
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลพรรณานิคม 

เรื่อง แผนการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร   
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับท่ี๘๕/๒๕๒๗ ข้อ ๑๑ ลงวันท่ี ๑0 กรกฎาคม ๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับปัจจุบัน) และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเส่ียงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศแผนการดำเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานและการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน
บริหารจัดการความเส่ียงต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 

                                                   (ลงช่ือ)    
  (นายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์)  

               นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม 
 

 

 

 

 

 

 



แผนการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงในการปฏิบตัิงาน 

และการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 
 

 

 
 
 
 

เทศบาลตำบลพรรณานิคม 
 อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบติังานและการทุจริต 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  

 ปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลพรรณานิคมได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั ่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอถูกต้อ งมี
ประสิทธิผล และมีมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงท่ี
เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

การจัดการความเสี ่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ           
และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถ
ปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก ำหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ท่ีจะได้รับด้วย ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบแต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับ
ผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเส่ียง ประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ  

1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การท่ีความเส่ียงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมท่ี
มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีท่ีมีความเส่ียงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าท่ีจะดำเนินการใด ๆ ให้
ขออนุมัติ หลักการรับความเส่ียงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผล
ท่ีจะเกิดขึ้น  

2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น หรือลดความ
เสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่
เหตุการณ์   ที่เป็นความเสี่ยงเพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการ
ดำเนินงาน การจัดอบรม เพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ยอมรับ และต้องจัดการให้ความเส่ียงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเส่ียงในกลุ่ม
นี้ เช่น การหยุด หรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงนั้น  

4) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเส่ียงท่ีสามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น 
การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมา
จัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการท่ีเหมาะสมท่ี
จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้วต้องมีการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการจัดการและ ควบคุมความเส่ียงท่ีสูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ 
รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ท่ีจะได้รับด้วย 

 

 



การจัดการความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลพรรณานิคม 

ท่ี งาน/กิจกรรม 
ความเสี่ยง/

สาเหตุ 

การ
จัดการ
ความ
เสี่ยง 

การควบคุม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
ให้ความรู้ด้าน กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ
สำหรับ เจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย 
ระเบียบ และ 
ข้อบังคับท่ีวางไว 

การลด
ความเส่ียง 

1. กฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับท่ี 
เกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงาน  
๒. มาตรการการ 
กำกับดูแลการ 
ปฏิบัติงานของ 
หน่วยงาน 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

สำนักปลัด 

2. งานเครื่องจักรกล      
ด้านการพัฒนา          
งานซ่อมบำรุงรักษา 
เครื่องจักรกลและ 
รถยนต์ส่วนกลาง       
งานทะเบียนประวัติ 
เครื่องจักรกลและ 
รถยนต์ส่วนกลาง 

1. เครื่องจักรกลมี 
จำนวนไม่เพียงพอ
กับความต้องการ 
2. งบประมาณมี
จำกัด  
3. เครื่องจักรกล
และ รถยนต์
ส่วนกลางมี       
อายุการใช้งานมาก 
ทำให้ส้ินเปลืองค่า 
ซ่อมไม่คุ้มค่า 

การลด
ความเส่ียง 

1. ตรวจสอบรายงาน 
ผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนประโยชน์   
ท่ีคาดว่าจะได้รับโดย 
ส่วนรวม  
2. ควบคุมการ 
เบิกจ่ายน้ำมัน 
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  
3. ตรวจสอบสภาพ 
ของเครื่องจักรกล 
และรถยนต์ เพื่อทำ 
การซ่อมตามสภาพ 
ข้อเท็จจริง  
4. ควบคุมการ
เบิกจ่าย อุปกรณ์และ
อะไหล่  
5. ถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วย 
การใช้และรักษา 
รถยนต์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

สำนักปลัด 

 



ท่ี งาน/กิจกรรม ความเสี่ยง/สาเหตุ 
การจัดการ
ความเสี่ยง 

การควบคุม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. งานจัดซ้ือจัดจ้าง
งานทะเบียนพสัดุ 

1. มีโครงการตั้งจ่าย ใน
เทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี เป็น
จำนวน มาก ทำให้ต้อง 
ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง
ครั้งละหลาย โครงการ 
เพื่อให ้เป็นไปตามแผนฯ 
อาจก่อให้เกิดการ 
ผิดพลาดได้  
2. พัสดุและ ทรัพย์สินท่ี
จัดซื้อ/ จัดหาเพื่อใช้ใน 
กิจการของเทศบาลและ
ใช้แก้ปัญหา ความเดือน
ร้อนให้แก่ ราษฎร         
มีจำนวนมาก ยากท่ีจะ
ตรวจสอบ และควบคุม 
อาจสูญ หายได้ 

การลด
ความเส่ียง 

1. ถือปฏิบัติตาม พรบ.
การจัดซื้อจัด จ้างและ
การบริหาร พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560          
และระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่า 
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
2. จัดทำทะเบียน 
ทรัพย์สินประจำปี  
3. จำหน่ายทรัพย์สิน   
ท่ีเส่ือมสภาพ  
4. กำกับดูแลการ 
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
ตามระเบียบ  
5. จัดทำแผนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง  
6. ลงทะเบียนพัสดุ ให้
ถูกต้อง 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

กองคลัง 

4. การธำรงรักษา 
บุคลากรที่มี 
ความสามารถไว้
ใน หน่วยงาน 

1. เจ้าหน้าท่ีขาด      
ขวัญและกำลังใจใน การ
ปฏิบัติงาน  
๒. มีการลาออก โอน ย้าย
ของเจ้าหน้าท่ีอยู่ เสมอทำ
ให้ส้ินเปลืองค่า ซ่อมไม่
คุ้มค่า 

การลด
ความเส่ียง 

1. จัดให้มีการทำ 
ข้อตกลงหรือสัญญา 
การปฏิบัติงานตาม 
ระยะเวลาและผลงาน 
๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ 
กำหนดหลักเกณฑ์ และ
ระยะเวลาในการ 
พิจารณาเล่ือนระดับ 
และตำแหน่ง  
 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

สำนักปลัด 

 

 

 

 

 



ท่ี งาน/กิจกรรม ความเสี่ยง/สาเหตุ 
การจัดการ
ความเสี่ยง 

การควบคุม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

5. การจำหน่าย 
ทรัพย์สินที่ชำรุด
และ 
เสื่อมสภาพ
ประจำปี 

1. ทรัพย์สินท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบดูแลรักษาอยู่
ในหน่วยงานอืน่ 
2. การส่งมอบทรัพย์สินท่ี
มีสภาพชำรุดหรือส่ือม 
สภาพ 

การลด
เส่ียง 

ติดตามเร่งรัด
ประสานงานให้กับผู้ 
ท่ีรับผิดชอบดูแล
ทรัพย์สินทำการส่งคืน
ทรัพย์สินท่ีชำรุดและ
เส่ือมสภาพ 

30 กันยายน  
2564 

กองคลัง 

6. งานติดตามและ 
ประเมินผล
กิจกรรม 

1. สถานการณ์ความ 
ไม่สงบในพื้นท่ี 
2. งบประมาณของ 
ทต.พรรณานิคม 
จำนวนจำกัดไม่เพียงพอ
ในการพัฒนาและ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
3. การออกตรวจติดตาม
ในช่วง ไตรมาส 3 – 4 
จะมีจำนวนมาก จึงอาจ 
ทำให้ได้ข้อมูลท่ีไม่
สมบูรณ์ เนื่องจาก
หน่วยงานของรัฐจะได้รับ
การจัดสรรงบประมาณใน 
ช่วงเวลาดังกล่าว 

ลดความ
เส่ียง 

1. วางแผนการออก 
ติดตาม โดยแยก
ออกเป็นรายไตรมาส 
จำนวน 4 ไตรมาส 
2. มีคณะกรรมการ
จัดทำแผนพิจารณา
และติดตามผลแผน 
คณะกรรมการในแต่ 
ละชุดได้พิจารณา
ไตร่ตรองโครงการ/ 
กิจกรรมของ          
ทต.พรรณานิคมเป็น
อย่างดี เพื่อท่ีจะ
ตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชนได้อย่าง 
แท้จริง 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

สำนักปลัด 

7. การจัดทำ 
งบประมาณรายได้ 
ประจำปี 

1. ขาดการวิเคราะห์ 
ข้อมูล 
2. นโยบายเร่งด่วน 
ระหว่างป ี

การลด 
ความเส่ียง 

1. จัดทำแผนให้มี 
ประสิทธิภาพและ 
ครอบคลุมทุกครั้ง  
2. วิเคราะห์ข้อมูลใน 
การตั้งงบประมาณให้ 
ชัดเจนในการตั้งงบ 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

สำนักปลัด 

 

 

 

 

 



ท่ี งาน/กิจกรรม ความเสี่ยง/สาเหตุ 
การ

จัดการ
ความเสี่ยง 

การควบคุม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

8. การสำรวจ 
ออกแบบ 
ประมาณราคา 

มีโครงการตั้งจ่ายใน  
เทศบัญญัติงบประมาณ 
จำนวนมาก ทำให้ การ
สำรวจออกแบบ 
ประมาณราคาเป็นไป 
อย่างเร่งรีบเกิด 
ข้อผิดพลาดมาก 

การลด 
ความเส่ียง 

1. การคำนวณ 
ออกแบบ ตรวจสอบ 
โดยวิศวกร  
2. ตรวจสอบราคา 
วัสดุท่ีใช้ โดยอ้างอิง 
จากพาณิชย์จังหวัด 
และราคาท้องตลาด  
3. ตรวจสอบ
กล่ันกรองความ 
ถูกต้องตามสาย บังคับ
บัญชา 

มกราคม 
2564 

กองช่าง 

9. งานบริหาร  
ความเสี่ยง 

1. ยังไม่มีแผน บริหาร
จัดการความ เส่ียงของ
องค์กร  
2. บุคลากรขาด ความรู้ 
ความเข้าใจ ในการ
บริหารจัดการ ความ
เส่ียง 

การลด 
ความเส่ียง 

1. จัดทำแผนบริหาร 
จัดการความเส่ียง  
2. คัดเลือกบุคลากร  
ท่ีเกี่ยวข้องเข้าอบรม 
ให้เกิดความรู้และ 
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง 
ถูกต้อง 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

หน่วย 
ตรวจสอบ 
ภายใน 

10. การประเมินผล
การ ปฏิบัติงาน
ของ บุคลากร 

๑. มาตรฐานการ 
ประเมินของ
ผู้บังคับบัญชาไม่เท่า 
เทียมกัน  
๒. บุคลากรไม่เข้าใจ 
หลักเกณฑ์ในการ 
ประเมิน ทำให้ไม่ 
ยอมรับผลการ ประเมิน 

การลด 
ความเส่ียง 

๑. มีระบบการ 
ประเมินบุคลากรใน รูป
คณะกรรมการ  
๒. กำหนดมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงานของ 
บุคลากร 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

สำนักปลัด 

 

 

 

 

 

 



ท่ี งาน/กิจกรรม ความเสี่ยง/สาเหตุ 
การ

จัดการ
ความเสี่ยง 

การควบคุม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

11. การมอบหมาย ๑. การมอบหมาย 
งานไม่ตรงกับความรู้ 
ความสามารถของ 
บุคลากรและไม่ตรง 
กับตำแหน่ง 
๒. การมอบหมาย 
งานไม่ชัดเจน 

การลด 
ความเส่ียง 

๑. จัดให้มีการนำ
ฐานข้อมูลด้าน
บุคลากร 
และคุณลักษณะ 
เฉพาะตำแหน่งมาใช้ 
ในการพิจารณา 
มอบหมายงาน 
๒. กฎหมายระเบียบ 
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงาน 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

สำนักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 

การดำเนินการป้องกันเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ควรเลือกร้านใดร้านหนึ่งเพียงร้านเดียวเหมือนเป็นการผูกขาดควรปรับเปล่ียนหมุนเวียน 
ให้เกิดความโปร่งใส โดยถือประโยชน์ ความคุ้มค่าของทางราชการเป็นหลัก  

2. การตรวจรับพัสดุและงานจ้างต้องใช้ความละเอียด รอบคอบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด  

3. ในการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาจากความเหมาะสม หรือเป็นพื้นที่ที่ประสบ
ปัญหา หรือมีความจำเป็นเดือนร้อนเป็นลำดับแรก  

4. มีการประกาศรับสมัครงานและวิธีการคัดเลือกท่ีชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

5. จัดให้มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ  

6. แจ้งให้ลูกหนี้มาชำระเงินด้วยตนเองหรือต้องได้รับใบเสร็จทุกครั้งเมื่อมีการจ่ายเงิน  

7. มีการนำระบบสแกนลายนิ้วมือมาใช้ควบคุมเวลาการปฏิบัติงาน และมีสมุดขออนุญาตเมื่อออกนอกพื้นท่ี  

8. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย โดยวางตัวเป็นกลาง ปราศจากความลำเอียง 
อำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน 


