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ค าน า 
 

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และ 
การตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ 
การบริหารจัดการความเส่ียง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังก าหนด และ  
หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0409.4/ว 23 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2562 มาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด 
ให้มีการบริหารจัดการความเส่ียง โดยถือปฏิบั ติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบ  
ปีงบประมาณถัดจากท่ีกระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป (ปีงบประมาณ 2563) และข้อ 4 ของ 
หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียง ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ระบุว่า กรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการ ปฏิบัติตาม
มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐท่ี  กระทรวงการคลัง
ก าหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอ  ความเห็นเกี่ยวกับ
พฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจและหน้าท่ีต่อไป  การบริหาร
ความเส่ียง    (Risk Management) ยังเป็นเครื่องมือทางการบริหารประเภทหนึ่งท่ี ผู้บริหารสามารถน ามาช่วย
สนับสนุนให้แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้รวมท้ังแนวทางการบริหารความเส่ียงจะเป็นกรอบการด าเนินงานให้ สามารถผลักดันกิจกรรมภายใต้ 
แผนงาน/โครงการท่ีจะด าเนินการมีความสอดคล้องและสามารถควบคุม ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดผลกระทบได้ 
รวมท้ังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ การวางแผน และการจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงาน 
ตลอดจนเพิ่มโอกาสท่ีจะด าเนินการให้ดีขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองคันทรง จึงได้จัดท าคู่มือการบริหารความเส่ียง ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิธีการ 
รวมทั้งขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงให้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเส่ียง เพื่อให้บุคลากรท่ีปฏิบัติ สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเส่ียง
แผนงานโครงการได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป  
 
 
                                                                                 คณะท างานการบริหารจัดการความเส่ียง 
                                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
1. ด้านกายภาพ  

  1.1  ที่ต้ังและอาณาเขต  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรงต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีหมู่ 1 ต าบลหนองคันทรง อ าเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด มีอาณาเขตพื้นท่ีทางบก 27.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 17,187 ไร ่ ต้ังอยูพ่ิกัดท่ี 
12.1801553 ,102.5565057 อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองตราด 11 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากศาลากลาง
จังหวัดตราด 12 กิโลเมตร การคมนาคมใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3155 ตราด – แหลมศอก และทาง
หลวงชนบท หมายเลข 3449 แหลมโพธิ์-เกาะป ู

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ต้ังอยู่บริเวณทางตอนใต้ของอ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เป็นท่ีราบลุ่ม ป่าชายเลนอุดม

สมบูรณ์ อากาศชุ่มช้ืน เหมาะแก่การเกษตรกรรม มีพื้นท่ีบางส่วนติดชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย ทิศเหนือ จรดต าบล
หนองเสม็ด และต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมืองตราด  ทิศใต้ จรดต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมืองตราด  ทิศ
ตะวันออก จรดปากแม่น้ าตราด ทะเลอ่าวไทย อ าเภอเมืองตราด  ทิศตะวันตก จรดต าบลหนองเสม็ด และ
ต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
  สภาพอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู ประกอบด้วย ฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ฤดู
หนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม และฤดูร้อน ต้ังแต่เดือนมกราคม – เมษายน ท้ังนี้ในบางปีท่ี
สภาพอากาศเปล่ียนแปลงอาจท าให้ห้วงเวลาระหว่างฤดูนั้นเปล่ียนแปลงได้เช่นกัน 
  1.4 ลักษณะของดิน  

บริเวณทิศเหนือของหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 , 3 , 4 , 5 ลักษณะของดินเป็นท่ีดอน เหมาะแก่การ
ปลูกไม้ผล และไม้เศรษฐกิจ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ยางพารา และบางส่วนเป็นพื้นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การ   
ท านา สวนปาล์ม ส่วนพื้นท่ีหมู่ท่ี 1 ส่วนใหญ่เป็นแหล่งชุมชนและมีสภาพเป็นพื้นท่ีดินติดทะเลอ่าวไทย  
คุณภาพของดินบริเวณพื้นท่ีราบลุ่ม มักพบปัญหาดินเปรี้ยว คุณภาพดินเส่ือมโทรมในบางจุด 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  
     ลักษณะของแหล่งน้ าในต าบลหนองคันทรง เป็นแหล่งน้ าจืด เป็นสระน้ า, บ่อน้ า , คลอง
ธรรมชาติ และน้ าเค็ม 
     1.6 ลักษณะของพื้นที่ของต าบล  
    1.6.1  พื้นท่ีของต าบลท้ังหมด    ประมาณ  17,187  ไร่  (27.50 ตารางกิโลเมตร) 
    1.6.2 พื้นท่ีท าการเกษตรท้ังหมด  ประมาณ  11,562  ไร่ 
       1.6.3  พื้นท่ีเป็นป่าชายเลน  ประมาณ   5,625   ไร่ 
                    1.7  ข้อมูลประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 – 5 ปี และคาดการณ์ในอนาคต) 
                

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 คาดการณ์ 
ปี 2565 

หมายเหตุ 

ประชากร 4,513 4,697 4,646 4,746 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
ครัวเรือน 1,506 1,560 1,693 1,743 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกป ี
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   การคาดการณ์ในอนาคต มีแนวโน้มจ านวนประชากรจะมีการย้ายถ่ินฐานเข้ามาอยู่อาศัยใน

พื้นท่ีเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาวะการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid – 19 ต้ังแต่ต้นปี 2563 
   1.8 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

พื้นที ่
หมู่ 

อาย ุ
0 - 17 ปี (คน ) 

อาย ุ
18 - 59 ปี (คน) 

อาย ุ
60 ปี ข้ึนไป (คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 148 153 484 464 155 189 
2 85 95 295 298 111 132 
3 73 45 188 214 88 117 
4 54 54 191 203 96 122 
5 52 56 177 167 60 80 
     

หมู่ ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 

1 787 806 1,593 474 

2 491 525 1,016 415 

3 349 376 720 282 

4 341 379 720 286 

5 289 303 592 236 

  1.9 สภาพทางสังคม 

        1) การศึกษา  
- โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง  (สถานท่ีต้ัง โรงเรียนวัดหนองคันทรง หมู่ 4 ต าบลหนอง

คันทรง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23000 ( 039-510411 พิกัดท่ี
12.19496,102.53680 และโรงเรียนวัดแหลมหิน หมู่ 2 ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000    ( 089-9311678 พิกัดท่ี 12.18347,102.55101) 
- โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 แห่ง   (โรงเรียนวัดแหลมหิน)  
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบล 1 แห่ง   
- ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 5 แห่ง (หมู่บ้านละ 1 แห่ง) 

      2) สาธารณสุข  
       - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  1 แห่ง  (รพ.สต.หนองคันทรง เลขท่ี 18 หมู่ 4 ต าบล

หนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์  23000   
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      - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 
      - กองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจ าหมู่บ้าน 5 แห่ง 
      - อัตราการมีและใช้ส้วมตามหลักสุขาภิบาล ร้อยละ 100 
     3) อาชญากรรม 
      -ข้อมูลอาชญากรรมในพื้นท่ีต าบลหนองคันทรง ปี 2562-2564 

                ปี        
ประเภท 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 

ลักทรัพย์ - 1 - 1 
การพนัน 2 1 1 4 

พ.ร.บ.ประมงฯ 3 2 2 7 
บุกรุกป่าสงวนฯ - - 2 2 

ปืน 1 3 1 5 

พ.ร.บ.ศุลกากร - 1 - 1 
      4) ยาเสพติด 
         -ข้อมูลการจับกุมยาเสพติดในพื้นท่ีต าบลหนองคันทรง 

ประเภท ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 
ยาเสพติด 12 20 11 43 

       5) การสังคมสงเคราะห์ 
                    ป ี 
ประเภท                                  

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  หมายเหตุ 

ผู้สูงอายุ 820 877 949  
ผู้พิการ 96 100 100  

ผู้ป่วยเอดส ์ 20 20 20  
        6) ระบบบริการพื้นฐาน 
              1) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า ,ทางราง ฯลฯ) 

-ทางหลวงท้องถิ่น จ านวน 95 สาย และทางหลวงท่ีได้รับการถ่ายโอน จ านวน 2 สาย 
      2) การไฟฟ้า 

-จ านวนหมู่บ้านท่ีไฟฟ้าเข้าถึงและมีการติดต้ังไฟฟ้า 5 หมู่บ้าน (มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุก   
 ครัวเรือน) 

     3) การประปา 
         - ประชาชนใช้น้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบล ในหมู่ท่ี 1-5 และบางส่วนใช้ 

น้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด 
     4) โทรศัพท์ 
        -เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ 6 เสา 

           5) ระบบโลจิสติกส์ (logistics) 
-ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3155 ตราด-แหลมศอก และทางหลวงชนบท หมายเลข 3449 แหลมโพธิ์-
เกาะป ู
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       7) ระบบเศรษฐกิจ 
       1) การเกษตร 

ชนิดพืช พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเก่ียว (ไร่) 
ทุเรียน 224 63 
เงาะ 137 133 
มังคุด 255 250 

ยางพารา 1,042 816 
ปาล์มน้ ามัน 304 273 

สับปะรดตราดสีทอง 254 24 
มะพร้าวแกง/น้ าหอม 135/110 118/72 

ข้าวนาปี/นาปรัง 1,977/1,208 1977/1208 
                                                                           

       2) การประมง 
- ประชาชนประกอบอาชีพประมง 115 ราย 
- ในพื้นท่ีมี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดตราด ต้ังอยู่เลขท่ี  121 หมู่ 2 

ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23000   
3) การปศุสัตว์ 
-เล้ียงสุกร  จ านวน 3 โรงเรือน 
1.ต้ังอยู่เลขท่ี 82/3 หมู่ 2 ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
2.ต้ังอยู่เลขท่ี 82/7 หมู่ 2 ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
3.ต้ังอยู่เลขท่ี 66 หมู่ 3 ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
4) อุตสาหกรรม  
-อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มีโรงแรมในพื้นท่ี 1 แห่ง (โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท เลขท่ี 199 หมู่ 

1 ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23000  
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5) กลุ่มอาชีพ 

        พื้นที่ ชื่อกลุ่ม 
หมู่ที่ 1 1.กลุ่มประมงพื้นบ้าน 

2.กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล 
3.กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีชายฝ่ัง 
4.กลุ่มผลิตภัณฑ์วิถีชายฝ่ัง 

หมู่ที่ 2 1.กลุ่มชาวนา 
2.กลุ่มพืชผักสวนครัว 
3.กลุ่มปศุสัตว์ 
4.กลุ่มเล้ียงปลาน้ าจืด 
5.กลุ่มประมงชายฝ่ัง 
6.กลุ่มจักรสาน 
7.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านท่าระแนะ 
8.กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

หมู่ที่ 3 1.กลุ่มท าขนมไทย 
หมู่ที่ 4 1.กลุ่มแม่บ้านเกษตร 

2.กลุ่มชาวนาชาวสวนเพื่อผลผลิต 
หมู่ที่ 5 1.กลุ่มแม่บ้านเกษตร 

2.กลุ่มชาวนา-ชาวสวนเพื่อผลผลิต 
3.กลุ่มจักสาน 
4.กลุ่มเพาะเห็ด 

 
          (7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

   1. มีวัด 2 แห่ง (สถานท่ีต้ังวัดหนองคันทรง หมู่ 4 ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23000 และวัดแหลมหิน ต้ังอยู่ หมู่ 2 ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23000  ประชาชนในพื้นท่ีนับถือศาสนาพุทธ 

2. ประเพณีและงานประจ าปี 
-มหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้านเมืองตราด 
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-การจักสาน (หมวกหมู่ 2 และหมู่ 5) 
-การท าขนมพื้นบ้าน (หมู่ 2) 
-การต่อเรือ(หมู่ 2) 
-การท าผ้ามัดย้อม (หมู่ 2) 
-การท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (หมู่ 2) 
-การท าข้าวเกรียบว่าว/การเผาข้าวหลาม (หมู่ 4) 
-การท าหมวกใบจาก (หมู่ 4) 
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4. OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
-หมวกใบคันทรง,ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป 

     (8) ทรัพยากรธรรมชาติ 
1 น้ า แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้นและแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 

    -สระน้ า 5 แห่ง 
-คลองธรรมชาติ 4 แห่ง 
2. ป่าไม้  
-ไม้ท่ีพบในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นไม้บริเวณป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ หมู่ 2 ได้แก่ โกงกาง 

ใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ตะบูนขาว ตะบูนด า ตาตุ่มทะเล พังกาหัวสุ่มดอกแดง ฝาดดอกขาว ฝาดดอกแดง  
โปรงขาว ล าแพน แสมขาว ฯลฯ ส าหรับสัตว์น้ าท่ีมีอยู่ในบริเวณป่าชายเลน ได้แก่ ปูแสม ปูด า ปูเปรี้ยว หอย
พอก หอยจุ๊บแจง เป็นต้น 

3. ภูเขา  
-ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองคันทรง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบจึงไม่มีภูเขา 
4. ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ หมู่ 2  มีพื้นท่ี 1,713 ไร่ เป็นสถานท่ีศึกษาธรรมชาติและเปิดให้เป็น 
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

         - 7 - 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

  2.1 เขตการปกครอง  
      การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบท่ัวไป เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีอยู่ใน
จังหวัด  เป็นเขต องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

      อบต.หนองคันทรง  มีจ านวนหมู่บ้าน  5  หมู่บ้าน 
               หมู่ที 1 บ้านแหลมหิน 
         นายธงชัย     อิ๊ดเหล็ง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
               หมู่ท่ี 2 บ้านท่าระแนะ 
         นายสายชล   สุเนตร   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
     หมู่ท่ี 3 บ้านหนองคันทรง 
         นายณัฐชัย   วิจิตรสมบัติ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
      หมู่ท่ี 4 บ้านหนองคันทรง 
         นายสุรินทร์   เรืองนาม  เป็นก านัน 
               หมู่ท่ี 5 บ้านแหลมส าโรง 
                         นางฉล้อม     อาจสถิต  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

   2.2 การเลือกต้ัง  
             การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ใช้เขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองคันทรงเป็นเขตเลือกต้ัง  การแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง การใช้
หมู่บ้านเป็น เขตเลือกตั้ง  จ านวน  5  เขต   
            2.3 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
      โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนและท่ัวถึง   การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
                             เศรษฐกิจดี  มีความรู้ทันสมัย  ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 
        ทุกชีวิตมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  อยู่ดีกินดี 
           แหล่งศึกษาและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีไทย 
   2.4  พันธกิจการพัฒนาท้องถ่ิน 
      1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าทางบก 
      2. ให้มีน้ าเพื่อการบริโภค บริโภคการเกษตร 
      3. ให้มีการบ ารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสสงสว่างโดยวิธีอื่น 
      4. จัดให้มีศูนย์ราชการภายในต าบล 
      5. จัดให้มีงบประมาณรายจ่ายอย่างเพียงพอ มีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอและทันสมัย 
      6. จัดให้มีบุคลากรท่ีเพียงพอกับปริมาณงานและมีการพัฒนาบุคคลกรอย่างต่อเนื่อง 
      7. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
      8. ส่งเสริมการศึกษา 
      9. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย 
                                 และส่ิงปฏิกูล 
           10. พัฒนาแหล่งศึกษาและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ป่าท่าระแนะ ท่ีสาธารณะ              
                                  หนองโบสถแ์ละกระโจมไฟเกาะปู 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5


 
 

 
 
 

              - 8 - 
                       

                     2.5  ยุทธศาสตร์ 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบประปา 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ปัญหาภัยแล้ง และอัคคีภัย 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านไฟฟ้าแสงสว่าง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 13 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและดูแลเด็ก 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
                            ยุทธศาสตร์ท่ี 15 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทะนุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ  
                                                  จารีต ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ปลัด อบต.(01) 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)(1) 

หน่วยตรวจสอบภายใน (12) 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก) 

ส านักปลัด อบต. (01) 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ต้น) 

กองคลัง (04) 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง (05) 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06) 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (08) 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 

1.งานบริหารท่ัวไป 
2.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3.งานนิติการ 
4.งานสวัสดิการสังคม 
5.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
6.งานการเจ้าหน้าท่ี 

1.งานการเงินและบัญช ี
2.งานพัฒนารายได้ 
3.งานพัสดุและทรัพย์สิน 

1.งานบริหารงานท่ัวไป 
2.งานส ารวจและออกแบบ 
3.งานแบบแผนและก่อสร้าง 
4.งานควบคุมการก่อสร้าง 

1.งานบริหารงานสาธารณสุข 
2.งานรักษาความสะอาด 
3.งานจัดการคุณภาพน  า 
4.งานส่งเสริมสาธารณสุข 

1.งานบริหารงานท่ัวไป 
2.งานบริหารการศึกษา 
3.งานวิชาการ 
4.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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               โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
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 นโยบายและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

หลักการและเหตุผล 

   การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ี
จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิการวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การ
ติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม                
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสท่ีท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้
สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ ส่วนราชการล้วนแต่มีความเส่ียง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนท่ีอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเส่ียง
เหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเส่ียงว่ามีปัจจัยเส่ียงใดบ้างท่ีกระทบต่อการด า เนินงาน
หรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเส่ียงจากโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จัดล า ดับ
ความส าคัญของความเส่ียงก าหนดแนวทางในการจัดการความเส่ียง และต้องค านึงถึงความคุ้มค่าใน
การจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ    
พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลัง
ก าหนด 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 นโยบายการบริหารความเส่ียงเป็นกรอบการ ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองคันทรง ท่ี ได้ประยุก ต์ ใช้ห ลักการบริหารความ เส่ียง ท่ัว ท้ั งองค์กร (Enterprise Risk 
Management: ERM) เพื่อก าหนดแนวทางในการ ด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงองค์กรให้
บรรลุเป้าหมาย    กลยุทธ์ และประกาศนโยบายการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ โดย
ส่ือสารผ่านทางการ ประชุมคณะท างานบริหารจัดการความเส่ียง ระหว่างนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองคันทรง และเจ้าหน้าท่ี  
(1)  บริหารความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) 
(2)  ให้ผู้บริหาร/เจ้าหน้าท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง (Participation) 
(3)  ด าเนินการ/สนับสนุนให้การบริหารความเส่ียง  โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัด  ให้เกิด

ประสิทธิภาพ เพื่อสามารถจัดการความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม (Efficient under limited 
resource) 

(4)  ต้องน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเส่ียง  และ
สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศการบริหารความเส่ียง (IT Support) 

(5)  ติดตามทบทวนความเส่ียงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง (Adapt to Change) 
(6)  ส่งเสริม/กระตุ้นให้การบริหารความเส่ียงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนตระหนัก

ถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียง (Risk Awareness Culture) 
 

 



 
 

 
 
 

  

 

 

 
คณะท างาน 
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสรา้งการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง มีหน้าท่ีก ากับดูแลให้การบริหาร
ความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อให้ทุกคนในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความ
เช่ือมั่นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง สามารถบริหารจัดการความเส่ียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงของ
องค์กร 

2. คณะท างานบริหารจัดการความเส่ียง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 
- ก าหนดนโยบายและแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
- ก ากับดูแลการดาเนินงานในเรื่องการบริหารจัดการความเส่ียง 
- ตรวจติดตามกิจกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง 
- พิจารณาผลการตรวจติดตาม พร้อมท้ังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง 
- ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรงมอบหมาย 

3. ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการส านัก/กลุ่มงาน มีหน้าท่ีก ากับดูแล ศึกษา วิเคราะห์ สาเหตุ/
ปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อเป้าประสงค์ ก าหนดมาตรการในการจัดการความเส่ียง จัดท าแผนบริหาร
ความเส่ียง ส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ให้ค าปรึกษาในเรื่องการบริหารความเส่ียงแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
ติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

โครงสรา้งการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดภาระความรับผิดชอบของคณะท างานบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อท าหน้าท่ี 

ประสานงานส านักต่างๆ ในการประเมินความเส่ียง จัดวางระบบบริหารความเส่ียง ติดตาม สอบทาน 
ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน พัฒนาระบบ
บริหารความเส่ียง ก ากับดูแล ทบทวน ให้ค าแนะน าต่อผู้ปฏิบัติงานขององค์กร และให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงและบริหารความเสี่ยงตลอดจนรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

    

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
คณะท างาน 

 

 ปลดัรักษาราชการแทน  
 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

คณะท างาน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
คณะท างาน /เลขานุการ  
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                                               กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

                                                    

 

 
องคป์ระกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.หนองคันทรง 
 

1. ก าหนดสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ให้สนับสนุนการบริหารความ
เส่ียง ท่ัวท้ังองค์กรท้ังด้านนโยบายการบริหารความเส่ียง ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ บทบาทหน้าท่ี
ของคณะท างาน โครงสร้างองค์กร อ านาจและความรับผิดชอบ 

 

2. วัตถุประสงค์ของก ารบริหารจัดการความเสี่ยง (Objective Settings) 
- เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเส่ียง 
- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบข้ันตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเส่ียง 
- เพื่อให้มีการปฏิบติัตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเส่ียง 
- เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่ือสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงกับ     
  กลยุทธ์ 
- เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์กร 

 

ทบทวนแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

จัดท ารายงานผลตาม  
แบบท่ีก าหนด 



 
 

 
 
 

 
        - 13 – 

3. บ่งชี้เหตุการณ์ หรือระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเส่ียงและปัจจัย
เส่ียง โดยต้องค านึงถึงความเส่ียงท่ีมีสาเหตุมาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอก  ปัจจัยเหล่านี้มี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับองค์กรและ
ระดับกิจกรรม  ในการระบุปัจจัยเส่ียงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของ
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
รวมท้ังมีทรัพย์สินใดท่ีจ าเป็นต้องได้รับการดูแล ป้องกันรักษา ประเภทความเส่ียง แบ่งเป็น            
4 ประเภท ได้แก่ 

1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์
เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ท่ีอาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตาม
เป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร (รหัส ความเส่ียง 01) 

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติท่ีองค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มี
ผังการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ บุคลากรขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น (รหัส ความเส่ียง 02) 

3) ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Report Risk) ความเส่ียงเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลต่าง ๆ 
ให้มีความถูกต้องชัดเจน (รหัส ความเส่ียง 03) 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการ

หรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ การระบุความเส่ียงควร
เริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานท่ีจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี  ก าหนดไว้แล้วจึงระบุ
ปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ท าให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และ
เสียโอกาสปัจจัยเส่ียงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุท่ีแท้จริงเพื่อท่ีจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์  ในการหา
มาตรการลดความเส่ียงในภายหลังได้ ท้ังนี้การระบุความเส่ียง สามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น 
จากการวิเคราะห์กระบวนการท างาน  การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา การประชุม 
เชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น  การสัมภาษณ์แบบสอบถาม          
เป็นต้น (รหัส ความเส่ียง 04) 
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

คือการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะท่ีการ
เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ า เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมี
ผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ การประเมินความเส่ียงประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้ 

• โอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด 
• ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด 

การประเมินความเส่ียงสามารถท าได้ท้ังการการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณา ท้ัง
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเส่ียงควรด าเนินการ
ท้ั งก่ อน จัดก ารความ เส่ียง  (Inherent Risk) และห ลังจาก ท่ีมี การ จัดการความ เส่ียงแ ล้ว       
(Residual Risk) ปัจจัยท่ี ควรใช้ในการพิจารณาการจัดการความเส่ียง เช่น 
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• การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 
• กระบวนการปฏิบัติงาน 
• กิจกรรมการควบคุมภายใน 
• โครงสร้างองค์กร 
• กระบวนการรายงาน / วิธีการติดต่อส่ือสาร 
• ทัศนคติและแนวทางของผู้บริหารเกี่ยวกับความเส่ียง 
• พฤติกรรมขององค์กรท่ีคาดว่าจะมีและท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
• การวัดผลการปฏิบัติงานและการติดตามผล 
• สัญญาและพันธมิตรในปัจจุบัน 

การก าหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน 
เป็นการวัดความเป็นไปได้ของโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood Score) และระดับผลกระทบ

(Impact Score) ของปัจจัยเส่ียงท้ัง 4 ด้าน โดยน าความเส่ียงท่ีระบุไว้แล้วท้ังหมดมาพิจารณาเพื่อ
จัดล าดับความเส่ียง และการประเมินความเส่ียงจ าแนกเป็น 2 มิติ คือ 

โอกาส / ความถ่ีที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีน ามา
พิจารณาเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสท่ีจะเกิด ดังนี ้

ตารางการประเมินโอกาสและความเสี่ยง 
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จัดล าดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ระดับความเส่ียงท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสท่ีจะเกิดซึ่งมี

ระดับของความเส่ียงอยู่ 5 ระดับ โดยแต่ละระดับจะมีความหมายของความเส่ียงและการปฏิบัติเพื่อใช้
ในการบริหารความเส่ียงต่อไป 

ตารางแสดงการจัดล าดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มี 5 ระดับ คือ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

คะแนน แทนด้วยแถบส ี ความหมาย/มาตรการจัดการ 

ต่ ามาก 1-2  ระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเส่ียง ไม่ต้องมี
การจัดการเพิ่มเติมเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง 

ต่ า 3-5  ระดับท่ีพอยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเส่ียง ไม่ต้องมี
การจัดการเพิ่มเติม ควรมีการฝึกอบรมพนักงานหรือจัดท า
เอกสารมาตรฐานก าหนดการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 6-10  ระดับท่ีพอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้
ความเส่ียงเคล่ือนย้ายไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้ 

สูง 
 

12-16  ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเส่ียง
เพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ต่อไปควรจัดท าแผนบรรเทา
เพื่อเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อผลกระทบนั้นๆ 

สูงมาก 20-25  ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ทันที ควรหยุดการท างานเพื่อ
ก าหนดแผนฉุกเฉินในการจัดการผลกระทบนั้นๆท่ีเกิดขึ้น 

 
ระดับผลกระทบ (Impact) (ความรุนแรง) ท่ีเกิดจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น หรือคาดคะเนว่าจะ

เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลกระทบ (ความรุนแรง) กับส่ิงต่าง ๆ และความ
เสียหาย ท่ี เกิดขึ้น  ใน ด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk) ด้ านการปฏิ บั ติ งาน  (Operational Risk)          
ด้านนโยบาย /กฎหมาย /ระเบี ยบ / ข้อบั ง คับ  (Policy and Compliance Risk) ด้ านการเงิน 
(Financial Risk) ให้พิจารณาความรุนแรงว่าอยู่ในระดับเท่าใด ดังตารางต่อไปนี้ 
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1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์
เกณฑ์
โอกาส 

เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย โอกาสที่ 
จะเกิด 

ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน 
1 เดือน/ครั้ง 

สูงมาก 5 ผลการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงาน บรรลุน้อยกว่า ร้อยละ80 

สูงมาก 5 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน 
2-6 เดือน/ครั้ง 

สูง 4 ผลการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงาน บรรลุน้อยกว่า ร้อยละ80 

สูง 4 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน 
1 ปี/ครั้ง 

ปานกลาง 3 ผลการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานบรรลุน้อยกว่า  
ร้อยละ80- 88 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน 
2-3 ปี/ครั้ง 

ต่ า 2 ผลการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานบรรลุน้อยกว่า  
ร้อยละ88 - 95 

ต่ า 2 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน 
5 ปี/ครั้ง 

ต่ ามาก 1 ผลการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงาน บรรลุน้อยกว่า ร้อยละ95 

ต่ ามาก 1 

 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์
โอกาส 

เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย โอกาสที่ 
จะเกิด 

ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน 
1 เดือน/ครั้ง 

สูงมาก 5 กระทบต่อการด าเนินงานรุนแรง มาก 
การด าเนินงานหยุดชะงักเกิน 8 ช่ัวโมง 

สูงมาก 5 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน 
2-6 เดือน/ครั้ง 

สูง 4 กระทบต่อการด าเนินงานรุนแรง ท าให้
การด าเนินงานหยุดช่ัวคราว ต้องใช้
เวลาในการปรับปรุงแก้ไข 

สูง 4 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน 
1 ปี/ครั้ง 

ปานกลาง 3 กระทบต่อการด าเนินงานบางส่วน  
ต้องปรับปรุง แต่สามารถด าเนินการ
ต่อไปได้ 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน 
2-3 ปี/ครั้ง 

ต่ า 2 กระทบต่อการด าเนินงานเล็กน้อย 
สามารถด าเนินการต่อไปได้ 

ต่ า 2 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน 
5 ปี/ครั้ง 

ต่ ามาก 1 กระทบต่อการด าเนินงานน้อยมาก ต่ ามาก 1 
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3.  ความเสี่ยงด้านการเงิน 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย โอกาสที่ 
จะเกิด 

ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน 
1 เดือน/ครั้ง 

สูงมาก 5  > 10 ล้านบาท สูงมาก 5 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน 
2-6 เดือน/ครั้ง 

สูง 4  < 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท สูง 4 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน 
1 ปี/ครั้ง 

ปานกลาง 3  < 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ปานกลาง 3 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน 
2-3 ปี/ครั้ง 

ต่ า 2  < 20,000 – 100,000 บาท ต่ า 2 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน 
5 ปี/ครั้ง 

ต่ ามาก 1  ไม่เกิน 20,000 บาท ต่ ามาก 1 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ 

เกณฑ์โอกาส               เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย โอกาสที่ 
จะเกิด 

ระดับ                ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน 
1 เดือน/ครั้ง 

สูงมาก 5 การฟ้องร้องดาเนินคดี และ 
เรียกร้องค่าเสียหายซึ่งเป็นคดีท่ี
ส าคัญมาก 

สูงมาก 5 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน 
2-6 เดือน/ครั้ง 

สูง 4 การละเมิดข้อกฎหมายท่ีส าคัญ สูง 4 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน 
1 ปี/ครั้ง 

ปานกลาง 3 การฝ่าฝืนกฎข้อกฎหมายท่ีส าคัญ 
ท่ีมีการสอบสวนหรือรายงานไปยัง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน 
2-3 ปี/ครั้ง 

ต่ า 2 การละเมิดข้อกฎหมายไม่มี
นัยส าคัญ 

ต่ า 2 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน 
5 ปี/ครั้ง 

ต่ ามาก 1 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ต่ ามาก 1 
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5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

การตอบสนองความเส่ียง เป็นการพิจารณาคัดเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมกับการจัดการ
ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น โดยได้เลือกทางเลือกท่ีคาดว่าจะสามารถท าให้โอกาสหรือผลกระทบของความ
เส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยการตอบสนองความเส่ียง มี 4 แนวทางหลัก ได้แก่ 

- การหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือ ยกเลิก (Terminate) ความเสี่ยง เป็นความเส่ียงท่ียอมรับ
ไม่ได้มีผลกระทบกับ องค์กร แผนงาน/โครงการ กิจกรรมอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ต้องพิจารณาโดยการหยุด ยกเลิกโครงการ หรือเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ 

- การโอน (Transfer) หรือ การแบ่ง (Share) ความเสี่ยง เป็นความเส่ียงท่ีมีผลกระทบ
สูงมาก คาดเดาได้ยาก ป้องกันได้ยาก เช่น การเกิดวินาศภัย หรือ ภัยธรรมชาติ หรือเป็นการ
ด าเนินการในเรื่องท่ีไม่มีความช านาญ หรือต้องปฏิบัติงานท่ีมีปริมาณมากในเวลาจ ากัด จัดการโดยการ
ท าประกันภัย หรือจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน การท าส าเนาเอกสารหลายๆ ชุด 

- การควบคุม (Control) หรือ  การลด (Reduction) ความเสี่ยง เป็นความเส่ียงท่ี
ควบคุมให้ลดระดับความรุนแรงลงจนอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ต้องหาวิธีจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น 
การปรับปรุงระบบการท างาน หรือการออกแบบวางมาตรการเชิงรุก ฝึกอบรมทักษะ วิธีการท างาน
ใหม่เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ 

- การยอมรับ (Accept) เป็นความเส่ียงท่ีมีผลกระทบไม่มากนัก หรือค่าใช้จ่ายในการ
จัดการสูง หรือมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม ไม่สามารถเลือกใช้วิธีอื่นได้
โดยการขออนุมัติยอมรับความเส่ียง  แต่ควรมีมาตรการติดตาม เช่น ก าหนดระดับผลกระทบ           
ท่ียอมรับได้ 

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
กิจกรรมการควบคุม เป็นนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการจัดการ

ความเส่ียง ได้มีการด าเนินการอย่างเหมาะสม และทันเวลา โดยกิจกรรมการควบคุม เช่น การอนุมัติ
การแบ่งแยกหน้าท่ี การก าหนดขั้นตอนการตรวจสอบเพิ่มเติม เป็นต้น ท้ังนี้ แต่ละกิจกรรมแผนงาน
เพื่อตอบสนอง ความเส่ียง อาจมีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมท่ีแตกต่างกัน จะต้องมีการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมท่ีเหมาะสม ในการด าเนินการเพื่อให้แผนบริหารความเส่ียงน าไปสู่การปฏิบัติ อนึ่ง 
กิจกรรมการควบคุมเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง แม้การก าหนดแผนบริหารความเส่ียงจะสามารถ
ตอบสนองหรือจัดการความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม แต่หากขาดกิจกรรมการควบคุมท่ีดีและเหมาะสม 
ก็อาจท าให้การบริหารความเส่ียงล้มเหลว ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ และมีการส่ือสารให้
พนักงานในองค์กรได้ทราบเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจ ตระหนักถึงความจ าเป็นและยอมรับการบริหารความ
เส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
สารสนเทศและการส่ือสารเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ  ท่ีจะท าให้การบริหารความเส่ียงมี

ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยต้องมีการตระหนักและด าเนินการโดยการก าหนดไว้ในนโยบายการ
บริหารความเส่ียง ซึ่งมีขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้ 
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      มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านความเสี่ยง 

1) การจัดเก็บข้อมูลความเสียหายท่ีเกิดจริง เพื่อเป็นหลักฐานและใช้อ้างอิงในการประเมิน
และก าหนด ระดับของความเส่ียง ซึ่งจะท าให้การประเมินความเส่ียงมีความถูกต้องแม่นย ามากขึ้นกว่า
การใช้ดุลยพินิจในการก าหนดระดับความเส่ียง 

2) มีการปรับปรุงข้อมูลความเส่ียงจากการประเมินส่ิงท่ีเคยเกิดขึ้นแล้วมาเป็นการประมาณ
การต้ังสมมติฐาน หรือพยากรณ์ข้อมูลความเส่ียงท่ีมีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคตมากขึ้น เพื่อให้ข้อมูล
ความเส่ียง มีลักษณะเป็นแนวทางในการสร้างสัญญาณเตือนล่วงหน้า เพื่อใช้ป้องกันการเพิ่มขึ้นของ
สถานะความเส่ียงเกินกว่า ระดับท่ียอมรับได้ 

3) ให้ความส าคัญกับข้อมูลความเส่ียงท่ีครบถ้วนท้ังปัจจัยภายในและภายนอก และเป็น
ข้อมูลท้ัง ด้านลบและด้านบวก (Upside/Downside) โดยไม่ควรพิจารณาหรือให้ความส าคัญเฉพาะ
ข้อมูลปัญหาหรือ อุปสรรคท่ีเป็นด้านลบอย่างเดียว แต่ควรให้ความส าคัญกับโอกาส หรือจุดแข็งของ
องค์กรท่ีเป็นด้านบวก เพื่อให้ทราบว่าหากไม่ด าเนินการก็จะมีความเส่ียงให้พลาดโอกาสไป 
          การสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง  

        การส่ือสารเพื่อให้การบริหารความเส่ียงภายในองค์กรมีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันความ
เส่ียงต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของความเส่ียงต่างๆ ลงได้ โดยผู้บริหารมีส่วนส าคัญใน
การก าหนดนโยบาย และผลักดันให้เกิดการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีทุกคนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการน าแผน บริหารความเส่ียงไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการความเส่ียงของ
หน่วยงาน โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1) ผู้บริหารประกาศนโยบายการบริหารความเส่ียงให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบ 
2) ส่ือสารความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการปฏิบัติการบริหารความเส่ียงผ่านทาง 
    สารสนเทศ ต่างๆ ได้แก่ e-mail, video clip, line etc. 
3) ส่ือสารแผนบริหารความเส่ียงของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ น าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี ้
    - ก าหนดผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเส่ียงระดับเพื่อให้เกิดการด าเนินงานอย่าง  

ต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
- จัดส่งแผนบริหารความเส่ียงขององค์กรไปยังหน่วยงานภายในทุกหน่วย  เพื่อให้

หน่วยงานจัดท า แผนบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเส่ียงขององค์กร โดยอาจใช้
ช่องทาง หรือแนวทางการ ส่ือสารตามความเหมาะสมของ เช่นส่งหนังสือแจ้งเวียนเป็นลายลักษณ์
อักษร ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ การประชุมภายในส่วนงาน และส านัก เป็นต้น 

นอกจากนั้น การสร้างความเข้าใจให้บุคลากรได้ทราบ และท าให้ข้อมูลความเส่ียงมีความ
สอดคล้อง กัน จะท าให้การวิเคราะห์จัดการความเส่ียงในประเด็นความเส่ียงเดียวกันท่ีเกิดขึ้นภายใน
องค์กรมีการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน  รวมท้ังต้องมีความร่วมมือในการป้องกันและจัดการ  
ความเส่ียง จะท าให้การบริหารความเส่ียง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

8. การติดตาม (Monitoring) 
 การบริหารความเส่ียง ก าหนดให้ต้องได้รับการติดตามประเมินผล เนื่องจากความเส่ียงอาจ

มีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป การจัดการความเส่ียงท่ีเคยมีประสิทธิผลอาจ
เปล่ียนเป็นกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสม กิจกรรมการควบคุมอาจมีประสิทธิผลน้อยลง ระดับความเส่ียงท่ี
ยอมรับได้ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น การติดตามความ 
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เส่ียงก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าแผนบริหารความเส่ียงได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้อง

และเหมาะสม มีประสิทธิผล ท้ังนี้การติดตามประเมินผลจะด าเนินการ โดยคณะท างานบริหารจัดการ  
ความเส่ียง โดยติดตามผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยสรุปผล
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  เพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุง ทบทวนการบริหารความเสี่ยง  
ปรับปรุง ทบทวนการบริหารความเส่ียง จากข้อเสนอแนะของผู้บริหาร เพื่อน าผลและ

ข้อเสนอแนะ ไปสู่การตัดสินความเหมาะสม ความพอเพียง และประสิทธิผลของแผนบริหารความเส่ียง 
ตามวัตถุประสงค์ท่ี ก าหนดไว้ รวมถึงทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียง กระบวนการบริหาร     
ความเส่ียง โดยจะมีการทบทวน ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่/ความเส่ียงท่ีพบใหม่ เพื่อน าไปประเมินความ
เส่ียงใหม่ และจัดการความเส่ียง ใน ปีงบประมาณ 2565 
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ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ/์ผลผลิต 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

 
 12 ต.ค. 2564 

 
ส านักปลัด 

ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

2. จัดท า (ร่าง) เล่มแผนบริหาร 
ความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

15 ต.ค.2564  
15 พ.ย. 2564 

 
ส านักปลัด 

ร่างแผนบริหารความเส่ียง
ของแต่ละส่วนราชการ 

3. เสนอแผนบริหารความเส่ียง 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

15 พ.ย. 2564 ส านักปลัด แผนบริหารความเส่ียงประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. เผยแพร่แผนบริหาร 
ความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

16 พ.ย. 2565 ส านักปลัด ประชาชน และ
บุคคลภายนอก  
ได้รับรู้ แผนบริหารความ
เส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

5. ด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1 ม.ค.–30 ก.ย. 
2565 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษาฯ 

ผลการด าเนินการตามแผน
บริหารความเส่ียง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

6. ติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเส่ียง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

   

ภายใน 
30 ก.ย. 2565 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ 
   กองการศึกษาฯ 

หน่วยงานจัดส่งรายงานตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

7. ทบทวนแผนบริหารความ
เส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ภายใน 
31 ต.ค. 2565 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ  
     กองการศึกษาฯ 

หน่วยงานจัดส่งรายงานตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

8. เผยแพร่รายงานผลการ 
ด าเนินงานตามแผนบริหารความ 
เส่ียงประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ภายใน 
30 พ.ย. 2565 

ส านักปลัด 
 

ประชาชน และ
บุคคลภายนอก ได้รับทราบ
ผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเส่ียง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
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การก าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน โครงการ/กระบวนงาน 
กิจกรรมท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร ์

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วดัและ
เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 7  ปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาลท่ีส่ังการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิบัติหรือให้การ สนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชน 
แผนงาน     งบกลาง 

เงินอุดหนุนสนับสนุน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนชรา 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนชรา 

7,678,800 1 โครงการ 
 

ยุทศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์  
แผนงาน  บริหารท่ัวไป 

กิจกรรมการใช้ การ
ควบคุม และดูแล รักษา
รถส่วนกลาง  
 
 

เพื่อควบคุมดูแลรักษา
รถส่วนกลางให้ใช้งาน
อย่างเป็นปกติและ
ถูกต้องตามระเบียบ 

- 
 

1 กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
แผนงาน  บริหารท่ัวไป 

ส่งเสริมและการพัฒนา
ในการจัดเก็บค่า
น้้าประปา ค่าขยะและ
เสริมสร้างทัศนคติท่ีดีแก่
ผู้ช้าระเงิน 

เพื่อเป็นแรงผลักดันให้
พนักงานจัดเก็บท้างาน

อย่างมุ่งมั่นในการ
จัดเก็บค่าน้้าประปา 

ค่าขยะ และเสริมสร้าง
ทัศนคติในการจัดเก็บท่ี

ดีแก่ผู้ช้าระเงิน 

- 1 กิจกรรม 
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การก าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน โครงการ/กระบวนงาน 
กิจกรรมท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร ์

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วดัและ
เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาระบบประปา 
กลยุทธ์ 1  จัดหาแหล่งน้้าจืดและก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาเพิ่มเติม ขยายเขต
ประปาให้ท่ัวถึง จัดหาน้้าจืดให้เพียงพอในฤดูแล้งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ขยายเขตประปา อบตง
บริเวณบ้านนายทรงศักดิ์  
ศิลาอาศน์ ถึงบ้านนาง
วันเพ็ญ ศรัญรัฐ หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าประปาใช้ อุปโภค
บริโภค 

140,000  1 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  
แผนงาน     สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนจัดฝึกอบรม
อาชีพ จัดต้ังกลุ่มอาชีพ 
อบรมแปรรูปผลผลิต 
 

เพื่อจัดฝึกอบรมอาชีพ 
จัดต้ังกลุ่มอาชีพ อบรม
แปรรูปผลผลิตปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง ใช้
เทคโนโลยีผสมผสาน 
ท้าปุ๋ยอินทรีย์ราคาถูก 
ก้าจัดหอย เชอรี่ เพาะ
เห็ดฟาง การท้าของ
ช้าร่วย การเล้ียง
ไส้เดือน 

30,000 1 โครงการ 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

- 24- 
การก าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน โครงการ/กระบวนงาน 
กิจกรรมท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร ์

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วดัและ
เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการคมนาคม 
กลยุทธ์ 1  ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาถนน สะพานทางเท้า รางระบายน้้า ท่อระบาย
น้้า และท่าเทียบเรือ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

กิจกรรม งานส้ารวจ งาน
ประมาณราคาก่อสร้าง 
งานเขียนแบบ และงาน
ควบคุมการก่อสร้าง 

เพื่อสรรหาบุคลากรใน
การเขียนแบบและ
ประมาณราคา  
ของกองช่าง 

-  ทุกโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

- 25- 
 

การระบุและประเมินความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 7   ปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาลท่ีส่ังการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติหรือให้การ สนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชน 
แผนงาน  งบกลาง                                                   
โครงการ/กระบวนงาน  เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา 
งบประมาณ  7,678,800  บาท 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย  คุณภาพชีวิตคนชราดีขึ้น 
 

การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

รหัสความเสี่ยง ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 
ล าดับ

ความเสี่ยง 

 
2 
 

 
0101 

ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพยังขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง 
กรณีการเสียชีวิต การเปล่ียนแปลงท่ีอยู่อาศัย และการได้รับเงิน
ค่าตอบแทนสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากหน่วยงานของรัฐ
โดยเจ้าหน้าท่ีไม่ได้รับการเปล่ียนแปลง 

3 3 9 ปานกลาง 

 
 
 
 

แบบ RM-1 



 
 

 
 
 

- 26- 
การระบุและประเมินความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 2   บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป                                                  
โครงการ/กระบวนงาน  กิจกรรมการใช้ การควบคุม และดูแล รักษารถส่วนกลาง  
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  เพื่อควบคุมดูแลรักษารถส่วนกลางให้ใช้งานอย่างเป็นปกติและถูกต้องตามระเบียบ 
งบประมาณ  -  บาท 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย  ใช้รถส่วนกลางอย่างถูกระเบียบ 

การระบุความเสี่ยง 
 

การประเมินความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

รหัสความเสี่ยง ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
ล าดับความ

เสี่ยง 

2 
 
 
 
 
 

 
 

 
0102 

แบบขออนุญาตใช้รถไม่เป็นปัจจุบัน เน่ืองจากก่อนใช้รถผู้ใช้รถไม่ได้เขียนขอ
อนุญาตใช้รถตามแบบ 3 และเขียนขออนุญาตใช้รถภายหลังการใช้รถ 
สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางแต่ละคันตามแบบ 4 ไม่เป็นปัจจุบัน 
เน่ืองจากผู้ใช้รถไม่บันทึกเลขไมล์แต่ละครั้ง 
ผู้รับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางไม่จดบันทึกการซ่อมบ้ารุงรถแต่ละคันใน
สมุดแสดงรายการซ่อมบ้ารุงแต่ละคันตามแบบ  6 
ผู้ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางไม่ท้าความสะอาดรถยนต์ และการเช็คความพร้อม
ของรถก่อนใช้งาน 

3 3 9 ปานกลาง 

 

 
 

แบบ RM-1 



 
 

 
 
 

- 27- 
 

การระบุและประเมินความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 3    พัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง             
แผนงาน  การบริหารท่ัวไป                                                   
โครงการ/กระบวนงาน  ส่งเสริมและการพัฒนาในการจัดเก็บค่าน้้าประปา ค่าขยะและเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีแก่ผู้ช้าระเงิน 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา 
งบประมาณ  -  บาท 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย  การจัดเก็บค่าน้้าประปามีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 

การระบุความเสี่ยง 
 

การประเมินความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

รหัสความเสี่ยง ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 
ล าดับความ

เสี่ยง 

2 
 
 
 
 

0401 เน่ืองจากการจัดเก็บค่าน้้าประปาค่าขยะต้องออกไปด้าเนินการเก็บเงินข้างนอก
ตามหมู่บ้าน 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีน้าบิลไปเก็บข้างนอกโดยล้าพังมีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวและ
อาจเจอปัญหาไม่สามารถเก็บเงินได้ ไปไม่พบ หรือไม่ยอมจ่าย เสี่ยงต่อการส่ง
เงินล่าช้าและอาจกระทบกระทัง่กับชาวบ้าน 

3 3 9 ปานกลาง 

 

 
 
 

แบบ RM-1 



 
 

 
 
 

- 28- 
 

การระบุและประเมินความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาระบบประปา 
กลยุทธ์ 1   จัดหาแหล่งน้้าจืดและก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาเพิ่มเติม ขยายเขตประปาให้ท่ัวถึง จัดหาน้้าจืดให้เพียงพอในฤดูแล้งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา                                                   
โครงการ/กระบวนงาน ขยายเขตประปา อบต.บริเวณบ้านนายทรงศักดิ์  ศิลาอาศน์ ถึงบ้านนางวันเพ็ญ ศรัญรัฐ หมู่ท่ี 1 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  เพื่อให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้อุปโภค บริโภค 
งบประมาณ 140,000  บาท 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย  1 โครงการ 
 

การระบุความเสี่ยง 
 

การประเมินความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

รหัสความเสี่ยง ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 
ล าดับความ

เสี่ยง 

2 
0601 เน่ืองจากราคาวัสดุก่อสร้าง และราคาน้้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

และการจัดท้าราคากลาง ประมาณราคากับช่วงเวลาขยายเขตประปาคนละช่วง
กันท้าให้ราคาคลาดเคลื่อน 

3 3 9 ปานกลาง 

 

 
 
 
 

แบบ RM-1 



 
 

 
 
 

- 29- 
                         การระบุและประเมินความเสี่ยง 

                       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
                                                                                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ 1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน   
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                   
โครงการ/กระบวนงาน  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
งบประมาณ  30,000  บาท 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
 

การระบุความเสี่ยง 
 

การประเมินความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

รหัสความเสี่ยง ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 
ล าดับความ

เสี่ยง 

 
2 
 

 
0801 

เน่ืองจากประชาชนในต้าบลต้องท้ามาหากิน บางคนรับจา้งรายวัน ท้าให้การจัด
กิจกรรมแต่ละครั้งเกิดปัญหา ซึ่งประชาชนบางคนเสียโอกาสในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

3 3 9 ปานกลาง 

 
 
 

 
 
 

แบบ RM - 1 



 
 

 
 
 

- 30- 
 

การระบุและประเมินความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านการคมนาคม 
กลยุทธ์ 1   ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาถนน  สะพานทางเท้า รางระบายน้้า  และท่าเทียบเรือ  
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา                                                   
โครงการ/กระบวนงาน กิจกรรม งานส้ารวจ งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานเขียนแบบ และงานควบคุมการก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  เพื่อสรรหาบุคลากรในการเขียนแบบและประมาณราคาของกองช่าง 
งบประมาณ -  บาท 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย  ทุกโครงการ 
 

การระบุความเสี่ยง 
 

การประเมินความเสี่ยง 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

รหัสความเสี่ยง ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 
ล าดับความ

เสี่ยง 

    2 

                   0501 เน่ืองด้วยงานมีปริมาณมาก ท้าให้บุคคลกรไม่เพียงพอ ผูป้ฏิบัติงานทั้งส้ารวจ ท้ัง
ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง งานเขียนแบบ และงานควบคุมการก่อสร้าง จงึท้าให้
งานล่าช้าไม่เสร็จตามก้าหนด และผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏบิัติตามสัญญาจ้างท้าให้
เกิดความล่าช้าเป็นอุปสรรคต่อการท้างาน 

3 3 9 ปานกลาง 

 
 
 
 

แบบ RM-1 



 
 

 
 
 

- 31- 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 2   บัญชคีรุภัณฑ์ 
แผนงาน    งบกลาง                                                                                                                                                              
โครงการ/กระบวนงาน  เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา 
งบประมาณ  7,678,800  บาท 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย  คุณภาพชีวิตคนชราดีขึ้น 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

รหัสความเสี่ยง 
ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ 
 (วิธีการท างานอย่างไรให้ส าเร็จตามแผน/

วัตถุประสงค์ 
ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  
(ยอมรับ/
หลีกเลี่ยง/
ถ่ายโอน/ 

ลด ควบคุม) 

ความเสี่ยงและ 
ปัจจัยเสี่ยงที่

เหลืออยู ่

วิธีการ/มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

(วิธีการด าเนินการใหม ่
หรือเพิ่มเติม) 

ผู้รับผิดชอบ 
และ

ระยะเวลา 

2 0101 ปานกลาง 1ก้าชับเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานการ
เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ 
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
2.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิได้รับ
เบี้ยยังชีพ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

ควบคุม ผู้ ที่ อ า ยุ  5 9  ที่
จ ะ ต้ อ ง ม า ข้ึ น
ทะเบียนผู้สูงอายุ
ไ ม่ ไ ด้ ม า ข้ึ น
ทะเบียน 

-ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
-ขอรายชื่อผู้ที่อายุ 59 จากทะเบียน
อ้าเภอแล้วให้ผู้ ใหญ่บ้านสมาชิก
อบต. ประสาน 

ส้านักปลัด 
ระยะเวลา 
1 มกราคม
2565 ถึง 

30 ธันวาคม 
2565 

 
 
 

แบบ RM-2 
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การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 2   พัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง 
แผนงาน   การบริหารท่ัวไป                                                                                                                                                              
โครงการ/กระบวนงาน  ป้องกันการทุจริตในการจัดเก็บค่าน้้าประปา ค่าขยะ และเสริมสร้างทัศนคติในการจัดเก็บท่ีดี 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดเก็บค่าน้้าประปา ค่าขยะและเสริมสร้างทัศนคติในการจัดเก็บท่ีดีและสร้างแรงผลักดันให้พนักงานจัดเก็บท้างานอย่างมุ่งมั่น 
งบประมาณ   - บาท 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย  จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ี และมีการประชุมจัดท้าแผนงานในการจัดเก็บพร้อมท้ังรายงานปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บท่ีประสบปัญหาทุกเดือน 
 

ประเภท    
ความ    
เสี่ยง 

รหัสความเสี่ยง 
ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ 
 (วิธีการท างานอย่างไรให้ส าเร็จตามแผน/

วัตถุประสงค์ 
ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  
(ยอมรับ/

หลีกเลี่ยง/ถ่าย
โอน/ 

ลด ควบคุม) 

ความเสี่ยงและ 
ปัจจัยเสี่ยงที่

เหลืออยู ่

วิธีการ/มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

(วิธีการด าเนินการใหม ่
หรือเพิ่มเติม) 

ผู้รับผิดชอบ 
และระยะเวลา 

2 0102 ปานกลาง  จัดอบรมให้ความรู้ หรือประชาสัมพันธ์ต่อ
บุคลากร ให้เห็นถึงความส้าคัญในการขอ
อนุญาตใช้รถหรือบันทึกรายละเอียดในแบบ
ควบคุมการใชร้ถส่วนกลาง (แบบ 1- 6) 

ยอมรับ มี การ ใช้ รถส่ วน
ร าช ก าร ใช้ ธุ ร ะ
ส่วนตัว 

ก้าหนดนโยบายให้ชัดเจนว่ารถส่วน
ราชการห้ าม เอาออกไป ใช้ ธุร ะ
ส่วนตัว 

ระยะเวลา 
1 มกราคม

2565 ถึง 30 
ธันวาคม 2565 

 
 
 
 

แบบ RM-2 
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การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 2   การพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเน่ือง 
แผนงาน    การบริหารทั่วไป                                                                                                                                                              
โครงการ/กระบวนงาน  ป้องกันการทุจริตในการจัดเก็บค่าน้้าประปา ค่าขยะ และเสริมสร้างทัศนคติในการจัดเก็บที่ดี 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการจดัเก็บค่าน้้าประปา ค่าขยะและเสริมสร้างทัศนคติในการจดัเก็บที่ดีและสร้างแรงผลักดันให้พนักงานจัดเก็บท้างานอย่างมุ่งมั่น 
งบประมาณ  - บาท 
ตัวชี้วัดและเปา้หมาย  จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ี และมีการประชุมจัดท้าแผนงานในการจัดเก็บพร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บที่ประสบปัญหาทุกเดือน 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

รหัสความเสี่ยง 
ล าดับความ

เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ 
 (วิธีการท างานอย่างไรให้ส าเร็จตามแผน/

วัตถุประสงค์ 
ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(ยอมรัหลีก
เลี่ยง/ถ่ายโอน/
ลด ควบคุม) 

ความเสี่ยงและ 
ปัจจัยเสี่ยงที่

เหลืออยู ่

วิธีการ/มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

(วิธีการด าเนินการใหม ่
หรือเพิ่มเติม) 

ผู้รับผิดชอบ 
และ

ระยะเวลา 

2 0401 ปานกลาง  1.ค้าสั่งแบ่งงานกองคลงั แต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
2. ควรมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
เพ่ือให้ความเสี่ยงที่พบมีการแก้ไข 
3.ประสานงานกับหมู่บ้านในการแจ้งวันที่จะ
ด้าเนินการเข้าจัดเก็บในแต่ละเดือน จัดตารางวัน
เวลาท่ีเข้าไปเก็บอย่างชัดเจน 
4. ตรวจสอบยอดเงินน้าส่งให้ถูกต้องตามความจริง  

ยอมรับ ยังเกิดปัญหาการ
จัดเก็บค่าน้้า ค่า
ขยะ ส่งเงินล่าช้า
เน่ืองจากไม่ช้าระ
ตามก้าหนด 

- แ จ้ ง ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ น
มาตรการจัดเก็บที่ไม่ยอมจ่าย
ค่าน้้าค่าขยะให้ชัดเจนและ
ด้าเนินมาตรการอย่างจริงจัง
เพ่ือที่จะลดการเสียดทานจาก
ชาวบ้านเน่ืองจากการตัดมาตร
น้้าประปาตามมาตรการ 

กระยะเวลา 
1 มกราคม

2565 ถึง 30 
ธันวาคม 
2565 

กองคลงั 

 
 
 

แบบ RM-2 



 
 

 
 
 

- 34- 
 

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่  1ยุทศาสตร์การพัฒนาระบบประปา  
กลยุทธ์ 1 จัดหาแหล่งน้้าจืดและก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาเพิ่มเติม ขยายเขตประปาให้ท่ัวถึง จัดหาน้้าจืดให้เพียงพอในฤดูแล้งและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  
แผนงาน       อุตสาหกรรมและโยธา                                                                                                                                                          
โครงการ/กระบวนงาน  ขยายเขตประปา อบต.บริเวณบ้านนายทรงศักดิ์  ศิลาอาศน์ ถึงบ้านนางวันเพ็ญ ศรัญรัฐ หมู่ท่ี 1 ท่อPVC ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 510 เมตร 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย   เพื่อให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้อุปโภคบริโภค 
งบประมาณ   140,000  บาท 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย  PVC ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 510 เมตร 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

รหัสความเสี่ยง 
ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ 
 (วิธีการท างานอย่างไรให้ส าเร็จตามแผน/

วัตถุประสงค์ 
ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  
(ยอมรับ/

หลีกเลี่ยง/ถ่าย
โอน/ 

ลด ควบคุม) 

ความเสี่ยงและ 
ปัจจัยเสี่ยงที่

เหลืออยู ่

วิธีการ/มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

(วิธีการด าเนินการใหม ่
หรือเพิ่มเติม) 

ผู้รับผิดชอบ 
และ

ระยะเวลา 

2 0601 ปานกลาง  1.จัดส่งบุคลากรผู้มหีน้าท่ีตามค้าสั่งทุกคนเข้า
รับการฝึกอบรม เพ่ือรับความรู้ใหม่อยู่เสมอ 
2.ให้เจ้าหน้าท่ีที่ตามค้าสั่งสามารถปฏิบัติงาน
เอกสารและค้านวณราคากลางงานก่อสร้างเอง
ได้ 

ยอมรับ   ระยะเวลา 
1 มกราคม
2565 ถึง 

30 ธันวาคม 
2565 

 
 
 

แบบ RM-2 

แบบ RM-
222222
222216
2 
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การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
กลยุทธ์ 1         พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน    
แผนงาน         สร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                                                                                
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย   เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
งบประมาณ  30,000  บาท 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย   กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

รหัสความเสี่ยง 
ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ 
 (วิธีการท างานอย่างไรให้ส าเร็จตามแผน/

วัตถุประสงค์ 
ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  
(ยอมรับ/

หลีกเลี่ยง/ถ่าย
โอน/ 

ลด ควบคุม) 

ความเสี่ยงและ 
ปัจจัยเสี่ยงที่

เหลืออยู ่

วิธีการ/มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

(วิธีการด าเนินการใหม ่
หรือเพิ่มเติม) 

ผู้รับผิดชอบ 
และ

ระยะเวลา 

2 0801 ปานกลาง 1จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์ และเสียงตาม
สาย 
2.ท้าแบบสอบถาม เรื่องการจัดท้ากิจกรรม 
เข้าถึงทุกหมู่บ้าน 
3.สรุปการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ใน
ปีงบประมาณเพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยง กรณี
ต้ังงบประมาณต้่าหรือสงูเกินกว่าเป้าหมาย 

ยอมรับ วัน เวลา การจัด
กิจกรรม 

1. ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และให้
เข้าถึงเป้าหมาย 
2. ท้าแบบสอบถาม เรื่องการจัดท้า
กิจกรรม 
3.เผยแพร่กิจกรรมที่จะด้าเนินการ
จัดในแต่ละครั้ง 

ส้านักปลัด 
ระยะเวลา 
1 มกราคม
2565 ถึง 

30 ธันวาคม 
2565 

 
 
 

แบบ RM-2 

แบบ RM-
222222
222216
2 
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การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคม  
กลยุทธ์ 1     ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาถนน สะพานทางเท้า รางระบายน้้า ท่อระบายน้้า และท่าเทียบเรือ    
แผนงาน        อุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการ/กระบวนงาน     กิจกรรม  งานส้ารวจ งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานเขียนแบบ และงานควบคุมการก่อสร้าง                                                                                                                                      
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย   เพื่อสรรหาบุคคลากรในการเขียนแบบและประมาณราคาของกองช่าง 
งบประมาณ  -  บาท 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย   ทุกโครงการ 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

รหัสความเสี่ยง 
ล าดับ

ความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู ่
 (วิธีการท างานอย่างไรให้ส าเร็จตามแผน/

วัตถุประสงค์ 
ท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  
(ยอมรับ/
หลีกเลี่ยง/
ถ่ายโอน/ 

ลด ควบคุม) 

ความเสี่ยงและ 
ปัจจัยเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 

วิธีการ/มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

(วิธีการด าเนินการใหม่ 
หรือเพิ่มเติม) 

ผู้รับผดิชอบ 
และ

ระยะเวลา 

2 0501 ปานกลาง 1สรรหาบุคคลกรผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างโยธา 
2.ก้าหนดให้ผู้รับจ้างส่งแผนงานในการปฏิบัติงานตาม
โครงการและควบคุม ก้ากับให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานตาม
แผนงานที่ก้าหนดไว ้
 

ยอมรับ การประมาณราคาก่อสร้างตอน
ประมาณราคากับช่วงก่อสร้างใน
ก า ร จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ป รั บ ร า ค า
คลาดเคลื่อนราคาขึ้นท้าให้การ
ประมาณราคาคลาดเคลื่อน ราคา
วัสดุก่อสร้างราคาไม่คงที่ป รับ
ตามเศรษฐกิจ 

ใช้ ราค ากลางของส้ า นั ก งาน
พาณิชย์จังหวัดและรายวัสดุที่
นอกเหนือจากส้านักงานพาณิชย์
ใช้ราคาท้องถิ่น โดยพิจารณาถึง
ค วาม เห ม าะสมแ ละ ติดตาม
ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ  แต่งต้ัง
คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง
เพื่อหาราคาที่เหมาะสม 

ส้านักปลัด 
ระยะเวลา 
1 มกราคม

2565 ถงึ 30 
ธันวาคม 
2565 

 
 
 

แบบ RM-2 

แบบ RM-
222222
222216
2 
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การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่  31 มีนาคม 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ :  3 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาภัยแล้งและอัคคีภัย                                                            รอบ 6 เดือน 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในต าบลให้แก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ าประปา                                           รอบ 12 เดือน 
หน่วยงาน : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 

รหัส ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ วิธีการ/มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
การจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 
ความคืบหน้า 

ผลการด าเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข โอกาส ผลกระทบ คะแนน

ความเสี่ยง 

0101 - 1.ข้ันตอนการปฏิบัติ
ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัดให้กรรมการ
ตรวจรับเซนใบเบิก
น้ ามันและใบเบิก
น้ ามันด้วยทุกครั้ง 
2.ประชุมจัดตารางวัน
เวลาเข้าช่วยเหลือ
หมู่บ้านที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งอย่าง
ชัดเจน 
 

1.การเบิกจ่ายน้ ามัน
ถูกต้องตามความเป็น
จริง 
2. เข้าช่วยเหลือ
หมู่บ้านที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งครบทุก
หมู่บ้าน 

  1 ปี 80% การเบิกจ่ายบิล
น้ ามันถูกต้อง
ตามระเบียบ 

มีเอกสารบิล
เบิกจ่ายน้ ามัน 
มีลายเซน
กรรมการตรวจ
รับครบทุกคน 

1 1 20%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ RM-3 
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การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่  31 มีนาคม 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ :  5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ                                                                                         รอบ 6 เดือน 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ                     รอบ 12 เดือน
หน่วยงาน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 

รหัส ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ วิธีการ/มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
การจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 
ความคืบหน้า 

ผลการด าเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข โอกาส ผลกระทบ คะแนน

ความเสี่ยง 

0402 - 1.บุคคลากรที่
รับผิดชอบต้องศึกษา
ระเบียบพัสดุตัวใหม่
เพ่ิมเติมโดยการเข้า
รับการอบรม 
2.ข้ันตอนการปฏิบัติ
ต้องมีการรัดกุมและ
เป็นไปตามข้ันตอน
โดยไม่ต้องเร่งรีบ
เบิกจ่าย 
 

1.บุคคลากรมีความรู้
เรื่องระเบียบพัสดุ
ฉบับใหม่ 
 

1 ปี 80% บุคคลากรมี
ความรู้เรื่อง
ระเบียบพัสดุ
ฉบับใหม่ 

มีเอกสารบิล
เบิกจ่ายน้ ามัน 
มีลายเซน
กรรมการตรวจ
รับครบทุกคน 

1 1 20%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ RM-3 
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การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่  31  มีนาคม 2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่ :  1 ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคม                                                                                                   รอบ 6 เดือน 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ                     รอบ 12 เดือน
หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 

รหัส ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ วิธีการ/มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
การจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 
ความคืบหน้า 

ผลการด าเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข โอกาส ผลกระทบ คะแนน

ความเสี่ยง 

0502 - 1.สรรหาบุคคลากรที่
มีความรู้
ความสามารถด้านช่าง
โยธามาช่วยงานกอง
ช่าง 
2.เลี่ยงการก่อสร้าง
ตอนฝนตกเร่งรัดการ
ท างานตอนฝนแล้ง
จัดหาวัสดุที่มีความ
คงทนและปฏิบัติงาน
ตามแผนที่ก าหนด 
 

1.งานกองช่างเสร็จ
ตามเป้าหมาย 
2.โครงสร้างพ้ืนฐาน
เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด 
 

1 ปี 80% โครงสร้าง
พ้ืนฐานเป็นไป
ตามเป้าหมาย
ก าหนด 

ใบตรวจรับงาน 1 1 20%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM-3 
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การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่  31 มีนาคม 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ :  8 ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม                                                                                                   รอบ 6 เดือน 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อลดปริมาณขยะท าให้สภาพแวดล้อมและแหล่งน้ าธรรมชาติมีความสะอาด                                                                  รอบ 12 เดือน
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 

รหัส ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ วิธีการ/มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
การจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 
ความคืบหน้า 

ผลการด าเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข โอกาส ผลกระทบ คะแนน

ความเสี่ยง 

0601 - 1. จัดอบรมให้ความรู้
ในการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง 
2.รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีการคัด
แยกขยะมูลฝอยก่อน
ทิ้งและปลูกฝัง
จิตส านึกในเรื่องการ
ดูแลรักษาความ
สะอาดของบ้านเมือง 
 

1 บุคลากรและ
ประชาชนมีความรู้
ทางด้านคัดแยกขยะ
ก่อนน าไปท้ิง 

1 ปี 70% ลดค่าใช้จ่ายใน
การทิ้งขยะกับ
เทศบาล 

หนังสือแจ้งหน้ี
เทศบาลส่งมา
ให ้

1 1 30%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM-3 
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การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่  31  มีนาคม 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ :  5 ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ                                                                                                 รอบ 6 เดือน 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ปฏิบัติตามนโยบายทางรัฐบาลท่ีส่ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติหรือให้การสนับสนุนภาครัฐและเอกชน                         รอบ 12 เดือน
หน่วยงาน : กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 

รหัส ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ วิธีการ/มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
การจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 
ความคืบหน้า 

ผลการด าเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข โอกาส ผลกระทบ คะแนน

ความเสี่ยง 

0801 - 1. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาหาร
กลางวัน 
2.ก าหนดให้ผู้รับจ้าง
ท าเมนูอาหารในแต่ละ
วันและควบคุมให้ผู้รับ
จ้างท าตามเมนูที่
ก าหนดไว้ 
 

อาหารกลางวันได้ตาม
มาตรฐานก าหนด 
คุ้มค่า สมราคา 

1 ปี 90% เด็กนักเรียนใน
ศูนย์เด็กเล็กได้
รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์ 

ใบตรวจรับการ
จ้าง 

1 1 10%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM-3 
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แบบการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาภัยแล้งและอัคคีภัย                                                                                                
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในต าบลให้แก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ าประปา                                                                                
หน่วยงาน : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
 

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

และปัจจัยเสี่ยง 
ค่าคะแนนความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือ 

หรือเกดิขึ้นใหม ่
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

เพิ่มเติม 
(ด าเนินการปีงบประมาณต่อไป) 

ปัญหาอปุสรรค (ถ้ามี) 
ก่อนด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
หลังด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

โครงการป้องกันและ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

เน่ืองจากช่วงภัยแล้งทาง
หน่วยงาน ต้องจัดหาน้ ามัน
เชื้อเพลิง เพ่ือใช้ส าหรับเครื่อง
สูบน้ า โดยให้เจ้าหน้าท่ีไปรับ
ที่สถานบริการน้ ามันโดยล าพัง
เสี่ยงต่อการทุจริต 

3 3 1 1 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ RM-4 
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แบบการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ                                                                                                
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและ 
                                  การปกครอง                                                                                
หน่วยงาน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
 

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

และปัจจัยเสี่ยง 
ค่าคะแนนความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือ 

หรือเกดิขึ้นใหม ่
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

เพิ่มเติม 
(ด าเนินการปีงบประมาณต่อไป) 

ปัญหาอปุสรรค (ถ้ามี) 
ก่อนด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
หลังด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1.กิจกรรมด้านงาน
ทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดซื้อจัดจ้างจ าเป็นต้องอาศัย
ระเบียบกฎหมาย และการปฏิบัติที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้เพ่ือไม่ให้เกิดการ
ทุจริตข้ึนในองค์กร แต่เน่ืองจากมี
ประกาศใชร้ะเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ฉบับใหม่ท าให้ข้าราชการในต าแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในตัวระเบียบอยู่ และ มีการเร่ง
การจัดซื้อจัดจ้าง ปริมาณงานมากท าให้
เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แต่ละ
ส่วนราชการภายใน อบต.จัดท าเอกสาร
ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไมค่รบถ้วน 

3 3 1 1 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ RM-4 
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แบบการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ                                                                                                
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและ 
                                  การปกครอง                                                                                
หน่วยงาน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
 

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

และปัจจัยเสี่ยง 
ค่าคะแนนความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือ 

หรือเกดิขึ้นใหม ่
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

เพิ่มเติม 
(ด าเนินการปีงบประมาณต่อไป) 

ปัญหาอปุสรรค (ถ้ามี) 
ก่อนด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
หลังด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1.กิจกรรมด้านงาน
จัดเก็บรายได้ค่า
น้ าประปาและภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย
จ าเป็นจะต้องเก็บเงินไว้กับตัวเอง ซึ่ง
โอกาสที่เงินสูญหายหรือเจ้าหน้าท่ีน า
เงินไปใช้ส่วนตัวก่อน อาจเกิดข้ึนก่อน
น าส่งคณะกรรมการน าฝากเงินได้จึง
ต้องอาศัยจิตส านึกและการปฏิบัติ
หน้าท่ีต้องมีความรับผิดชอบสูง และมี
อุปสรรคในการจัดเก็บเงินจากผู้ใช้น้ า
และผู้ใช้บริการขยะมูลฝอยเน่ืองจากไม่
พบผู้ใช้น้ าและผู้ใช้บริการขยะมูลฝอย
ท าให้จัดเก็บเงินไม่ได้และมีลูกหน้ีค้าง
ช าระเป็นประจ าทุกเดือน 

3 3 1 1 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ RM-4 



 
 

 
 
 

                                                                                                             - 45 - 
แบบการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคม                                                                                                
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานทางเท้า รางระบายน้ าท่อระบายน้ าและท่าเทียบเรือ 
หน่วยงาน : กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
 

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

และปัจจัยเสี่ยง 
ค่าคะแนนความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือ 

หรือเกดิขึ้นใหม ่
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

เพิ่มเติม 
(ด าเนินการปีงบประมาณต่อไป) 

ปัญหาอปุสรรค (ถ้ามี) 
ก่อนด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
หลังด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1.กิจกรรม งานส ารวจ
งานประมาณราคาค่า
ก่อสร้าง งานเขียน
แบบ และงานควบคุม
การก่อสร้าง 

เน่ืองด้วยงานมีปริมาณมาก ท าให้
บุคลากร ไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้ง
ส ารวจทั้งประมาณราคาก่อสร้าง งาน
เขียนแบบ และงานควบคุมการก่อสร้าง 
จึงท าให้งานล่าช้าไม่เสร็จตามก าหนด 
และผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาจ้างท าให้เกิดความล่าช้าเป็น
อุปสรรคต่อการท างาน 

3 3 1 1 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แบบ RM-4 



 
 

 
 
 

                                                                                                             - 46 - 
แบบการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม                                                                                                
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อลดปริมาณขยะและท าให้สภาพแวดล้อมและแหล่งน้ าธรรมชาติมีความสะอาด 
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
 

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

และปัจจัยเสี่ยง 
ค่าคะแนนความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือ 

หรือเกดิขึ้นใหม ่
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

เพิ่มเติม 
(ด าเนินการปีงบประมาณต่อไป) 

ปัญหาอปุสรรค (ถ้ามี) 
ก่อนด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
หลังด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1.โครงการก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
และก าจัดขยะในแหล่ง
น้ าธรรมชาติ 

เน่ืองจากประชาชนยังทิ้งขยะในที่หรือ
ทางสาธารณะ เช่น ถนน คูคลอง และ
ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งท าให้
ค่าใช้จ่ายในการฝงักลบขยะของอบต.
สูงข้ึน 

3 3 1 1 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แบบ RM-4 



 
 

 
 
 

 
                                                                                                             - 47 - 

แบบการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ                                                                                                
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาลท่ีส่ังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติหรือให้การสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการจัดท าโครงการต่าง ๆท่ีสนอง 
                                  นโยบายรัฐบาล 
หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
 

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

และปัจจัยเสี่ยง 
ค่าคะแนนความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือ 

หรือเกดิขึ้นใหม ่
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

เพิ่มเติม 
(ด าเนินการปีงบประมาณต่อไป) 

ปัญหาอปุสรรค (ถ้ามี) 
ก่อนด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
หลังด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1.โครงการจัดซื้อจัด
จ้างท าอาหารกลางวัน 

เน่ืองด้วยทางอบต.หนองคันทรงมีการ
จ้างท าอาหารกลางวันนักเรียน 1 คน 
30 บาท ซึ่งสุงกว่าราคากลางจัดสรร
ของรัฐบาล 1 คน 20 บาท ซึ่งสูงกว่า 
10 บาท ดังน้ันปริมาณและคุณภาพ
ของอาหารกลางวันจึงต้องได้ตาม
มาตรฐานหรือมากกว่ามาตรฐานที่
ก าหนด ซึ่งผู้จัดซื้อจัดจ้างอาจท าได้ไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน อาจท าให้บุคล
ภายนอกมองว่าทางอบต.ทุจริตจึงเป็น
ความเสี่ยงในการท างาน 
 
 

3 3 1 1 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ RM-4 



 
 

 
 
 

- 48 - 
การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่  30 กันยายน 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ :  3 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาภัยแล้งและอัคคีภัย                                                            รอบ 6 เดือน 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในต าบลให้แก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ าประปา                                           รอบ 12 เดือน 
หน่วยงาน : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 

รหัส ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ วิธีการ/มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
การจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 
ความคืบหน้า 

ผลการด าเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข โอกาส ผลกระทบ คะแนน

ความเสี่ยง 

0101 - 1.ข้ันตอนการปฏิบัติ
ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัดให้กรรมการ
ตรวจรับเซนใบเบิก
น้ ามันและใบเบิก
น้ ามันด้วยทุกครั้ง 
2.ประชุมจัดตารางวัน
เวลาเข้าช่วยเหลือ
หมู่บ้านที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งอย่าง
ชัดเจน 
 

1.การเบิกจ่ายน้ ามัน
ถูกต้องตามความเป็น
จริง 
2. เข้าช่วยเหลือ
หมู่บ้านที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งครบทุก
หมู่บ้าน 

  1 ปี 80% การเบิกจ่ายบิล
น้ ามันถูกต้อง
ตามระเบียบ 

มีเอกสารบิล
เบิกจ่ายน้ ามัน 
มีลายเซน
กรรมการตรวจ
รับครบทุกคน 

1 1 20%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ RM-3 



 
 

 
 
 

- 49 - 
การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่  30  กันยายน 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ :  5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ                                                                                          รอบ 6 เดือน 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ                     รอบ 12 เดือน
หน่วยงาน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 

รหัส ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ วิธีการ/มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
การจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 
ความคืบหน้า 

ผลการด าเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข โอกาส ผลกระทบ คะแนน

ความเสี่ยง 

0402 - 1.บุคคลากรที่
รับผิดชอบต้องศึกษา
ระเบียบพัสดุตัวใหม่
เพ่ิมเติมโดยการเข้า
รับการอบรม 
2.ข้ันตอนการปฏิบัติ
ต้องมีการรัดกุมและ
เป็นไปตามข้ันตอน
โดยไม่ต้องเร่งรีบ
เบิกจ่าย 
 

1.บุคคลากรมีความรู้
เรื่องระเบียบพัสดุ
ฉบับใหม่ 
 

1 ปี 80% บุคคลากรมี
ความรู้เรื่อง
ระเบียบพัสดุ
ฉบับใหม่ 

มีเอกสารบิล
เบิกจ่ายน้ ามัน 
มีลายเซน
กรรมการตรวจ
รับครบทุกคน 

1 1 20%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ RM-3 



 
 

 
 
 

- 50 - 
การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่  30  กันยายน 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ :  1 ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคม                                                                                                    รอบ 6 เดือน 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ                      รอบ 12 เดือน
หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 

รหัส ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ วิธีการ/มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
การจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 
ความคืบหน้า 

ผลการด าเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข โอกาส ผลกระทบ คะแนน

ความเสี่ยง 

0502 - 1.สรรหาบุคคลากรที่
มีความรู้
ความสามารถด้านช่าง
โยธามาช่วยงานกอง
ช่าง 
2.เลี่ยงการก่อสร้าง
ตอนฝนตกเร่งรัดการ
ท างานตอนฝนแล้ง
จัดหาวัสดุที่มีความ
คงทนและปฏิบัติงาน
ตามแผนที่ก าหนด 
 

1.งานกองช่างเสร็จ
ตามเป้าหมาย 
2.โครงสร้างพ้ืนฐาน
เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด 
 

1 ปี 80% โครงสร้าง
พ้ืนฐานเป็นไป
ตามเป้าหมาย
ก าหนด 

ใบตรวจรับงาน 1 1 20%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ RM-3 



 
 

 
 
 

- 51 - 
การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่  31 มีนาคม 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ :  8 ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม                                                                                                   รอบ 6 เดือน 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อลดปริมาณขยะท าให้สภาพแวดล้อมและแหล่งน้ าธรรมชาติมีความสะอาด                                                                  รอบ 12 เดือน
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 

รหัส ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ วิธีการ/มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
การจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 
ความคืบหน้า 

ผลการด าเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข โอกาส ผลกระทบ คะแนน

ความเสี่ยง 

0601 - 1. จัดอบรมให้ความรู้
ในการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง 
2.รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีการคัด
แยกขยะมูลฝอยก่อน
ทิ้งและปลูกฝัง
จิตส านึกในเรื่องการ
ดูแลรักษาความ
สะอาดของบ้านเมือง 
 

1 บุคลากรและ
ประชาชนมีความรู้
ทางด้านคัดแยกขยะ
ก่อนน าไปท้ิง 

1 ปี 70% ลดค่าใช้จ่ายใน
การทิ้งขยะกับ
เทศบาล 

หนังสือแจ้งหน้ี
เทศบาลส่งมา
ให ้

1 1 30%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ RM-3 



 
 

 
 
 

- 52 - 
การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่  30  กันยายน 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ :  5 ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ                                                                                                  รอบ 6 เดือน 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ปฏิบัติตามนโยบายทางรัฐบาลท่ีส่ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติหรือให้การสนับสนุนภาครัฐและเอกชน                          รอบ 12 เดือน
หน่วยงาน : กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 

รหัส ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ วิธีการ/มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
การจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 
ความคืบหน้า 

ผลการด าเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข โอกาส ผลกระทบ คะแนน

ความเสี่ยง 

0801 - 1. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาหาร
กลางวัน 
2.ก าหนดให้ผู้รับจ้าง
ท าเมนูอาหารในแต่ละ
วันและควบคุมให้ผู้รับ
จ้างท าตามเมนูที่
ก าหนดไว้ 
 

อาหารกลางวันได้ตาม
มาตรฐานก าหนด 
คุ้มค่า สมราคา 

1 ปี 90% เด็กนักเรียนใน
ศูนย์เด็กเล็กได้
รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์ 

ใบตรวจรับการ
จ้าง 

1 1 10%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ RM-3 
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แบบการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาภัยแล้งและอัคคีภัย                                                                                                
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในต าบลให้แก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ าประปา                                                                                
หน่วยงาน : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
 

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

และปัจจัยเสี่ยง 
ค่าคะแนนความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือ 

หรือเกดิขึ้นใหม ่
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

เพิ่มเติม 
(ด าเนินการปีงบประมาณต่อไป) 

ปัญหาอปุสรรค (ถ้ามี) 
ก่อนด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
หลังด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

โครงการป้องกันและ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

เน่ืองจากช่วงภัยแล้งทาง
หน่วยงาน ต้องจัดหาน้ ามัน
เชื้อเพลิง เพ่ือใช้ส าหรับเครื่อง
สูบน้ า โดยให้เจ้าหน้าท่ีไปรับ
ที่สถานบริการน้ ามันโดยล าพัง
เสี่ยงต่อการทุจริต 

3 3 1 1 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แบบ RM-4 
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แบบการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ                                                                                                
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและ 
                                  การปกครอง                                                                                
หน่วยงาน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
 

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

และปัจจัยเสี่ยง 
ค่าคะแนนความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือ 

หรือเกดิขึ้นใหม ่
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

เพิ่มเติม 
(ด าเนินการปีงบประมาณต่อไป) 

ปัญหาอปุสรรค (ถ้ามี) 
ก่อนด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
หลังด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1.กิจกรรมด้านงาน
จัดเก็บรายได้ค่า
น้ าประปาและภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย
จ าเป็นจะต้องเก็บเงินไว้กับตัวเอง ซึ่ง
โอกาสที่เงินสูญหายหรือเจ้าหน้าท่ีน า
เงินไปใช้ส่วนตัวก่อน อาจเกิดข้ึนก่อน
น าส่งคณะกรรมการน าฝากเงินได้จึง
ต้องอาศัยจิตส านึกและการปฏิบัติ
หน้าท่ีต้องมีความรับผิดชอบสูง และมี
อุปสรรคในการจัดเก็บเงินจากผู้ใช้น้ า
และผู้ใช้บริการขยะมูลฝอยเน่ืองจากไม่
พบผู้ใช้น้ าและผู้ใช้บริการขยะมูลฝอย
ท าให้จัดเก็บเงินไม่ได้และมีลูกหน้ีค้าง
ช าระเป็นประจ าทุกเดือน 

3 3 1 1 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ RM-4 
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แบบการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคม                                                                                                
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานทางเท้า รางระบายน้ าท่อระบายน้ าและท่าเทียบเรือ 
หน่วยงาน : กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
 

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

และปัจจัยเสี่ยง 
ค่าคะแนนความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือ 

หรือเกดิขึ้นใหม ่
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

เพิ่มเติม 
(ด าเนินการปีงบประมาณต่อไป) 

ปัญหาอปุสรรค (ถ้ามี) 
ก่อนด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
หลังด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1.กิจกรรม งานส ารวจ
งานประมาณราคาค่า
ก่อสร้าง งานเขียน
แบบ และงานควบคุม
การก่อสร้าง 

เน่ืองด้วยงานมีปริมาณมาก ท าให้
บุคลากร ไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้ง
ส ารวจทั้งประมาณราคาก่อสร้าง งาน
เขียนแบบ และงานควบคุมการก่อสร้าง 
จึงท าให้งานล่าช้าไม่เสร็จตามก าหนด 
และผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาจ้างท าให้เกิดความล่าช้าเป็น
อุปสรรคต่อการท างาน 

3 3 1 1 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ RM-4 
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แบบการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม                                                                                                
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อลดปริมาณขยะและท าให้สภาพแวดล้อมและแหล่งน้ าธรรมชาติมีความสะอาด 
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
 

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

และปัจจัยเสี่ยง 
ค่าคะแนนความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือ 

หรือเกดิขึ้นใหม ่
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

เพิ่มเติม 
(ด าเนินการปีงบประมาณต่อไป) 

ปัญหาอปุสรรค (ถ้ามี) 
ก่อนด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
หลังด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1.โครงการก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
และก าจัดขยะในแหล่ง
น้ าธรรมชาติ 

เน่ืองจากประชาชนยังทิ้งขยะในที่หรือ
ทางสาธารณะ เช่น ถนน คูคลอง และ
ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งท าให้
ค่าใช้จ่ายในการฝงักลบขยะของอบต.
สูงข้ึน 

3 3 1 1 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ RM-4 
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แบบการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ                                                                                                
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาลท่ีส่ังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติหรือให้การสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการจัดท าโครงการต่าง ๆท่ีสนอง 
                                  นโยบายรัฐบาล 
หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
 

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

และปัจจัยเสี่ยง 
ค่าคะแนนความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือ 

หรือเกดิขึ้นใหม ่
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

เพิ่มเติม 
(ด าเนินการปีงบประมาณต่อไป) 

ปัญหาอปุสรรค (ถ้ามี) 
ก่อนด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
หลังด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1.โครงการจัดซื้อจัด
จ้างท าอาหารกลางวัน 

เน่ืองด้วยทางอบต.หนองคันทรงมีการ
จ้างท าอาหารกลางวันนักเรียน 1 คน 
30 บาท ซึ่งสุงกว่าราคากลางจัดสรร
ของรัฐบาล 1 คน 20 บาท ซึ่งสูงกว่า 
10 บาท ดังน้ันปริมาณและคุณภาพ
ของอาหารกลางวันจึงต้องได้ตาม
มาตรฐานหรือมากกว่ามาตรฐานที่
ก าหนด ซึ่งผู้จัดซื้อจัดจ้างอาจท าได้ไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน อาจท าให้บุคล
ภายนอกมองว่าทางอบต.ทุจริตจึงเป็น
ความเสี่ยงในการท างาน 
 
 

3 3 1 1 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ RM-4 


