
                                         ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง                   รอบ 6 เดือน 
                                                                                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                               รอบ 12 เดือน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน  ๑. การรับจดทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพสงูอายุ ๓. การบันทึกข้อมูลใน

ระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๔. การขอรับการจัดสรรงบประมาณ ๕. การรับรองการมีชีวิตของผู้สูงอายุในแต่ละเดือน ๖. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ๗. การยืนยันตนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป 

เหตุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพยังขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย และการได้รับเงิน
ค่าตอบแทนสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากหน่วยงานของรัฐโดยเจ้าหน้าท่ีไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิดการทุจริต 1.ก าชับเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยบังชีพผู้สูงอายุ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเน่ือง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมย่ิงข้ึน 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1 ประสานกับอ าเภอขอรายชื่อผู้ที่อายุ 59 ภายในต าบลทุกคน ในวันที่ 30 กันยายน 2564 
2.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่อายุครบ 59 บริบูรณ์มาลงทะเบียน มี 2 ทาง คือประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย กับแจ้งผู้น าให้ประสาน 
3. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มาขอรับเบี้ยผู้สูงอายุทุกครั้งที่มผีู้มาข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ 
4.บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพลงในระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
5.ตรวจสอบงบประมาณท่ีกรมบัญชีกลางโอนทุกเดือน 
6.ตรวจสอบผู้สูงอายุที่เสียชีวิตโดยวิธีให้ผู้น าชุมชน  ผู้ใหญบ่้าน สมาชิกอบต. 
7.ตรวจสอบจ านวนผู้สูงอายุที่รับงบประมาณเบี้ยผู้สูงอายุในปีต่อไป ในวันที่  30 กันยายน  2564 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเรื่องปัญหาผู้สูงอายุ 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีข้อผิดพลาด ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสาวอาภา  ประสิทธินาวา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด 
วัน เดือน ปี ที่รายงาน วันที่ 31 มีนาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 



                                         ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง                     รอบ 6 เดือน 
                                                                                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                      รอบ 12 เดือน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการใช้ การควบคุม และดูแลรักษารถส่วนกลาง 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน  1. ตรวจเช็คสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

 2. หากตรวจพบว่ารถมีปัญหาให้รีบแก้ไขในเบื้องต้น หรือแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบในทันท่วงที  
3. ให้น ารถไปเติมน้ ามันเชื้อเพลิงทันที เพ่ือเตรียมพร้อมในการใช้รถในวันต่อไป  
4. ท าความสะอาดทั้งภายในและภายนอนให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมใช้งานในวันต่อไป 
5. ลงบันทึกการใชร้ถประจ าวันตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

เหตุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 1.แบบขออนุญาตรถไม่เป็นปัจจุบันเน่ืองจากผู้ใช้รถไม่ได้ลงอนุญาตใช้รถตามแบบ 3 
2.สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางแต่ละคันตามแบบ 4 ไม่เป็นปัจจุบันเน่ืองจากผู้ใช้รถไม่บันทึกเลขไมล์แต่ละครั้ง 
3.ผู้รับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางไม่จดบันทึกการซ่อมบ ารุงรถแต่ละคันในสมุดแสดงรายการซ่อมบ ารุงแต่ละคันตามแบบ 6 
4.ผู้ดูแลรักษายนต์ส่วนกลางไม่ท าความสะอาดรพยนต์และเช็คความพร้อมของรถก่อนใช้งาน 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิดการทุจริต จัดอบรมให้ความรู้ หรือประชาสัมพันธ์ต่อบุคลากร ให้เหน็ความส าคัญในการขออนุญาตใช้รถหรือบันทึกรายละเอียดในแบบควบคุมการใช้
รถส่วนกลาง (แบบ 1-6) 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเน่ือง 
เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมย่ิงข้ึน 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.ตรวจเช็คสภาพรถให้อยู่สภาพที่พร้อมการใช้งานตรวจทุกวัน 
2.ตรวจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือรายงานผู้บังคับบัญชาเฉพาะตอนมีปัญหา 
3.รถไม่ได้เติมน้ ามันทุกวันเติมเฉพาะเมื่อหมด 
4.รถส านักงานท าความสะอาดอาทิตย์ละ 2 ครั้ง 
5ลงบันทึกแบบฟอร์มทุกวัน 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเรื่องรถส่วนกลาง 
ผลการด าเนินงาน  ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสาวอาภา  ประสิทธินาวา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัด ส านักปลัด 
วัน เดือน ปี ที่รายงาน วันที่  31  มีนาคม  2565 
 

 

 



                                         ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง                     รอบ 6 เดือน 
                                                                                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                      รอบ 12 เดือน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ ขยายเขตประปาอบต. บริเวณบ้านนายทรงศักด์ิ  ศิลาอาศน์ ถึงบ้านนางวันเพ็ญ  ศรัญรัฐ  หมู่ที่1 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน  1. ส ารวจพ้ืนที่ที่จะด าเนินงาน วัดขนาดท่อ ระยะทาง 

 2. น าข้อมูลให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
3.  ถึงปีที่จะท าประกาศหาผูร้ับเหมาขยายเขตประปา 
4. ผู้รับเหมาท าโครงการขยายเขตประปาต่อไป 
5. จัดต้ังคณะกรรมการตรวจงาน 

เหตุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 1.เน่ืองจากวัสดุก่อสร้าง และราคาน้ ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการจัดท าราคากลาง ประมาณราคากับชว่งเวลาขยายเขตประปา
คนละช่วงท าให้ราคาคลาดเคลื่อน 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิดการทุจริต 1.จัดส่งบุคลากรผู้มหีน้าท่ีตามค าสั่งทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือรับความรู้ใหม่อยู่เสมอ 
2.ให้เจ้าหน้าท่ีที่ตามค าสั่งสามารถปฏิบัติงานเอกสารและค านวณราคากลางงานขยายเขตประปาเองได้ 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเน่ือง 
เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมย่ิงข้ึน 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.ช่างลงส ารวจพ้ืนที่ที่จะด าเนินงาน วัดขนาดท่อ ระยะทาง ค านวณราคา  ในเวลาจัดท าแผน 
2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนน าข้อมูลมาลงในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
3. ประกาศหาผูร้ับเหมาขยายเขตประปา ในปีที่จะท า 
4. เมื่องานเสร็จต้ังคณะกรรมการตรวจงาน 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนในการขยายเขตประปา 
ผลการด าเนินงาน  ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสาวอาภา  ประสิทธินาวา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัด ส านักปลัด 
วัน เดือน ปี ที่รายงาน วันที่  31  มีนาคม  2565 
 

 

 

 

 



                                         ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง                     รอบ 6 เดือน 
                                                                                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                      รอบ 12 เดือน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ สง่เสริมการพัฒนาในการจัดเก็บค่าน้ าประปา ค่าขยะและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้ช าระเงิน 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 1. มีการประชาสัมพันธ์ การเก็บค่าน้ าค่าขยะ 

2. ออกบริการเก็บค่าน้ าประปา ค่าขยะตามหมู่บ้าน 
3.  ถ้าไปไม่พบและผู้ช าระเงินค่าน้ ายังไม่พร้อมจ่ายฉีกใบบิลแจ้งให้มาช าระ ภายใน 7 วัน 
4.  มีหนังสือแจ้งเตือนให้มาช าระ ครัง้ที่ 1  
5.  มีหนังสือแจ้งเตือนให้มาช าระ ครัง้ที่ 2 

เหตุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เน่ืองจากการจัดเก็บค่าน้ าประปา ค่าขยะต้องออกไปด าเนินการเก็บเงินตามหมู่บ้าน  โดยให้เจ้าหน้าที่น าบิลไปเก็บข้างนอกโดยล าพังมี
เจ้าหน้าท่ีเพียงคนเดียวและอาจเจอปัญหาไม่สามารถเก็บเงินได้ ไปไม่พบ หรือไม่ยอมจ่าย เสี่ยงต่อการส่งเงินล่าช้าและอาจกระทบกระทั่ง
กับชาวบ้าน 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิดการทุจริต 1.ค าสั่งแบ่งงานกองคลงั แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.ควรมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ความเสี่ยงที่พบมีการแก้ไข 
3.ประสานงานกับหมู่บ้านในการแจ้งวันที่จะด าเนินการเข้าจัดเก็บในแต่ละเดือน จัดตารางวันเวลาท่ีเข้าไปจัดเก็บอย่างชัดเจน 
4. ตรวจสอบยอดเงินน าส่งให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

เฝ้าระวัง และติดตามต่อเน่ือง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมย่ิงข้ึน 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.ประชาสัมพันธ์ การเก็บค่าน้ าประปา ค่าขยะ ก่อนลงไปเก็บ 7 วัน 
2.ออกบริการเก็บค่าน้ าประปา ค่าขยะตามหมู่บ้าน  ในวันเวลาตามตารางที่ก าหนด 
3.ออกหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ 1 ในวันที่ลงไปเก็บแล้วไม่เจอหรือยังไม่พร้อมจ่าย  
4. ออกหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ 2 ในอีก 7 วันหลังจากเตือนครั้งแรก 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนในการเก็บค่าน้ าประปา และเก็บค่าขยะ 
ผลการด าเนินงาน  ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสาวอาภา  ประสิทธินาวา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัด ส านักปลัด 
วัน เดือน ปี ที่รายงาน วันที่  31  มีนาคม  2565 
 

 

 



                                         ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง                     รอบ 6 เดือน 
                                                                                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                      รอบ 12 เดือน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 1. คิดโครงการทีจ่ะจัดอบรม 

2. เขียนโครงการเสนอโครงการกับอบต. 
3.  ประชาสัมพันธ์สรรหาบคุลเข้าอบรม 
4.  จัดโครงการอบรม และสรุปผลตอนอบรมเสร็จ 

เหตุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เน่ืองจากประชาชนในต าบลต้องท ามาหากิน บางคนรับจา้งรายวันท าให้การจัดกิจกรรมแต่ละครัง้เกิดปัญหา ซึ่งประชาชนบางคนเสียโอกาส
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิดการทุจริต 1. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และเสียงตามสาย 
2. ท าแบบสอบถาม เรื่องการจัดท ากิจกรรมเข้าถึงทุกหมู่บ้าน 
3. สรุปการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในปีงบประมาณเพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยง ดรณีต้ังงบประมาณต่ าหรือสูงกว่าเป้าหมาย 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

เฝ้าระวัง และติดตามต่อเน่ือง 
เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมย่ิงข้ึน 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.เริ่มคิดโครงการที่จะจัดอบรมตอนจัดท าแผนเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน อบต. 
2.เขียนโครงการที่จะจัดอบรมเม่ือแผนได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน อบต.แล้ว 
3.ประชาสัมพันธ์หาคนเข้าอบรมเสียงตามสาย  เวปไซค์อบต.   และ ประสานสมาชิกอบต. ผู้ใหญ่บ้านไปประชาสมัพันธ์ในหมู่บ้าน 
4. จัดอบรมตามวันและเวลาท่ีได้เสนอในโครงการ 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนในการฝึกอบรมอาชีพ 
ผลการด าเนินงาน  ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสาวอาภา  ประสิทธินาวา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัด ส านักปลัด 
วัน เดือน ปี ที่รายงาน วันที่  31  มีนาคม  2565 
 

 

 

 

 



                                         ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง                     รอบ 6 เดือน 
                                                                                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                      รอบ 12 เดือน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรม งานส ารวจ งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานเขียนแบบ และงานควบคุมการก่อสร้าง 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 1. ศึกษารายละเอียดโครงการฯที่ได้รับอนุมัติตามแผนงานพัฒนาอบต. 

2. จัดท าแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการส ารวจโครงการฯโดยศึกษารายละเอียดแต่ละพ้ืนที่ ก าหนดเป้าหมายโดยประสานกับ 
หมู่บ้านและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3. ส ารวจจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดโครงการฯก่อนออกแบบและก่อสร้าง 
4. ด าเนินค านวณราคากลางค่าก่อสร้างในระบบ e- gp ปร.4/ ปร.5  

เหตุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เน่ืองด้วยงานมีประมาณมาก ท าให้บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้งส ารวจ ท้ังประมาณราคา ค่าก่อสร้าง งานเขียนแบบ และงานคงบคุม
การก่อสร้าง จงึท าให้งานล่าช้าไม่เสร็จตามก าหนด และผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างท าให้เกิดความล่าช้าเป็นอุปสรรคต่อการ
ท างาน 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิดการทุจริต 1. สรรหาบุคคลากรผูช้่วยปฏิบัติงานด้านช่างโยธา 
2. ก าหนดให้ผู้รับจ้างสง่แผนงานในการปฏิบัติงานตามโครงการและควบคุม ก ากับให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

เฝ้าระวัง และติดตามต่อเน่ือง 
เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมย่ิงข้ึน 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.รวบรวมแผนที่จะต้องส ารวจประมาณราคาค่าค่าก่อสรา้ง และเขียนแบบ 
2.ส ารวจโครงการโดยประสานกับผู้แทนหมู่บ้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.เมื่อส ารวจโครงการโดยวัด ขนาดพ้ืนที่เรียบร้อยก็ค านวณราคากลางค่าก่อสร้างในระบบ e –gp ปร.4/ ปร.5 ให้ทันปีงบประมาณ 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนในการส ารวจ งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานเขียนแบบ และงานควบคุมการก่อสร้าง 
ผลการด าเนินงาน  ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสาวอาภา  ประสิทธินาวา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัด ส านักปลัด 
วัน เดือน ปี ที่รายงาน วันที่  31  มีนาคม  2565 
 

 


