
 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบรหิารส่วนตาํบลริมกก 

ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดลําดบัความเสี่ยง 

ณ วันที่  1  ตลุาคม  2563 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตเพือ่ใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สขุ มั่นคง เข้มแข็ง สามารถพึง่พาตนเองได ้

โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์  เพื่อปรบัปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาในระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ครผูู้ดูแลเด็กมีการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัยและเพื่อปรับปรุง 

ส่วนงานย่อยที่รบัผดิชอบ  กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

กระบวนการปฏบิตัิงาน

โครงการ/ขัน้ตอนหลกั 

(1) 

เป้าหมาย/

ตัวชี้วัด 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

สาเหตุของความเสี่ยง 

(4) 

ประเภทของ

ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 

  โอกาส 

(6)     

ผลกระทบ 

(7) 

ระดบัเสี่ยง 

(8) 

จัดลําดบั

ความเสี่ยง 

(9) 

ส่งเสริมให้บุคลากรทางการ

ศึกษาได้รับการอบรมเพิ่มพูน

ความรู้นํามาปรับใช้และ

พัฒนาการเรียนการสอน

ให้กับเด็กในศนูย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

ครูผู้ดูแลเด็กมี

การพัฒนาตาม

มาตรฐาน

การศึกษาตาม

หลักสูตรปฐมวัย

และเพื่อปรับปรุง 

 

ขาดการอบรม

พัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

ครู ผดด/ผดด.ไม่สามารถเข้ารับการอบรม

ในวันเวลาราชการได้ 

 

O  4 3   12 ปานกลาง 

 

 

 

แบบ RM-1 

ปีงบประมาณ 2564 



ชื่อหน่วยงาน องค์การบรหิารส่วนตาํบลริมกก 

ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดลําดบัความเสี่ยง 

ณ วันที่  1  ตลุาคม  2563 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  เทดิทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ และสง่เสริม อนรุักษ์ วัฒนธรรม จารีต ประเพณ ีภูมิปญัญาท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม  โครงการสบืสานภูมิปญัญาท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบต่อไป 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ประชาชน เด็กและเยาวชนได้ความรู้ ทักษะและเห็นคุณค่าที่จะสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป 

ส่วนงานย่อยที่รบัผดิชอบ  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

กระบวนการปฏบิตัิงาน

โครงการ/ขัน้ตอนหลกั 

(1) 

เป้าหมาย/

ตัวชี้วัด 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

สาเหตุของความเสี่ยง 

(4) 

ประเภทของ

ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 

  โอกาส 

(6)     

ผลกระทบ 

(7) 

ระดบัเสี่ยง 

(8) 

จัดลําดบั

ความเสี่ยง 

(9) 

เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่

ประชาชน เด็กและเยาวชนใน

พื้นที่ในสืบสานภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ประชาชน เด็ก

และเยาวชนได้

ความรู้ ทักษะ

และเห็นคุณค่าที่

จะสืบสานภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น

ต่อไป 

 

 ประชาชน เด็ก

และเยาวชนใน

พื้นที่ยังขาดความรู้

และทักษะ มี

ทัศนคติด้านนี้ลดลง 

ประชาชน เด็กและเยาชนส่วนใหญ่ยัง
ไม่ได้ให้ความสนใจ มทีัศนคติว่าเป็นการ
สืบสานที่ล้าสมยั 

O  4 3   12 ปานกลาง 

  

แบบ RM-1 

ปีงบประมาณ 2564 



 

 ชื่อหน่วยงาน องคก์ารบรหิารส่วนตําบลริมกก 

ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดลําดบัความเสี่ยง 

ณ วันที่  1  ตลุาคม  2563 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นการศึกษาเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน 

โครงการ/กิจกรรม  โครงการอาหารกลางวันศนูย์พฒันาเด็กเลก็ ต.ริมกก 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้เด็กได้รับอาหารกลางวันที่พอเพียงและมีสขุภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  เด็กในศนูย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหารกลางวันเพียงพอและมีสุขภาพแข็งแรง 

ส่วนงานย่อยที่รบัผดิชอบ  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

กระบวนการปฏบิตัิงาน

โครงการ/ขัน้ตอนหลกั 

(1) 

เป้าหมาย/

ตัวชี้วัด 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

สาเหตุของความเสี่ยง 

(4) 

ประเภทของ

ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 

  โอกาส 

(6)     

ผลกระทบ 

(7) 

ระดบัเสี่ยง 

(8) 

จัดลําดบั

ความเสี่ยง 

(9) 

จัดหาอาหารกลางวันให้กับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 3 

ศูนย์ตําบลริมกก 

 เด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ได้รับอาหาร

กลางวันเพียงพอ

และมีสขุภาพ

แข็งแรง 

 

การติดตามและ

ประเมินผลยังไม่

เพียงพอ ไม่มีนัก

โภชนาการในการ

ควบคุมสารอาหาร 

ขาดบุคลากร  เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ
การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

O  4  4 16  สูง 

 

 

  

แบบ RM-1 

ปีงบประมาณ 2564 



 ชื่อหน่วยงาน องคก์ารบรหิารส่วนตําบลริมกก 

ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดลําดบัความเสี่ยง 

ณ วันที่  1  ตลุาคม  2563 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นการศึกษาเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน 

โครงการ/กิจกรรม  การจัดการดําเนนิงานของศนูย์พฒันาเดก็ให้มีคณุภาพ 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ น่ามอง 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการยอมรับจากชุมชนและได้รับการประเมินจากสถานศึกษา สมศ.ให้เป็นสถานศึกษาระดับคุณภาพดี 

ส่วนงานย่อยที่รบัผดิชอบ  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

กระบวนการปฏบิตัิงาน

โครงการ/ขัน้ตอนหลกั 

(1) 

เป้าหมาย/

ตัวชี้วัด 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

สาเหตุของความเสี่ยง 

(4) 

ประเภทของ

ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 

  โอกาส 

(6)     

ผลกระทบ 

(7) 

ระดบัเสี่ยง 

(8) 

จัดลําดบั

ความเสี่ยง 

(9) 

การจัดการดําเนินงานของ

ศูนย์พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ 

 

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง 3 ศูนย์

ได้รับการประเมิน

ผ่านในระดับทีด่ี 

 

 

ไม่มีระบบนิเทศน์

ติดตามงานจาก 

อบต. 

เนื่องจากขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอต่อการติดตามและประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง 

O  5  3  15 สูง 

 

 

 

 

 

แบบ RM-1 

ปีงบประมาณ 2564 



 ชื่อหน่วยงาน องคก์ารบรหิารส่วนตําบลริมกก 

ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดลําดบัความเสี่ยง 

ณ วันที่  1  ตลุาคม  2563 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พฒันา ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี

โครงการ/กิจกรรม  โครงการ อบต.โปร่งใสต้านภัยคอรร์ปัชั่น 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงาน ลูกจา้งมีความรู้ความเข้าใจ อบต.ปลอดการคอร์รัปชั่น 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด   องค์การบริหารส่วนตําบลริมกกมีการทํางานที่โปร่งใส ปลอดภัยจากการคอร์รัปชั่น 

ส่วนงานย่อยที่รบัผดิชอบ  สํานักงานปลัด  

กระบวนการปฏบิตัิงาน

โครงการ/ขัน้ตอนหลกั 

(1) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

สาเหตุของความเสี่ยง 

(4) 

ประเภทของ

ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 

  โอกาส 

(6)     

ผลกระทบ 

(7) 

ระดบัเสี่ยง 

(8) 

จัดลําดบั

ความเสี่ยง 

(9) 

อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร 

สมาชิกสภา อบต.และ

พนักงาน ลูกจ้าง 

อบต. ริมกกมกีาร

ทํางานที่โปร่งใส 

ปลอดภัยจากการ

คอร์รัปชั่น 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 

อบต.และพนักงาน 

ลูกจ้างบางคนยังขาด

ความรู้ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และ
พนักงาน ลูกจ้างยังขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

O  3  3 9  ปานกลาง 

 

  

แบบ RM-1 

ปีงบประมาณ 2564 



ชื่อหน่วยงาน องค์การบรหิารส่วนตาํบลริมกก 

ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดลําดบัความเสี่ยง 

ณ วันที่  1  ตลุาคม  2563 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พฒันา ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี

โครงการ/กิจกรรม  โครงการรณรงคป์ระชาสัมพนัธเ์รื่องผลประโยชนท์บัซ้อน 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงาน ลูกจา้งมีความรู้ความเข้าใจและตระหนกัเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด   ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.และพนักงาน ลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส่วนงานย่อยที่รบัผดิชอบ  สํานักงานปลัด  

กระบวนการปฏบิตัิงาน

โครงการ/ขัน้ตอนหลกั 

(1) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

สาเหตุของความเสี่ยง 

(4) 

ประเภทของ

ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 

  โอกาส 

(6)     

ผลกระทบ 

(7) 

ระดบัเสี่ยง 

(8) 

จัดลําดบั

ความเสี่ยง 

(9) 

การนําทรัพย์สินของ

หน่วยงานราชการไปใช้

ส่วนตัว 

 ร้อยละ 100 ของ

ผู้บริหารสมาชิก

สภา อบต.และ

พนักงาน ลูกจ้างมี

ความรู้ความเข้าใจ

เรื่องผลประโยชน์

ทับซ้อน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 

อบต.และพนักงาน 

ลูกจ้างบางอาจมีการสั่ง

ใช้บุคคลหรือนําสิ่งของที่

เป็นของหน่วยงานไปใช้

ส่วนตัวเช่น รถยนต์

ส่วนกลาง 

หน่วยงานยังไม่ได้ให้ความสาํคัญ
หรือมองไม่เห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
จะส่งผลต่อบุคลากรหรือองค์กร  
จึงเกิดการเพิกเฉยหรือละเลยไม่
ปฏิบัติตามระเบียบกฏหมาย
แนวทางที่ถูกต้อง 
 
 
 

O  4 4  16  สูง 

 

 

 

แบบ RM-1 

ปีงบประมาณ 2564 



 ชื่อหน่วยงาน องคก์ารบรหิารส่วนตําบลริมกก 

ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดลําดบัความเสี่ยง 

ณ วันที่  1  ตลุาคม  2563 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตเพือ่ใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สขุ มั่นคง เข้มแข็ง สามารถพึง่พาตนเองได ้

โครงการ/กิจกรรม  โครงการ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์

วัตถุประสงค์  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนใในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ลดลง 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จํานวนอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายลดลง 

ส่วนงานย่อยที่รบัผดิชอบ  สํานักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระบวนการปฏบิตัิงาน

โครงการ/ขัน้ตอนหลกั 

(1) 

เป้าหมาย/

ตัวชี้วัด 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

สาเหตุของความเสี่ยง 

(4) 

ประเภทของ

ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 

  โอกาส 

(6)     

ผลกระทบ 

(7) 

ระดบัเสี่ยง 

(8) 

จัดลําดบั

ความเสี่ยง 

(9) 

เพื่อแก้ไขปัญหาและลด

อุบัติภัยทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหมแ่ละสงกรานต์ 

จํานวนอุบัติเหตุ

ช่วง 7 วัน

อันตรายลดลง   

-ประชาชนขาด

ความระมัดระวังใน

การใช้รถใช้ถนนจึง

มีการจัดทําป้าย

ประชาสัมพันธ์เพื่อ

เตือนประชาชนผู้ใช้

รถใช้ถนนให้มคีวาม

ปลอดภัย 

-ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายการใช้รถใช้ถนน 
 

O 4   4 16 สูง 

 

 

 

 

แบบ RM-1 

ปีงบประมาณ 2564 



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตําบลริมกก 

ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดลําดบัความเสี่ยง 

ณ วันที่  1  ตลุาคม  2563 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตเพือ่ใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สขุ มั่นคง เข้มแข็ง สามารถพึง่พาตนเองได ้

โครงการ/กิจกรรม  โครงการรณรงค์สร้างพื้นที่โรคพิษสุนัขบ้า 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงอันตรายและโรคพิษสนุัขบ้าลดลง 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ผู้ประชาชนในพื้นที่ตําบลริมกกมีความรู้ความเข้าใจทราบถึงอันตรายและสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ในเบื้องต้น 

ส่วนงานย่อยที่รบัผดิชอบ  สํานักงานปลัด 

กระบวนการปฏบิตัิงาน

โครงการ/ขัน้ตอนหลกั 

(1) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

สาเหตุของความเสี่ยง 

(4) 

ประเภทของ

ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 
หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 

  โอกาส 

(6)     

ผลกระทบ 

(7) 

ระดบัเสี่ยง 

(8) 

จัดลําดบั

ความเสี่ยง 

(9) 

อบรมให้ความรู้และ

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์

สร้างพื้นที่โรคพิษสุนัขบ้า

ให้กับประชาชนในพื้นที ่

 ประชาชนในหมู่บ้านมี

ความรู้ความเข้าใจทราบ

ถึงอันตรายและสามารถ

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้

ในเบื้องต้น 

ประชาชนขาด

ความรู้เรื่องโรค

พิษสนัขบ้า 

ประชาชนในพื้นที่ตําบลยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจไม่ทราบถึง
อันตรายและสามารถป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
 
 
  

O  3 3  9 ปานกลาง 

 

 

 

 

 

แบบ RM-1 

ปีงบประมาณ 2564 



แบบ RM-1 

ปีงบประมาณ 2564 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตําบลริมกก 

ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดลําดบัความเสี่ยง 

ณ วันที่  1  ตลุาคม  2563 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารจัดการและการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มใหด้าํรงความสมบูรณแ์ละยั่งยืน 

โครงการ/กิจกรรม  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตําบลริมกก 

วัตถุประสงค์  เพื่อลดปัญหาโลกร้อนและเสริมสร้างความเข้าใจในหมู่บ้านเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จํานวนขยะลดลง 

ส่วนงานย่อยที่รบัผดิชอบ  สํานักงานปลัด 

กระบวนการปฏบิตัิงาน

โครงการ/ขัน้ตอนหลกั 

(1) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

สาเหตุของความเสี่ยง 

(4) 

ประเภทของ

ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 
หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 

  โอกาส 

(6)     

ผลกระทบ 

(7) 

ระดบัเสี่ยง 

(8) 

จัดลําดบั

ความเสี่ยง 

(9) 

เพื่อให้มีการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยตําบลริมกก 

 

จํานวนขยะในพื้นที่

ตําบลริมกกลดลง 

ประชาชนขาด

ความเข้าใจในการ

บริหารคัดแยก

ขยะในครัวเรือน

และไม่ได้ให้ความ

ร่วมมือ 

 

เนื่องจากในพื้นที่ตําบลริมกกไม่มีที่ทิ้ง
ขยะ 

O  4  3 12  ปานกลาง 

 

 

 



แบบ RM-1 

ปีงบประมาณ 2564 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบรหิารส่วนตาํบลริมกก 

ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดลําดบัความเสี่ยง 

ณ วันที่  1  ตลุาคม  2563 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตเพือ่ใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สขุ มั่นคง เข้มแข็ง สามารถพึง่พาตนเองได ้

โครงการ/กิจกรรม  การบรหิารจัดการขยะ 

วัตถุประสงค์  เพื่ออบรมให้ความรู้และการจัดการขยะซากพืช ขยะอินทร์อื่นๆ สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  อสม.ประชาชน ในเขตพื้นที่ตําบลริมกกสามารถทําเสวียน กรีนโคน และสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของที่ไม่ใช้เพื่อจัดการขยะได้อย่างถูกวิธี 

ส่วนงานย่อยที่รบัผดิชอบ  สํานักงานปลัด 

กระบวนการปฏบิตัิงาน

โครงการ/ขัน้ตอนหลกั 

(1) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

สาเหตุของความเสี่ยง 

(4) 

ประเภทของ

ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 
หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 

  โอกาส 

(6)     

ผลกระทบ 

(7) 

ระดบัเสี่ยง 

(8) 

จัดลําดบั

ความเสี่ยง 

(9) 

ให้ความรู้แก่ อสม.ประชาชน

ในเขตพื้นที่ตําบล โดยการ

อบรมให้ความรู้และอบรม

ปฏิบัติ 

 อสม.ประชาชนใน

เขตพื้นที่ตําบล   

อสม.ประชาชนใน

พื้นที่ขาดความรู้

เรื่องการจัดการ

ขยะ 

 

ประชาชนไม่เข้าใจ และตระหนักถึง
ผลเสียในการจดัการขยะอย่างถูกวิธี 

O  4  3  12 ปานกลาง 

 

 

 

 



 

 

แบบ RM-1 

ปีงบประมาณ 2564 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบรหิารส่วนตาํบลริมกก 

ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดลําดบัความเสี่ยง 

ณ วันที่  1  ตลุาคม  2563 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารจัดการและการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มใหด้าํรงความสมบูรณแ์ละยั่งยืน 

โครงการ/กิจกรรม  โครงการอบรมลดการเผาตอซังขา้วและวัชพชื 

วัตถุประสงค์  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ลดปัญหามลพิษทางอากาศ ลดต้นทุการผลิตด้านการเกษตรให้กับประชาชน 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  การเผาตอซังข้าวลดลง 

ส่วนงานย่อยที่รบัผดิชอบ  สํานักงานปลัด 

กระบวนการปฏบิตัิงาน

โครงการ/ขัน้ตอนหลกั 

(1) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

สาเหตุของความเสี่ยง 

(4) 

ประเภทของ

ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 
หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 

  โอกาส 

(6)     

ผลกระทบ 

(7) 

ระดบัเสี่ยง 

(8) 

จัดลําดบั

ความเสี่ยง 

(9) 

อบรมให้ความรู้แก่ผู้นําและ

ประชาชนในพื้นที่ตําบลริมกก 

การเผาตอซังข้าว

และวัชพืชลดลง 

 

ประชาชนขาด

ความรู้เรื่องการ

เผาที่ถูกวิธี 

- ยังมีประชาชนบางคนที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการเผาตอซังข้าวและ
วัชพืชอย่างถูกต้อง  
- การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
 
 
 
 

O  4  4  16 สูง 

 



แบบ RM-1 

ปีงบประมาณ 2564 

 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบรหิารส่วนตาํบลริมกก 

ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดลําดบัความเสี่ยง 

ณ วันที่  1  ตลุาคม  2563 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารจัดการและการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มใหด้าํรงความสมบูรณแ์ละยั่งยืน 

โครงการ/กิจกรรม  โครงการซักซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคภียั แผน่ดินไหว การปฐมพยาบาลเบื้องตน้) 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ อปพร.สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อปพร.ได้รับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนงานย่อยที่รบัผดิชอบ  สํานักงานปลัด 

กระบวนการปฏบิตัิงาน

โครงการ/ขัน้ตอนหลกั 

(1) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

สาเหตุของความเสี่ยง 

(4) 

ประเภทของ

ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 
หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 

  โอกาส 

(6)     

ผลกระทบ 

(7) 

ระดบัเสี่ยง 

(8) 

จัดลําดบั

ความเสี่ยง 

(9) 

อบรมให้ความรู้แก่ อปพร.

ตําบลริมกกเพื่อให้ อปพร.

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

อปพร.ได้รับความรู้

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

อปพร.ยังขาด

ความรู้ความ

เข้าใจและขาด

ทักษะในการ

ปฏิบัติงาน 

อปพร.ยังขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
ทักษะในการปฏิบัติงานที่มีทักษะ มี
ประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสม 

O  4  4  16 สูง 

 



 

 ชื่อหน่วยงาน องคก์ารบรหิารส่วนตําบลริมกก 

ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดลําดบัความเสี่ยง 

ณ วันที่  1  ตลุาคม  2563 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตเพือ่ใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สขุ มั่นคง เข้มแข็ง สามารถพึง่พาตนเองได ้

โครงการ/กิจกรรม  เบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ 

วัตถุประสงค์  เพื่อสรา้งหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ผูสู้งอายุได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย 

ส่วนงานย่อยที่รบัผดิชอบ  สํานักงานปลัด   

กระบวนการปฏบิตัิงาน

โครงการ/ขัน้ตอนหลกั 

(1) 

เป้าหมาย/

ตัวชี้วัด 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

สาเหตุของความเสี่ยง 

(4) 

ประเภทของ

ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 

  โอกาส 

(6)     

ผลกระทบ 

(7) 

ระดบัเสี่ยง 

(8) 

จัดลําดบั

ความเสี่ยง 

(9) 

โครงกาสร้างหลักประกัน

รายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ) 

ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย

ยังชีพครบทุกราย 

เจ้าหน้าที่จัดทํา

ข้อมูลระบบ

สารสนเทศการ

จัดการฐานข้อมูล

เบี้ยยังชีพ (E-

payment) ไม่

ถูกต้องขาดการ

ตรวจสอบ

คุณสมบัติผูม้ีสทิธิ์ 

1.ผู้ปฏิบัติขาดการตรวจสอบข้อมูลก่อน

รายงานผู้บังคับบัญชาและบันทึกข้อมูล

ระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

2. มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่าย 

O 4  4 16  สูง 

 

 

แบบ RM-1 

ปีงบประมาณ 2564 



 

 ชื่อหน่วยงาน องคก์ารบรหิารส่วนตําบลริมกก 

ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดลําดบัความเสี่ยง 

ณ วันที่  1  ตลุาคม  2563 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตเพือ่ใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สขุ มั่นคง เข้มแข็ง สามารถพึง่พาตนเองได ้

โครงการ/กิจกรรม  เบี้ยยังชพีผูพ้กิาร 

วัตถุประสงค์  เพื่อสรา้งหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงพิการตามนโยบายรัฐบาล 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย 

ส่วนงานย่อยที่รบัผดิชอบ  สํานักงานปลัด   

กระบวนการปฏบิตัิงาน

โครงการ/ขัน้ตอนหลกั 

(1) 

เป้าหมาย/

ตัวชี้วัด 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

สาเหตุของความเสี่ยง 

(4) 

ประเภทของ

ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 

  โอกาส 

(6)     

ผลกระทบ 

(7) 

ระดบัเสี่ยง 

(8) 

จัดลําดบั

ความเสี่ยง 

(9) 

โครงกาสร้างหลักประกัน

รายได้แก่ผู้พิการ (เบี้ยยังชีพผู้

พิการ) 

ผู้พิการได้รับเบี้ย

ยังชีพครบทุกราย 

เจ้าหน้าที่จัดทํา

ข้อมูลระบบ

สารสนเทศการ

จัดการฐานข้อมูล

เบี้ยยังชีพ (E-

payment) ไม่

ถูกต้องขาดการ

ตรวจสอบ

คุณสมบัติผูม้ีสทิธิ์ 

1.ผู้ปฏิบัติขาดการตรวจสอบข้อมูลก่อน

รายงานผู้บังคับบัญชาและบันทึกข้อมูล

ระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

2. มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่าย 

O 4  4 16  สูง 

 

 

แบบ RM-1 

ปีงบประมาณ 2564 



แบบ RM-1 

ปีงบประมาณ 2564 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตําบลริมกก 

ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดลําดบัความเสี่ยง 

ณ วันที่  1  ตลุาคม  2563 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารจัดการและการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มใหด้าํรงความสมบูรณแ์ละยั่งยืน 

โครงการ/กิจกรรม  การจัดการบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าในในการจัดการบําบัดน้ําเสียมากยิ่งขึ้น 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ในการจัดการบําบัดน้ําเสียอย่างถูกวิธี 

ส่วนงานย่อยที่รบัผดิชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏบิตัิงาน

โครงการ/ขัน้ตอนหลกั 

(1) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

สาเหตุของความเสี่ยง 

(4) 

ประเภทของ

ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 
หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 

  โอกาส 

(6)     

ผลกระทบ 

(7) 

ระดบัเสี่ยง 

(8) 

จัดลําดบั

ความเสี่ยง 

(9) 

จัดอบรมให้ความรู้และฝึก

ปฏิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่  

ประชาชนมีความรู้ใน

การจัดการบําบัดน้ํา

เสียได้อย่างถูกวิธี  

 

 

ประชาชนขาด

ความรู้เรื่องการ

จัดการบําบัดน้ํา

เสีย 

ประชาชนไม่เข้าใจ และตระหนักถึง
ผลเสียในการจดัการบําบัดน้ําเสีย
เท่าที่ควร 

O 2   2  4 ต่ํา 

 

 

 

 



 ชื่อหน่วยงาน องคก์ารบรหิารส่วนตําบลริมกก 

ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดลําดบัความเสี่ยง 

ณ วันที่  1  ตลุาคม  2563 

 ยุทธศาสตรท์ี ่ 1  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  ระบบคมนาคม ขนส่ง รองรบัการขยายตัวทางการขนส่งเชือ่มโยงกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 

โครงการ/กิจกรรม  โครงการก่อสร้างกําแพงปากท่อระบายน้ํา ม.7 บ้านใหม่กือนา ต.รมิกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

วัตถุประสงค์  เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะปากท่อและถนน 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กําแพงกั้นน้ํากัดเซาะ กว้าง 1.5 เมตร ยาว 6 เมตร 

ส่วนงานย่อยที่รบัผดิชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏบิตัิงาน

โครงการ/ขัน้ตอนหลกั 

(1) 

เป้าหมาย/

ตัวชี้วัด 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

สาเหตุของความเสี่ยง 

(4) 

ประเภทของ

ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

ใส่คา่ตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 

  โอกาส 

(6)     

ผลกระทบ 

(7) 

ระดบัเสี่ยง 

(8) 

จัดลําดบั

ความเสี่ยง 

(9) 

ก่อสร้างกําแพงปากท่อระบาย

น้ํา ม.7 บ้านใหม่กือนา 

- - - 
 

- - - - สูง 

ปานกลาง 

ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ RM-1 

ปีงบประมาณ 2564 



 ชื่อหน่วยงาน องคก์ารบรหิารส่วนตําบลริมกก 

ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดลําดบัความเสี่ยง 

ณ วันที่  1  ตลุาคม  2563 

ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  ระบบคมนาคม ขนส่ง รองรบัการขยายตัวทางการขนส่งเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1/1 ม.6 บ้านฟาร์มสัมพนัธกจิ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมที่ปลอดภัยและสะดวกยิ่งขึ้น 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 174 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร) 

ส่วนงานย่อยที่รบัผดิชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏบิตัิงาน

โครงการ/ขัน้ตอนหลกั 

(1) 

เป้าหมาย/

ตัวชี้วัด 

(2) 

ปจัจัยเสี่ยง 

(3) 

สาเหตุของความเสี่ยง 

(4) 

ประเภทของ

ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 

  โอกาส 

(6)     

ผลกระทบ 

(7) 

ระดบัเสี่ยง 

(8) 

จัดลําดบั

ความเสี่ยง 

(9) 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ซอย 1/1 ม.6 บ้านฟาร์มสัม

พันธกิจ 

 

 

 

- - - - - - - สูง 

ปานกลาง 

ต่ํา 

 

 

 

  

แบบ RM-1 

ปีงบประมาณ 2564 



 ชื่อหน่วยงาน องคก์ารบรหิารส่วนตําบลริมกก 

ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดลําดบัความเสี่ยง 

ณ วันที่  1  ตลุาคม  2563 

  

ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  ระบบคมนาคม ขนส่ง รองรบัการขยายตัวทางการขนส่งเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย โพธิท์อง ม.4  บา้นเมืองงิม ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมที่ปลอดภัยและสะดวกยิ่งขึ้น 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนน คสล.กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร) 

ส่วนงานย่อยที่รบัผดิชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏบิตัิงาน

โครงการ/ขัน้ตอนหลกั 

(1) 

เป้าหมาย/

ตัวชี้วัด 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

สาเหตุของความเสี่ยง 

(4) 

ประเภทของ

ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 

  โอกาส 

(6)     

ผลกระทบ 

(7) 

ระดบัเสี่ยง 

(8) 

จัดลําดบั

ความเสี่ยง 

(9) 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ซอย โพธิ์ทอง ม.4  บ้าน

เมืองงิม ต.ริมกก อ.เมือง     

จ.เชียงราย 

 

 

 

- - - - - - - สูง 

ปานกลาง 

ต่ํา 

 

 

 

 

แบบ RM-1 

ปีงบประมาณ 2564 



 ชื่อหน่วยงาน องคก์ารบรหิารส่วนตําบลริมกก 

ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดลําดบัความเสี่ยง 

ณ วันที่  1  ตลุาคม  2563 

  

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พฒันา ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี

โครงการ/กิจกรรม การสาํรวจภาคสนามเพือ่จัดทาํบญัชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้งตาม พรบ.ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ.2562 และนําเข้าระบบแผนทีภ่าษแีละทะเบียน

ทรพัย์สิน 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ อบต.ริมกกมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  มแีผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินทีแ่ม่นยําและถกูต้องเพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้ในตําบลริมกกมีประสิทธิภาพ 

ส่วนงานย่อยที่รบัผดิชอบ  กองคลัง 

กระบวนการปฏบิตัิงาน

โครงการ/ขัน้ตอนหลกั 

(1) 

เป้าหมาย/

ตัวชี้วัด 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

สาเหตุของความเสี่ยง 

(4) 

ประเภทของ

ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 

ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 

  โอกาส 

(6)     

ผลกระทบ 

(7) 

ระดบัเสี่ยง 

(8) 

จัดลําดบั

ความเสี่ยง 

(9) 

การสํารวจภาคสนามเพื่อ

จัดทําบัญชีรายการที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้างตาม พรบ.ภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.

2562 และนาํเข้าระบบแผน

ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 

 

 

มีแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน

ที่แม่นยําและ

ถูกต้องเพื่อใช้ใน

การจัดเก็บรายได้

ในตําบลริมกกมี

ประสิทธิภาพ 

ข้อมูลยัง

คลาดเคลื่อนไม่เป็น

ปัจจุบัน 

มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฏหมายใหม ่ O 4 4 16 สูง 

 

  

แบบ RM-1 

ปีงบประมาณ 2564 



  



 


