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัย รุ่ น ใน ชุ ม ชน /หมู่ บ้ าน ) 
ทูลกระหม่อมหญิ งอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี (ชุนชนบูรณะ) 

- ไม่ได้จัดท า
โครงการ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน  
-คณะท างานชุมชน ไม่พร้อม
จัดท าโครงการ 

1 1 1 ต่ า - จัดสรรหาประธาน
ชุมชน 

ไม่มี กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

20,000 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แบบ RM-2 
 
 
 



 
 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  (ชุมชนก าปงตาโก๊ะ) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

-  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องตน้ส าหรับประชาชน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ์โดยมีกลุ่มเป้าหมายในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
(2) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(Root Cause) 

  
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการ
ความเสี่ยง 
(มาตรการ

ควบคุมเพ่ิมเติม) 
 

(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

งบประมาณ 
 
 

(11) 

โอกาส 
 

 
(4) 

ผลกระทบ 
 
 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

(7) 

1 2 .โค รงก า รอบ รม ห ม อ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์  
(ชุมชนก าปงตาโก๊ะ) 

- ไม่ได้จัดท า
โครงการ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน  
-คณะท างานชุมชน ไม่พร้อม
จัดท าโครงการ 

1 1 1 ต่ า - จัดสรรหาประธาน
ชุมชน 

ไม่มี กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

8,000 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แบบ RM-2 
 
 
 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส. 
 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  บริการคลินิกพิเศษเพื่อการรักษาพยาบาลประชาชนนอกเวลาราชการ 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานประชาชนสามารถเข้าถึงบรกิารสาธารณสุขได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขตเทศบาลได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
ปัจจัยเสี่ยง (1) 
(Risk Factor) 

 
 
 

สาเหตุของความเสี่ยง(2) 
(Root Cause) 

 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกัน 

ระยะเวลา (5) ผู้รับ 
ผิดชอบ  

(6) 
 

สถานะความเสี่ยง (7) 

มาตรการ  
(3)     

ควบคุมภายใน 

มาตรการ  
(4)        

ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 หมด
ไป 

คงอยู ่ ความ
เสี่ยง         

ที่เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุม
ได ้

ควบคุม
ไม่ได ้

/   

- ประชาชนไมไ่ด้รับ
บริการรักษาพยาบาล
นอกเวลาราชการ 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา  
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- แพทย์ พยาบาล เจา้หน้าที่ ตอ้งออกปฏิบัติงาน 
เฝ้าระวัง ป้องกนัควบคุมโรค ในพื้นที่ ท าให้
บุคลากรไม่เพียงพอ 

ไม่มี ไม่มี - - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

สถานะ :ไม่ได้ด าเนนิการ 
 
ปัญหาอุปสรรค : 
สถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
แนวทางแกไ้ข :  
ด าเนินการสรรหาบุคลากร
ทางการแพทย ์
หมายเหตุ : 

ไม่มี 

                                          

นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แบบ RM-3 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส. 
 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ทันตกรรมรักษาและทันตสาธารณสุข 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้บริการทางทันตกรรมและการดูแลสุขภาพอนามัยในช่องปากแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
ปัจจัยเสี่ยง (1) 
(Risk Factor) 

 
 
 

สาเหตุของความเสี่ยง(2) 
(Root Cause) 

 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา (5) ผู้รับ 
ผิดชอบ  

(6) 
 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ  

(3)     
ควบคุมภายใน 

มาตรการ  
(4)        

ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 หมด
ไป 

คงอยู ่ ความ
เสี่ยง         
ที่

เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุม
ได ้

ควบคุม
ไม่ได ้

/   

- ประชาชนไมไ่ด้รับ
บริการทางทนัตกรรม
และการดูแลสุขภาพ
อนามัยในช่องปากแก่
ประชาชน 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
- สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา  
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
- แพทย์ พยาบาล เจา้หน้าที่ ตอ้งออกปฏิบัติงาน 
เฝ้าระวัง ป้องกนัควบคุมโรค ในพื้นที่ ท าให้
บุคลากรไม่เพียงพอ 

ไม่มี ไม่มี - - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

สถานะ :ไม่ได้ด าเนนิงาน 
ปัญหาอุปสรรค : 
- สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
แนวทางแกไ้ข : 
หมายเหตุ : 

ไม่มี 

 
 

นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

แบบ RM-3 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส. 
 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  เฝ้าระวังสารปนเปือ้นและจุลนิทรีย์ในอาหาร 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อตรวจสอบสารเคมีที่ห้ามใช้ในอาหาร 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ร้อยละ 100 ของประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
ปัจจัยเสี่ยง (1) 
(Risk Factor) 

 
 
 

สาเหตุของความเสี่ยง(2) 
(Root Cause) 

 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา (5) ผู้รับ 
ผิดชอบ  

(6) 
 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ  

(3)     
ควบคุมภายใน 

มาตรการ  
(4)        

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 หมด
ไป 

คงอยู ่ ความ
เสี่ยง         
ที่

เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุม
ได ้

ควบคุม
ไม่ได ้

/   

ไม่มี - ไม่มี ไม่มี - -  - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

สถานะ :ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 
 
ปัญหาอุปสรรค : ไม่ม ี
 
แนวทางแกไ้ข : ไม่ม ี
 
หมายเหตุ : 

ไม่มี 

 
 

นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

แบบ RM-3 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส. 
 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  อบรมกลุ่มผู้ประกอบการด้านสุขาภบิาลอาหาร 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบด้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ร้อยละ 100 ของผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหารและแผงลอย มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
ปัจจัยเสี่ยง (1) 
(Risk Factor) 

 
 
 

สาเหตุของความเสี่ยง(2) 
(Root Cause) 

 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา (5) ผู้รับ 
ผิดชอบ  

(6) 
 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ  

(3)     
ควบคุม
ภายใน 

มาตรการ  
(4)        

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 หมด
ไป 

คงอยู ่ ความ
เสี่ยง         
ที่

เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุม
ได ้

ควบคุม
ไม่ได ้

/   

ไม่มี - ไม่มี ไม่มี - - -  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

สถานะ :ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 
 
ปัญหาอุปสรรค : ไม่ม ี
 
แนวทางแกไ้ข : ไม่ม ี
 
หมายเหตุ : 

ไม่มี 

 
 
 

นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

แบบ RM-3 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส. 
 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  อาชีวอนามัย 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านชีวอนามัย มีความรู้และป้องกันตนได้จากอาชีพที่ประกอบ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ร้อยละ 100 ของผู้ประกอบการ มีความรู้ ปลอดภัยจากอาชีพ และทราบถึงโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยเสี่ยง (1) 
(Risk Factor) 

 
 
 

สาเหตุของความเสี่ยง(2) 
(Root Cause) 

 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา (5) ผู้รับ 
ผิดชอบ  

(6) 
 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ  

(3)     
ควบคุม
ภายใน 

มาตรการ  
(4)        

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 หมด
ไป 

คงอยู ่ ความ
เสี่ยง         
ที่

เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุม
ได ้

ควบคุม
ไม่ได ้

/   

ไม่มี - ไม่มี ไม่มี - - -  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

สถานะ :ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 
 
ปัญหาอุปสรรค : ไม่ม ี
 
แนวทางแกไ้ข : ไม่ม ี
 
หมายเหตุ : 

ไม่มี 

 
 
 

นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 

แบบ RM-3 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส. 
 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ควบคุมป้องกันโรคพิษสนุขบา้และลดจ านวนของสนุัขจรจัด 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้แก่สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ฯลฯ และลดจ านวนของสนุัขจรจัด 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ฉีดวัคซีน จ านวน 1,000 ตัว , ท าหมัน 50 ตัว 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยเสี่ยง (1) 
(Risk Factor) 

 
 
 

สาเหตุของความเสี่ยง(2) 
(Root Cause) 

 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา (5) ผู้รับ 
ผิดชอบ  

(6) 
 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ  

(3)     
ควบคุม
ภายใน 

มาตรการ  
(4)        

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 หมด
ไป 

คงอยู ่ ความ
เสี่ยง         
ที่

เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุม
ได ้

ควบคุม
ไม่ได ้

/   

ไม่มี - ไม่มี ไม่มี    - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

สถานะ :ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 
 
ปัญหาอุปสรรค : ไม่ม ี
 
แนวทางแกไ้ข : ไม่ม ี
 
หมายเหตุ : 

ไม่มี 

 
 
 

นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 

แบบ RM-3 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส. 
 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อส ารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจ านวนสุนัข แมว ในเขตเทศบาลที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ส ารวจและขึ้นทะเบียนสนุัขและแมวในเขตเทศบาลที่มีเจา้ของและไม่มีเจา้ของ จ านวน 1,000 ตัว โดยส ารวจปีละ 2 คร้ัง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยเสี่ยง (1) 
(Risk Factor) 

 
 
 

สาเหตุของความเสี่ยง(2) 
(Root Cause) 

 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา (5) ผู้รับ 
ผิดชอบ  

(6) 
 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ  

(3)     
ควบคุม
ภายใน 

มาตรการ  
(4)        

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 หมด
ไป 

คงอยู ่ ความ
เสี่ยง         
ที่

เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุม
ได ้

ควบคุม
ไม่ได ้

/   

ไม่มี - ไม่มี ไม่มี  - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

สถานะ :ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 
 
ปัญหาอุปสรรค : ไม่ม ี
 
แนวทางแกไ้ข : ไม่ม ี
 
หมายเหตุ : 

ไม่มี 

 
 

 

นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แบบ RM-3 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส. 
 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของศูนย์ต่อต้านยาเสพติดเทศบาล 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิในทุกๆด้าน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยเสี่ยง (1) 
(Risk Factor) 

 
 
 

สาเหตุของความเสี่ยง(2) 
(Root Cause) 

 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา (5) ผู้รับ 
ผิดชอบ  

(6) 
 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ  

(3)     
ควบคุม
ภายใน 

มาตรการ  
(4)        

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 หมด
ไป 

คงอยู ่ ความ
เสี่ยง         
ที่

เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุม
ได ้

ควบคุม
ไม่ได ้

/   

ไม่มี - ไม่มี ไม่มี - - -  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

สถานะ :ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 
 
ปัญหาอุปสรรค : ไม่ม ี
 
แนวทางแกไ้ข : ไม่ม ี
 
หมายเหตุ : 

ไม่มี 

 
 
 

นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 

แบบ RM-3 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส. 
 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี (ชุมชนก าปงบารู 1) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ประชาชนในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 120 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยเสี่ยง (1) 
(Risk Factor) 

 
 
 

สาเหตุของความเสี่ยง(2) 
(Root Cause) 

 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา (5) ผู้รับ 
ผิดชอบ  

(6) 
 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ  

(3)     
ควบคุม
ภายใน 

มาตรการ  
(4)        

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 หมด
ไป 

คงอยู ่ ความ
เสี่ยง         
ที่

เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุม
ได ้

ควบคุม
ไม่ได ้

/   

ไม่ได้จัดท า
โครงการ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน  
-คณะท างานชุมชน ไม่พร้อมจัดท า
โครงการ 

ไม่มี ไม่มี - - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

สถานะ :ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 
ปัญหาอุปสรรค: 
คณะท างานชุมชนไม่พร้อม
จัดท าโครงการ 
แนวทางแกไ้ข : 
จัดสรรหาประธานชุมชน 
หมายเหตุ : 

ไม่มี 

 
 
 

นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 

แบบ RM-3 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส. 
 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  รณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี (ชุมชนก าปงตาโก๊ะ) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีความต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน า ที่ถูกต้อง เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่ออาสาสมัครที่ผา่นการอบรม 

-  เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น To be number one โดยมีกลุ่มเป้าหมายเปน็เยาวชน วัยรุ่น ในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 40 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยเสี่ยง (1) 
(Risk Factor) 

 
 
 

สาเหตุของความเสี่ยง(2) 
(Root Cause) 

 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา (5) ผู้รับ 
ผิดชอบ  

(6) 
 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ  

(3)     
ควบคุม
ภายใน 

มาตรการ  
(4)        

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 หมด
ไป 

คงอยู ่ ความ
เสี่ยง         
ที่

เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุม
ได ้

ควบคุม
ไม่ได ้

/   

ไม่ได้จัดท า
โครงการ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน  
-คณะท างานชุมชน ไม่พร้อมจัดท า
โครงการ 

ไม่มี ไม่มี - - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

สถานะ :ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 
ปัญหาอุปสรรค: 
คณะท างานชุมชนไม่พร้อม
จัดท าโครงการ 
แนวทางแกไ้ข : 
จัดสรรหาประธานชุมชน 
หมายเหตุ : 

ไม่มี 

 
 
 

นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

แบบ RM-3 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส. 
 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  รณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี (ชุนชนบูรณะ) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีความต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน า ที่ถูกต้อง เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่ออาสาสมัครที่ผา่นการอบรม 

-  เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุน่ To be number one โดยมีกลุ่มเป้าหมายเปน็เยาวชน วัยรุ่น ในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 100 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยเสี่ยง (1) 
(Risk Factor) 

 
 
 

สาเหตุของความเสี่ยง(2) 
(Root Cause) 

 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา (5) ผู้รับ 
ผิดชอบ  

(6) 
 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ  

(3)     
ควบคุม
ภายใน 

มาตรการ  
(4)        

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 หมด
ไป 

คงอยู ่ ความ
เสี่ยง         
ที่

เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุม
ได ้

ควบคุม
ไม่ได ้

/   

ไม่ได้จัดท า
โครงการ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน  
-คณะท างานชุมชน ไม่พร้อมจัดท า
โครงการ 

ไม่มี ไม่มี - - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

สถานะ :ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 
ปัญหาอุปสรรค: 
คณะท างานชุมชนไม่พร้อม
จัดท าโครงการ 
แนวทางแกไ้ข : 
จัดสรรหาประธานชุมชน 
หมายเหตุ : 

ไม่มี 

 

 

นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แบบ RM-3 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส. 
 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565   

ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการ :  อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  (ชุมชนก าปงตาโก๊ะ) 
วัตถุประสงค์ :  -  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

-  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องตน้ส าหรับประชาชน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ์โดยมีกลุ่มเป้าหมายในชุมชนทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยเสี่ยง (1) 
(Risk Factor) 

 
 
 

สาเหตุของความเสี่ยง(2) 
(Root Cause) 

 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา (5) ผู้รับ 
ผิดชอบ  

(6) 
 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ  

(3)     
ควบคุม
ภายใน 

มาตรการ  
(4)        

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 หมด
ไป 

คงอยู ่ ความ
เสี่ยง         
ที่

เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุม
ได ้

ควบคุม
ไม่ได ้

/   

ไม่ได้จัดท า
โครงการ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน  
-คณะท างานชุมชน ไม่พร้อมจัดท า
โครงการ 

ไม่มี ไม่มี - - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

สถานะ :ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 
ปัญหาอุปสรรค: 
คณะท างานชุมชนไม่พร้อม
จัดท าโครงการ 
แนวทางแกไ้ข : 
จัดสรรหาประธานชุมชน 
หมายเหตุ : 

ไม่มี 

 

นายอับดุลฆอนี  อันนัศร์ 
            หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

                                                                                               ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

แบบ RM-3 





 
 

 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
ยุทธศาสตร์ที่ : 7    การพัฒนาด้านการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการ :  โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อสร้างจติส านกึที่ดีให้บุคลากรสามารถน าหลักคณุธรรม จริยธรรม ศลีธรรมจรรยา มาใช้ในการด าเนินชีวติ รับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยูร่่วมกันอยา่งมคีวามสุข 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรูด้้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ไดต้ามวัตถุประสงค์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหนา้ที่ เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
 

 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
 

ประเภทของความ
เสี่ยง 
(5) 

 

การประเมินความเสี่ยง 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับคณุธรรม 
จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเสรมิสร้างวัฒนธรรม
สุจรติ และปลูกฝังพฤติกรรม  
การปฏิบัติงานอยา่งซื่อสัตยส์ุจริต 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 
50 คน/ป ี

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่เป็นไปตามกลุม่เป้าหมาย 
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19)   
ท าให้การจัดโครงการฝึกอบรมไม่ปลอดภัย 
 

S, O 
 

2 2 ต่ า 4 

 

                                                                                                                                                               (ลงชื่อ)...........สุชีพ  เกื้อกูล.................... 

                                                                                                                                                                                                                                         (นางสุชีพ  เกื้อกูล) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
               ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

แบบ RM-1 
 



 
 

 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ยุทธศาสตร์ที่ : 7    การพัฒนาด้านการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการ :  โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายรุาชการ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  และลูกจ้างประจ า “How to  ให้มีความสุขหลังเกษียณ” 
วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจ ามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่จ าเป็นต้องทราบหลังเกษียณอายุราชการ 
                    - เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจ า มโีอกาสแลกเปลีย่นความคิดเห็นและทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่จ าเป็นต้องทราบหลังเกษียณอายุราชการแก่ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ า ได้ตามวัตถุประสงค์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหนา้ที่ เทศบาลเมืองนราธิวาส 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
 

 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
 

ประเภทของความ
เสี่ยง 
(5) 

 

การประเมินความเสี่ยง 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
และสิทธิประโยชน์ของผู้เกษียณอายุ 
ราชการ ที่จ าเป็นต้องทราบหลัง
เกษียณอายุราชการ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 
50 คน/ป ี

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่เป็นไปตาม
กลุ่มเป้าหมาย 
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19)   
ท าให้การจัดโครงการฝึกอบรมไม่ปลอดภัย 
 

S, O 2 2 ต่ า 4 

 
 

                                                                                                                                                               (ลงชื่อ)...................สุชีพ  เกื้อกูล............................. 

                                                                                                                                                                                                                                              (นางสุชีพ  เกื้อกูล) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
               ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

 

แบบ RM-1 
 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตร์ที่ : 7    การพัฒนาด้านการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการ :  โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อสร้างจติส านกึที่ดีให้บุคลากรสามารถน าหลักคณุธรรม จริยธรรม ศลีธรรมจรรยา มาใช้ในการด าเนินชีวติ รับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยูร่่วมกันอยา่งมคีวามสุข 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรูด้้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ไดต้ามวัตถุประสงค์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหนา้ที่ เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 กระบวนการ

ปฏิบัติงานโครงการ/
ขั้นตอนหลัก 

 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
(2) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(Root Cause) 

  
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการความเสี่ยง 
(มาตรการควบคุม

เพ่ิมเติม) 
 

(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

งบประมาณ 
 
 

(11) 

โอกาส 
 

 
(4) 

ผลกระทบ 
 
 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

(7) 
1. ส ารวจความ
ต้องการฝึกอบรม 
2. ก าหนดหัวข้อ
อบรม 
3.ขออนุมัติด าเนิน
โครงการและ
ค่าใช้จ่าย 
4. ท าหนังสือเชิญ
กลุ่มเป้าหมาย 
5.ติดต่อวิทยากร 
6.ด าเนินการฝึกอบรม 
7 ประเมินและ
สรุปผลพร้อมจัดท า
รายงานผลการ
ด าเนินการโครงการ 
8.เสนอรายงานต่อ
ผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

1. การด าเนินโครงการ 
ไม่เป็นไปตามแผนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
2. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่เป็นไปตาม
กลุ่มเป้าหมาย 
 
3. ผู้เข้ารับการอบรม 
บางรายป่วยด้วยโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา  
(COVID-19) 
กระทันหัน 
 

1.ได้รับแบบตอบรับการ
ส ารวจที่ส่งไปส านัก/กอง/
โรงเรียน ไม่ครบถ้วนและ
ล่าช้า 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
ไว้เดิม 
 
3. เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-
19)  ท าให้การจัดโครงการ
ฝึกอบรมไม่ปลอดภัย 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 

4 
 
 
 

4 
 
 
 

4 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 

การลดความเสี่ยง 
 
 
 
การลดความเสี่ยง 
 
 
 
การลดความเสี่ยง 
 
 

1. ก าหนดให้มีการตดิตาม
แบบตอบรับการส ารวจ
ภายใน ๒ สัปดาห ์
ภายหลังจากแจ้งเวียน 
2. ก าหนดคุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วมอบรมให้ชัดเจน 
 
 
3.มีการติดตั้งเครื่องวัด
อุณหภูมิก่อนจะเข้าร่วม
โครงการฯ หรือจัดอบรม
ให้ความรู้ผา่นช่องทาง
อื่นและจัดท าคูม่ือ 
 

30 ก.ย. 65 
 
1.นักทรัพยากรบุคคล  
2.หัวหน้าฝ่าย 
3.ผอ.กองการจ้าหน้าที ่
4.ปลดัเทศบาล 
 

20,000 

 
 

แบบ RM-2 
 
 
 



 
 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ : 7    การพัฒนาด้านการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการ :  โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายรุาชการ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  และลูกจ้างประจ า “How to  ให้มีความสุขหลังเกษียณ” 
วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจ ามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่จ าเปน็ต้องทราบหลังเกษียณอายุราชการ 
                    - เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจ า มโีอกาสแลกเปลีย่นความคิดเห็นและทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่จ าเป็นต้องทราบหลังเกษียณอายุราชการแก่ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ า ได้ตามวัตถุประสงค์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหนา้ที่ เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
(2) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(Root Cause) 

  
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการความ
เสี่ยง 

(มาตรการควบคุม
เพ่ิมเติม) 

(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

งบประมาณ 
 
 

(11) 

โอกาส 
 

 
(4) 

ผลกระทบ 
 
 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ
ความเสีย่ง 
ที่คาดหวัง 

(7) 
1. ส ารวจความต้องการ
ฝึกอบรม 
2. ก าหนดหัวข้ออบรม 
3.ขออนุมัติด าเนิน
โครงการและค่าใช้จ่าย 
4. ท าหนังสือเชิญ
กลุ่มเป้าหมาย 
5.ติดต่อวิทยากร 
6.ด าเนินการฝึกอบรม 
7 ประเมินและสรุปผล
พร้อมจัดท ารายงานผล
การด าเนินการโครงการ 
8.เสนอรายงานต่อ
ผู้บริหารและผู้ที่เกีย่วข้อง 

1. การด าเนินโครงการ
และการประสานงาน
ล่าช้า 
 
2. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่เป็นไปตาม
กลุ่มเป้าหมาย 
 
3. ผู้มีรายช่ือเข้ารับการ 
อบรมบางรายป่วยด้วยโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
(COVID-19) 
กระทันหัน 

1.ได้รับแบบตอบรับการ
ส ารวจที่ส่งไปส านัก/กอง/
โรงเรียน ไม่ครบถ้วน 
และล่าช้า 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
ไว้เดิม 
 
3. เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-
19)  ท าให้การจัดโครงการ
ฝึกอบรมไม่ปลอดภัย 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 

4 
 
 
 

4 
 
 
 

4 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 

การลดความเสี่ยง 
 
 
 
การลดความเสี่ยง 
 
 
 
การลดความเสี่ยง 
 

 

1. ก าหนดให้มีการ
ติดตามแบบตอบรบัการ
ส ารวจภายใน ๒ สัปดาห ์
ภายหลังจากแจ้งเวียน 
2. ก าหนดคุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วมอบรมให้ชัดเจน 
และหากจดัทุกปีจะได้
กลุ่มเป้าหมายเดิม  ๆ
3.มีการติดตั้งเครื่องวัด 
อุณหภูมิก่อนจะเข้า
ร่วมโครงการฯ หรือจัด
อบรมให้ความรู้ผ่าน
ช่องทางอื่นและจัดท า
คู่มือร่วมเด้วย 

31 ส.ค. 65 
 
1.นักทรัพยากรบุคคล  
2.หัวหน้าฝ่าย 
3.ผอ.กองการจ้าหน้าที ่
4.ปลดัเทศบาล 
 

60,000 

 
                                                                                                                                              (ลงชื่อ).......สชุีพ  เกื้อกูล......... 

                                                                                                                                                                                                                                           (นางสุชีพ  เกื้อกูล) 

 ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
                 ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

แบบ RM-2 
 
 
 



 
 

 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565   
 
ยุทธศาสตร์ที่ : 7    การพัฒนาด้านการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการ :  โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อสร้างจติส านกึที่ดีให้บุคลากรสามารถน าหลักคณุธรรม จริยธรรม ศลีธรรมจรรยา มาใช้ในการด าเนินชีวติ รับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยูร่่วมกันอยา่งมคีวามสุข 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรูด้้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ไดต้ามวัตถุประสงค์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหนา้ที่ เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
ปัจจัยเสี่ยง (1) 
(Risk Factor) 

 
 
 

สาเหตุของความเสี่ยง
(2) 

(Root Cause) 
 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา (5) ผู้รับ 
ผิดชอบ  

(6) 
 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ  

ควบคุมภายใน 
(3)     

 

มาตรการ  
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

(4)        
 

Q1 Q2 Q3 Q4 หมด
ไป 

คงอยู ่ ความเสี่ยง         
ที่เกิดขึ้นใหม่ ควบคุม

ได้ 
ควบคุม
ไม่ได้ 

   

1. การด าเนินโครงการและ
การประสานงานล่าช้า 
 
2. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่เป็นไปตาม
กลุ่มเป้าหมาย 
3. ผู้มีรายช่ือเข้ารับการ 
อบรมบางรายป่วยด้วยโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
(COVID-19) กะทันหัน 
จึงไม่อาจเข้ารับการ
อบรมตามก าหนด 

1.ได้รับแบบตอบรับการ
ส ารวจที่ส่งไปส านัก/กอง/
โรงเรียน ไม่ครบถ้วนและล่าช้า 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
ไว้เดิม 
3. เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  (COVID-19)  
ท าให้การจัดโครงการ
ฝึกอบรมไม่ปลอดภัย 

1.แต่งตั้งคณะท างานการ
ด าเนินโครงการและแบ่ง
หน้าที่อย่างชัดเจน 
2.ระบุกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน 
 
3.ติดตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-
19)  อย่างต่อเนื่อง 
 

1. ก าหนดให้มีการตดิตามแบบ
ตอบรับการส ารวจภายใน ๒ 
สัปดาหภ์ายหลังจากแจ้งเวียน 
2. ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วม
อบรมให้ชัดเจน 
 
3.มีการติดตั้งเครื่องวัด
อุณหภูมิก่อนจะเข้าร่วม
โครงการฯ หรือจัดอบรมให้
ความรูผ้่านช่องทางอื่นและ
จัดท าคู่มือ 

 
 

   1.นักทรัพยากรบุคคล  
2.หัวหน้าฝ่าย 
3.ผอ.กองการจ้าหน้าที ่
4.ปลดัเทศบาล 
 

สถานะ : ยอมรับได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 

 

แบบ RM-3 



 
 

 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565   
ยุทธศาสตร์ที่ : 7    การพัฒนาด้านการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการ :  โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายรุาชการ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  และลูกจ้างประจ า “How to  ให้มีความสุขหลังเกษียณ” 
วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจ ามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่จ าเป็นต้องทราบหลังเกษียณอายุราชการ 
                    - เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจ า มโีอกาสแลกเปลีย่นความคิดเห็นและทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : จัดอบรมให้ความรู้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่จ าเป็นต้องทราบหลังเกษียณอายุราชการแก่ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจ า ได้ตามวัตถุประสงค์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหนา้ที่ เทศบาลเมืองนราธิวาส 
ปัจจัยเสี่ยง  

(1) 
(Risk Factor) 

 
 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(2) 

(Root Cause) 
 

 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา (5) ผู้รับ 
ผิดชอบ  

(6) 
 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรการ  

ควบคุมภายใน 
(3)     

 

มาตรการ  
ตามแผนบริหาร 

ความเสี่ยง 
(4)        

Q1 Q2 Q3 Q4 หมด
ไป 

คงอยู ่ ความเสี่ยง         
ที่เกิดขึ้น

ใหม่ 
ควบคุม

ได้ 
ควบคุม
ไม่ได้ 

   
1. การด าเนินโครงการ
และการประสานงาน
ล่าช้า 
2. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่เป็นไปตาม
กลุ่มเป้าหมาย 
3. เข้ามีรายช่ือเข้ารับ
การ อบรมบางรายป่วย
ด้วยโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา  (COVID-19) 
กระทันหัน 
 
 

1.ได้รับแบบตอบรับการ
ส ารวจที่ส่งไปส านัก/กอง/
โรงเรียน ไม่ครบถ้วนและล่าช้า 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
ไว้เดิม 
3. เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  (COVID-19)  
ท าให้การจัดโครงการ
ฝึกอบรมไม่ปลอดภัย 

1.แต่งตั้งคณะท างานการ
ด าเนินโครงการและแบ่ง
หน้าที่อย่างชัดเจน 
2.ระบุกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน 
 
3.ติดตามสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  (COVID-19)  
อย่างต่อเนื่อง 
 

1. ก าหนดให้มีการตดิตามแบบ
ตอบรับการส ารวจภายใน ๒ 
สัปดาหภ์ายหลังจากแจ้งเวียน 
2. ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วม
อบรมให้ชัดเจน 
 
3.มีการติดตั้งเครื่องวัด
อุณหภูมิก่อนจะเข้าร่วม
โครงการฯ หรือจัดอบรมให้
ความรูผ้่านช่องทางอื่นและ
จัดท าคู่มือ 

 
 

   1.นักทรัพยากรบุคคล  
2.หัวหน้าฝ่าย 
3.ผอ.กองการจ้าหน้าที ่
4.ปลดัเทศบาล 
 

สถานะ : ยอมรับได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

     (ลงชื่อ).........สุชีพ  เกื้อกูล....... 

                                                                                                                                                                                                                                                 (นางสุชีพ  เกือ้กูล) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
                  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

แบบ RM-3 



 
 

   แบบ RM-1(1) 
ปีงบประมาณ 2565 

กองการเจ้าหน้าที่  
     แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management 
 

ยุทธศาสตร์ที่ : 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการ :  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์ 

(Strategic Risk : S) 
ด้านการด าเนินงาน 

(Operation Risk : O) 
ด้านการการเงิน 

(Financial Risk : F) 
ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบยีบ 

(Compliance Risk : C) 
1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดอบรมมีการเปลี่ยนแปลงไมเ่ป็นไป ตามวัน เวลา 
และสถานท่ี ที่ก าหนดไว้เดิม 
 
 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด--19 ที่มีการแพร่
ระบาดอยูอ่ย่างต่อเนื่อง ท าให้มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อย 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

สรุป  ไม่ต้องด าเนินการบริหารจดัการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ 

             ลงชื่อ............................................................ผู้รับผิดชอบ 
                   (...........................................................) 
              ต าแหน่ง........................................................                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 



 
 

  แบบ RM-1(1) 
                 ปีงบประมาณ 2565 

กองการเจ้าหน้าที่  
     แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management 
 

ยุทธศาสตร์ที่ : 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการ :  โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  และลูกจ้างประจ า “How to  ให้มีความสุขหลังเกษียณ” 

ล าดับ 
ความเสี่ยง ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์ 

(Strategic Risk : S) 
ด้านการด าเนินงาน 

(Operation Risk : O) 
ด้านการการเงิน 

(Financial Risk : F) 
ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบยีบ 

(Compliance Risk : C) 
1. 
  
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดอบรมมีการเปลี่ยนแปลงไมเ่ป็นไป ตามวัน เวลาและ 
สถานท่ี ที่ก าหนดไว้เดิม 
 
 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด--19 ที่มีการแพร่
ระบาดอยูอ่ย่างต่อเนื่อง ท าให้มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อย 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

สรุป  ไม่ต้องด าเนินการบริหารจดัการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ 

             ลงชื่อ............................................................ผู้รับผิดชอบ 
                   (...........................................................) 
              ต าแหน่ง........................................................               
 
 
 
 
 
 
 

 





กระบวนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย/ ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง ประเภท
โครงการ/ข้ันตอนหลัก ตัวช้ีวัด ของความเส่ียง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ จัดล าดับ

(S-O-F-C) รุนแรง ความเส่ียง
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.ประชุมวางแผนการเข้าร่วม การเข้าร่วมจัดนิทรรศการของนักเรียน ปัจจัยภายในคือสภาพของ 1.สภาพยานพาหนะไม่พร้อมส าหรับ

กิจกรรมระดับภาค ในสังกัด บุคลากรทางการศึกษา ครู ยานพาหนะไม่พร้อมในการ การเดินทางไกล

2.เสนอช่ือโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้เก่ียวข้องทางการศึกษา/ร้อยละ90 เดินทางไกล 2.มีท่ีพักให้เลือกจ านวนน้อยเน่ืองจาก

3.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจัยภายนอกคือท่ีพักมีจ านวน จัดประชุมในอ าเภอท่ีมีท่ีพักน้อยกว่า

น านักเรียน/ผู้ปกครอง/บุคลากร ครู ผู้เก่ียวข้องทางการศึกษาได้เข้าร่วม น้อย ไม่สามารถเลือกท่ีพักได้ ในตัวเมือง จ.นครศรีธรรมราช

เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน และอยู่ไกลจากสถานท่ีจัด สภาพท่ีพักไม่มีความพร้อม ไม่เอ้ือต่อ

4.สรุปและรายงานผลการจัด กิจกรรม การเข้าพักและการเตรียมตัวในการ

กิจกรรม แข่งขัน

5.รายงานผลโครงการ

กระประเมินความเส่ียง

3 4

ลงช่ือ...ธานินทร์   คงนวล.......
(นายธานินทร์   คงนวล)

แบบ RM-1

วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักการศึกษา

เทศบาลเมืองนราธิวาส
แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ :  โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ

o

                   2. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีประสบการณ์ได้ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและการจัดนิทรรศการทุกระดับ
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  : การเข้าร่วมจัดนิทรรศการของนักเรียนในสังกัด บุคลากรทางการศึกษา ครู และผู้เก่ียวข้องทางการศึกษา/ร้อยละ90 ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้เก่ียวข้องทางการศึกษา
                            ได้เข้าร่วมแข่งขัน
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์

สูง 15



กระบวนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย/ ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง ประเภท
โครงการ/ข้ันตอนหลัก ตัวช้ีวัด ของความเส่ียง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ จัดล าดับ

(S-O-F-C) รุนแรง ความเส่ียง
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.ขออนุมัติโครงการอาหารกลางวัน  โครงการอาหารกลางวัน/ร้อยละ100 อาจท าให้โรงเรียนได้รับการ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการ
2.ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการ  ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการสนับสนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร จัดท าโครงการ/ด าเนินโครงการ

จัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาไม่ครบ

พ.ศ.2560 ร้อยละ 100
3.ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย-
โครงการอาหารกลางวัน

4.ด าเนินการจ่ายเงินโครงการอาหาร

กลางวัน

5.ส่งใช้เงินยืมทดรองจ่ายโครงการ

อาหารกลางวัน

6.รายงานผลการเบิกจ่ายให้ผู้บริหาร

ทราบตามล าดับ

7.สรุป ประเมินโครงการ และจัดท า

รายงานโครงการเสนอต่อผู้บริหาร

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส่วนบริหารการศึกษา ส านักการศึกษา
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  : โครงการอาหารกลางวัน/ร้อยละ100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)

แบบ RM-1

โครงการ :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)
ยุทธศาสตร์ท่ี : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
เทศบาลเมืองนราธิวาส

(นายธานินทร์   คงนวล)
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักการศึกษา

กระประเมินความเส่ียง

ลงช่ือ....ธานินทร์   คงนวล......................

o 5 5 สูงมาก 25



กระบวนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย/ ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง ประเภท
โครงการ/ข้ันตอนหลัก ตัวช้ีวัด ของความเส่ียง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ จัดล าดับ

(S-O-F-C) รุนแรง ความเส่ียง
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.แต่งต้ังคณะกรรมการการคัดเลือก ร้อยละ100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับ โรงเรียนยืมเงินโดยไม่ส่งใช้เงิน 1.ไม่สามารถรวบรวมเอกสารท่ีเป็น

หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน- ยืมตามระยะเวลาท่ีก าหนด หลักฐานและรวบรวมลายเซ็นของ

2.เสนอโครงการต่อผู้บริหารสถาน- ศึกษา ท าให้มีผู้ยืมเงินค้างช าระเกิน นักเรียนไว้เสร็จส้ินก่อนเวลาท่ีก าหนด

ศึกษาเพ่ืออนุมัติ ก าหนด

3.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน

4.ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและตรวจ

รับทางพัสดุ

5.จ่ายหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดให้

แก่นักเรียน

6.ติดตามผลและรายงานผลการ

ด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ :   สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)

แบบ RM-1

วัตถุประสงค์ : เพ่ือด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  : โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน/ร้อยละ100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส่วนบริหารการศึกษา ส านักการศึกษา

เทศบาลเมืองนราธิวาส
แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ลงช่ือ......ธานินทร์   คงนวล.........
(นายธานินทร์   คงนวล)

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักการศึกษา

กระประเมินความเส่ียง

o 4 3 สูง 12



กระบวนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย/ ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง ประเภท
โครงการ/ข้ันตอนหลัก ตัวช้ีวัด ของความเส่ียง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ จัดล าดับ

(S-O-F-C) รุนแรง ความเส่ียง
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.เสนอโครงการต่อผู้บริหารสถาน- ร้อยละ100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับ 1.ผู้มีหน้าท่ีในการจัดท าโครง 1.เจ้าหน้าท่ีด าเนินการล่าช้า อาจด้วย
ศึกษาเพ่ือขออนุมัติ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน- การ ส่งโครงการในช่วงปลายปี สาเหตุไม่เข้าใจในระเบียบ ข้ันตอนการ

2.ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ ศึกษา งบประมาณ ท าให้เส่ียงต่อการ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง จึงท าให้การ

3.จัดท าแผนกิจกรรม เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทัน ด าเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า

4.มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ 2.การด าเนินงานไม่มีประสิทธิ- 2.ขาดการควบคุมติดตามท่ีเข้มงวด

แก่คณะท างานฝ่ายต่ายๆ ภาพ

5.จัดท าแผนกิจกรรมและด าเนินการ

ตามแผน

6.ผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตาม

การด าเนินงาน และคอยอ านวย

ความสะดวก

2 2 ต่ า 4

แบบ RM-1
เทศบาลเมืองนราธิวาส

แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ :   สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ : เพ่ือด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  : ร้อยละ100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส่วนบริหารการศึกษา ส านักการศึกษา

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักการศึกษา

ลงช่ือ.ธานินทร์   คงนวล......
(นายธานินทร์   คงนวล)

กระประเมินความเส่ียง

o



กระบวนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย/ ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง ประเภท

โครงการ/ข้ันตอนหลัก ตัวช้ีวัด ของความเส่ียง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ จัดล าดับ

(S-O-F-C) รุนแรง ความเส่ียง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.ประชุมทุกภาคส่วนเพ่ือวางแผน เด็กร่วมวาดภาพ พุทธประวัติในห้วง สถานการณ์โควิท 19 ท าให้ 1) ช่วงสถานะการณ์การแพร่เช้ือ

การด าเนินงาน วันออกพรรษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ านวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา

2.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและ (ZOOM) แบ่งเป็น 2 ระดับอายุ กิจกรรมน้อยกว่าท่ีต้ังไว้  2019 (covid-19)2)
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 10-12 ปี  และอายุ 13-15 ปี 2) กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าถึง

3.ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ การประกวดวาดภาพผ่าน

 เพ่ือเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายร่วม ระบบ (ZOOM) ได้เน่ืองจาก

กิจกรรม ไม่มีโทรศัพท์หรือไม่มีอินเทอร์เน็ต

4.เตรียมเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ คน 

ท่ีเก่ียวข้องให้พร้อม

5.ด าเนินงานตามโครงการ

6.จัดท าแบบประเมินผล

7.สรุปผลการด าเนินงานและ

รายงานผล

โครงการ :  จัดงานประเพณีชักพระ  ประจ าปี 2564
วัตถุประสงค์ :  เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  : จัดกิจกรรมวาดภาพพุทธประวัติ  ในห้วงวันออกพรรษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)

แบบ RM-1
เทศบาลเมืองนราธิวาส

แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี : 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ลงช่ือ...ธานินทร์   คงนวล......
(นายธานินทร์   คงนวล)

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักการศึกษา

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักการศึกษา ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระประเมินความเส่ียง

o 3 3 ปานกลาง 9



กระบวนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย/ ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง ประเภท

โครงการ/ข้ันตอนหลัก ตัวช้ีวัด ของความเส่ียง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ จัดล าดับ

(S-O-F-C) รุนแรง ความเส่ียง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง การด าเนินงานล่าช้า ข้อมูลท่ีจะน ามาสรุปไม่พร้อมท่ี

ประเมินคุณภาพทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง จะด าเนินงาน

ระดับเทศบาลเมืองนราธิวาส นราธิวาส

ลงช่ือ..ธานินทร์   คงนวล........
(นายธานินทร์   คงนวล)

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักการศึกษา

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์

กระประเมินความเส่ียง

o 2 2 ต่ า 4

โครงการ :  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับเทศบาลเมืองนราธิวาส

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือจัดท ารายงานสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย

                   ได้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการศึกษาให้มีการพัฒนาให้มีคุณภาพ

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  : บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส

แบบ RM-1
เทศบาลเมืองนราธิวาส

แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี : 2  ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



ปีงบประมาณ 2565

ล าดับ
ความ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
เส่ียง (Stategic Risk : S) (Operation Risk : O) (Finacial Risk : F) (Compliance Risk : C)
1 สภาพยานพาหนะเส่ือมสภาพไม่มีความพร้อมในการใช้งาน พบปัญหา 

รถเสียระหว่างเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ท่ี อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

2 ท่ีพักไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เดินทางไปร่วมแข่งขัน อยู่ไกลจากสถานท่ีจัด 
กิจกรรมมีสภาพห้องพักไม่เหมาะสม ไม่เอ้ือต่อการเข้าพักและเตรียมตัวใน

การแข่งขัน

ลงช่ือ…………...ดวงพร   คงใหม่...............
( นางดวงพร   คงใหม่ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา

สรุป มีความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk : O) ในระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้

ความเส่ียง
ความเส่ียง

แบบ RM-1(1)

ส านักการศึกษา ส่วนบริหารการศึกษา
แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเส่ียง (Risk Idintification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ท่ี : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ :  โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ



ปีงบประมาณ 2565

ล าดับ
ความ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
เส่ียง (Stategic Risk : S) (Operation Risk : O) (Finacial Risk : F) (Compliance Risk : C)
1 โรงเรียนส่งโครงการล่าช้าท าให้การท าเอกสารต้องล่าช้าตามไปด้วย 

ต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีการเบิกจ่ายเงิน

2 การจัดท าเอกสารไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด/การเสนอเอกสารไม่ 
เป็นไปตามล าดับข้ันตอนท่ีถูกต้อง

3 เจ้าหน้าท่ีท่ีจัดท าไม่มีความเข้าใจในรายละเอียดท าให้เกิดความผิดพลาดใน 
การจัดท าเอกสาร

ลงช่ือ…………....ดวงพร   คงใหม่...............
( นางดวงพร   คงใหม่ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา

แบบ RM-1(1)

ส านักการศึกษา ส่วนบริหารการศึกษา
แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเส่ียง (Risk Idintification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ท่ี : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ :   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)

ความเส่ียง
ความเส่ียง

สรุป มีความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) ในระดับท่ีเกินระดับความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเส่ียงด่วน



ปีงบประมาณ 2565

ล าดับ
ความ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
เส่ียง (Stategic Risk : S) (Operation Risk : O) (Finacial Risk : F) (Compliance Risk : C)
1 กิจกรรมการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ ยังมีผู้ยืมงินส่งใช้เงินยืมเกินก าหนด  

เวลาตามระเบียบท่ีวางไว้

ลงช่ือ………….....ดวงพร   คงใหม่..............
( นางดวงพร   คงใหม่ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา

แบบ RM-1(1)

ส านักการศึกษา ส่วนบริหารการศึกษา
แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเส่ียง (Risk Idintification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ท่ี : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ :   สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)

ความเส่ียง
ความเส่ียง

สรุป มีความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk : O) ในระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้



ปีงบประมาณ 2565

ล าดับ
ความ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
เส่ียง (Stategic Risk : S) (Operation Risk : O) (Finacial Risk : F) (Compliance Risk : C)
1 กิจกรรมการส่งโครงการเพ่ือขอนุมัติด าเนินโครงการ เบิกจ่าย สรุปลการ  

ด าเนินโครงการในภาพรวมล่าช้า ในช่วงปลายปีงบประมาณ

ลงช่ือ……………...ดวงพร   คงใหม่.............
( นางดวงพร   คงใหม่ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา

แบบ RM-1(1)

ส านักการศึกษา ส่วนบริหารการศึกษา

สรุป มีความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk : O) ในระดับท่ียอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเส่ียง

แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเส่ียง (Risk Idintification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management
ยุทธศาสตร์ท่ี : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ :   สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ความเส่ียง
ความเส่ียง



ปีงบประมาณ 2565

ล าดับ

ความ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

เส่ียง (Stategic Risk : S) (Operation Risk : O) (Finacial Risk : F) (Compliance Risk : C)
1 ในสถานะการณ์การแพร่เช้ือระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(covid-19)  ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ต้องจัดกิจกรรม

ออนไลน์ผ่านระบบ (ZOOM)  รูปแบบข้ันตอนของกิจกรรมก็ปรับเปล่ียน

ตามสถานการณ์ท่ีควรจะเป็น  เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมประเพณีชักพระ

เพ่ือลดการสัมผัส

2 กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าถึงการประกวดวาดภาพผ่านระบบ (ZOOM) 
ได้เน่ืองจากไม่มีโทรศัพท์  ไม่มีอินเทอร์เน็ต

ลงช่ือ…………....ดวงพร   คงใหม่..............
( นางดวงพร   คงใหม่ )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา

แบบ RM-1(1)

ส านักการศึกษา ฝ่ายบริหารการศึกษา

แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเส่ียง (Risk Idintification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management
ยุทธศาสตร์ท่ี : 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการ :  จัดงานประเพณีชักพระ  ประจ าปี 2564

ความเส่ียง

ความเส่ียง

สรุป มีความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk : O) ในระดับท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน



ปีงบประมาณ 2565

ล าดับ

ความ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

เส่ียง (Stategic Risk : S) (Operation Risk : O) (Finacial Risk : F) (Compliance Risk : C)
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับ 

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ลงช่ือ……….......ธานินทร์  คงนวล................
( นายธานินทร์  คงนวล )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา

แบบ RM-1(1)

ความเส่ียง

ความเส่ียง

สรุป มีความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk : O) ในระดับท่ียอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเส่ียง

ส านักการศึกษา ฝ่ายบริหารการศึกษา

แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเส่ียง (Risk Idintification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management
ยุทธศาสตร์ท่ี : 2 ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ :  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับเทศบาลเมืองนราธิวาส



กระบวนการปฏิบัติงาน ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง วิธีบริหารความเส่ียง แผนจัดการความเส่ียง ก าหนดเสร็จ/ งบประมาณ
โครงการ/ข้ันตอนหลัก (Risk Factor) (Root Cause) โอกาส ผลกระทบ ระดับความ ระดับความ (มาตรการ- ผู้รับผิดชอบ

รุนแรง เส่ียงท่ีคาดหวัง ควบคุมเพ่ิมเติม)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.ประชุมวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรม ปัจจัยภายในคือสภาพของ 1.สภาพยานพาหนะ 1.ตรวจเช็คสภาพ 1.ตรวจเช็คสภาพ ส านัก

ระดับภาค ยานพาหนะไม่พร้อมใน ไม่พร้อมส าหรับการเดิน- ยานพาหนะให้พร้อม ยานพาหนะให้พร้อม การศึกษา

2.เสนอช่ือโครงการเพ่ือขออนุมัติ การเดินทางไกล ทางไกล ก่อนออกเดินทาง ก่อนออกเดินทาง

3.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปัจจัยภายนอกคือท่ีพักมี 2.มีท่ีพักให้เลือกจ านวน 2.หาข้อมูลท่ีพักท่ีมี 2.หาข้อมูลท่ีพักท่ีมี

น านักเรียน/ผู้ปกครอง/บุคลากร จ านวนน้อย ไม่สามารถ น้อยเน่ืองจากจัดประชุม ความพร้อมมีระยะ ความพร้อมมีระยะ

เข้าร่วมกิจกรรม เลือกท่ีพักได้และอยู่ไกล ในอ าเภอท่ีมีท่ีพักน้อยกว่า ทางใกล้กับสถานท่ี ทางใกล้กับสถานท่ี

4.สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม จากสถานท่ีจัดกิจกรรม ในตัวเมือง จ.นครศรีธรรม- จัดกิจกรรมและเอ้ือ จัดกิจกรรมและเอ้ือ

5.รายงานผลโครงการ ราช และ สภาพท่ีพักไม่มี ต่อการเตรียมตัวใน ต่อการเตรียมตัวใน

ความพร้อม ไม่เอ้ือต่อการ การแข่งขัน การแข่งขัน

เข้าพักและเตรียมตัวใน

การแข่งขัน

แบบ RM-2

                            ได้เข้าร่วมแข่งขัน

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา

3 4 15 5-9

(นายธานินทร์    คงนวล)
ลงช่ือ...ธานินทร์    คงนวล.....

การประเมินความเส่ียง

เทศบาลเมืองนราธิวาส

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์

แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  : การเข้าร่วมจัดนิทรรศการของนักเรียนในสังกัด บุคลากรทางการศึกษา ครู และผู้เก่ียวข้องทางการศึกษา/ร้อยละ90 ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้เก่ียวข้องทางการศึกษา
                   2. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีประสบการณ์ได้ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและการจัดนิทรรศการทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ท่ี : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ :  โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ
วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



กระบวนการปฏิบัติงาน ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง วิธีบริหารความเส่ียง แผนจัดการความเส่ียง ก าหนดเสร็จ/ งบประมาณ
โครงการ/ข้ันตอนหลัก (Risk Factor) (Root Cause) โอกาส ผลกระทบ ระดับความ ระดับความ (มาตรการ- ผู้รับผิดชอบ

รุนแรง เส่ียงท่ีคาดหวัง ควบคุมเพ่ิมเติม)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.ขออนุมัติโครงการอาหารกลางวัน อาจท าให้โรงเรียนได้รับ บุคลากรขาดความรู้ความ 5 5 25 5-9 1.ก าชับ ก ากับ ดูแล ส านัก  - 
2.ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เข้าใจในการจัดท าโครงการ ผู้รับผิดชอบในการ การศึกษา

จัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ บริหารสถานศึกษาไม่ครบ และด าเนินโครงการ จัดท าเอกสาร

พ.ศ.2560 ร้อยละ 100 ยอดเงินงบประมาณ

3.ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย- ท่ีจะเบิกจ่ายให้

โครงการอาหารกลางวัน ถูกต้อง

4.ด าเนินการจ่ายเงินโครงการอาหาร 2.จัดอบรมแก่ผู้รับ

กลางวัน ผิดชอบในการจัดท า

5.ส่งใช้เงินยืมทดรองจ่ายโครงการ เอกสารอย่างเร่งด่วน

อาหารกลางวัน 3.จัดท าคู่มือปฏิบัติ

6.รายงานผลการเบิกจ่ายให้ผู้บริหาร งานเร่ืองการเบิกจ่าย

ทราบตามล าดับ ซ่ึงประกอบด้วย 

7.สรุป ประเมินโครงการ และจัดท า ระเบียบ,แบบฟอร์ม,
รายงานโครงการเสนอต่อผู้บริหาร วิธีการเสนอเอกสาร,

การเบิกจ่าย ฯลฯ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส่วนบริหารการศึกษา ส านักการศึกษา

การประเมินความเส่ียง

ลงช่ือ..ธานินทร์    คงนวล.....

โครงการ :   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)
วัตถุประสงค์ :   เพ่ือด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  :  โครงการอาหารกลางวัน/ร้อยละ100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

แบบ RM-2
เทศบาลเมืองนราธิวาส

แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(นายธานินทร์    คงนวล)
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา



กระบวนการปฏิบัติงาน ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง วิธีบริหารความเส่ียง แผนจัดการความเส่ียง ก าหนดเสร็จ/ งบประมาณ

โครงการ/ข้ันตอนหลัก (Risk Factor) (Root Cause) โอกาส ผลกระทบ ระดับความ ระดับความ (มาตรการ- ผู้รับผิดชอบ

รุนแรง เส่ียงท่ีคาดหวัง ควบคุมเพ่ิมเติม)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.แต่งต้ังคณะกรรมการการคัดเลือก โรงเรียนยืมเงินโดยไม่ส่ง 1.ไม่สามารถรวบรวม 1.ทบทวนความรู้- 1.สร้างจิตส านึกให้แก่ ส านัก  - 
หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ใช้เงินยืมตามระยะเวลาท่ี เอกสารท่ีเป็นหลักฐานและ เร่ืองระเบียบในการ บุคลากรในองค์กร การศึกษา

2.เสนอโครงการต่อผู้บริหารสถาน- ก าหนด ท าให้มีผู้ยืมเงิน รวบรวมลายเซ็นของ ยืม-คืน เงินทดรอง

ศึกษาเพ่ืออนุมัติ ค้างช าระเกินก าหนด นักเรียนไว้เสร็จส้ินก่อน ราชการ การส่งใช้เงิน

3.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เวลาท่ีก าหนด ยืม

4.ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและตรวจ 2.เพ่ิมความเข้มงวด

รับทางพัสดุ ในการก ากับติดตาม

5.จ่ายหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดให้ การใช้เงินให้มีการจัด

แก่นักเรียน ใช้เงินและเตรียมเอก

6.ติดตามผลและรายงานผลการ สารให้แล้วเสร็จก่อน

ด าเนินงาน ถึงเวลาท่ีก าหนด

ตามระเบียบ

ยุทธศาสตร์ท่ี : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)
วัตถุประสงค์ :   เพ่ือด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)

แบบ RM-2
เทศบาลเมืองนราธิวาส

แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา

การประเมินความเส่ียง

4 3 12 5-9

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  : โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน/ร้อยละ100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส่วนบริหารการศึกษา ส านักการศึกษา

ลงช่ือ...ธานินทร์    คงนวล.........
(นายธานินทร์    คงนวล)



กระบวนการปฏิบัติงาน ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง วิธีบริหารความเส่ียง แผนจัดการความเส่ียง ก าหนดเสร็จ/ งบประมาณ

โครงการ/ข้ันตอนหลัก (Risk Factor) (Root Cause) โอกาส ผลกระทบ ระดับความ ระดับความ (มาตรการ- ผู้รับผิดชอบ

รุนแรง เส่ียงท่ีคาดหวัง ควบคุมเพ่ิมเติม)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.เสนอโครงการต่อผู้บริหารสถาน- 1.ผู้มีหน้าท่ีในการจัดท า 1.เจ้าหน้าท่ีด าเนินการ 1.ทบทวนความรู้- 1.สร้างจิตส านึกให้แก่ ส านัก  - 
ศึกษาเพ่ือขออนุมัติ โครงการ ส่งโครงการใน ล่าช้า อาจด้วยสาเหตุ เร่ืองระเบียบและ บุคลากรในองค์กร การศึกษา

2.ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ ช่วงปลายปีงบประมาณ ไม่เข้าใจในระเบียบ ข้ันตอนในการปฏิบัติ

3.จัดท าแผนกิจกรรม ท าให้เส่ียงต่อการเบิกจ่าย ข้ันตอนการปฏิบัติงานอย่าง งานให้กับบุคลากร

4.มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ งบประมาณไม่ทัน ถูกต้อง จึงท าให้การ ภายในองค์กร

แก่คณะท างานฝ่ายต่ายๆ 2.การด าเนินงานไม่มี ด าเนินงานเป็นไปด้วยความ 2.เพ่ิมความเข้มงวด

5.จัดท าแผนกิจกรรมและด าเนินการ ประสิทธิภาพ ล่าช้า ในการก ากับ ติดตาม

ตามแผน 2.ขาดการควบคุมติดตามท่ี การปฏิบัติงานของ

6.ผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตาม เข้มงวด บุคลากรในองค์กร

การด าเนินงาน และคอยอ านวย ให้ปฏิบัติตาม

ความสะดวก ระเบียบ ข้ันตอน

ท่ีถูกต้องและรวดเร็ว

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :   เพ่ือด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  : ร้อยละ100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส่วนบริหารการศึกษา ส านักการศึกษา

แบบ RM-2
เทศบาลเมืองนราธิวาส

แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลงช่ือ....ธานินทร์    คงนวล......
(นายธานินทร์    คงนวล)

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา

การประเมินความเส่ียง

2 2 4 1-4



กระบวนการปฏิบัติงาน ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง วิธีบริหารความเส่ียง แผนจัดการความเส่ียง ก าหนดเสร็จ/ งบประมาณ

โครงการ/ข้ันตอนหลัก (Risk Factor) (Root Cause) โอกาส ผลกระทบ ระดับความ ระดับความ (มาตรการ- ผู้รับผิดชอบ

รุนแรง เส่ียงท่ีคาดหวัง ควบคุมเพ่ิมเติม)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.ประชุมทุกภาคส่วนเพ่ือวางแผน สถานการณ์โควิท 19 1) ช่วงสถานะการณ์การ จัดสถานท่ีบริการ จัดสถานท่ีบริการ ส านัก  - 
การด าเนินงาน ท าให้จ านวนกลุ่ม แพร่เช้ือระบาดของ อินเทอร์เน็ตความเร็ว อินเทอร์เน็ตความเร็ว การศึกษา

2.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและ เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม  โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา สูงส าหรับผู้ท่ีสนใจ สูงส าหรับผู้ท่ีสนใจ

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน น้อยกว่าท่ีต้ังไว้ 2019 (covid-19)2) สามารถเข้าร่วม สามารถเข้าร่วม

3.ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ 2) กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ กิจกรรมประกวด กิจกรรมประกวด

 เพ่ือเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายร่วม เข้าถึงการประกวดวาดภาพ วาดภาพผ่านระบบ วาดภาพผ่านระบบ

กิจกรรม ผ่านระบบ (ZOOM)  (ZOOM)  (ZOOM) 
4.เตรียมเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ คน  ได้เน่ืองจากไม่มีโทรศัพท์ เช่นการจัดสถาน เช่นการจัดสถาน

ท่ีเก่ียวข้องให้พร้อม หรือไม่มีอินเทอร์เน็ต ศึกษาในสังกัด ศึกษาในสังกัด

5.ด าเนินงานตามโครงการ จ านวน 3 แห่ง จ านวน 3 แห่ง

6.จัดท าแบบประเมินผล เพ่ือเป็นจุดบริการ เพ่ือเป็นจุดบริการ

7.สรุปผลการด าเนินงานและ

รายงานผล

วัตถุประสงค์ :  เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  : จัดกิจกรรมวาดภาพพุทธประวัติ  ในห้วงวันออกพรรษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักการศึกษา ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองนราธิวาส
แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี : 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการ :  จัดงานประเพณีชักพระ  ประจ าปี 2564

แบบ RM-2

ลงช่ือ..ธานินทร์    คงนวล.....
(นายธานินทร์    คงนวล)

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา

การประเมินความเส่ียง

3 3 9 1-4



กระบวนการปฏิบัติงาน ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง วิธีบริหารความเส่ียง แผนจัดการความเส่ียง ก าหนดเสร็จ/ งบประมาณ

โครงการ/ข้ันตอนหลัก (Risk Factor) (Root Cause) โอกาส ผลกระทบ ระดับความ ระดับความ (มาตรการ- ผู้รับผิดชอบ

รุนแรง เส่ียงท่ีคาดหวัง ควบคุมเพ่ิมเติม)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานล่าช้า ข้อมูลท่ีจะน ามาสรุปไม่ เตรียมข้อมูลให้ เตรียมข้อมูลให้ ส านัก 20,000
ประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับ พร้อมท่ีจะด าเนินการ พร้อมส าหรับ พร้อมส าหรับ การศึกษา

เทศบาลเมืองนราธิวาส การด าเนินการ การด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี : 2  ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลงช่ือ......ธานินทร์    คงนวล..........
(นายธานินทร์    คงนวล)

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์

การประเมินความเส่ียง

2 2 4 1-4

โครงการ :  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับเทศบาลเมืองนราธิวาส

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือจัดท ารายงานสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย

                   ได้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการศึกษาให้มีการพัฒนาให้มีคุณภาพ

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  : บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส

แบบ RM-2
เทศบาลเมืองนราธิวาส

แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565



ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง ผู้รับ
มาตรการควบคุม มาตรการตามแผน Q1 Q2 Q3 Q4 ผิดชอบ ความเส่ียง

ภายใน ความเส่ียง ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ ท่ีเกิดข้ึนใหม่
(1) (2) (3) (4) (6) 

ปัจจัยภายในคือสภาพของ 1.สภาพยานพาหนะไม่พร้อมส าหรับ 1.ตรวจเช็คสภาพ 1.ตรวจเช็คสภาพ ไม่มีความเส่ียง

ยานพาหนะไม่พร้อมในการ การเดินทางไกล ยานพาหนะให้พร้อม ยานพาหนะให้พร้อม ท่ีเกิดข้ึนใหม่

เดินทางไกล 2.มีท่ีพักให้เลือกจ านวนน้อยเน่ืองจาก ก่อนออกเดินทาง ก่อนออกเดินทาง

ปัจจัยภายนอกคือท่ีพักมีจ านวน จัดประชุมในอ าเภอท่ีมีท่ีพักน้อยกว่า 2.หาข้อมูลท่ีพักท่ีมี 2.หาข้อมูลท่ีพักท่ีมี

น้อย ไม่สามารถเลือกท่ีพักได้ ในตัวเมือง จ.นครศรีธรรมราช ความพร้อมมีระยะ ความพร้อมมีระยะ

และอยู่ไกลจากสถานท่ีจัด สภาพท่ีพักไม่มีความพร้อม ไม่เอ้ือต่อ ทางใกล้กับสถานท่ี ทางใกล้กับสถานท่ี ส านัก

กิจกรรม การเข้าพักและการเตรียมตัวในการ จัดกิจกรรมและเอ้ือ จัดกิจกรรมและเอ้ือ การศึกษา

แข่งขัน ต่อการเตรียมตัวใน ต่อการเตรียมตัวใน

การแข่งขัน การแข่งขัน

สภาพเหมาะสม พร้อมใช้งาน

แบบ RM-3
เทศบาลเมืองนราธิวาส

แผนรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ :  โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ

2.วางแผนหาข้อมูลท่ีพักอย่างละเอียดรอบคอบ

หมายเหตุ : สามารถควบคุมความเส่ียงได้

และด าเนินการจองท่ีพักท่ีมีความพร้อมก่อนท่ีพัก

สถานะความเส่ียง (7)



คงอยู่

วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                   2. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีประสบการณ์ได้ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและการจัดนิทรรศการทุกระดับ
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  : การเข้าร่วมจัดนิทรรศการของนักเรียนในสังกัด บุคลากรทางการศึกษา ครู และผู้เก่ียวข้องทางการศึกษา/ร้อยละ90 ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้เก่ียวข้องทางการศึกษา
                            ได้เข้าร่วมแข่งขัน
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์

การด าเนินการตามมาตรการป้องกัน ระยะเวลา (5)

แนวทางแก้ไข :

จะเต็ม

หมดไป

สถานะ : ด าเนินการแล้วเสร็จ

2.สภาพท่ีพักไม่มีความพร้อม ไม่เอ้ือต่อการ

เข้าพักและการเตรียมตัวในการแข่งขัน

ปัญหาอุปสรรค :
1.ยานพาหนะเส่ือมสภาพและเกิดการช ารุดใน

ระหว่างการเดินทาง

1. ตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดิน

ทางหรืออาจพิจารณาในการเช่าเหมารถท่ีมี

ลงช่ือ..ธานินทร์    คงนวล........
 ( นายธานินทร์    คงนวล )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักการศึกษา



ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง ผู้รับ
มาตรการควบคุม มาตรการตามแผน Q1 Q2 Q3 Q4 ผิดชอบ ความเส่ียง

ภายใน ความเส่ียง ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ ท่ีเกิดข้ึนใหม่

(1) (2) (3) (4) (6) 

อาจท าให้โรงเรียนได้รับ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการ 1.ก าชับ ก ากับ ดูแล 1.ก าชับ ก ากับ ดูแล ส านัก  - 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ จัดท าโครงการ/ด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบในการ ผู้รับผิดชอบในการ การศึกษา

บริหารสถานศึกษาไม่ครบ จัดท าเอกสาร จัดท าเอกสาร

ร้อยละ 100 ยอดเงินงบประมาณ ยอดเงินงบประมาณ

ท่ีจะเบิกจ่ายให้ ท่ีจะเบิกจ่ายให้

ถูกต้อง ถูกต้อง

2.จัดอบรมแก่ผู้รับ 2.จัดอบรมแก่ผู้รับ

ผิดชอบในการจัดท า ผิดชอบในการจัดท า

เอกสารอย่างเร่งด่วน เอกสารอย่างเร่งด่วน

3.จัดท าคู่มือปฏิบัติ 3.จัดท าคู่มือปฏิบัติ

งานเร่ืองการเบิกจ่าย งานเร่ืองการเบิกจ่าย

ซ่ึงประกอบด้วย ซ่ึงประกอบด้วย 

ระเบียบ,แบบฟอร์ม, ระเบียบ,แบบฟอร์ม,
วิธีการเสนอเอกสาร, วิธีการเสนอเอกสาร,
การเบิกจ่าย ฯลฯ การเบิกจ่าย ฯลฯ

แบบ RM-3
เทศบาลเมืองนราธิวาส

แผนรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)

กอบด้วย ระเบียบ,แบบฟอร์ม,วิธีการเสนอเอกสาร

การเบิกจ่าย,การสรุปและการจัดเก็บเอกสาร

การด าเนินการตามมาตรการป้องกัน ระยะเวลา (5) สถานะความเส่ียง (7)

หมดไป
คงอยู่

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  : โครงการอาหารกลางวัน/ร้อยละ100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารการศึกษา ส านักการศึกษา

อย่างเร่งด่วน

ลงช่ือ..ธานินทร์    คงนวล....
 ( นายธานินทร์    คงนวล )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักการศึกษา

   

สถานะ : ด าเนินการแล้วเสร็จ

ปัญหาอุปสรรค :
1.บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจใน

การจัดท าโครงการ/ด าเนินโครงการ

แนวทางแก้ไข :
1.ก าชับ ก ากับ ดูแล ผู้รับผิดชอบในการจ าท า

เอกสารยอดเงินงบประมาณท่ีจะเบิกจ่ายให้

ถูกต้อง

2.จัดอบรมแก่ผู้รัผิดชอบในการจัดท าเอกสาร

3.จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเร่ืองการเบิกจ่าย ซ่ึงประ-

หมายเหตุ : สามารถควบคุมความเส่ียงได้



ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง ผู้รับ
มาตรการควบคุม มาตรการตามแผน Q1 Q2 Q3 Q4 ผิดชอบ ความเส่ียง

ภายใน ความเส่ียง ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ ท่ีเกิดข้ึนใหม่

(1) (2) (3) (4) (6) 

โรงเรียนยืมเงินโดยไม่ส่ง 1.ไม่สามารถรวบรวมเอกสารท่ีเป็น 1.ทบทวนความรู้- 1.ทบทวนความรู้- ส านัก ไม่มี

ใช้เงินยืมตามระยะเวลาท่ี หลักฐานและรวบรวมลายเซ็นของ เร่ืองระเบียบในการ เร่ืองระเบียบในการ การศึกษา

ก าหนด ท าให้มีผู้ยืมเงิน นักเรียนไว้เสร็จส้ินก่อนเวลาท่ีก าหนด ยืม-คืน เงินทดรอง ยืม-คืน เงินทดรอง

ค้างช าระเกินก าหนด ราชการ การส่งใช้เงิน ราชการ การส่งใช้เงิน

ยืม ยืม

2.เพ่ิมความเข้มงวด 2.เพ่ิมความเข้มงวด

ในการก ากับติดตาม ในการก ากับติดตาม

การใช้เงินให้มีการจัด การใช้เงินให้มีการจัด

ใช้เงินและเตรียมเอก ใช้เงินและเตรียมเอก

สารให้แล้วเสร็จก่อน สารให้แล้วเสร็จก่อน เงินและเตรียมเอกสารให้แล้วเสร็จก่อนระยะเวลา

ถึงเวลาท่ีก าหนด ถึงเวลาท่ีก าหนด

ตามระเบียบ ตามระเบียบ

3.สร้างจิตส านึกให้ 3.สร้างจิตส านึกให้

บุคลากรในองค์กร บุคลากรในองค์กร

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักการศึกษา

 ( นายธานินทร์    คงนวล )

แบบ RM-3
เทศบาลเมืองนราธิวาส

แผนรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี : 2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ :   สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)

การด าเนินการตามมาตรการป้องกัน ระยะเวลา (5) สถานะความเส่ียง (7)

หมดไป
คงอยู่

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  : โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน/ร้อยละ100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส่วนบริหารการศึกษา ส านักการศึกษา

หมายเหตุ : สามารถควบคุมความเส่ียงได้

ลงช่ือ..ธานินทร์    คงนวล....

   

สถานะ : ด าเนินการแล้วเสร็จ

ปัญหาอุปสรรค :
1.ผู้รับผิดชอบโครงการขาดความรู้ ความเข้าใจ

ในเร่ืองระเบียบการ ยืม-คืน เงินทดรองของ

ราชการ

แนวทางแก้ไข :
1.ทบทวนความรู้เร่ืองระเบียบในการ ยืม-คืน 

เงินทดรองราชการและการส่งใช้เงินยืม

2.เพ่ิมความเข้มงวดในการก ากับติดตามการใช้

ท่ีก าหนด

3.สร้างจิตส านึกให้กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน

องค์กร



ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง ผู้รับ
มาตรการควบคุม มาตรการตามแผน Q1 Q2 Q3 Q4 ผิดชอบ ความเส่ียง

ภายใน ความเส่ียง ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ ท่ีเกิดข้ึนใหม่

(1) (2) (3) (4) (6) 
1.ผู้มีหน้าท่ีในการจัดท าโครง 1.เจ้าหน้าท่ีด าเนินการล่าช้าอาจด้วย 1.ทบทวนความรู้- 1.ทบทวนความรู้- ส านัก ไม่มี
การ ส่งโครงการในช่วงปลายปี สาเหตุท่ีไม่เข้าใจในระเบียบ ข้ันตอน เร่ืองระเบียบและ เร่ืองระเบียบและ การศึกษา

งบประมาณ ท าให้เส่ียงต่อการ การปฏิบัติงานอย่างถูกต้องจึงท าให้ ข้ันตอนในการปฏิบัติ ข้ันตอนในการปฏิบัติ

เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทัน การด าเนินงานล่าช้า งานให้กับบุคลากร งานให้กับบุคลากร

2.การด าเนินงานไม่มีประสิทธิ- 2.ขาดการควบคุมติดตามท่ีเข้มงวด ภายในองค์กร ภายในองค์กร

ภาพ 2.เพ่ิมความเข้มงวด 2.เพ่ิมความเข้มงวด

ในการก ากับ ติดตาม ในการก ากับ ติดตาม

การปฏิบัติงานของ การปฏิบัติงานของ

บุคลากรในองค์กร บุคลากรในองค์กร

ให้ปฏิบัติตาม ให้ปฏิบัติตาม ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบ ข้ันตอน ระเบียบ ข้ันตอน

ท่ีถูกต้องและรวดเร็ว ท่ีถูกต้องและรวดเร็ว

แบบ RM-3

หมายเหตุ : สามารถควบคุมความเส่ียงได้

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  : ร้อยละ100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส่วนบริหารการศึกษา ส านักการศึกษา

เทศบาลเมืองนราธิวาส
แผนรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี : 2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ :   สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

1.ผู้รับผิดชอบโครงการขาดความรู้ ความเข้าใจ

ในเร่ืองระเบียบ และข้ันตอนการปฏิบัติงานท าให้

การฏิบัติงานล่าช้า

แนวทางแก้ไข :
1.ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองระเบียบและ

ข้ันตอนการปฏิบัติงานกับบุคลากรภายในองค์กร

2.เพ่ิมความเข้มงวดในการก ากับติดตามการ

ระเบียบ ข้ันตอน ท่ีถูกต้อง และรวดเร็ว

ลงช่ือ....ธานินทร์    คงนวล...
 ( นายธานินทร์    คงนวล )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักการศึกษา

การด าเนินการตามมาตรการป้องกัน ระยะเวลา (5) สถานะความเส่ียง (7)

หมดไป
คงอยู่



สถานะ : ด าเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหาอุปสรรค :



ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง ผู้รับ

มาตรการควบคุม มาตรการตามแผน Q1 Q2 Q3 Q4 ผิดชอบ ความเส่ียง

ภายใน ความเส่ียง ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ ท่ีเกิดข้ึนใหม่

(1) (2) (3) (4) (6) 

สถานการณ์โควิท 19 1) ช่วงสถานะการณ์การ จัดสถานท่ีบริการ จัดสถานท่ีบริการ ส านัก ไมมี

ท าให้จ านวนกลุ่ม แพร่เช้ือระบาดของ อินเทอร์เน็ตความเร็ว อินเทอร์เน็ตความเร็ว การศึกษา

เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม  โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา สูงส าหรับผู้ท่ีสนใจ สูงส าหรับผู้ท่ีสนใจ

น้อยกว่าท่ีต้ังไว้ 2019 (covid-19)2) สามารถเข้าร่วม สามารถเข้าร่วม

2) กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ กิจกรรมประกวด กิจกรรมประกวด

เข้าถึงการประกวดวาดภาพ วาดภาพผ่านระบบ วาดภาพผ่านระบบ

ผ่านระบบ (ZOOM)  (ZOOM)  (ZOOM) 
 ได้เน่ืองจากไม่มีโทรศัพท์ เช่นการจัดสถาน เช่นการจัดสถาน

หรือไม่มีอินเทอร์เน็ต ศึกษาในสังกัด ศึกษาในสังกัด

จ านวน 3 แห่ง จ านวน 3 แห่ง

เพ่ือเป็นจุดบริการ เพ่ือเป็นจุดบริการ

แบบ RM-3
เทศบาลเมืองนราธิวาส

แผนรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี : 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการ :  จัดงานประเพณีชักพระ  ประจ าปี 2564
วัตถุประสงค์ :  เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  : จัดกิจกรรมวาดภาพพุทธประวัติ  ในห้วงวันออกพรรษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)

หมดไป
คงอยู่



สถานะ : ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

ปัญหาอุปสรรค : จ านวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

กิจกรรมน้อยกว่าท่ีต้ังไว้

แนวทางแก้ไข :
1.เพ่ิมรุ่นอายุกลุ่มเป้าหมาย

2.จัดให้บริการ ATK  ฟรี  ส าหรับผู้สมัครเข้าร่วม

กิจกรรมประกวดวาดภาพผ่านระบบ (ZOOM
ก่อนเข้าใช้สถานท่ีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

3. มีการจัดสถานท่ีเว้นระยะห่างป้องกันการ

 โดยใช้ฉากก้ันผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ลงช่ือ.....ธานินทร์    คงนวล....
 ( นายธานินทร์    คงนวล )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักการศึกษา

แพร่เช้ือระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักการศึกษา ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การด าเนินการตามมาตรการป้องกัน ระยะเวลา (5) สถานะความเส่ียง (7)



ปัจจัยเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง ผู้รับ

มาตรการควบคุม มาตรการตามแผน Q1 Q2 Q3 Q4 ผิดชอบ ความเส่ียง

ภายใน ความเส่ียง ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ ท่ีเกิดข้ึนใหม่

(1) (2) (3) (4) (6) 

การด าเนินงานล่าช้า ข้อมูลท่ีจะน ามาสรุปไม่พร้อมท่ี เตรียมข้อมูลให้ เตรียมข้อมูลให้ ส านัก ไม่มี

จะด าเนินงาน พร้อมส าหรับ พร้อมส าหรับ การศึกษา

การด าเนินการ การด าเนินการ

ลงช่ือ...ธานินทร์    คงนวล.....
 ( นายธานินทร์    คงนวล )

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักการศึกษา

                 ได้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการศึกษาให้มีการพัฒนาให้มีคุณภาพ

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  : บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์

การด าเนินการตามมาตรการป้องกัน ระยะเวลา (5) สถานะความเส่ียง (7)

หมดไป
คงอยู่



สถานะ : ด าเนินการแล้วเสร็จ

ปัญหาอุปสรรค :  ข้อมูลท่ีจะน ามาสรุปไม่พร้อมท่ี

จะด าเนินการ

แนวทางแก้ไข : เตรียมข้อมูลให้พร้อมส าหรับการ

ด าเนินการ

แบบ RM-3
เทศบาลเมืองนราธิวาส

แผนรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี : 2 ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ :   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับเทศบาลเมืองนราธิวาส

วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดท ารายงานสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย



 รอบ 6 เดือน
โครงการ :  โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ  รอบ 9 เดือน
วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รอบ 12 เดือน

รหัส ระบุปัจจัยเส่ียง มาตรการจัดการ เป้าหมาย/ผลส าเร็จ ระยะเวลา ร้อยละ ผลการด าเนินการ เอกสาร/ ปัญหาและ
ปัจจัยเส่ียง ความเส่ียง ของการจัดการความเส่ียง ท่ีก าหนด ความคืบหน้า หลักฐาน แนวทางการแก้ไข

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ปัจจัยภายในคือสภาพของ 1.ตรวจเช็คสภาพ 1.มีพาหนะส าหรับเดินทางไปเข้าร่วม 15-19 100% บรรลุตามเป้าหมาย  - ปัญหาอุปสรรค :
ยานพาหนะไม่พร้อมในการ ยานพาหนะให้พร้อม การแข่งขันฯท่ีมีสภาพพร้อมใช้งานและ  ก.ค. 2565 สามารถควบคุมความเส่ียง 1.ยานพาหนะเส่ือมสภาพและเกิด

เดินทางไกล ก่อนออกเดินทาง ไม่เกิดปัญหาการช ารุดระหว่างการ ได้ การช ารุดในระหว่างเดินทาง

ปัจจัยภายนอกคือท่ีพักมีจ านวน 2.หาข้อมูลท่ีพักท่ีมี เดินทาง 2.สภาพท่ีพักไม่มีความพร้อม

น้อย ไม่สามารถเลือกท่ีพักได้ ความพร้อมมีระยะ 2.ท่ีพักท่ีมีความพร้อม มีระยะทาง อยู่ไกลจากสถานท่ีจัดกิจกรรม

และอยุ่ไกลจากสถานท่ีจัด ทางใกล้กับสถานท่ี ใกล้กับสถานท่ีจัดกิจกรรมและเอ้ือต่อ ไม่เอ้ือต่อการเข้าพักและเตรียม

กิจกรรม จัดกิจกรรมและเอ้ือ การเตรียมตัวในการแข่งขัน ตัวในการแข่งขัน

ต่อการเตรียมตัวใน แนวทางแก้ไข : 
การแข่งขัน 1. ตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดิน

ทางหรืออาจพิจารณาในการเช่า

เหมารถท่ีมีสภาพเหมาะสม 

พร้อมใช้งาน

2.วางแผนหาข้อมูลท่ีพักอย่าง

ละเอียดรอบคอบ

และด าเนินการจองท่ีพักท่ีมีความ

พร้อมก่อนท่ีพักจะเต็ม

แบบ RM-4
แบบการติดตามผลการบริหารความเส่ียงโครงการ

ตามแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

o

                   2. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีประสบการณ์ได้ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและการจัดนิทรรศการทุกระดับ
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  : การเข้าร่วมจัดนิทรรศการของนักเรียนในสังกัด บุคลากรทางการศึกษา ครู และผู้เก่ียวข้องทางการศึกษา/ร้อยละ90 ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้เก่ียวข้องทางการศึกษา
                            ได้เข้าร่วมแข่งขัน
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์

ยุทธศาสตร์ท่ี : 2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต



 รอบ 6 เดือน

 รอบ 9 เดือน

 รอบ 12 เดือน

     การปกครองท้องถ่ิน)

รหัส ระบุปัจจัยเส่ียง มาตรการจัดการ เป้าหมาย/ผลส าเร็จ ระยะเวลา ร้อยละ ผลการด าเนินการ เอกสาร/ ปัญหาและ

ปัจจัยเส่ียง ความเส่ียง ของการจัดการความเส่ียง ท่ีก าหนด ความคืบหน้า หลักฐาน แนวทางการแก้ไข

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
อาจท าให้โรงเรียนได้รับ 1.ก าชับ ก ากับ ดูแล บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีจัดท าโครงการ/ 1 ต.ค. 64 - 80% 1.จ านวนโรงเรียนท่ีท าการ  - 1.วางแผนในการจัดอบรม การท า

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ผู้รับผิดชอบในการ ด าเนินโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ 30-ก.ย.-65 เบิกจ่ายล่าช้า มีจ านวน เอกสารแก้ผู้รับผิดชอบใน

บริหารสถานศึกษาไม่ครบ จัดท าเอกสาร ในการจัดท าโครงการ ด าเนินโครงการ ลดลง ปีงบประมาณถัดไปก่อนการเปิด

ร้อยละ 100 ยอดเงินงบประมาณ อย่างถูกต้อง ท าให้โรงเรียนได้รับเงิน 2.ผู้รับผิดชอบงานเข้าใจ ภาคเรียน

ท่ีจะเบิกจ่ายให้ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร- ระบบการท าการเบิกจ่าย 2.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน

ถูกต้อง สถานศึกษาครบร้อยละ 100 เงินค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้รับผิดชอบงาน

2.จัดอบรมแก่ผู้รับ เป็นอย่างดี

ผิดชอบในการจัดท า

เอกสารอย่างเร่งด่วน

3.จัดท าคู่มือปฏิบัติ

งานเร่ืองการเบิกจ่าย

ซ่ึงประกอบด้วย 

ระเบียบ,แบบฟอร์ม,
วิธีการเสนอเอกสาร,
การเบิกจ่าย ฯลฯ

แบบ RM-4
แบบการติดตามผลการบริหารความเส่ียงโครงการ

ตามแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  : โครงการอาหารกลางวัน/ร้อยละ100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารการศึกษา ส านักการศึกษา

o

ยุทธศาสตร์ท่ี : 2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริม-



 รอบ 6 เดือน

 รอบ 9 เดือน

 รอบ 12 เดือน

รหัส ระบุปัจจัยเส่ียง มาตรการจัดการ เป้าหมาย/ผลส าเร็จ ระยะเวลา ร้อยละ ผลการด าเนินการ เอกสาร/ ปัญหาและ

ปัจจัยเส่ียง ความเส่ียง ของการจัดการความเส่ียง ท่ีก าหนด ความคืบหน้า หลักฐาน แนวทางการแก้ไข

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
โรงเรียนยืมเงินโดยไม่ส่ง 1.ทบทวนความรู้- 1.โรงเรียนสามารถส่งเงินยืมได้ตาม 1 ต.ค.64- 90% 1.โรงเรียนสามารถส่งเงิน  - 1.ทบทวนความรู้เร่ืองระเบียบใน

ใช้เงินยืมตามระยะเวลาท่ี เร่ืองระเบียบในการ ระยะเวลาท่ีก าหนด 30-ก.ย.-65 ยืมได้ตามระยะเวลา การ ยืม-คืน เงินทดรองราชการ

ก าหนด ท าให้มีผู้ยืมเงิน ยืม-คืน เงินทดรอง 2.ผู้ยืมเงินค้างช าระเกินก าหนด ท่ีก าหนด และการส่งใช้เงินยืม

ค้างช าระเกินก าหนด ราชการ การส่งใช้เงินมีจ านวนลดลง 2.ผู้ยืมเงินค้างช าระเกิน 2.เพ่ิมความเข้มงวดในการก ากับ

ยืม 3.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ก าหนเมีจ านวนลดลง ติดตามการใช้เงินและเตรียม

2.เพ่ิมความเข้มงวด ในระเบียบ และข้ันตอนการยืม-คืน 3.บุลากรมีความรู้ ความ เอกสารให้แล้วเสร็จก่อนระยะเวลา

ในการก ากับติดตาม เงินทดรองราชการเป็นอย่างดี เข้าใจในระเบียบ และ ท่ีก าหนด

การใช้เงินให้มีการจัด ข้ันตอนการยืม-คืนเงิน 3.สร้างจิตส านึกให้กับบุคลากรท่ี

ใช้เงินและเตรียมเอก ทดรองราชการเป็นอย่างดี ปฏิบัติงานในองค์กร

สารให้แล้วเสร็จก่อน

ถึงเวลาท่ีก าหนด

ตามระเบียบ

3.สร้างจิตส านึกให้

บุคลากรในองค์กร

แบบ RM-4
แบบการติดตามผลการบริหารความเส่ียงโครงการ

ตามแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  : โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน/ร้อยละ100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ :  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริม-
                   -การปกครองท้องถ่ิน)

o

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส่วนบริหารการศึกษา ส านักการศึกษา



กระบวนการปฏิบัติงาน ปัจจัยเส่ียง ความเส่ียงคงเหลือ มาตรการจัดการความเส่ียง ปัญหา/อุปสรรค 

โครงการ/ข้ันตอนหลัก หรือเกิดข้ึนใหม่ เพ่ิมเติม

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ (ด าเนินการปีงบปรมาณถัดไป)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.ประชุมวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรม ปัจจัยภายในคือสภาพของ คงอยู่แต่ควบคุมได้ 1.ควรวางแผนการเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทุกด้าน  -
ระดับภาค ยานพาหนะไม่พร้อมในการ 2.ควรเสนอในท่ีประชุมใหญ่ของการจัดการแข่งขันเร่ือง

2.เสนอช่ือโครงการเพ่ือขออนุมัติ เดินทางไกล การเลือกสถานท่ีส าหรับจัดการประชุม ควรเลือกสถานท่ี

3.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปัจจัยภายนอกคือท่ีพักมีจ านวน ท่ีมีความเหมาะสม มีความสะดวกในการเดินทางระหว่าง

น านักเรียน/ผู้ปกครอง/บุคลากร น้อย ไม่สามารถเลือกท่ีพักได้ ท่ีพักและสถานท่ีจัดประชุม

เข้าร่วมกิจกรรม และอยุ่ไกลจากสถานท่ีจัด 3.จัดท าระบบการควบคุม การบ ารุงรักษายานพาหนะ

4.สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม กิจกรรม ของส านักการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีคู่มือฏิบัติ

5.รายงานผลโครงการ

การทบทวนการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี : 2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ :  โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ

แบบ RM-5

วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                   2. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีประสบการณ์ได้ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและการจัดนิทรรศการทุกระดับ

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  : การเข้าร่วมจัดนิทรรศการของนักเรียนในสังกัด บุคลากรทางการศึกษา ครู และผู้เก่ียวข้องทางการศึกษา/ร้อยละ90 ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้เก่ียวข้องทางการศึกษา

                            ได้เข้าร่วมแข่งขัน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์

การทบทวนการจัดการความเส่ียง

ก่อนด าเนินการจัดการ หลังด าเนินการจัดการ

ค่าคะแนนความเส่ียง

3 4 1 1



กระบวนการปฏิบัติงาน ปัจจัยเส่ียง ความเส่ียงคงเหลือ มาตรการจัดการความเส่ียง ปัญหา/อุปสรรค 

โครงการ/ข้ันตอนหลัก หรือเกิดข้ึนใหม่ เพ่ิมเติม

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ (ด าเนินการปีงบปรมาณถัดไป)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.ขออนุมัติโครงการอาหารกลางวัน อาจท าให้โรงเรียนได้รับการ คงอยู่แต่ควบคุมได้ 1.มีแผนอบรมการจัดท าการเบิกจ่ายแก่ผู้รับผิดชอบงาน ผู้รับผิดชอบ

2.ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ก่อนเปิดภาคเรียน มีเวลาไม่เพียงพอ

จัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ สถานศึกษาไม่ครบ 2.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับผู้รับผิดชอบงาน เน่ืองจากงาน

พ.ศ.2560 ร้อยละ 100 3.จัดอบรมส าหรับผู้รับผิดชอบงานทุกปี เพ่ือเพ่ิมองค์- หลักคือการสอน

3.ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย- ความรู้

โครงการอาหารกลางวัน

4.ด าเนินการจ่ายเงินโครงการอาหาร

กลางวัน

5.ส่งใช้เงินยืมทดรองจ่ายโครงการ

อาหารกลางวัน

6.รายงานผลการเบิกจ่ายให้ผู้บริหาร

ทราบตามล าดับ

7.สรุป ประเมินโครงการ และจัดท า

รายงานโครงการเสนอต่อผู้บริหาร

แบบ RM-5
การทบทวนการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารการศึกษา ส านักการศึกษา

การทบทวนการจัดการความเส่ียง

ค่าคะแนนความเส่ียง

ยุทธศาสตร์ท่ี : 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  : โครงการอาหารกลางวัน/ร้อยละ100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ก่อนด าเนินการจัดการ หลังด าเนินการจัดการ

5 5 5 4



กระบวนการปฏิบัติงาน ปัจจัยเส่ียง ความเส่ียงคงเหลือ มาตรการจัดการความเส่ียง ปัญหา/อุปสรรค 

โครงการ/ข้ันตอนหลัก หรือเกิดข้ึนใหม่ เพ่ิมเติม

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ (ด าเนินการปีงบปรมาณถัดไป)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.แต่งต้ังคณะกรรมการการคัดเลือก โรงเรียนยืมเงินโดยไม่ส่งใช้เงิน ไม่มี 1.จัดท าแผนทบทวนความรู้  -
หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ยืมตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

2.เสนอโครงการต่อผู้บริหารสถาน- ท าให้มีผู้ยืมเงินค้างช าระเกิน

ศึกษาเพ่ืออนุมัติ ก าหนด

3.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน

4.ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและตรวจ

รับทางพัสดุ

5.จ่ายหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดให้

แก่นักเรียน

6.ติดตามผลและรายงานผลการ

ด าเนินงาน

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  :  โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน/ร้อยละ100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส่วนบริหารการศึกษา ส านักการศึกษา

แบบ RM-5
การทบทวนการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี : 2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ :   สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)
วัตถุประสงค์ :   เพ่ือด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)

การทบทวนการจัดการความเส่ียง

ค่าคะแนนความเส่ียง

ก่อนด าเนินการจัดการ หลังด าเนินการจัดการ

4 3 1 1


