
แบบ RM ๐๓

1

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
เช่น โรคพิษสุนัขบ้า 
โรคไข้เลือดออก 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
 (โควดิ-๑๙) เป็นต้น

การเกิดโรคติดต่อในพื้นที่
20

สูงมาก

เพื่อป้องกัน ลดหรือควบคุมโรคติดต่อ
เช่น โรคพิษสุนัขบ้า 
โรคไข้เลือดออก 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
 (โควดิ-๑๙) เป็นต้น

ปัจจยัภายใน
1. ส่งเจา้หน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ 
ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ก ากับดูแล
เจา้หน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
๓. จดัหาเจา้หน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน
๔. จดัซ้ือเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการป้องกัน
และรักษาโรคให้เพียงพอ
ปัจจยัภายนอก
๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารการเกิดโรคติดต่อซ่ึง
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

๑ ต.ค. ๖๒ ถึง
๓๐ ก.ย.63



ส านักปลัด

(งานสาธารณสุข)

2

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง พายุ ไฟไหม้
ภัยหนาว เป็นต้น

การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่
16
สูง

เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง พายุ ไฟไหม้
ภัยหนาว เป็นต้น

ปัจจยัภายใน
1. ส่งเจา้หน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ 
ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ก ากับดูแล
เจา้หน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่
๓. จดัหาเจา้หน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน
๔. จดัซ้ือเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ
ปัจจยัภายนอก
๑.ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ

๑ ต.ค. ๖๒ ถึง
๓๐ ก.ย.63



ส านักปลัด 

(งานป้องกันฯ)

ส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ

(๘)

แผนบริหารจัดการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  อ าเภอบา้นเขว้า  จังหวัดชัยภมูิ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ล าดบั
ที่

(๑)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
(๒)

ความเสี่ยง
(๓)

ระดบัความเสี่ยง
(คะแนน)

(โอกาส x ผลกระทบ)
(๔)

วัตถุประสงค์
(๕)

วิธกีารจัดการความเสี่ยง
(๖)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(๗)
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แบบ RM ๐๓

ส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ

(๘)

แผนบริหารจัดการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  อ าเภอบา้นเขว้า  จังหวัดชัยภมูิ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ล าดบั
ที่

(๑)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
(๒)

ความเสี่ยง
(๓)

ระดบัความเสี่ยง
(คะแนน)

(โอกาส x ผลกระทบ)
(๔)

วัตถุประสงค์
(๕)

วิธกีารจัดการความเสี่ยง
(๖)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(๗)

3 การใช้รถยนต์ส่วนกลาง การเกิดอุบัติเหตุ
12
สูง

1.เพื่อให้มีพยานหลักฐานพิสูจน์การ
กระท าความผิดของคนขับหรือ
ผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอก(คู่กรณี)
๒.เพื่อโอนค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายให้กับผู้รับประกันภัย



1.ติดต้ังกล้องติดรถยนต์ 
๒.ตรวจสอบประสิทธภิาพการท างานของกล้อง
ให้ใช้งานได้เสมอ
๓.จดัท าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.)

1 ต.ค. ๖๒ ถึง
๓๐ ก.ย.63

ทุก
ส านัก/กอง

4 การก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง

การก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด
(จา้งราคาแพง)

9
ปานกลาง

เพื่อก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด

ปัจจยัภายใน
1. จดัส่งเจา้หน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ 
ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ก ากับดูแล
เจา้หน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
๓. จดัหาเจา้หน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน
ปัจจยัภายนอก
๑. เจา้หน้าที่ต้องติดตามและศึกษาข้อมูล
ข่าวสาร 
ด้านกฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ์

1 ต.ค. ๖๒ ถึง
๓๐ ก.ย.63

กองคลัง
(คกก.ก าหนด
ราคากลาง)

5 การจดัท าแผนพัฒนาของอบต.ชีบน การร้องเรียนจากประชาชน
8

ปานกลาง

เพื่อให้มีแผนพัฒนาอบต.ชีบน
ซ่ึงมาจากความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน

ปัจจยัภายใน
ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน

1 ต.ค. ๖๒ ถึง
๓๐ ก.ย.63

ทุก
ส านัก/กอง
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แบบ RM ๐๓

ส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ

(๘)

แผนบริหารจัดการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  อ าเภอบา้นเขว้า  จังหวัดชัยภมูิ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ล าดบั
ที่

(๑)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
(๒)

ความเสี่ยง
(๓)

ระดบัความเสี่ยง
(คะแนน)

(โอกาส x ผลกระทบ)
(๔)

วัตถุประสงค์
(๕)

วิธกีารจัดการความเสี่ยง
(๖)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(๗)

6

การด าเนินงานตาม
พระราชบัญญติัการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (คู่มือประชาชน)

การร้องเรียนจากประชาชน
8

ปานกลาง

เพื่อด าเนินงานเป็นไปตาม
พระราชบัญญติัการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (คู่มือประชาชน)

ปัจจยัภายใน
1. ส่งเจา้หน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ 
ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ก ากับดูแล
เจา้หน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่

1 ต.ค. ๖๒ ถึง
๓๐ ก.ย.63

ทุก
ส านัก/กอง

7 การใช้ทรัพยากร(วสัดุ/ครุภัณฑ์) การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า
6

ปานกลาง
เพื่อให้ใช้ทรัพยากร(วสัดุ/ครุภัณฑ์)
อย่างคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ

ปัจจยัภายใน
1. จดัฝึกอบมเจา้หน้าที่ให้มีความรู้ในการใช้
ทรัพยากรที่ถูกต้อง
๒. เจา้หน้าที่ฝึกนิสัยประหยัด

1 ต.ค. ๖๒ ถึง
๓๐ ก.ย.63

ทุก
ส านัก/กอง

8 การตรวจรับพัสดุ
การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตาม
สัญญา

4
ต่ า

เพื่อให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปตาม
สัญญา

ปัจจยัภายใน
1. ส่งเจา้หน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ 
ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ก ากับดูแล
เจา้หน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่

1 ต.ค. ๖๒ ถึง
๓๐ ก.ย.63

กองคลัง
(คกก.ตรวจรับพัสดุ)

9 งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
การจดัซ้ือหรือจดัจา้งไม่เป็นไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบ

4
ต่ า

เพื่อให้การจดัซ้ือหรือจดัจา้งเป็นไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบ

ปัจจยัภายใน
1. จดัส่งเจา้หน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ 
ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ก ากับดูแล
เจา้หน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
๓. จดัหาเจา้หน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน
ปัจจยัภายนอก
๑. เจา้หน้าที่ต้องติดตามและศึกษาข้อมูล
ข่าวสาร 
ด้านกฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ์

1 ต.ค. ๖๒ ถึง
๓๐ ก.ย.63

กองคลัง
(งานพัสดุฯ)
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แบบ RM ๐๓

ส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ

(๘)

แผนบริหารจัดการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  อ าเภอบา้นเขว้า  จังหวัดชัยภมูิ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ล าดบั
ที่

(๑)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
(๒)

ความเสี่ยง
(๓)

ระดบัความเสี่ยง
(คะแนน)

(โอกาส x ผลกระทบ)
(๔)

วัตถุประสงค์
(๕)

วิธกีารจัดการความเสี่ยง
(๖)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(๗)

10 การเก็บรักษาพัสดุ พัสดุเสียหายหรือสูญหาย
4
ต่ า

๑.เพื่อป้องกันหรือลด พัสดุเสียหาย
หรือสูญหาญ
๒.เพื่อให้มีหลักฐานพิสูจน์การกระท า
ความผิด กรณี มีการกระท าความผิด
เกิดขึ้น

ปัจจยัภายใน
1. จดัส่งเจา้หน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ 
ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ก ากับดูแล
เจา้หน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
3. จดัซ้ือเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการเก็บ
รักษาให้เพียงพอ
ปัจจยัภายนอก
๑. ติดต้ังกล้องวงจรปิด

1 ต.ค. ๖๒ ถึง
๓๐ ก.ย.63

กองคลัง
(งานพัสดุฯ)

11 การด าเนินคดี คดีขาดอายุความ
4
ต่ า

เพื่อป้องกันการฟ้องคดีโดยขาดอายุความ

ปัจจยัภายใน
1. ส่งเจา้หน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ 
ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ก ากับดูแล
เจา้หน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่

1 ต.ค. ๖๒ ถึง
๓๐ ก.ย.63

ส านักปลัด
(งานนิติการ)

12
การตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง
ของพัสดุระหวา่งประกันสัญญา

พัสดุซ่ึงอยู่ระหวา่งประกันตาม
สัญญามีความช ารุดหรือบกพร่อง

2
ต่ า

๑.เพื่อให้พัสดุซ่ึงอยู่ระหวา่งประกันตาม
สัญญาได้รับการแก้ไขกรณีมีความ
ช ารุดหรือบกพร่อง
๒.เพื่อด าเนินการทางศาลในการบังคับ
ให้ผู้รับจา้ง(คู่สัญญา)ปฏิบัติตามสัญญา

ปัจจยัภายใน
1. จดัส่งเจา้หน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ 
ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ก ากับดูแล
เจา้หน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
๓. จดัหาเจา้หน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน
ปัจจยัภายนอก
๑. ฟ้องคดีผู้รับจา้ง(คู่สัญญา)ต่อศาลฐานไม่
ปฏิบัติตามสัญญา

1 ต.ค. ๖๒ ถึง
๓๐ ก.ย.63

กองคลัง
(งานพัสดุฯ)

4



แบบ RM ๐๓

ส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ

(๘)

แผนบริหารจัดการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  อ าเภอบา้นเขว้า  จังหวัดชัยภมูิ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ล าดบั
ที่

(๑)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
(๒)

ความเสี่ยง
(๓)

ระดบัความเสี่ยง
(คะแนน)

(โอกาส x ผลกระทบ)
(๔)

วัตถุประสงค์
(๕)

วิธกีารจัดการความเสี่ยง
(๖)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(๗)

13
งานสวสัดิการ
ได้แก่ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หรือผู้ติดเชื้อหรือผู้พิการ

จา่ยเงินสวสัดิการให้กับผู้ขาด
คุณสมบัติ

2
ต่ า

เพื่อด าเนินการทางศาลในการบังคับให้
ผู้ขาดคุณสมบัติคืนเงิน



ปัจจยัภายใน
1. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ก ากับดูแล
เจา้หน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
ปัจจยัภายนอก
๑. ฟ้องคดีผู้ขาดคุณสมบัติต่อศาลเพื่อเรียกเงิน
คืน

1 ต.ค. ๖๒ ถึง
๓๐ ก.ย.63

กองสวสัดิการ

14
งานจดัเก็บรายได้ 
ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ

จดัเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
ไม่เป็นไปแผนการหรือเป้าหมาย

1
ต่ า

เพื่อจดัเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
เป็นไปแผนการหรือเป้าหมาย

ปัจจยัภายใน
1. จดัส่งเจา้หน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ 
ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ก ากับดูแล
เจา้หน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
๓. จดัหาเจา้หน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน
ปัจจยัภายนอก
๑. ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีหรือค่าธรรมเนียมช าระ

1 ต.ค. ๖๒ ถึง
๓๐ ก.ย.63

กองคลัง
(งานผลประโยชน์ฯ)

5


