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  เทศบาลตำบลสามแวง ไดดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงภายในเทศบาลตำบลสามแวงที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคตใหอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได 
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บทที่  1  การบรหิารความเสี่ยง          1 
 - วัตถุประสงค  

 - การดำเนินงานการบริหารความเสีย่ง 

 - แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บทที่  2  กระบวนการการบริหารความเสีย่ง        3 

 - กำหนดวัตถุประสงค 

 - ระบุความเสี่ยง 

 - วิเคราะหความเสีย่ง 

 - การจดัการความเสี่ยง 

 - ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสีย่ง 

บทที่ 3 การทบทวนการบริหารความเสีย่ง         5 

 - ผลการวิเคราะหและแผนบริหารความเสีย่ง 

ภาคผนวก 

 - ประกาศเทศบาลสามแวง ลงวันที ่ 21  ธันวาคม  2564  เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง       

โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน 

 - คำสั่งเทศบาลตำบลสามแวงที่ 274/2564 ลงวันที่  21  ธันวาคม  2564  เรื่อง แตงตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสามแวง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 - แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปงบประมาณ 2565 
 

 

 



 

บทที่ 1 
การบริหารความเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อใหฝายบริหาร/ฝายปฏิบัติการ เขาใจหลักการ กระบวนการ/ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลตำบลสามแวง 
 ๒. เพ่ือใหผูบริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร  
 ๓. เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถเปน
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔. เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นกับ 
เทศบาลตำบลสามแวง ซึ่งจะนำไปสูการลดโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ เทศบาลตำบลสามแวง 
ตอไป 
 ๕. เพื ่อใหสำนักงาน/กอง ในสังกัดนำแนวทางการบริหารความเสี ่ยงของเทศบาลตำบลสามแวงไป 
ประยุกตใชในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง สำนัก/กอง ได 
 
การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
 เทศบาลตำบลสามแวง ไดดำเนินการแตงตั ้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายใน และการบริหาร 
ความเสี่ยง 
 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 เทศบาลตำบลสามแวง มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
  ๑. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน 
 ๒. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง ที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดในอนาคต หรือการกระทำใดๆ ที่ อาจจะเกิดขึ้น
ภายในสถานการณที ่ไมแนนอน และอาจสงผลกระทบในดานลบหรือสรางความเสียหาย ทั้งที่เปนตัวเงิน เปน
ผลกระทบทางบวกดวยก็ได โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที ่ไดรับและโอกาสที ่จะเกิด (Likelihood) ของ
เหตุการณและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
องคกรทั้งในดานกลยุกต ดานการดำเนินงาน ดานการเงนิและดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ ซึ่งอาจจะเปน
ผลกระทบทางบวกก็ได โดยวัดจากผลกระทบที่ไดรับและโอกาสที่จะเกิดของเหตุการณ 
  
ความเสี่ยง จำแนกออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้  

๑. ความเสี่ยงดานกลยุกต (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกล 
ยุกต และการปฏิบัติตามแผนกลยุกตอยางไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกัน ระหวางนโยบายเปาหมายกล
ยุกต โครงสรางองคกร สภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายขององคกร 



 
 ๒. ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก การปฏิบัติงาน
ทุกๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการกำกับดูแลที่ดีหรือขาดการควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปจจัยเก่ียวของ
กับกระบวนการ อุปกรณ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการ ปฏิบัติงานและความปลอดภัยของทรัพยสิน 
 ๓. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี ่ยวกับสภาพคลองทางการเงิน 
ความสามารถในการทำกำไรและรายงานทางการเงิน 
 ๔. ความเสี่ยงดานกฎระเบียบตางๆ (Compliance Risk: C) หมายถึง ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ 
กระบวนการการบริหารความเสี่ยง 

 
 การบริหารความเสี ่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที ่ใชในการระบุความเสี ่ยง การ
วิเคราะหความเสี่ยง และการกำหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง เพื่อมุงหวังให
องคกรบรรลุผลตามเปาประสงคขององคกร  
 การบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑในการวิเคราะหอยาง
เหมาะสม โดยครอบคลุม ๕ ขั้นตอน คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ๑. ระบุความเสี่ยงหรือปจจัยเส่ียง 
 ตนเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำใหไมบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว โดยตองระบุไดดวยวา
เหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร และทำไม ท้ังนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเปนสาเหตุ
ที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง 
 
 2. วิเคราะหความเสี่ยง มีแนวทางการวิเคราะหความเสี่ยง ดังนี้ 
 การประเมินความเสี่ยง  
 โอกาสที่จะเกิด (L : Likelihood) เปนระดับของโอกาสหรือความบอยครั้งที่จะเกิด  
 ความเสี่ยงผลกระทบ (I: Impact) คือระดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น 
  ๑ = โอกาสเกิดนอยที่สุด รุนแรงนอยที่สุด 
  2 = โอกาสเกิดนอย/ รุนแรงนอย  
  ๓ = โอกาสเกิดปานกลาง รุนแรงปานกลาง 
  4 = โอกาสเกิดมาก/ รุนแรงมาก 
  ๕ = โอกาสเกิดมากที่สุด รุนแรงมากที่สุด  
  ระดับความเสี่ยง =L x I 
 
 



 ๓. การจัดการความเสี่ยง 
 เทศบาลตำบลสามแวง ไดกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุกดาน และวิเคราะหระดับความเสี่ยงของแตละ
ปจจัยแลว จึงรวมกันกำหนดทางเลือกที่สามารถใชในการจัดการความเสี่ยง คัดเลือก ทางเลือกที่เหมาะสมและ
นำไปปฏิบัติ โดยถือเปนสวนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง โดยมุงจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลดระดับ
ผลกระทบความเสี่ยง ซึ่งแบงได 4 แนวทางหลัก คือ 
  ๑. ยอมรับได (Take Accept) หมายถึง การความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได ภายใตการควบคุมที่
มีอยูในปจจุบัน ซึ่งไมตองดำเนินการใดๆ เชน กรณีมีความเสี่ยงในระดับที่ไมรุนแรง และไมคุมคาที่ดำเนินการใดๆ 
การลด/ควบคุม (Reduction/Control) หมายถึง เปนการปรับปรุงระบบ การทำงานหรือการออกแบบวิธีการ
ทำงานใหม เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือผลกระทบใหอยูในระดับที่ องคกรยอมรับได 
  ๒. การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยง นั้นไมสามารถ
ยอมรับไดและตองจัดการใหความเสี่ยงนั ้นไปอยูนอกเงื ่อนไขของการดำเนินการ เชนการ หยุดดำเนินงานหรือ
กิจกรรมที ่กอใหเกิดความเสี ่ยงนั ้น การเปลี ่ยนแปลงวัตถุประสงคในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานหรือ
กิจกรรมลง 
  ๓. การโอนยาย (Transfer) หรือแบง (Share) หมายถึง การโอนยาย หรือแบงความ เสี่ยงไปให
ผูอื่นชวยรับผิดชอบ เชน การจางบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำประกันภัย เปนตน 
  
 ๔. ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง  
 การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของเทศบาทตำบลสามแวง มีการติดตามผลการติดตาม
ผลการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงทุก 3 เดือนหรือไตรมาส เพื่อความกาวหนาและผลการดำเนินงาน
รวมถึงผลกระทบ พรอมทั้งอาจมีการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะชวยใหมั่นใจวาไดมีการดำเนินการตามแนวทาง การตอบสนองตอความเสี่ยงที่วาง
ไว กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหนาที่งานและทั่วทั้งองคกรประกอบดวยกิจกรรมที่แตกตางกัน โดย
แบงประเภทการควบคุมไว ๔ ประเภท คือ 
  ๑. การควบคุมเพื ่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที ่กำหนดขึ้น เพื่อ
ปองกันไมใหเกิดความเสี่ยง และขอผิดพลาดตั้งแตแรก เชน การอนุมัติ การจัดโครงสรางองคกร การแบงหนาที่การ
ควบคุม การเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน ฯลฯ 
  ๒. การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อคนหา
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว เชน การสอบทาน การวิเคราะห การยืนยันยอด การตรวจนับ การ รายงานขอบกพรอง 
ฯลฯ 
  ๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือ กระตุนให
เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการ เชน การใหรางวัลแกผูที่มีผลงานดี เปนตน  
  ๔. การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือ เพื่อแกไข
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เชน การจัดเตรียมเครื่อง
ดับเพลิง เพื่อชวยลดความรุนแรงของความเสียหายใหนอยลงหากเกิดไหม เปนตน 

 

 



บทที่ 3 

ผลการวิเคราะหและแผนบริหารความเสี่ยง 

 

ผลวิเคราะหและแผนบริการความเสี่ยง 

  เทศบาลตำบลสามแวง ไดแตงตั ้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ

เทศบาลตำบลสามแวง ไดดำเนินการวิเคราะหและพิจารณาปจจัยความเสี่ยง คือ  

  1. เทศบาลตำบลสามแวง ไดดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงไวแลว 

  2. มีการวิเคราะหและจัดลำดับความเสี่ยง โดยใชหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยงจากตาราง

โอกาสและผลกระทบที่เกิดข้ึน ตามระดับความเสี่ยง สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก ตามลำดับ 

  3. แผนการวิเคราะหและการจัดลำดับความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสามแวง 

  4. การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสามแวง มีการติดตาม 

ผลการดำเนินดานการบริหารความเสี่ยงทุก 3 เดือนหรือไตรมาส เพ่ือดูความกาวหนาและผลการดำเนินงานรวมถึง

ผลกระทบ พรอมทั้งอาจมีการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



 
ประกาศเทศบาลตำบลสามแวง 

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

................................................................................................. 

  เทศบาลตำบลสามแวง ไดดำเนินการบริหารความเสี่ยง ซึ่งไดจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช 
มาตรฐานการควบคุมภายใน หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายใน สำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามขอ 8 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตำบลสามแวง บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิภาพและสิทธิผลของการดำเนินงาน และ
เพื่อใหมีระบบในการบริหารความเสี่ยงอยางเปนรูปธรรม ลดปจจัยที่จะสงผลกระทบตอความสำเร็จขององคกรให
อยูในระดับที่ยอมรับได จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
  ๑. กำหนดใหการบริหารความเสี ่ยงเปนความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั ้น ตอง 
ดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยใหการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ  

  ๒. กำหนดใหทุกสำนัก/กอง มีหนาที่ความรับผิดชอบประเมนิความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความ 

เสี่ยง แนวทางการปองกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึน ในการจัดวางระบบการควบคุม 
ภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนอยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใหคณะกรรมการของ 
หนวยงานรัฐตาม ขอ ๑ (6) องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณเีทศบาลตำบลสามแวง เสนอรายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ ตามขอ 8 ใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรแบบบูรณาการรวมกัน
โดยการจัดการและดำเนินการอยางเปนระบบ และตอเนื่องสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดย
ดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมภายใน 

  ๓. ใหมีการติดตามประเมินและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุง 
อยางสม่ำเสมอ 

  ๔. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบตอองคกร จะตองรายงานความเสี่ยง 
นั้นใหผูที่เก่ียวของรับทราบทันทีและใหมีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการท่ีดีดวย 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่   21  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  เปนตนไป 

 
 

(นายประหยัด  เจียวรัมย) 
นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง 



 
คำสั่งเทศบาลตำบลสามแวง 

 
ที่    274 /2564 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ของเทศบาลตำบลสามแวง อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย 
....................................................................................... 

  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ มีผลบังคับ 
ใชเม่ือวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ บัญญัติ “ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖2 เรื่อง หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความ 
เสี่ยงสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แจงใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติซึ ่งเทศบาลตำบลสามแวงถือเปน 
หนวยงานของรัฐตามมาตรฐานการบริหาร ขอ ๑ หนวยงานของรัฐ” หมายความวา (6) “องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น และขอ ๒ (๒.๖) ใหหนวยงานของรัฐตองจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละครั้งและตองมี 
การสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผูที่เก่ียวของทุกฝาย นั้น 

  เทศบาลตำบลสามแวง จัดใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ 
วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใหการบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพ จึงขอแตงตั้งคณะ 
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังตอไปนี้ 
  1. นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง   ประธานกรรมการ 
  ๒. ปลัดเทศบาล     รองประธานกรรมการ 
  ๓. หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    กรรมการ 
  ๔. ผูอำนวยการกองคลัง    กรรมการ 
  ๕. ผูอำนวยการกองชาง    กรรมการ 
  6. ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
  ๗. ผูอำนวยการกองการศึกษา    กรรมการ 
  8. นักวิชาการตรวจสอบภายใน   ผูประสานงาน   
  9. นิติกร     เลขานุการ/ที่ปรึกษา 
  10. นางสาวเฟองฟา สายนอย   ผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการฯ มีหนาที่  
  ๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการกำกับดูแล 
การบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเทศบาลตำบลสามแวง 



  ๒. ผู ประสานงานการบริหารจัดการความเสี ่ยง มีหนาที่ตรวจสอบและชวยสนับสนุนคณะ 
กรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองคกรในการปฏิบัติหนาที่ดานการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสอบทานให
มั่นใจวาระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
   
  ๓. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดทำแผนการ บริหาร
จัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหาร จัดการ
ความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสามแรง  
  ๔. ใหทุกสำนัก/กอง มีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๕. หัวหนางาน มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการความ 
เสี่ยงของเทศบาลตำบลสามแวง และกำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง ผานกรรมการบริหารจัดการความ 
เสียง ซึ ่งประกอบดวยหัวหนาหนวยงานหลักของแตละสำนัก/กอง โดยมีหัวหนาสำนัก/กอง เปนประธาน
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหนวยงาน 
  6. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสำนัก/กอง มีหนาที่ใหความเชื่อมั่นไดวา
ความเสี่ยงภายในของภารกิจงานที่สำคัญไดรับการระบุและมีการประเมนิอยางสม่ำเสมอ 
  ๗. หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบทานประสิทธิผลของการ 
ควบคุมภายในผานการตรวจสอบภายในประจำป ซึ่งเปนการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญตามปจจัย 
เสี่ยง รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่ตรวจพบ 
  8. ผูบริหารและพนักงานทุกคน มีหนาที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห ประเมินและ 
จัดลำดับความเสี่ยงของหนวยงานท่ีตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 
  ใหผูที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบโดยเครงครดั และคำสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับคำสั่ง 
ใหยกเลิก 

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง ณ วันที่   21   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 

(นายประหยัด  เจียวรัมย) 
นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป 

การประมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลสามแวง  ประจำปงบประมาณ  2565                

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/ 
ขั้นตอน 

กระบวนการ 
ดำเนินงาน 

เหตุการณ 
ความเสี่ยง 

ที่อาจ 
เกิดขึ้น 

ปจจัยเสี่ยงท่ี 
อาจมีผล 

กระทบ/กระตุน 
ใหเกิดการทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่ 
เก่ียวของ 

  

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ 
ปองกัน 

เพ่ือไมเกิด 
การทุจริต 

ตัว 
ชี้วัด 
ผล 
สำเร็จ    ไมมี ต่ำ ต่ำ กลาง สูง สูง สูง 

     มาก      มาก สุด  
                   

1 
โครงการฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ 

จัดกิจกรรมเพ่ิม 
ความรูความเขาใจ 
  
  
  
  
  
   

การจัดซื้อ/จาง 
คาใชจายในการ 
ดำเนินโครงการ 

การเบิกจายเงินเพ่ือ
ใชในโครงการ
บางอยางอาจผิด
วัตถุประสงค 
  

ระเบียบ
กระทรวง 
การคลังวา
ดวย 
การจัดซื้อจดั
จางและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
(ว 119) 

   /       
มีภาพถาย
การ 
อบรมและม ี
หลักฐานใบ 
สำคัญการ
เบิก 
จายคาตอบ 
แทนวิทยากร 
มีการรายงาน 
ผลการดำเนิน 
ตอผูบริหาร 

  

  
และศึกษาดูงานของคณะ
ผูบริหารและ              

  
สมาชิกสภาทองถิ่น 
พนักงานเจาหนา              

  ที่และลูกจาง              

                 

                   

                   
                    

2 โครงการฝกอบรมสงเสริม
ความรูดาน 
กฎหมายใหแกประชาชน 

จัดอบรมผูบริหาร 
สมาชิกสภา ผูนำ 
ชมุชน และพนักงาน 
เจาหนาที ่

การเบิกจายคา 
ตอบแทน
วิทยากร 
การจัดซื้อ/จาง 

ผูบังคับบัญชาไมได 
ควบคุมดูแลระหวาง 
ดำเนินโครงการ 

ระเบียบวา
ดวย 
คาใชจายใน
การ 
ฝกอบรม 

  /         -มีใบสำคัญ 
การรับเงนิคา 
วิทยากร 
-จัดซื้อ/จาง 
ตามระเบียบ 
พัสด ุ

  

               

               

  

 

                

  

 
  

                 

                              



แผนการประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป 

การประมินความเสี่ยงการทุจริตของ  เทศบาลตำบลสามแวง  ประจำปงบประมาณ  2565 
               

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/ 
ขั้นตอน 

กระบวนการ 
ดำเนินงาน 

เหตุการณ 
ความเสี่ยง 

ท่ีอาจ 
เกิดขึ้น 

ปจจัยเสี่ยงท่ี 
อาจมีผล 

กระทบ/กระตุน 
ใหเกิดการทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่ 
เก่ียวของ 

  

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ 
ปองกัน 

เพ่ือไมเกิด 
การทุจริต 

ตัว 
ชี้วัด 
ผล 

สำเร็จ 
  

 
ไม
ม ี

ต่ำ 
มาก 
  

ต่ำ กลาง สูง สูง 
มาก 

สูง 
สุด 

          

3 เงินอุดหนุน 
-เงินอุดหนุนสวนราชการ 
-เงินอุดหนุนองคกรการกุศล 

จัดตั้งงบประมาณ 
ตามโครงการของ 
หนวยงานที่ขอรับ 
เงนิอุดหนุน เขา 
เทศบัญญติั 

หนวยงานที่ขอ 
รับเงินอุดหนุน
ไม 
นำเงนิที่ไดไปใช 
ในโครงการ 

เจาหนาท่ีของหนวย 
งานที่ขอรับเงนิอุด 
หนุนไปใชจายที่ไม 
ใชกิจกรรมใน
โครงการ 
และไมรายงานผล 
การใชจายเงินใน 
ระยะเวลา 

-ระเบียบวาดวย 
เงนิอุดหนุนองค 
กรปกครองสวน 
ทองถ่ิน 
-แตงตั้งคำสั่ง 
คณะติดตาม
การ 
ใชจายเงิน 

  
 

/ 
 

  
 

  -ติดตามราย 
งานผลการใช
จายเงินตาม
ระยะเวลาที ่
กำหนด 

  

    
 

  
 

  
 

    

    
 

  
 

  
 

    

    
 

  
 

  
 

    

  

 
  

 
  

 
  

 
    

                   
4 การขอยืมทรัพยสินของทาง

ราชการ 
การใชพัสดุ/ทรัพย 
สินของทาง
ราชการ 
โดยไมไดขอ
อนุญาต 
โดยไมถูกตองตาม 
หลักเกณฑที่
กำหนด 
  

มีการนำ
ทรัพยสิน 
ของทาง
ราชการ 
ไปใชสวนตัว 

1.เจาหนาที่ไมทราบ 
ขอมูลและไมเขาใจ 
ระเบียบ หรือการขอ 
อนุญาตที่ถูกตอง 
2.หนวยงานไม 
ประชาสมัพันธให 
ทราบถึงวิธีการหรือ 
ข้ันตอนการขอยืม 
ทรัพยสินของทาง 
ราชการ 

-ประชาสัมพันธ 
ใหเจาหนาที่
รับรู 
ระเบียบและข้ัน 
ตอนการยืม
ทรัพย 
สินทางราชการ 
ที่ถูกตองตาม 
ระเบียบ 

  
 

  
 

  
 

  1.มีการจัดทำ 
คูมือการใหยืม 
พัสดุ/ทรัพยสิน 
2.มีการจัดทำ 
บันทึกขอ 
อนุมัติการยมื 
3.มีการจัดทำ 
เอกสารหลัก 
ฐานการนำสง 

  

  
 

  
 

  
 

  
 

    

  
 

  
 

  
 

  
 

    

  
  

  
 

  
 

  
 

    

  
  

  
 

  
 

  
 

    

  
  

  
 

  
 

  
 

    

                   

                   
 


