


                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ 

วัตถุประสงค์  เพื่อป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ก่อสร้างรั้ว คสล.ยาว 118.50 เมตร สูง 1.80 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง         ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)           (9) 

ก่อสร้างรั้ว คสล.ศพด.ต้นกล้า 
อบต.แม่อ้อ 

ก่อสร้างรั้ว คสล.ยาว 
118.50 เมตร สูง 1.80 

เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศพด.ต้นกล้าอบต.แม่อ้อ 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศพด.พื้นท่ีคอนกรีต รวม 193.62 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง         ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)           (9) 

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในศพด.ต้นกล้า

อบต.แม่อ้อ 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในศพด.พื้นท่ี

คอนกรีต รวม 193.62 ตร.
ม. หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ปรับปรุงโรงจอดรถภายในศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ปรับปรุงโรงจอดรถภายในศพด.ต้นกล้า กว้าง 5.00 เมตร ยาว 14.60 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง         ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)           (9) 

ปรับปรุงโรงจอดรถภายใน
ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ 

ปรับปรุงโรงจอดรถภายใน
ศพด.ต้นกล้า กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 14.60 เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการคมนาคมของราษฎรในเวลากลางคืน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ขยายเขตไฟฟ้า ม.14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง จ านวน 2 ต้น ซอยสนามชนไก่ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 

14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง 

ขยายเขตไฟฟ้า ม.14 บ้าน
แม่แก้วรุ่งเรือง           
จ านวน 2 ต้น                 

ซอยสนามชนไก ่

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 18 บ้านทรายทอง 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการคมนาคมของราษฎรในเวลากลางคืน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 18 บ้านทรายทอง จ านวน 2 ต้น 1. ซอยฌาปนกิจสถาน จ านวน 1 ต้น   2.ซอยอ่างเก็บน้ าห้วยผ้ึง จ านวน 1 ต้น  

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 18 บ้านทราย

ทอง 

ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 18 บ้านทรายทอง 
จ านวน 2 ต้น 1. ซอย

ฌาปนกิจสถาน จ านวน 1 
ต้น   2.ซอยอ่างเก็บน้ าห้วย

ผ้ึง จ านวน 1 ต้น 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 19 บ้านแม่แก้ว 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการคมนาคมของราษฎรในเวลากลางคืน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 19 บ้านแม่แก้ว จ านวน 4 ต้น ซอยข้างโรงเรยีนแม่อ้อประชารัฐ 

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าใน

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 19 บ้านแม่แก้ว 

ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 19 บ้านแม่แก้ว 
จ านวน 4 ต้น ซอยข้าง
โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 

 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านปอเรียง 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการคมนาคมของราษฎรในเวลากลางคืน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านปอเรียง จ านวน 2 ต้น ซอย 2 บ้านปอเรียงเช่ือมฌาปนกิจสถานบ้านแม่อ้อ ม. 16 

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านปอเรียง 

 

ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7 บ้านปอเรียง จ านวน 
2 ต้น ซอย 2 บ้านปอเรียง
เช่ือมฌาปนกิจสถานบ้านแม่
อ้อ ม. 16 

 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9  บ้านเด่นชัย 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการคมนาคมของราษฎรในเวลากลางคืน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านเด่นชัย  จ านวน 3 ต้น ดังนี้  1.ซอย 5 จ านวน 2 ต้น  2.ซอย 10 จ านวน 1 ต้น 

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน ตาม

โครงการขยายและติดต้ัง
ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่

ท่ี 9  บ้านเด่นชัย 

ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 บ้านเด่นชัย  จ านวน 

3 ต้น ดังนี้  1.ซอย 5 
จ านวน 2 ต้น  2.ซอย 10 

จ านวน 1 ต้น 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 13 บ้านสันป่าเมา 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการคมนาคมของราษฎรในเวลากลางคืน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 13 บ้านสันป่าเมา ดังนี้ 1.ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 6 จุด 2.ขยายเขตไฟฟ้า ซอย 2 จ านวน 2 ต้น 

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)             (9) 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 

13 บ้านสันป่าเมา 

ขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ัง
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 13 

บ้านสันป่าเมา ดังนี้ 1.ติดต้ัง
ไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 6 
จุด 2.ขยายเขตไฟฟ้า ซอย 

2 จ านวน 2 ต้น 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

                                                             
 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 16 บ้านแม่อ้อ 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการคมนาคมของราษฎรในเวลากลางคืน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 16 บ้านแม่อ้อ ดังนี้ ขยายเขตไฟฟ้าเข้าระบบประปาหมู่บ้าน ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 

16 บ้านแม่อ้อ 

ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 16 
บ้านแม่อ้อ ดังนี้ ขยายเขต
ไฟฟ้าเข้าระบบประปา
หมู่บ้าน ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 
4 สาย 

 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน ตามโครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 10 บ้านแม่แก้วเหนือ 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการคมนาคมของราษฎรในเวลากลางคืน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ ม.10 จ านวน 13 จุด ดังนี้  1. สายทางขึ้นพระธาตุกู่แกว้จ านวน 8 จุด 2. ถนนชุมชนคริสตจักรชัยสวัสด์ิจ านวน 3 จุด 3. ซอย 7 จ านวน 1 จุด 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)             (9) 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน ตาม

โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ท่ี 10 บ้าน   

แม่แก้วเหนือ 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ ม.10 
จ านวน 13 จุด ดังนี้  1. 
สายทางขึ้นพระธาตุกู่แก้ว
จ านวน 8 จุด 2. ถนน

ชุมชนคริสตจักรชัยสวัสด์ิ
จ านวน 3 จุด 3. ซอย 7 

จ านวน 1 จุด 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน ตามโครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 12 บ้านใหม่เจริญ 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการคมนาคมของราษฎรในเวลากลางคืน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 12 บ้านใหม่เจริญ จ านวน 5 จุด 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน ตาม

โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ท่ี 12 บ้านใหม่

เจริญ 
 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 
12 บ้านใหม่เจริญ จ านวน 

5 จุด 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

                                                                    
 
 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  จัดซื้อท่อประปาเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านจ าผักกูด 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ประปาหมู่บ้านสามารถใช้งานได้ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

จัดซื้อท่อประปาเพื่อปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 

บ้านจ าผักกูด 

ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้ า 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                      ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร ม.1 บ้านแม่อ้อใน 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร จ านวน 124.00 ลบ.ม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร ม.1 บ้านแม่อ้อใน 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร จ านวน 
124.00 ลบ.ม. 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร ม.2 บ้านแม่อ้อนอก 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร จ านวน 82.00 ลบ.ม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร ม.2 บ้านแม่อ้อน
อก 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร จ านวน 82.00 
ลบ.ม. 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร ม.3 บ้านแม่แก้วใต้ 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร จ านวน 80.00 ลบ.ม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร ม.3 บ้าน         
แมแ่ก้วใต้ 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร จ านวน 80.00 
ลบ.ม. 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร ม.4 บ้านโป่งทะลาย 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร จ านวน 80.00 ลบ.ม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร ม.4 บ้าน         
โป่งทะลาย 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร จ านวน 80.00 
ลบ.ม. 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร ม.5 บ้านจ าผักกูด 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร จ านวน 80.00 ลบ.ม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร ม.5 บ้าน         
จ าผักกูด 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร จ านวน 80.00 
ลบ.ม. 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร ม.6 บ้านแม่แก้วกลาง 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร จ านวน 82.00 ลบ.ม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร ม.6 บ้านแม่แก้ว
กลาง 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร จ านวน 82.00 
ลบ.ม. 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร ม.7 บ้านปอเรียง 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร จ านวน 124.00 ลบ.ม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร ม.7 บ้านปอเรียง 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร จ านวน 
124.00 ลบ.ม. 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร ม.8 บ้านดงชัย 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร จ านวน 82.00 ลบ.ม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร ม.8 บ้านดงชัย 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร จ านวน 82.00 
ลบ.ม. 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร ม.9 บ้านเด่นชัย 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร จ านวน 80.00 ลบ.ม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร ม.9 บ้านเด่นชัย 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร จ านวน 80.00 
ลบ.ม. 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร ม.10 บ้านแม่แก้วเหนือ 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร จ านวน 122.00 ลบ.ม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร ม.10 บ้านแม่แก้ว
เหนือ 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร จ านวน 
122.00 ลบ.ม. 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร ม.11 บ้านแม่อ้อหลวง 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร จ านวน 205.00 ลบ.ม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร ม.11 บ้าน         

แม่อ้อหลวง 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร จ านวน 
205.00 ลบ.ม. 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร ม.12 บ้านใหม่เจริญ 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร จ านวน 80.00 ลบ.ม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร ม.12 บ้านใหม่

เจริญ 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร จ านวน 80.00 
ลบ.ม. 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร ม.13 บ้านสันป่าเมา 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร จ านวน 82.00 ลบ.ม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร ม.13 บ้านสันป่า
เมา 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร จ านวน 82.00 
ลบ.ม. 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร ม.14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร จ านวน 80.00 ลบ.ม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร ม.14 บ้านแม่แก้ว
รุ่งเรือง 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร จ านวน 80.00 
ลบ.ม. 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร ม.15 บ้านแม่อ้อสันติ 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร จ านวน 82.00 ลบ.ม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร ม.15 บ้าน         

แม่อ้อสันติ 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร จ านวน 82.00 
ลบ.ม. 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร ม.16 บ้านแม่อ้อ 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร จ านวน 82.00 ลบ.ม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร ม.16 บ้าน         

แม่อ้อ 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร จ านวน 82.00 
ลบ.ม. 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร ม.17 บ้านแม่แก้วพัฒนา 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร จ านวน 80.00 ลบ.ม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร ม.17 บ้าน         

แม่แก้วพัฒนา 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร จ านวน 80.00 
ลบ.ม. 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร ม.18 บ้านทรายทอง 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร จ านวน 80.00 ลบ.ม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร ม.18 บ้าน         

ทรายทอง 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร จ านวน 80.00 
ลบ.ม. 
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- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร ม.9 บ้านแม่แก้ว 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร จ านวน 82.00 ลบ.ม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร ม.9 บ้านแม่แก้ว 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร จ านวน 82.00 
ลบ.ม. 
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- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร ม.20 บ้านสักชัยทอง 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร จ านวน 80.00 ลบ.ม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร ม.20 บ้าน         

สักชัยทอง 

จัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทราย
ส าหรับปรับปรุงถนนสาย

การเกษตร จ านวน 80.00 
ลบ.ม. 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ท่ี 18 ต าบลแม่อ้อ เช่ือม บ้านป่าซาง ต าบลเจริญเมือง 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ท่ี 
18 ต าบลแม่อ้อ เช่ือม บ้านป่า
ซาง ต าบลเจริญเมือง 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 ม. 

ยาว 140.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเท

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้านแม่อ้อใน 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่ี 1 ซอยสะพานข้าง ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 750.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการ สายท่ี 2 ซอยหลัง รร.แม่อ้อใน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 55.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 220 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
 

(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้าน

แม่อ้อใน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่ี 1 
ซอยสะพานข้าง ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 750.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ สายท่ี 2 ซอยหลัง รร.
แม่อ้อใน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
55.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 220 ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10  บ้านแม่แก้วเหนือ 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ทางไปป่าสุสานคริสตจักร ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
480.00 ตรม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
 

(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10  บ้าน

แม่แก้วเหนือ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณ
งาน ทางไปป่าสุสานคริสตจักร ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
480.00 ตรม. 
 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11  บ้านแม่อ้อหลวง 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ก่อสร้างถนนคสล. 2 สาย สายท่ี 1 ซอย10  ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 52.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 156.00 ตรม. 
สายท่ี 2 ซอยบ้านนายถา  นันตา  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 90.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 360.00 ตรม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)        (7)            เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)            (9) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11  บ้าน

แม่อ้อหลวง 

ก่อสร้างถนนคสล. 2 สาย สายท่ี 1 ซอย
10  ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 52.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 156.00 ตรม. 
สายท่ี 2 ซอยบ้านนายถา  นันตา  ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 90.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 360.00 ตรม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 12  บ้านใหม่เจริญ 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ซอย 9 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 133.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 532.00 ตรม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
 

(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 12 บ้าน

ใหม่เจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณ
งาน ซอย 9 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
133.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 532.00 ตรม. 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 19  บ้านแม่แก้ว 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ซอย 5 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 520.00 ตรม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
 

(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 19 บ้าน

แม่แก้ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณ
งาน ซอย 5 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
130.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520.00 ตรม. 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 18 บ้านทรายทอง 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ก่อสร้างถนนคสล. 2 สาย สายท่ี 1 ซอย2  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 65.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 260.00 ตรม. 
สายท่ี 2 ซอย 13   ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 90.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 315.00 ตรม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)        (7)            เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)            (9) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 18 บ้าน

ทรายทอง 

ก่อสร้างถนนคสล. 2 สาย สายท่ี 1 ซอย2  
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 65.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 260.00 ตรม. 
สายท่ี 2 ซอย 13   ขนาดกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 90.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 315.00 
ตรม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 



                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านแม่อ้อนอก 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดพระธาตุคือเวียง-หนองผา ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 800.00 ตรม. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
 

(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้าน

แม่อ้อนอก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัด
พระธาตุคือเวียง-หนองผา ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 800.00 ตรม. 
 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 20  บ้านสักชัยทอง 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ก่อสร้างถนนคสล. 2 สาย สายท่ี 1 ซอย7  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 44.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 176.00 ตรม. 
สายท่ี 2 ซอย 3/4   ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 76.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 304.00 ตรม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)        (7)            เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)            (9) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 20  บ้าน

สักชัยทอง 

ก่อสร้างถนนคสล. 2 สาย สายท่ี 1 ซอย7  
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 44.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 176.00 ตรม. 
สายท่ี 2 ซอย 3/4   ขนาดกว้าง 4.00 
ม. ยาว 76.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 304.00 
ตรม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านแม่แก้วใต้ 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 9  ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 69.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 414.00 ตรม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)        (7)            เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)            (9) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้าน

แม่แก้วใต้ 

ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 9  ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 69.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
414.00 ตรม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4  บ้านโป่งทะลาย 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ก่อสร้างถนนคสล. 2 สาย สายท่ี 1  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 135.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 540.00 ตรม. 
สายท่ี 2 ซอย 10 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 26.00 ม. หนา 0.15 ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)        (7)            เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)            (9) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4  บ้าน

โป่งทะลาย 

ก่อสร้างถนนคสล. 2 สาย สายท่ี 1  
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 135.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 540.00 ตรม. 
สายท่ี 2 ซอย 10 ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 26.00 ม. หนา 0.15 ม.  พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 15 บ้านแม่อ้อสันติ 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.10 ม. สูง 2.10 ม. ยาว 6.00 ม. ชนิด 2 ช่องทาง  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)        (7)            เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)            (9) 

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 

15 บ้านแม่อ้อสันติ 

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 2.10 ม. สูง 2.10 ม. 

ยาว 6.00 ม. ชนิด 2 ช่องทาง 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 บ้านดงชัย 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน 2 สาย  ตามปริมาณ และ ต าแหน่งท่ีก าหนดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2564 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)        (7)            เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)            (9) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8      

บ้านดงชัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
จ านวน 2 สาย   ตามปริมาณ และ 

ต าแหน่งท่ีก าหนดตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี 2564 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 บ้านเด่นชัย 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 จ านวน 2 ช่วง ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 54.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 216 ตรม. ช่วงท่ี 
2 กว้าง  4.00 ม. ยาว 91.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 364.00 ตรม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)        (7)            เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)            (9) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 บ้าน

เด่นชัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 
จ านวน 2 ช่วง ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 54.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 216 ตรม. 
ช่วงท่ี 2 กว้าง  4.00 ม. ยาว 91.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 364.00 ตรม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 บ้านปอเรียง 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรสะดวกขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 5.00 ม. ชนิด 1 ช่องทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)        (7)            เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)            (9) 

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 

7 บ้านปอเรียง 

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาดกว้าง 1.80 
ม. สูง 1.80 ม. ยาว 5.00 ม. ชนิด 1 
ช่องทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13 บ้านสันป่าเมา 

วัตถุประสงค์  เพื่อระบายน้ าท่ีท่วงขังออกจากหมู่บ้าน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหล็ก ซอย 4 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.70 ม. หนา 0.12 ม. ยาวรวม 78.00 ม. พร้อมฝาปิด และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)        (7)            เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)            (9) 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 

13 บ้านสันป่าเมา 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.70 
ม. หนา 0.12 ม. ยาวรวม 78.00 ม. 
พร้อมฝาปิด และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



 

                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านแม่อ้อนอก 

วัตถุประสงค์  เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังออกจากหมู่บ้าน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาวรวม 125.00 ม. พร้อมฝาปิด และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)        (7)            เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)            (9) 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 

2 บ้านแม่อ้อนอก 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 
0.10 ม. ยาวรวม 125.00 ม. พร้อมฝา
ปิด และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ก่อสร้างรางระบายน้ าและปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้านแม่แก้วกลาง 

วัตถุประสงค์  เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังออกจากหมู่บ้าน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหล็กขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.70 ม. หนา 0.12 ม. ยาว 30.00 ม. พร้อมฝาปิด  และปรับปรุงรางระบายน้ า คสล.(ของเดิม 
เสริมความสูงผนังรางระบายน้ า สูง 0.45 ม. ยาว 57.00 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)        (7)            เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)            (9) 

ก่อสร้างรางระบายน้ าและ
ปรับปรุงรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
6 บ้านแม่แก้วกลาง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.70 ม. หนา 
0.12 ม. ยาว 30.00 ม. พร้อมฝาปิด  
และปรับปรุงรางระบายน้ า คสล.(ของเดิม 
เสริมความสูงผนังรางระบายน้ า สูง 0.45 
ม. ยาว 57.00 ม. หนา 0.10 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13 บ้านสันป่าเมา 

วัตถุประสงค์  เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังออกจากหมู่บ้าน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จ านวน 122 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 13 ชุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)        (7)            เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)            (9) 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 13 บ้านสันป่า

เมา 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จ านวน 122 
ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 13 ชุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 3 บ้านแม่แก้วใต้ 

วัตถุประสงค์  เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังออกจากหมู่บ้าน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  วางท่อระบายน้ าคสล.พร้อมบ่อพัก ซอย 9 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. จ านวน 30 ท่อน พร้อมบ่อพักจ านวน 2 ชุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)        (7)            เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)            (9) 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก 
หมู่ท่ี 3 บ้านแม่แก้วใต้ 

วางท่อระบายน้ าคสล.พร้อมบ่อพัก ซอย 
9 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. 
จ านวน 30 ท่อน พร้อมบ่อพักจ านวน 2 
ชุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ 13 บ้านสันป่าเมา 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ซ่อมแซมถนนคสล. ซอย 4 จ านวน 3 จุด ตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)        (7)            เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)            (9) 

ซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ 13 
บ้านสันป่าเมา 

ซ่อมแซมถนนคสล. ซอย 4 จ านวน 3 จุด 
ตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



 

                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ซ่อมแซมถนนคสล. จ านวน 2 สายทาง  ตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)        (7)            เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)            (9) 

ซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ 17 
บ้านแม่แก้วพัฒนา 

 

ซ่อมแซมถนนคสล. จ านวน 2 สายทาง  
ตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2564 
 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ซ่อมแซมถนนคสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 160.00 ตรม. พรอ้มป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)        (7)            เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)            (9) 

ซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ 6 
บ้านแม่แก้วกลาง 

ซ่อมแซมถนนคสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 160.00 
ตรม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ 7  บ้านปอเรียง 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ซ่อมแซมถนนคสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 120.00 ตรม. พรอ้มป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)        (7)            เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)            (9) 

ซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ 6 
บ้านแม่แก้วกลาง 

ซ่อมแซมถนนคสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 160.00 
ตรม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



 

                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ประปาหมู่บ้านใช้งานได้ดีขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)        (7)            เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)            (9) 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 บ้านแม่

แก้วรุ่งเรือง 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน   
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



 

                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ปรับปรุงโรงจอดรถภายในอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้บริการประชาชน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ปรับปรุงโรงจอดรถภายในอาคารที่ท าการอบต.แม่อ้อ ขนาดกว้าง 7.50 ม. ยาว 25.00 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 187.50 ตรม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)        (7)            เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)            (9) 

ปรับปรุงโรงจอดรถภายใน
อาคารที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

ปรับปรุงโรงจอดรถภายในอาคารที่ท าการ
อบต.แม่อ้อ ขนาดกว้าง 7.50 ม. ยาว 
25.00 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
187.50 ตรม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  

 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
โครงการ/กิจกรรม  ปรับปรุงศาลาป่าสุสาน หมู่ท่ี 9 บ้านเด่นชัย 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้บริการประชาชน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ปรับปรุงศาลาป่าสุสาน ม.9 บ้านเด่นชัย ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 24.00 ม. หรือมีพื้นท่ีใช้สอย 168.00 ตรม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)        (7)            เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)            (9) 

ปรับปรุงศาลาป่าสุสาน 
หมู่ท่ี 9 บ้านเด่นชัย 

 

ปรับปรุงศาลาป่าสุสาน ม.9 บ้านเด่นชัย 
ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 24.00 ม. 

หรือมีพื้นท่ีใช้สอย 168.00 ตรม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอพาน  จ านวน  14  โครงการ 

วัตถุประสงค์  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการอ าเภอพานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ด าเนินการครบทุกกิจกรรม 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพาน  จ านวน  14  

โครงการ 

ด าเนินการครบทุกกิจกรรม   
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้เด็กเล็กใน ศพด.มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จ านวน 260 วัน / คน  คนละ 7.37 บาท/ 116 คน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด .
ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ 

จ านวน 260 วัน / คน  คน
ละ 7.37 บาท/116 คน 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้เด็กเล็กใน ศพด.มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น กิจกรรมการร้องเพลง กิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ซุม้นิทรรศการ ซุ้มเสริมพัฒนาการเด็ก  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
เช่น กิจกรรมการร้องเพลง 

กิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ซุ้ม
นิทรรศการ ซุ้มเสริม

พัฒนาการเด็ก 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ านวน 3 แห่ง 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ป.6 ให้นร. 3 โรงเรียนในสังกัด สพฐ ท่ีอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ อบต. 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส   ผลกระทบ       ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ในสังกัด สพฐ. จ านวน 3 แห่ง 

จัดหาอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่เด็กนักเรียนระดับ
อนุบาล-ป.6 ให้นร. 3 

โรงเรียนในสังกัด สพฐ ท่ีอยู่
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ 

อบต. 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี 

วัตถุประสงค์  เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของตน รู้จักหน้าท่ีเป็นคนดี มีคุณธรรม 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเล่นดนตรี เป้าหมายนักเรียน ยุวชน และเยาวชน จ านวน 60 คน ซื้อเครื่องดนตรีสากลและดนตรีพื้นเมือง 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)             (9) 

พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศด้านดนตรี 

 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเล่น
ดนตรี เป้าหมายนักเรียน 

ยุวชน และเยาวชน จ านวน 
60 คน ซื้อเครื่องดนตรี
สากลและดนตรีพื้นเมือง 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์  เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการบริหารจัดการใน ศพด.ต้นกล้าฯ ได้ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าจัดการศึกษา (เรียนฟรี) ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน / ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ค่าหนังสือเรียน ส าหรับเด็กอายุ3-5 ปี ในศพด.ท่ีมีข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิ.ย. ของทุกปี 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของโครงการ/

กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด
ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส   ผลกระทบ       ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) ค่าจัดการศึกษา (เรียนฟรี) 
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน / 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ค่าหนังสือเรียน 
ส าหรับเด็กอายุ3-5 ปี ในศพด.ท่ีมีข้อมูล ณ 
วันท่ี 10 มิ.ย. ของทุกปี 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 



 

                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแม่อ้อ 

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าท่ี บทบาท หลักธรรม ของผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการดูและสุขภาพกาย ใจ ผู้สูงอายุ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าท่ี บทบาท หลักธรรม ของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพกายใจ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน 120 คน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลแม่อ้อ 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิ หน้าท่ี 

บทบาท หลักธรรม ของ
ผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพ
กายใจ การแลกเปล่ียน

เรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
จ านวน 120 คน 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนมีร่างกายท่ีเจริญเติบโตตามวัย 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จ านวน 200 วัน/คน คนละ 20 บาท/คน/วัน  ใช้ข้อมูลจ านวนนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิ.ย.ของทุกปี 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)           (9) 

อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

 

จ านวน 200 วัน/คน คนละ 
20 บาท/คน/วัน  ใช้ข้อมูล
จ านวนนักเรียน ณ วันท่ี 10 

มิ.ย.ของทุกปี 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต าบลแม่อ้อด้านยาเสพติด 

วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างรุน่พี่กับรุ่นน้องภายในชุมชนต าบลแม่อ้อ และ เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีปรองดองของเยาวชนและประชาชนในต าบลแม่อ้อ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสากและกีฬาพื้นบ้าน จ านวน 338 คน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)             (9) 

อุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อประชา
รัฐตามโครงการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชนต าบลแม่อ้อ
ด้านยาเสพติด 

 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสาก
และกีฬาพื้นบ้าน จ านวน 

338 คน 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ตามโครงการเปิดบ้านวิชาการสานฝันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการ แนวคิดทางวิชาการ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดกิจกรรมเตรียมการงานเปิดบ้ายวิชาการ  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อ
วิทยาคม ตามโครงการเปิด
บ้านวิชาการสานฝันเด็กและ

เยาวชนในสถานศึกษา 

จัดกิจกรรมเตรียมการงาน
เปิดบ้ายวิชาการ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ 

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญของสุขภาพ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  กิจกรรมท่ี 1 ด าเนินการประสานขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่อ้อ กิจกรรมท่ี 2 ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษา
สุขภาพและป้องกันดูแลรักษาสุขภาพและป้องกันตนเองจากโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อ
วิทยาคม ตามโครงการ

ส่งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรมท่ี 1 ด าเนินการประสานขอความ
ร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแม่อ้อ กิจกรรมท่ี 2 ด าเนินการจัด
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล

รักษาสุขภาพและป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพและป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะด้านดนตรีสากล 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทักษะในการเล่นดนตรี และกล้าแสดงออกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  นักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จ านวน 25 คน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส   ผลกระทบ       ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

อุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อ
วิทยาคมตามโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทักษะด้านดนตรี

สากล 
 

นักเรียนโรงเรียนแม่อ้อ
วิทยาคม จ านวน 25 คน 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (5 กุล่มสาระการเรียนรู้) 

วัตถุประสงค์  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ช้ัน ม.3 และ ม.6 ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระ / เพื่ออบรมให้นร.มีความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการพัฒนาฯ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  นักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ม.3 และ ม. 6 จ านวน 61 คน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส   ผลกระทบ       ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

อุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อ
วิทยาคมตามโครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (5 กุล่มสาระการเรียนรู้) 

 

นักเรียนโรงเรียนแม่อ้อ
วิทยาคม ม.3 และ ม. 6 

จ านวน 61 คน 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                       แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                       ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
วัตถุประสงค์  เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิต สัตว์ป่วยตาย ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นท่ีรับผิดชอบต าบล 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดกิจกรรมอบรมทบทวนให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้น าหมู่บ้าน/ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านโดยเจ้าหน้าท่ีจากส านักงานปศุสัตว์ และกิจกรรมฉีดวัคซีน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของ
ความเสี่ยง 

(4) 
ใส่สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิด
ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 

จัดกิจกรรมอบรมทบทวนให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้น าหมู่บ้าน/
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านโดยเจ้าหน้าท่ี
จากส านักงานปศุสัตว์ และกิจกรรมฉีด

วัคซีน 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                      ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-20 เพื่อการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
วัตถุประสงค์  เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดท าโครงการตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านแห่งละ 20,000 บาท จ านวน 20  หมู่บ้าน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของ
ความเสี่ยง 

(4) 
ใส่สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิด
ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1-20 เพื่อการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง
เต้านมตามพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 

สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านแห่งละ 
20,000 บาท จ านวน 20  หมู่บ้าน 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  ครอบครัวสัมพันธ์ 
วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความรักความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  สมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ในเขตต าบลแม่อ้อท่ีมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จัดกิจกรรมอบรมครอบครัวสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย 40 คน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของ
ความเสี่ยง 

(4) 
ใส่สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิด
ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

ครอบครัวสัมพันธ์ สมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ในเขต
ต าบลแม่อ้อท่ีมีความสนใจเข้าร่วม

โครงการจัดกิจกรรมอบรมครอบครัว
สัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย 40 คน 

  
 

   
 
 

      สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  จัดงานวันแม่แห่งชาติ 
วัตถุประสงค์  เพื่อจัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรมสินค้า OTOP ของต าบล เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มเส่ือกก 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลแม่อ้อ  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของ
ความเสี่ยง 

(4) 
ใส่สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิด
ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

จัดงานวันแม่แห่งชาติ กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลแม่อ้อ   
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
วัตถุประสงค์  เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบาย แนวคิดด าเนินงานป้องกันยาเสพติด และเฝ้าระวังป้องกันในหมู่บ้าน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ผู้น าฝ่ายต่าง ๆ ของหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 คน  การจัดท าแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ ศป.ปส. และจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหวาง ศป.ปส.กับหมู่บ้าน  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของ
ความเสี่ยง 

(4) 
ใส่สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิด
ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติด 

ผู้น าฝ่ายต่าง ๆ ของหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 
10 คน  การจัดท าแผนปฏิบัติการแบบ
บูรณาการ ศป.ปส. และจัดท าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันระหวาง ศป.ปส.กับ

หมู่บ้าน 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีในต าบลแม่อ้อ 
วัตถุประสงค์  เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก สตรี สร้างเครือข่ายระวังในพื้นท่ี 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กรในพื้นท่ีสมาชิกครอบครัว ประชาชนท่ัวไป จ านวน 40 คน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของ
ความเสี่ยง 

(4) 
ใส่สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิด
ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรีในต าบลแม่
อ้อ 

 

ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กรในพื้นท่ี
สมาชิกครอบครัว ประชาชนท่ัวไป 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรแม่อ้อ ตามโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประเทศไทย 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นท่ีต าบลแม่อ้อได้ผลอย่างยั่งยืน ควบคุมการขยายตัวและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  กิจกรรมสอนการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน จ านวน 41 คน  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของ
ความเสี่ยง 

(4) 
ใส่สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิด
ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรแม่อ้อ 
ตามโครงการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 

(D.A.R.E.) ประเทศไทย 

กิจกรรมสอนการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน จ านวน 41 คน 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรแม่อ้อ ตามโครงการ”365 วันปลอดภัยทางถนน” ประจ าปี 2564 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ด้านการจราจร 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรให้แก่ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลแม่อ้อ จ านวน 100 คน  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของ
ความเสี่ยง 

(4) 
ใส่สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิด
ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน
การจราจรให้แก่ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีต าบลแม่อ้อ จ านวน 

100 คน 

อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรแม่อ้อ ตาม
โครงการ”365 วันปลอดภัยทางถนน” 

ประจ าปี 2564 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนวัดใหม่เจริญ หมู่ท่ี 12 ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ภาคฤดูร้อน 
วัตถุประสงค์  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมความกตัญญูต่อบิดามารดาและเพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้บวชถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดกิจกรรมอบรมจริยธรรม คุณธรรมแก่ผู้บรรพชาภาคฤดูร้อน จ านวน 20 คน   
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของ
ความเสี่ยง 

(4) 
ใส่สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิด
ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนวัดใหม่เจริญ หมู่ท่ี 12 
ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 

ภาคฤดูร้อน 

จัดกิจกรรมอบรมจริยธรรม คุณธรรมแก่ผู้
บรรพชาภาคฤดูร้อน จ านวน 20 คน   

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระธาตุกู่แก้ว 
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการสืบสานส่งเสริมประเพณีการสรงน้ าพระธาตุกู่แก้ว ซึ่งเป็นวฒันธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดประเพณีสรงน้ าพระธาตุกูแ่ก้ว    
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของ
ความเสี่ยง 

(4) 
ใส่สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิด
ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 บ้านแม่แก้วเหนือ 

ตามโครงการส่งเสริมประเพณี
สรงน้ าพระธาตุกู่แก้ว 

จัดประเพณีสรงน้ าพระธาตุกู่แก้ว      
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ตามโครงการส่งเสริมพิธีสืบชะตาล าห้วยสระสรงน้ าพระบาท 
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการสืบสานส่งเสริมประเพณี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิน่ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดกิจกรรมสืบชะตาล าห้วยสระสรงน้ าพระบาทกางควาย    
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของ
ความเสี่ยง 

(4) 
ใส่สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิด
ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 บ้านแม่แก้วเหนือ 
ตามโครงการส่งเสริมพิธีสืบ
ชะตาล าห้วยสระสรงน้ าพระ

บาท 

จัดกิจกรรมสืบชะตาล าห้วยสระสรงน้ า
พระบาทกางควาย    

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                      ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 บ้านแม่อ้อหลวง ตามโครงการส่งเสริมสืบชะตาล าห้วยสระสรงน้ าพระบาทส่ีรอย 
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการสืบสานส่งเสริมประเพณี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิน่ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดกิจกรรมสืบชะตาล าห้วยสระสรงน้ าพระบาทส่ีรอย    
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของ
ความเสี่ยง 

(4) 
ใส่สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิด
ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11 บ้านแม่อ้อหลวง ตาม
โครงการส่งเสริมสืบชะตาล า

ห้วยสระสรงน้ าพระบาทส่ีรอย 

จัดกิจกรรมสืบชะตาล าห้วยสระสรงน้ า
พระบาทส่ีรอย    

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                      ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 บ้านใหม่เจริญ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระไพรวัลย์อนรุักษ์ 
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการสืบสานส่งเสริมประเพณี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิน่ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระไพลวัลย์อนุรักษ์     
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของ
ความเสี่ยง 

(4) 
ใส่สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิด
ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 12 บ้านใหม่เจริญ ตาม
โครงการส่งเสริมประเพณีสรง

น้ าพระไพรวัลย์อนุรกัษ์ 

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระไพลวัลย์
อนุรักษ์     

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                      ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 20 บ้านสักชัยทอง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระเจ้าบ ุ
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการสืบสานส่งเสริมประเพณี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิน่ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระเจ้าบ ุ    
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของ
ความเสี่ยง 

(4) 
ใส่สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิด
ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 20 บ้านสักชัยทอง ตาม
โครงการส่งเสริมประเพณีสรง

น้ าพระเจ้าบ ุ

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระเจ้าบ ุ      
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                      ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านแม่แก้วใต้ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระธาตุดอยแง่ม 
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการสืบสานส่งเสริมประเพณี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิน่ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระธาตุดอยแง่ม     
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของ
ความเสี่ยง 

(4) 
ใส่สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิด
ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 บ้านแม่แก้วใต้ ตาม
โครงการส่งเสริมประเพณีสรง

น้ าพระธาตุดอยแง่ม 

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระธาตุดอย
แง่ม     

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                      ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านจ าผักกุด ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระธาตุผาช้างมูบ 
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการสืบสานส่งเสริมประเพณี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิน่ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระธาตุผาช้างมูบ     
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของ
ความเสี่ยง 

(4) 
ใส่สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิด
ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5 บ้านจ าผักกุด ตาม

โครงการส่งเสริมประเพณีสรง
น้ าพระธาตุผาช้างมูบ 

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระธาตุผา
ช้างมูบ     

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                      ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง ประจ าปี 2564 
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการสืบสานส่งเสริมประเพณี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิน่ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เดินจาริกแสวงบุญ พิธีสืบชะตาหลวงล้านนาทุกราศีและรวมพลคนปีกุนกิจกรรมตักน้ าทิพย์ ณ บ่อน้ าทิพย์  กิจกรรมแห่เครื่องราชสักการะและ

อัญเชิญส่ิงของพระราชทานและน้ าทิพย์ กรรมกรรมพิธีสรงน้ าพระราชทานและห่มผ้ารอบพระธาตุดอยตุง พิธีถวายเครื่องสักการะแบบล้านนาและการถวายตุง     
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 

กระบวนก
าร

ปฏิบัติงาน
โครงการ/
ขั้นตอน
หลัก 
(1) 

 
ใส่ขั้นตอน

การ
ปฏิบัติงาน
ของการ
ด าเนิน

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัย
เสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่
สามารถ
บรรลุ

วัตถุประส
งค์

เป้าหมาย 
หรือ

ตัวชี้วัด
ของ

โครงการ/
กิจกรรม 

สาเหตุ
ของ
ความ
เสี่ยง 
(4) 
ใส่

สาเหตุ
ท่ี

ก่อให้เกิ
ดความ
เส่ียง 

ประเภ
ทของ
ความ
เสี่ยง 
(5) 
ใส่

ประเภ
ท 

ของ 
ความ
เส่ียง 

 
(S-O-
R-C) 

การประเมิน
ความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ี
บรรจุไว้ใน
คู่มือการ

บริหารความ
เส่ียงฯ หัวข้อ 
“ การประเมิน
ความเส่ียง” 

 
  โอกาส    
ผลกระทบ      
ระดับ       
จัดล าดับ                            
    (6)         
(7)           



เสี่ยง        
ความ 
                                               
เสี่ยง 
                                
(8)            
(9) 

อุดหนุน
สภา

วัฒนธรรม
จังหวัด

เชียงราย 
ตาม

โครงการ
สืบสาน
ประเพณี
นมัสการ

และสรงน้ า
พระธาตุ
ดอยตุง 
ประจ าปี 
2564 

จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เดินจาริกแสวงบุญ พิธีสืบชะตาหลวงล้านนาทุกราศีและรวมพลคนปีกุนกิจกรรมตักน้ าทิพย์ ณ บ่อน้ า
ทิพย์  กิจกรรมแห่เครื่องราชสักการะและอัญเชิญส่ิงของพระราชทานและน้ าทิพย์ กรรมกรรมพธิีสรงน้ าพระราชทานและห่มผ้า

รอบพระธาตุดอยตุง พิธีถวายเครื่องสักการะแบบล้านนาและการถวายตุง     

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-
  

  
- 

 
-
  

สูง 
 

กลา
ง 
 

ต่ า 
 

                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 
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ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเนื่องในวนัเข้าพรรษา 
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการสืบสานส่งเสริมประเพณี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิน่ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีการหล่อเทียนเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา      
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของโครงการ/

กิจกรรม 

สาเหตุของ
ความเสี่ยง 

(4) 
ใส่สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิด
ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
เนื่องในวันเข้าพรรษา 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีการหล่อ
เทียนเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
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ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการสืบสานส่งเสริมประเพณี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิน่ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดกิจกรรมสาธิตประเพณีการรดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุตามธรรมเนียมปฏิบัติของคนล้านนา      
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของโครงการ/

กิจกรรม 

สาเหตุของ
ความเสี่ยง 

(4) 
ใส่สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิด
ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมสาธิตประเพณีการรดน้ าด าหัวขอพร
ผู้สูงอายุตามธรรมเนียมปฏิบัติของคนล้านนา      

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
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ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  แข่งขันกีฬาประชาชนต าบลแม่อ้อต้านยาเสพติด 
วัตถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีระหว่างประชาชนในต าบลแม่อ้อผ่านกิจกรรมกีฬา และประชาชนได้ใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนประเภทสากลและพื้นท่ี ประกวดริ้วขบวน เชียรีดเดอร์ ซุ้มกองเชียร์ ก าหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 400 คน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของ
ความเสี่ยง 

(4) 
ใส่สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิด
ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

แข่งขันกีฬาประชาชนต าบลแม่
อ้อต้านยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนประเภท
สากลและพื้นท่ี ประกวดริ้วขบวน        

เชียรีดเดอร์ ซุ้มกองเชียร์ ก าหนดผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 400 คน 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 
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ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตามโครงการสืบฮีตตวยฮอยวัฒนธรรมต าบลแม่อ้อ 
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  สภาวัฒนธรรมต าบลแม่อ้อ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของ
ความเสี่ยง 

(4) 
ใส่สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิด
ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาม
โครงการสืบฮีตตวยฮอย
วัฒนธรรมต าบลแม่อ้อ 

สภาวัฒนธรรมต าบลแม่อ้อ ผู้เข้าร่วม
โครงการอบรม 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 
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ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  บริการรับ – ส่งเด็กปฐมวัย 
วัตถุประสงค์  เพื่อจัดหารถบริการรับส่งเด็กปฐมวัยระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ในต าบลแม่อ้อ ได้รับการเสริมพัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสมและป้องกันอันตรายจากการเดินทางของเด็ก

และผู้ปกครอง ลดภาระของผู้ปกครองในการรับ-ส่ง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  เด็กปฐมวัยช่วงอายุระหว่าง 2-5 ปี ท่ีศึกษาในศพด.ต้นกล้าอบต.แม่อ้อ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน

การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด
ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

บริการรับ – ส่งเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยช่วงอายุ
ระหว่าง 2-5 ปี ท่ีศึกษา

ใน ศพด.ต้นกล้า        
อบต.แม่อ้อ 

  
ขาดการรายงานผล 

 - ความผิดพลาดส่วน
บุคคล ในการด าเนินการ
ตามข้ันตอนของระเบียบ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
- รายงานผลไม่มี
รายละเอียดความบรรลุ
วัตถุประสงค์กิจกรรม 

 
O , R  

 
 

 
4 

  
4 

 
16 

 
สูง 
 
 

                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 



ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  ซ่อมแซมบ้านผู้ด้วยโอกาสผู้ยากไร้ผู้ยากจนและคนไร้ที่พึ่ง 
วัตถุประสงค์  เพื่อซ่อมแซมบ้านผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน และคนไร้ที่พึ่งให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยาไร้ ผู้ยากจนและคนไร้ที่พึ่งในต าบลแม่อ้อด าเนินการตามข้ันตอนของระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน

การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

ซ่อมแซมบ้านผู้ด้วย
โอกาสผู้ยากไร้ผู้ยากจน

และคนไร้ที่พึ่ง 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
ส าหรับซ่อมแซมบ้าน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยาไร้ ผู้

ยากจนและคนไร้ที่พึ่งใน
ต าบลแม่อ้อด าเนินการ

ตามข้ันตอนของระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
- 

 
- 

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 



                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้สวัสดิการกับผู้สูงอายุในต าบลแม่อ้อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้สูงอายุในต าบล 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้ังแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการ

ปฏิบัติงานโครงการ/
ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานของการ
ด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน

การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของโครงการ/

กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้ังแต่
อายุ 60 ปี ขึ้นไป ในต าบล

แม่อ้อ 

 เจ้าหน้าท่ีจัดท า
รายงานข้อมูลระบบ
สารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูลเบ้ีย
ยังชีพ (e-payment) 
ไม่ถูกต้อง ขาดการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้มีสิทธิ์ 

 1. ผู้ปฏิบัติขาดการตรวจสอบข้อมูล
ก่อน รายงานผู้บังคับบัญชาและบันทึก
ข้อมูลในระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพ  
 
2.มีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่าย 

 

O 
 
 
 
C 

 
4 

  
4 

 
16 

 
สูง 
 
 

 

                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 



                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้สวัสดิการกับผู้พิการในต าบลแม่อ้อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้พิการในต าบล 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ผู้พิการในต าบลแม่อ้อ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการ

ปฏิบัติงานโครงการ/
ขั้นตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของการ
ด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

เบ้ียยังชีพผู้พิการ ผู้พิการในต าบลแม่อ้อ  - เจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงาน
ข้อมูลระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพ               
(e-payment) ไม่ถูกต้อง ขาด
การตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ 

 

 1.ผู้ปฏิบัติขาดการตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนการบันทึกส่งใน
ระบบ 
2.มีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์
และวิธีการจ่าย 

O 
 
 
C 

 
4 

  
4 

 
16  

 
สูง 
 
 

 

 

                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 



                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้สวัสดิการกับผู้ป่วยเอดส์ในต าบลแม่อ้อ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลแม่อ้อ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการ

ปฏิบัติงานโครงการ/
ขั้นตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของการ
ด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ในต าบล   
แม่อ้อ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

  
- 

 
-  

 
- 
 
 

 



 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง 

ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
โครงการ/กิจกรรม  จัดอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนในต าบลแม่อ้อ 

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มผู้สนใจหมู่บ้านละ 5 คน รวม 100  คน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

(2) 
 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ     ระดับ        จัดล าดับ                            
    (6)       (7)            เสี่ยง          ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)             (9) 

จัดอบรมอาชีพเสริม
ให้กับประชาชนในต าบลแม่อ้อ 

 
 

 กลุ่มผู้สนใจ
หมู่บ้านละ 5 คน 
รวม 100  คน 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

แบบ RM-1 
ปีงบประมาณ 2564 



 

                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
โครงการ/กิจกรรม  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในต าบลแม่อ้อท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

(2) 
 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ     ระดับ        จัดล าดับ                            
    (6)       (7)            เสี่ยง           ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ในต าบลแม่อ้อท่ี
สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



 

                                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
โครงการ/กิจกรรม  ปลูกพืชทางเลือก 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยแทนการท านาปรัง 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้เกษตรกรต าบลแม่อ้อ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

(2) 
 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ     ระดับ        จัดล าดับ                            
    (6)       (7)            เสี่ยง          ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

ปลูกพืชทางเลือก จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้

เกษตรกรต าบล
แม่อ้อ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
โครงการ/กิจกรรม  พัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ในการปรับปรุงเพิ่มแร่ธาตุให้ดินเพื่อให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเกษตรกรต าบลแม่อ้อหมู่ท่ี 1-20 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

(2) 
 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ        จัดล าดับ                            
    (6)        (7)            เสี่ยง          ความ 
                                                เสี่ยง 
                                (8)             (9) 

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพ่ือ
การเกษตร 

กลุ่มเกษตรกร
ต าบลแม่อ้อหมู่ท่ี 

1-20 

  
 

   
 
 

      สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
โครงการ/กิจกรรม  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลแม่อ้อ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เสนอปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้านการเกษตรเพื่อหาแนวทางแก้ไขและประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  จัดกิจกรรมส ารวจข้อมูลด้านการเกษตร 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 28 คน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ    ระดับ        จัดล าดับ                            
    (6)       (7)           เสี่ยง           ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)             (9) 

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลแม่อ้อ 

กิจกรรมประชุมเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้เสนอปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้าน
การเกษตรเพื่อหาแนวทางแก้ไข

และประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
จัดกิจกรรมส ารวจข้อมูลด้าน

การเกษตร 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
โครงการ/กิจกรรม  บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง 

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้อย่างสมดุล มั่นคง

และยั่งยืน 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนต าบลแม่อ้อ จ านวน 40 คน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ    ระดับ        จัดล าดับ                            
    (6)       (7)           เสี่ยง           ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)             (9) 

บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ประชาชนต าบลแม่อ้อ จ านวน 40 
คน 

 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 



 

 

                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
โครงการ/กิจกรรม  ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ในการท าเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ลดต้นทุนการท านา 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษตรกร ต.แม่อ้อ จ านวน 20 หมู่บ้าน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ    ระดับ        จัดล าดับ                            
    (6)       (7)           เสี่ยง           ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)             (9) 

ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม
เกษตรกร ต.แม่อ้อ จ านวน 20 

หมู่บ้าน 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
โครงการ/กิจกรรม  ส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้คัดเมล็ดพันธุ์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรรวมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดีไว้บริโภคและจ าหน่าย และเพื่อให้เกษตรวางแผนการผลิต

ข้าวและลดต้นทุนการผลิต 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เกษตรกร จ านวน 44 คน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ    ระดับ        จัดล าดับ                            
    (6)       (7)           เสี่ยง           ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)             (9) 

ส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี เกษตรกร จ านวน 44 คน   
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โครงการ/กิจกรรม  การบริหารจัดการขยะในชุมชน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการจัดการขยะแบบ 3Rs มาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการ /เพ่ือสนับสนุนการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากต้นทางและการเพ่ิมประสิทธิภาพการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนต าบลแม่อ้อ จ านวน 20 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 คน รวม 60 คน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

(2) 
 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส   ผลกระทบ       ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

การบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน 

ประชาชนต าบล
แม่อ้อ จ านวน 
20 หมู่บ้าน 

หมู่บ้านละ 3 คน 
รวม 60 คน 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11  ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ าแม่อ้อ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือดูแลรักษาอ่างเก็บน้ าให้อยู่ในสภาพที่สวยงามและมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ าและส่งน้ า 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อ่างเก็บน้ าแม่อ้อ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

(2) 
 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11  ตาม

โครงการบริหารจัดการอ่าง
เก็บน้ าแม่อ้อ 

อ่างเก็บน้ าแม่อ้อ   
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

                                                                         
 



   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10  ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ าแม่แก้ว 
วัตถุประสงค์ เพ่ือดูแลรักษาอ่างเก็บน้ าให้อยู่ในสภาพที่สวยงามและมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ าและส่งน้ า 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อ่างเก็บน้ าแม่แก้ว 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

(2) 
 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)           (9) 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10  ตาม

โครงการบริหารจัดการอ่าง
เก็บน้ าแม่แก้ว 

อ่างเก็บน้ าแม่แก้ว   
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

                                                                         
 



องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5  ตามโครงการบริหารจัดการเหมืองฝายประจ าล าน้ าแม่คาว 
วัตถุประสงค์ เพ่ือดูแลรักษาเหมืองฝายให้อยู่ในสภาพที่สวยงามและมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ าและส่งน้ า 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เหมืองฝายประจ าน้ าคาว 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

(2) 
 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5  ตาม

โครงการบริหารจัดการเหมือง
ฝายประจ าล าน้ าแม่คาว 

เหมืองฝายประจ า
น้ าคาว 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2  ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ าหนองผา 
วัตถุประสงค์ เพ่ือดูแลรักษาอ่างเก็บน้ าให้อยู่ในสภาพที่สวยงามและมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ าและส่งน้ า 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อ่างเก็บน้ าหนองผา 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

(2) 
 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2  ตาม

โครงการบริหารจัดการอ่าง
เก็บน้ าหนองผา 

 

อ่างเก็บน้ า  
หนองผา 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โครงการ/กิจกรรม  รณรงค์ใช้น้ าอย่างประหยัด 
วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ าอย่างประหยัดเห็นคุณค่าของน้ า 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

(2) 
 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส   ผลกระทบ       ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

รณรงค์ใช้น้ าอย่างประหยัด จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โครงการ/กิจกรรม  ปั่นจักรยานสืบสานผืนป่าใต้ฟ้าแม่อ้อ 
วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน / เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของป่าไม้ / เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้หรือหญ้าแฝก 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเยาวชน ส.อบต.และประชาชนท่ัวไป จ านวน 220 คน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

(2) 
 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

ปั่นจักรยานสืบสานผืนป่า   
ใต้ฟ้าแม่อ้อ 

คณะผู้บริหาร 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
กลุ่มเยาวชน ส.

อบต.และ
ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 220 คน 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โครงการ/กิจกรรม  รักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน 
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมปลุกป่าเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว จัดซื้อต้นไม้ผล 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเยาวชน ส.อบต.และประชาชนท่ัวไป  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

(2) 
 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

เพื่อจัดกิจกรรมปลุกป่าเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียว จัดซื้อต้นไม้ผล 

คณะผู้บริหาร 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน 

กลุ่มเยาวชน     
ส.อบต.และ

ประชาชนท่ัวไป 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี 4 ตามโครงการบริหารจัดการระบบประปาภูเขา 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมพัฒนาระบบประปาและการดูแลรักษาระบบประปาภูเขา การบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หมู่ท่ี 4  หมู่ท่ี 10 และหมู่ท่ี 17  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของโครงการ/

กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 4 ตามโครงการ
บริหารจัดการระบบประปา

ภูเขา 

หมู่ท่ี 4  หมู่ท่ี 10 และ
หมู่ท่ี 17 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

                                                                 
 



                                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านแม่แก้วเหนือตามโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวฝายพระราชด าริ 
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสถานท่ีส าหรับประชาชนท่ัวไปได้พักผ่อนในช่วงสงกรานต์ และส่งเสริมการท่องเท่ียวในต าบลแม่อ้อ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีบริเวณฝายพระราชด าริบ้านแม่แก้วเหนือให้สะอาด สะดวกเหมาะสมแก่ประชาชนในการพาครอบครัวไปเล่นน้ าพักผ่อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของโครงการ/

กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านแม่
แก้วเหนือตามโครงการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวฝาย
พระราชด าริ 

พัฒนาปรับปรุงสถานท่ี
บริเวณฝายพระราชด าริ

บ้านแม่แก้วเหนือให้
สะอาด สะดวกเหมาะสม
แก่ประชาชนในการพา
ครอบครัวไปเล่นน้ า

พักผ่อนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

  
- 

  
- 

 
- 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 



 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการ/กิจกรรม  ส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมและด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผลซื่อสัตย์สุจริตลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นตามนโยบายรัฐบาล 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง จ านวน 40 คน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

(2) 
 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง         ความ 
                                                เสี่ยง 
                                 (8)           (9) 

ส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมของพนกังาน 

พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง จ านวน 40 

คน 
 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการ/กิจกรรม  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการทุจริตในองค์กร 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารพนักงานได้เสริมสร้างและปลุกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมพัฒนาให้การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต และส่งเสริมความสามัคคีและมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อ ด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล ซื่อสัตย์ สุจริตลดปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง จ านวน 40 คน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

(2) 
 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร 

พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง จ านวน 40 

คน 
 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการ/กิจกรรม  อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ ฝ่ายบริหาร พนักงานและพนักงานจ้างในสังกัด  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารพนักงานและพนักงานจ้างได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน

ท้องถิ่น และเพื่อน าความรู้ความเข้าใจมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง อบต.แม่อ้อ ผู้สังเกตการณ์ จ านวน 40  คน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

(2) 
 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)           (9) 

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ ฝ่ายบริหาร 
พนักงานและพนักงานจ้างใน

สังกัด 

คณะผู้บริหาร/
พนักงานส่วน

ต าบล พนักงาน
จ้าง อบต.แม่อ้อ 
ผู้สังเกตการณ์ 

จ านวน 40  คน 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการ/กิจกรรม  เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร/ส.อบต.ของ อบต.แม่อ้อ  

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสภา อบต. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์ จ านวน 40 คน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)           (9) 

เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร/       
ส.อบต.ของ อบต.แม่อ้อ 

คณะผู้บริหาร/สมาชิก
สภา อบต.แม่อ้อ 
เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีในการฝึกอบรม
และผู้สังเกตการณ์ 
จ านวน 40 คน 

 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการ/กิจกรรม  ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและช าระภาษีประจ าปี 2564  

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามแหล่งชุมชนในพื้นท่ีต าบลแม่อ้อ จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตาม พรบ.ภาษีท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามแหล่งชุมชนในพื้นท่ีต าบลแม่อ้อ และท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)           (9) 

ให้ความรู้สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและ
ช าระภาษีประจ าปี 2564 

ติดป้ายประชาสัมพันธ์
ตามแหล่งชุมชนใน

พื้นท่ีต าบลแม่อ้อ และ
ท าแผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการ/กิจกรรม  อุดหนุน อบต.ป่าหุ่ง ตามโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.ระดับอ าเภอ (อ าเภอพาน) 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.ซึ่งเป็นสถานท่ีกลางท าหน้าท่ีในการรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องฯ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนจ านวน 1 ศูนย์ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

(2) 
 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

อุดหนุน อบต.ป่าหุ่ง ตาม
โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของอปท.ระดับ

อ าเภอ (อ าเภอพาน) 

จัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือ
ประชาชนจ านวน 

1 ศูนย์ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการ/กิจกรรม  จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบหนังสือส่ังการ เพื่อให้ทราบถึงประเภทจ านวน ขนาดท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ และการจัดเก็บภาษีท่ีมีระบบท่ีถูกต้องและตรวจสอบได้ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ด าเนินการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบคลุมพื้นท่ี 130 ตร.กม. 

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

(2) 
 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจ าปี พ.ศ. 

2564 

ด าเนินการจัดท า
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ให้ครบคลุมพื้นท่ี 
130 ตร.กม. 

 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการ/กิจกรรม  ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ  

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากอบต.แม่อ้อ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เป็นค่าใช้จ่ายกับสถาบันที่เข้ามาส ารวจความถึงพอใจให้กับอบต.แม่อ้อ / ร้อยละของประชาชนท่ีมีความถึงพอใจในการรับบริการ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส   ผลกระทบ       ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา 
วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา

ระบบต่าง ๆ 

เป็นค่าใช้จ่ายกับ
สถาบันที่เข้ามา

ส ารวจความถึงพอใจ
ให้กับอบต.แม่อ้อ / 

ร้อยละของประชาชน
ท่ีมีความถึงพอใจใน

การรับบริการ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 



                                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการ/กิจกรรม  ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง  

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระ ยุสภากรณีแทนต าแหน่งท่ีว่างและกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่น ๆ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหาร 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส   ผลกระทบ       ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา

และผู้บริหาร 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการ/กิจกรรม  เพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างด้านงานสารบรรณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ วิธีการร่าง/เขียนหนงัสือราชการให้ถูกต้องและเหมาะสมโดยใช้ภาษาราชการ เรียนรู้วิธีการ/เทคนิคในการ

บริหารงานธุรการในยุคไทยแลนด์ 4.0  

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  พนักงาน ลูกจ้าง ของทุกส านัก/กอง จ านวน 45 คน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส   ผลกระทบ       ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

เพิ่มศักยภาพพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างด้านงาน

สารบรรณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
พนักงาน ลุกจ้าง ของ

ทุกส านัก/กอง 
จ านวน 45 คน 

 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการ/กิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้รู้เกี่ยวกับประโยชน์และความส าคัญของการควบคุมภายในและมาตรฐานการควบคุมภายใน กิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พนักงาน ลูกจ้าง ของทุกส านัก/กอง จ านวน 45 คน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  หน่วยตรวจสอบภายใน 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส   ผลกระทบ       ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัด
วางระบบควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  

พนักงาน ลูกจ้าง ของ
ทุกส านัก/กอง 
จ านวน 45 คน 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการ/กิจกรรม  อบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ศพด.  

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี พ.ศ. 2560 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของศพด.ต้นแบบ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ครูและผู้ดูแลเด็กและพนักงานกองการศึกษา 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส   ผลกระทบ       ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

อบรมพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการ ศพด. 

ครูและผู้ดูแลเด็กและ
พนักงานกอง
การศึกษา 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการ/กิจกรรม  อบรมหลักสูตรการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ  

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 40 คน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส   ผลกระทบ       ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

อบรมหลักสูตรการซ่อมบ ารุง
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
จ านวน 40 คน 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการ/กิจกรรม  ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง 

วัตถุประสงค์ เพื่อจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างท่ีได้มาตรฐาน 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โครงการก่อสร้างท่ีได้มีแบบมาตรฐาน / จ านวนโครงการท่ีได้มาตรฐาน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)           (9) 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ี
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้

ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างท่ีได้
มีแบบมาตรฐาน / 

จ านวนโครงการท่ีได้
มาตรฐาน 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการ/กิจกรรม  Big Cleaning Day  

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของอบต.แม่อ้อมีความเข้าใจและน าหลัก 5 ส.ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจ า และเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจหลัก 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมท าความสะอาดบริเวณส านักงานและวัดในพื้นท่ีต าบลแม่อ้อ / คณะผู้บริหาร พนักงานและประชาชน จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                (8)            (9) 

Big Cleaning Day 
 

จัดกิจกรรมท าความสะอาด
บริเวณส านักงานและวัดใน
พื้นท่ีต าบลแม่อ้อ / คณะ
ผู้บริหาร พนักงานและ

ประชาชน จ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 เข้าร่วม

กิจกรรมทุกครั้ง 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการ/กิจกรรม  อบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ าแม่แก้ว  

วัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ าอ่างเก็บน้ าแม่แก้ว เพื่อการจัดสรรแบ่งปันน้ าระหว่างสมาชิกในกลุ่มได้เพียงพอยุติธรรมและรวดเร็ว 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ผู้ได้ประโยชน์อ่างเก็บน้ าแม่แก้ว จ านวน 40 คน เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ าอ่างเก็บน้ าแม่แก้ว ม.3 , 14 , 10 , 17 , 9 , 4 , 20 , 6 และ 19 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                                 (8)           (9) 

อบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ใช้
น้ าอ่างเก็บน้ าแม่แก้ว 

ได้ประโยชน์อ่างเก็บน้ าแม่
แก้ว จ านวน 40 คน 

เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ าอ่างเก็บน้ าแม่
แก้ว ม.3 , 14 , 10 , 17 , 
9 , 4 , 20 , 6 และ 19 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



 

                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                    ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการ/กิจกรรม  ออกหน่วยบริการเคล่ือนท่ีให้บริการประชาชน  

วัตถุประสงค์ กิจกรรมออกหน่วยเคล่ือนท่ีให้บริการประชาชนนอกสถานท่ี จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการพฒันาและสภาพปัญหาในพื้นท่ี 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  พื้นท่ีต าบลแม่อ้อ 20 หมู่บ้าน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส   ผลกระทบ       ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

ออกหน่วยบริการเคล่ือนท่ี
ให้บริการประชาชน 

พื้นท่ีต าบลแม่อ้อ 20 
หมู่บ้าน 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

  
- 

 
-  

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
โครงการ/กิจกรรม  ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดต้ังใหม่ 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ อปพรใหม่ ได้มีความรู้ในการช่วยเหลือสาธารณภัยต่าง ๆ ในต าบลแม่อ้อ 
เป้าหมาย/    อปพร.จ านวน 4 นาย  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตร

จัดต้ังใหม่ 

อปพร.จ านวน 4 นาย    
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

 
-  

  
- 

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
โครงการ/กิจกรรม  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันแก้ไขหมอกควันและไฟป่า 

วัตถุประสงค์  เพื่อบรูณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  พื้นท่ีต าบลแม่อ้อ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้าน
ป้องกันแก้ไขหมอกควันและ

ไฟป่า 

พื้นท่ีต าบลแม่อ้อ   
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

 
-  

  
- 

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
โครงการ/กิจกรรม  ซักซ้อมแผนป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย 

วัตถุประสงค์  เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกอบต.แม่อ้อ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

ซักซ้อมแผนป้องกันและเผชิญ
เหตุสาธารณภัย 

ผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
และสมาชิกอบต.แม่อ้อ 

 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

 
-  

  
- 

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
โครงการ/กิจกรรม  รณรงค์ป้องกันเหตุสาธารณภัยช่วงเทศกาลต่าง ๆ  

วัตถุประสงค์  เพื่อเฝ้าระวังการช่วยเหลือและบรรเทาเหตุสาธารณภัยในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

รณรงค์ป้องกันเหตุสาธารณ
ภัยช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง   
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

 
-  

  
- 

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
โครงการ/กิจกรรม  อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย  

วัตถุประสงค์  เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการระงับอัคคีภัย  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ประชาชนต าบลแม่อ้อ จ านวน 50 คน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

อบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

ประชาชนต าบลแม่อ้อ 
จ านวน 50 คน 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

 
-  

  
- 

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
โครงการ/กิจกรรม  ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ อบต.แม่อ้อ  

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ / เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยหรือการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือป้องกันและระงับโรคติดต่อหรือ
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ีของ อบต.แม่อ้อ 

ประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนหรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในการ

ด ารงชีพ 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

 
-  

  
- 

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
โครงการ/กิจกรรม  ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่อาสาสมัคร  

วัตถุประสงค์  เพื่อใหอ้าสาสมัครในชุมชนได้มีความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยสามารถเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นท่ีพึ่งพาตนเองได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนต่อไป 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  อาสาสมัครในพื้นท่ีต าบลแม่อ้อ จ านวน 40 คน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสา
ธารณภัยและป้องกันภัยแก่

อาสาสมัคร 

อาสาสมัครในพื้นท่ีต าบลแม่
อ้อ จ านวน 40 คน 

  
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

 
-  

  
- 

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 

 



                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                                                      แบบ RM-1 

                                                                        ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง                                                     ปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่  29  ตุลาคม  2563 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
โครงการ/กิจกรรม  เฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน  

วัตถุประสงค์  เพื่อใหป้ระชาชนและหน่วยงานราชการมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  เดือนละ 1 ครั้ง 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ข้ันตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่ส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ

เส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเส่ียง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามท่ีบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเส่ียง” 
 
  โอกาส    ผลกระทบ      ระดับ       จัดล าดับ                            
    (6)         (7)           เสี่ยง        ความ 
                                               เสี่ยง 
                               (8)             (9) 

เฝ้าระวังความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินประชาชน 

เดือนละ 1 ครั้ง   
- 

  
- 

 
- 
 

 
-  

 
-  

  
- 

สูง 
 

กลาง 
 

ต่ า 
 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์ที่   2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  :   เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้สวัสดิการกับผู้สูงอายุในต าบลแม่อ้อ สร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้สูงอายุในต าบล 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  :  ผู้สูงอายุต้ังแต่อายุ  60  ปีขึ้นไป 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  :  ส านักปลัด 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ/ข้ันตอน
หลัก 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

(2) 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 

(Root Cause) 
 (3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

(8) 

แผนจัดการ
ความเสี่ยง 
(มาตรการ
ควบคุม
เพิ่มเติม) 

(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(10) 

งบ 
ประมาณ 

(11) 
โอกาส 
(4) 

ผล 
กระทบ 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ
ความเสี่ยง
ที่คาดหวัง 

(7) 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เจ้าหน้าท่ีผู้รายงาน
ข้อมูลระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูล

เบ้ียยังชีพ             
(e-payment) จัดท า

ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

เจ้าหน้าท่ีขาดการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

ผู้มีสิทธิ์และขาด
ความรอบครอบ

ตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบก่อนบันทึก
เสร็จส้ินในระบบ 

 

 
4 

  
4 

 
16  

 
3 

1.ให้เข้ารับการศึกษา/
อบรม วิธีบันทึกข้อมูลใน
ระบบ e-payment  
2.บันทึกข้อตกลงเน้นย้ า
การปฏิบัติงานให้เพิ่ม
ความรอบครอบป้องกัน
การบันทึกข้อมูลท่ี
ผิดพลาดเพื่อน ามา
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

 30  กันยายน 
2564 

 
หัวหน้า 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงช่ือ  

         ( นายณัฐธัญ  อาทะจา ) 
       ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 

วัน  29  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563 

แบบ RM-2 

    ปีงบประมาณ 2564 



องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์ที่   2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  :   เบ้ียยังชีพผู้พิการ 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้สวัสดิการกับผู้พิการในต าบลแม่อ้อ สร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้พิการในต าบล 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  :  ผู้พิการในต าบลแม่อ้อ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  :  ส านักปลัด 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ/ข้ันตอน
หลัก 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

(2) 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 

(Root Cause) 
 (3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

(8) 

แผนจัดการ
ความเสี่ยง 
(มาตรการ
ควบคุม
เพิ่มเติม) 

(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(10) 

งบ 
ประมาณ 

(11) 
โอกาส 
(4) 

ผล 
กระทบ 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ
ความเสี่ยง
ที่คาดหวัง 

(7) 

เบ้ียยังชีพผู้พิการ เจ้าหน้าท่ีผู้รายงาน
ข้อมูลระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูล

เบ้ียยังชีพ             
(e-payment) จัดท า

ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

เจ้าหน้าท่ีขาดการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

ผู้มีสิทธิ์และขาด
ความรอบครอบ

ตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบก่อนบันทึก
เสร็จส้ินในระบบ 

 

 
4 

  
4 

 
16  

 
3 

1.ให้เข้ารับการศึกษา/อบรม 
วิธีบันทึกข้อมูลในระบบ   
e-payment  
2.บันทึกข้อตกลงเน้นย้ าการ
ปฏิบัติงานให้เพิ่มความรอบ
ครอบป้องกันการบันทึก
ข้อมูลท่ีผิดพลาดเพื่อน ามา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 30  กันยายน 
2564 

 
หัวหน้า 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงช่ือ 

         ( นายณัฐธัญ  อาทะจา ) 
       ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 

วัน  29  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563 

 

 

แบบ RM-2 

    ปีงบประมาณ 2564 



 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์ที่   2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  :   บริการรับ – ส่งเด็กปฐมวัย 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อจัดหารถบริการรับส่งเด็กปฐมวัยระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ในต าบลแม่อ้อ ได้รับการเสริมพัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสมและป้องกันอนัตรายจากการเดินทางของเด็ก

และผู้ปกครอง ลดภาระของผู้ปกครองในการรับ-ส่ง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  :  เด็กปฐมวัยช่วงอายุระหว่าง 2-5 ปี ท่ีศึกษาในศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  :  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ/ข้ันตอน
หลัก 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

(2) 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 

(Root Cause) 
 (3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

(8) 

แผนจัดการ
ความเสี่ยง 
(มาตรการ
ควบคุม
เพิ่มเติม) 

(9) 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
(10) 

งบ 
ประมาณ 

(11) 
โอกาส 
(4) 

ผล 
กระทบ 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ
ความเสี่ยง
ที่คาดหวัง 

(7) 

บริการรถรับ – ส่ง 
เด็กปฐมวัย 

ขาดการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1.ความผิดพลาด 
ส่วนบุคคลในการ
ด าเนินการตาม
ขั้นตอนของระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
2.รายงานผลขาด
รายละเอียดความ
บรรลุวัตถุประสงค์
กิจกรรม 

 
4 

  
4 

 
16  

 
3 

1.เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมในระเบียบ
กฎหมาย ท่ีมีการปรับเปล่ียนอยู่
เสมอ มีการเพิ่มความรอบครอบ
เพื่อครอบคลุมป้องกันความ
เสียหายท่ีอาจตามมาได้อยู่เสมอ 
2.เพิ่มรายละเอียดในการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน 
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ลงช่ือ 

         ( นายณัฐธัญ  อาทะจา ) 
       ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 

วัน  29  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563  

แบบ RM-2 

    ปีงบประมาณ 2564 


