
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลพรรณานิคม 

เรื่อง แผนการด าเนินการเพ่ือจดัการความเส่ียงในการปฏิบติังานและการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพื่อใหก้ารบรหิารงานของเทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร        
มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล เกดิประโยชน์สุขแก่ประชาชน อาศยัอ านาจตามประกาศคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาต ิฉบบัที๘่๕/๒๕๒๗ ขอ้ ๑๑ ลงวนัที ่๑0 กรกฎาคม ๒๕๕๗ และพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับปัจจุบัน) และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏบิตักิารบรหิารจดัการความเสีย่งส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๒ จงึประกาศแผนการด าเนินการ
เพือ่จดัการความเสีย่งในการปฏบิตังิานและการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพือ่เป็นเครื่องมอืใน
การด าเนินงานบรหิารจดัการความเสีย่งต่อไป รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารทา้ยประกาศฉบบัน้ี 

จงึประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 

ประกาศ ณ วนัที ่ 12 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

 

                                                   (ลงชื่อ)    
  (นายประสพโชค เทศรุ่งเรื่อง)  

                นายกเทศมนตรตี าบลพรรณานิคม 
 

 

 

 

 

 



แผนการด าเนินการเพื่อจดัการความเส่ียงในการ
ปฏิบติังาน 

และการทุจริตประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

 

 
 
 
 

เทศบาลต าบลพรรณานิคม 
 อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร 

 



การด าเนินการเพื่อจดัการความเส่ียงในการปฏิบติังานและการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลต าบลพรรณานิคมได้ด าเนินการวิเคราะห์และจดัท าแผน
บรหิารความเสี่ยง เพื่อให้มัน่ใจว่าองค์กรมกีารบรหิารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพยีงพอถูกต้องมี
ประสทิธผิล และมมีาตรการหรอืกลไกการควบคุมความเสีย่งทีด่ าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสีย่ง
ทีเ่กดิขึน้ไดจ้รงิและอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

การจดัการความเส่ียง เป็นการก าหนดมาตรการหรอืแผนปฏิบตักิารในการจดัการ และ

ควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นัน้ให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรบัได้ สามารถ
ปฏบิตัไิด้จรงิ และควรต้องพจิารณาถงึความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใชล้งทุนในการก าหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการนัน้กับประโยชน์ที่จะได้รบัด้วย ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรบัเปลี่ยนให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของผู้รบัผดิชอบแต่ทัง้นี้วธิกีารจดัการความเสีย่งต้องคุม้ค่ากบั
การลดระดบัผลกระทบที่เกดิจากความเสีย่งนัน้ โดยทางเลอืกหรอืวธิกีารจดัการความเสีย่ง ประกอบดว้ย 4 
แนวทาง คอื  

1) การยอมรบั (Take) หมายถงึ การทีค่วามเสีย่งนัน้สามารถยอมรบัไดภ้ายใต้การควบคุม
ทีม่อียู่ ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เช่น กรณีทีม่คีวามเสีย่งในระดบัไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใด 
ๆ ใหข้ออนุมตั ิหลกัการรบัความเสีย่งไวแ้ละไม่ด าเนินการใด ๆ แต่ควรมมีาตรการตดิตามอย่างใกลช้ดิเพื่อ
รองรบัผลทีจ่ะเกดิขึน้  

2) การลดหรือควบคุมความเส่ียง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรอืลด
ความเสยีหาย โดยการจดัระบบการควบคุม หรอืเปลีย่นแปลงขัน้ตอนบางส่วนของกจิกรรมหรอืโครงการที่
น าไปสู่เหตุการณ์   ที่เป็นความเสี่ยงเพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรบัปรุง
กระบวนการด าเนินงาน การจดัอบรม เพิ่มทักษะในการท างานให้กับพนักงาน และการจดัท าคู่มือการ
ปฏบิตังิาน เป็นตน้  

3) การหยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ยอมรบั และต้องจดัการใหค้วามเสีย่งนัน้ไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมวีธิกีารจดัการความเสีย่งใน
กลุ่มนี้ เช่น การหยุด หรอืยกเลกิการด าเนินงานหรอืกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งนัน้  

4) การถ่ายโอนความเส่ียง (Transfer) หมายถงึ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได ้
เช่น การท าประกันภัย ประกันทรพัย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัท
ภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรกัษาความปลอดภัย เป็นต้น เมื่อเลือกวิธีการหรือ
มาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จดัการความเสี่ยงแล้วต้องมกีารจดัท าแผนการบรหิารจดัการความเสี่ยงเพื่อ
ก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและ  ควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก 



(Extreme) นัน้ให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง  และให้สามารถติดตามและ
ประเมนิผลการจดัการความเสี่ยงนัน้ได้ รวมทัง้ต้องพจิารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย  และต้นทุนที่
ตอ้งใชล้งทุนในการก าหนดมาตรการหรอืแผนปฏบิตักิารนัน้กบัประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัดว้ย 

 

 

การจดัการความเส่ียง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลพรรณานิคม 

ท่ี งาน/กิจกรรม 
ความเส่ียง/
สาเหตุ 

การ
จดัการ
ความ
เส่ียง 

การควบคมุ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. กจิกรรมประชาสมัพนัธ์ 
ใหค้วามรูด้า้น 
กฎหมาย ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัส าหรบั 
เจา้หน้าที ่

เจา้หน้าทีไ่ม่
ปฏบิตั ิตาม
กฎหมาย 
ระเบยีบ และ 
ขอ้บงัคบัทีว่างไว 

การลด
ความ
เสีย่ง 

1. กฎหมาย 
ระเบยีบ และ
ขอ้บงัคบัที ่เกีย่วกบั
การ ปฏบิตังิาน  
๒. มาตรการการ 
ก ากบัดแูลการ 
ปฏบิตังิานของ 
หน่วยงาน 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ส านกัปลดั 

2. งานเครื่องจกัรกล      
ดา้นการพฒันา          
งานซ่อมบ ารุงรกัษา 
เครื่องจกัรกลและ 
รถยนตส์ว่นกลาง       
งานทะเบยีนประวตั ิ
เครื่องจกัรกลและ 
รถยนตส์ว่นกลาง 

1. เครื่องจกัรกลม ี
จ านวนไม่
เพยีงพอกบัความ
ตอ้งการ 2. 
งบประมาณมี
จ ากดั  
3. เครื่องจกัรกล
และ รถยนต์
สว่นกลางม ี      
อายุการใชง้าน
มาก ท าให้
สิน้เปลอืงค่า 
ซ่อมไม่คุม้ค่า 

การลด
ความ
เสีย่ง 

1. ตรวจสอบ
รายงาน ผลการ
ปฏบิตังิาน 
ตลอดจนประโยชน์   
ทีค่าดว่าจะไดร้บั
โดย สว่นรวม  
2. ควบคุมการ 
เบกิจ่ายน ้ามนั 
เชือ้เพลงิและหล่อ
ลื่น  
3. ตรวจสอบสภาพ 
ของเครื่องจกัรกล 
และรถยนต ์เพือ่ท า 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ส านกัปลดั 



การซ่อมตามสภาพ 
ขอ้เทจ็จรงิ  
4. ควบคุมการ
เบกิจ่าย อุปกรณ์
และอะไหล่  
5. ถอืปฏบิตัติาม 
ระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าดว้ย 
การใชแ้ละรกัษา 
รถยนตข์ององคก์ร 
ปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ความเส่ียง/สาเหตุ 

การ
จดัการ
ความ
เส่ียง 

การควบคมุ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

3. งานจดัซ้ือจดั
จ้างงานทะเบียน
พสัด ุ

1. มโีครงการตัง้จ่าย ใน
เทศบญัญตั ิงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี เป็น
จ านวน มาก ท าใหต้อ้ง 
ด าเนินการจดัซือ้จดั 
จา้งครัง้ละหลาย 
โครงการ เพือ่ให ้
เป็นไปตามแผนฯ อาจ
ก่อใหเ้กดิการ ผดิพลาด
ได ้ 
2. พสัดุและ ทรพัยส์นิที่
จดัซือ้/ จดัหาเพือ่ใชใ้น 
กจิการของเทศบาลและ
ใชแ้กปั้ญหา ความเดอืน
รอ้นใหแ้ก่ ราษฎร         
มจี านวนมาก ยากทีจ่ะ
ตรวจสอบ และควบคุม 
อาจสญู หายได ้

การลด
ความเสีย่ง 

1. ถอืปฏบิตัติาม 
พรบ.การจดัซือ้จดั 
จา้งและการบรหิาร 
พสัดุภาครฐั พ.ศ. 
2560          และ
ระเบยีบ 
กระทรวงการคลงัว่า 
ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้ง 
และการบรหิารพสัดุ 
ภาครฐั พ.ศ. 2560  
2. จดัท าทะเบยีน 
ทรพัยส์นิประจ าปี  
3. จ าหน่ายทรพัยส์นิ   
ทีเ่สือ่มสภาพ  
4. ก ากบัดแูลการ 
เผยแพร่ขอ้มลู 
ขา่วสารตามระเบยีบ  
5. จดัท าแผนการ 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

กองคลงั 



จดัซือ้จดัจา้ง  
6. ลงทะเบยีนพสัดุ ให้
ถูกตอ้ง 

4. การธ ารงรกัษา 
บุคลากรท่ีม ี
ความสามารถไว้
ใน หน่วยงาน 

1. เจา้หน้าทีข่าด      
ขวญัและก าลงัใจใน การ
ปฏบิตังิาน  
๒. มกีารลาออก โอน 
ยา้ยของเจา้หน้าทีอ่ยู่ 
เสมอท าใหส้ิน้เปลอืงค่า 
ซ่อมไม่คุม้ค่า 

การลด
ความเสีย่ง 

1. จดัใหม้กีารท า 
ขอ้ตกลงหรอืสญัญา 
การปฏบิตังิานตาม 
ระยะเวลาและผลงาน 
๒. จดัใหม้ี
ผูร้บัผดิชอบ ก าหนด
หลกัเกณฑ ์และ
ระยะเวลาในการ 
พจิารณาเลื่อนระดบั 
และต าแหน่ง  
 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ส านกัปลดั 

 

 

 

 

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ความเส่ียง/สาเหตุ 

การ
จดัการ
ความ
เส่ียง 

การควบคมุ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

5. การจ าหน่าย 
ทรพัยสิ์นท่ีช ารดุ
และ 
เส่ือมสภาพ
ประจ าปี 

1. ทรพัยส์นิทีอ่ยู่ใน
ความรบัผดิชอบดแูล
รกัษาอยู่ในหน่วยงาน
อื่น 
2. การสง่มอบทรพัยส์นิ
ทีม่สีภาพช ารุดหรอืสือ่ม 
สภาพ 

การลด
เสีย่ง 

ตดิตามเร่งรดั
ประสานงานใหก้บัผู้ 
ทีร่บัผดิชอบดแูล
ทรพัยส์นิท าการสง่คนื
ทรพัยส์นิทีช่ ารุดและ
เสือ่มสภาพ 

30 กนัยายน  
2565 

กองคลงั 

6. งานติดตามและ 
ประเมินผล
กิจกรรม 

1. สถานการณ์ความ 
ไม่สงบในพืน้ที ่
2. งบประมาณของ 

ลดความ
เสีย่ง 

1. วางแผนการออก 
ตดิตาม โดยแยก
ออกเป็นรายไตรมาส 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ส านกัปลดั 



ทต.พรรณานิคม 
จ านวนจ ากดัไม่
เพยีงพอในการพฒันา
และตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน 
3. การออกตรวจ
ตดิตามในช่วง ไตรมาส 
3 – 4 จะมจี านวนมาก 
จงึอาจ 
ท าใหไ้ดข้อ้มลูทีไ่ม่
สมบูรณ์ เนื่องจาก
หน่วยงานของรฐัจะ
ไดร้บัการจดัสรร
งบประมาณใน 
ช่วงเวลาดงักล่าว 

จ านวน 4 ไตรมาส 
2. มคีณะกรรมการ
จดัท าแผนพจิารณา
และตดิตามผลแผน 
คณะกรรมการในแต่ 
ละชุดไดพ้จิารณา
ไตร่ตรองโครงการ/ 
กจิกรรมของ          
ทต.พรรณานิคมเป็น
อย่างด ีเพือ่ทีจ่ะ
ตอบสนองความ
ตอ้งการและแกไ้ข
ปัญหาความเดอืนรอ้น
ของประชาชนไดอ้ย่าง 
แทจ้รงิ 

7. การจดัท า 
งบประมาณ
รายได้ 
ประจ าปี 

1. ขาดการวเิคราะห ์
ขอ้มลู 
2. นโยบายเร่งด่วน 
ระหว่างปี 

การลด 
ความเสีย่ง 

1. จดัท าแผนใหม้ ี
ประสทิธภิาพและ 
ครอบคลุมทุกครัง้  
2. วเิคราะหข์อ้มลูใน 
การตัง้งบประมาณให ้
ชดัเจนในการตัง้งบ 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ส านกัปลดั 

 

 

 

 

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ความเส่ียง/สาเหตุ 

การ
จดัการ
ความ
เส่ียง 

การควบคมุ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

8. การส ารวจ 
ออกแบบ 
ประมาณราคา 

มโีครงการตัง้จ่ายใน  
เทศบญัญตังิบประมาณ 
จ านวนมาก ท าให ้การ

การลด 
ความ
เสีย่ง 

1. การค านวณ 
ออกแบบ ตรวจสอบ 
โดยวศิวกร  

มกราคม 
2565 

กองช่าง 



ส ารวจออกแบบ 
ประมาณราคาเป็นไป 
อย่างเร่งรบีเกดิ 
ขอ้ผดิพลาดมาก 

2. ตรวจสอบราคา 
วสัดุทีใ่ช ้โดยอา้งองิ 
จากพาณิชยจ์งัหวดั 
และราคาทอ้งตลาด  
3. ตรวจสอบ
กลัน่กรองความ 
ถูกตอ้งตามสาย 
บงัคบับญัชา 

9. งานบริหาร  
ความเส่ียง 

1. ยงัไม่มแีผน บรหิาร
จดัการความ เสีย่งของ
องคก์ร  
2. บุคลากรขาด ความรู ้
ความเขา้ใจ ในการ
บรหิารจดัการ ความ
เสีย่ง 

การลด 
ความ
เสีย่ง 

1. จดัท าแผนบรหิาร 
จดัการความเสีย่ง  
2. คดัเลอืกบุคลากร  
ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้อบรม 
ใหเ้กดิความรูแ้ละ 
ทกัษะในการ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่าง 
ถูกตอ้ง 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

หน่วย 
ตรวจสอบ 
ภายใน 

10. การประเมินผล
การ ปฏิบติังาน
ของ บุคลากร 

๑. มาตรฐานการ 
ประเมนิของ
ผูบ้งัคบับญัชาไม่เท่า 
เทยีมกนั  
๒. บุคลากรไม่เขา้ใจ 
หลกัเกณฑใ์นการ 
ประเมนิ ท าใหไ้ม ่
ยอมรบัผลการ ประเมนิ 

การลด 
ความ
เสีย่ง 

๑. มรีะบบการ 
ประเมนิบุคลากรใน 
รปูคณะกรรมการ  
๒. ก าหนดมาตรฐาน 
ในการปฏบิตังิานของ 
บุคลากร 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ส านกัปลดั 

 

 

 

 

 

 

ท่ี งาน/กิจกรรม ความเส่ียง/สาเหตุ 
การ

จดัการ
การควบคมุ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 



ความ
เส่ียง 

11. การมอบหมาย ๑. การมอบหมาย 
งานไม่ตรงกบัความรู้ 
ความสามารถของ 
บุคลากรและไม่ตรง 
กบัต าแหน่ง 
๒. การมอบหมาย 
งานไม่ชดัเจน 

การลด 
ความ
เสีย่ง 

๑. จดัใหม้กีารน า
ฐานขอ้มลูดา้น
บุคลากร 
และคุณลกัษณะ 
เฉพาะต าแหน่งมาใช ้
ในการพจิารณา 
มอบหมายงาน 
๒. กฎหมายระเบยีบ 
และขอ้บงัคบัที่
เกีย่วกบั 
การปฏบิตังิาน 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ส านกัปลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การจดัการความเส่ียงการทุจริตประจ าปี พ.ศ. 2565 

การด าเนินการป้องกนัเพื่อจดัการความเส่ียงการทุจริต  

1. การจัดซื้อจดัจ้างไม่ควรเลือกร้านใดร้านหนึ่งเพียงร้านเดียวเหมือนเป็นการผูกขาดควรปรบัเปลี่ยน
หมุนเวยีน ใหเ้กดิความโปร่งใส โดยถอืประโยชน์ ความคุม้ค่าของทางราชการเป็นหลกั  

2. การตรวจรบัพสัดุและงานจา้งตอ้งใชค้วามละเอยีด รอบคอบและถอืปฏบิตัติามระเบยีบฯ โดยเคร่งครดั  

3. ในการเลอืกพื้นที่ในการจดัโครงการ/กิจกรรม ควรพจิารณาจากความเหมาะสม หรอืเป็นพื้นที่ที่ประสบ
ปัญหา หรอืมคีวามจ าเป็นเดอืนรอ้นเป็นล าดบัแรก  

4. มกีารประกาศรบัสมคัรงานและวธิกีารคดัเลอืกทีช่ดัเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

5. จดัใหม้กีารท าทะเบยีนควบคุมการใชง้านและการเบกิจ่ายอย่างเคร่งครดั มกีารตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ  

6. แจง้ใหลู้กหนี้มาช าระเงนิดว้ยตนเองหรอืตอ้งไดร้บัใบเสรจ็ทุกครัง้เมื่อมกีารจ่ายเงนิ  

7. มกีารน าระบบสแกนลายน้ิวมอืมาใชค้วบคุมเวลาการปฏบิตังิาน และมสีมุดขออนุญาตเมื่อออกนอกพืน้ที่  

8. เจา้หน้าทีข่องรฐัต้องปฏบิตัติามขัน้ตอน ระเบยีบ กฎหมาย โดยวางตวัเป็นกลาง ปราศจากความล า เอยีง 
อ านวยความสะดวกใหก้บัผูม้าใชบ้รกิารอย่างเท่าเทยีมกนั และไม่เรยีกรบัผลประโยชน์ตอบแทน 


