
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง 

    ครั้งท่ี  1  / 2562 
     วันท่ี   26   กันยายน  พ.ศ.  2562 

   ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลชนแดน  เทศบาลตำบลชนแดน 
****************************** 

ผูเขารวมประชุม 
(1)  นายมาโนช   ชูจาด ปลัดเทศบาล   ประธานกรรมการ 

(2)  นางมะลิ   นาคคลาย รองปลัดเทศบาล/รก.ผอ.กองคลัง กรรมการ 

(3)  นายสิทธชัย   วิชัยธนพัฒน  ผูอำนวยการกองชาง   กรรมการ 

(4)  นายสุรชาติ   เมืองเป ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ 
(5)  นางฐานิต   สงิหเวียง ผูอำนวยการกองการศึกษา  กรรมการ 

                     (6)  นางสาววาสนา   เทียมศร รก.ผูอำนวยการกองสวัสดิการ กรรมการ 

(7)  นางสาววิไลลักษณ  เจริญหินทองหัวหนาฝายบริหารงานคลัง  กรรมการ 
(8)  นางสาวนุจรีย   แสงโทน หัวหนาฝายอำนวยการ   กรรมการ 

(9)  นายพิชัย   ภิบาลศิลป หัวหนาฝายธุรการ   กรรมการ 

(10)  นางสาววิไลลักษณ  เจริญหินทองหัวหนาฝายบริหารงานคลัง กรรมการ 

(11)  นางสาวพรรณา  เอมอูสิน หัวหนาสำนักปลัด   กรรมการ/เลขานุการ 

(12)  นางธดากรณ   วัลลภ นักจัดการงานทะเบียนฯ         ผูชวยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  เม่ือคณะกรรมการครบองคประชุมแลว  ประธานไดกลาวเปดประชุม  และดำเนินการตาม

ระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
  1.1  ประธานแจงใหทราบ 
   - ไมมี 
  1.2  เลขานุการแจงใหทราบ 
   1.2.1  คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.
2562   
    เลขานุการไดแจงตอท่ีประชุมรับทราบ  เรื่องคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2562  ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชนแดนท่ี  153/2562  ลงวันท่ี  20  
มิถุนายน  2562  ดังคำสั่งท่ีแจกในท่ีประชุมดวยแลว 
    ท่ีประชุม  รับทราบ 
   1.2.2  แนวทางการจัดทำแผนบรหิารความเสี่ยง  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2562 
    เลขานุการไดแจงตอท่ีประชุมรับทราบ  เรื่องแนวทางการจัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยง  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2562  ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ.2562  ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในสำนักงาน/กอง 
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง  ใหสำนัก/กองจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  โดย

นำตัวชี้วัดมาวิเคราะหความเสี่ยงท่ีจะไมบรรลุตัวชี้วัดในละประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน  โดยนำความเสี่ยงท่ีมีคา
ระดับคะแนนสูงมาก  มาพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกอน  เพ่ือใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  หากหนวยงานพิจารณาแลววา  คาระดับคะแนนสูง  และปานกลาง  มีความสำคัญก็ใหนำมา
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงดวย 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง 
   -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   3.1  การประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 
    เลขานุการไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน  
เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงตาง ๆ  เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและดำเนินการประเมินจัดลำดับความเสี่ยง  โดยกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความ
เสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน  ไดแก  ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood)  และความรุนแรงของ
ผลกระทบ  (Impact)  และระดับความเสี่ยง  ท้ังนี้  กำหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณนาท่ีไม
สามารถระบุเปนตัวเลขหรือจำนวนเงินท่ีชัดเจนได 
    ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
   3.2  การประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน  โดย
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงตามประเด็น  ดังนี้ 
 
 

ประเด็นความเสี่ยง 

 
 

ปจจยัเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
ดานผลประโยชนทับซอน 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

1. การจัด ซ้ือจัดจาง และการ
จัดหาพัสดุ 

1. มีระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของคอนขางมาก 
และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยูตลอด 
2. กระบวนการจัดซ้ือจัดจางมีหลายข้ันตอน โดย

อาจมีผูปฏิบัติงานเพียงคนเดียวทำให เกิดความ
ผดิพลาดได 
3. ผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจไมเพียงพอ 

หรือมีประสบการณในการปฏิบัติงานนอย 
4. ผูปฏิบัติงานปฏิบัติงานดวยความประมาท

เลินเลอ 
5. ผปูฏิบัติงานจงใจทุจริต  ประพฤติมิชอบ 

4 4 16 

2. การ เบิ กจ ายค าตอบแทน 
(การเบิ กค าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ก า ร เดิ น ท า ง ไป ร าช ก า ร 
ประชุม อบรม สัมมนา) 

1. การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องการ
เบิกจายคาตอบแทนอาจเกิดขอผิดพลาดไมเปนไป
ตามระเบียบ ขอกฎหมายท่ีกำหนด 

2. ผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจระเบียบขอ
กฎหมายไม เพียงพอหรือมีประสบการณ ในการ
ปฏิบัติงานนอย 

3. ผูปฏิบัติงานปฏิบัติงานดวยความประมาท
เลินเลอ 

4. ผูปฏิบัติงานจงใจทุจริต  ประพฤติมิชอบ 

2 3 6 
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ประเด็นความเสี่ยง 

 
 

ปจจยัเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
ดานผลประโยชนทับซอน 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

3. การน ำทรัพย สิ น ของทาง
ร าช ก าร ไป ใช ป ระ โย ช น
ส ว น ตั ว   (รถ ยน ต   วั ส ดุ
สำนักงาน) 

1. ผูปฏิบัติงานขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
ร ะ เบี ย บ  ข อ ก ฎ ห ม า ย  เ ช น  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและการรักษา 
รถยนตสวนกลาง และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
2. ขาดการควบ คุม  การกำกับติ ดตามหรือ
ตรวจสอบการใชทรัพยสินของทางราชการ 

2 2 4 

4. การปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของ
เจาหนาท่ี 

1. การปฏิบัติหนาท่ีโดยเอ้ือผลประโยชนแกตนเอง
หรือบุคคลอ่ืน 
2. การละเวนการปฏิบัติหนาท่ีกอใหเกิดความ
เสียหายแกทางราชการ 

2 3 6 

 
   3.3  การจัดลำดับความเสี่ยง 
    เทศบาลตำบลชนแดนไดประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอน  สามารถสรุปการประเมินความเสี่ยง  และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอน  ไดดังนี้ 
 

ประเด็นความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน ลำดับความสำคัญของความเส่ียง 
1. การจัดซ้ือจัดจาง  และการจัดหาพัสดุ ลำดับท่ี  1  (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = 16 ) 
2. การเบิกจายคาตอบแทน ลำดับท่ี  2  (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 6 ) 
3. การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ

ของเจาหนาท่ี 
ลำดับท่ี  3  (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 6 ) 

4. การนำทรัพยสินของทางราชการไปใชประโยชน
สวนตัว 

ลำดับท่ี  4  (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 4 ) 

    ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติใหสรุปภาพรวมผลการประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนและ
แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง  ดังนี้ 
 

ประเด็นความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน แนวทางบริหารจัดการความเส่ียง 
1. การจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุอยูในระดับความ
เสี่ ย งสู งม าก   จากการป ระเมินพบว า   มี ระ เบี ยบ  
กฎหมายเก่ียวของคอนขางมากและมีการปรับเปลี่ยน
ระเบียบอยูตลอด  กระบวนการจัดซ้ือจัดจางมีหลาย
ข้ันตอน  บางกระบวนงานมีผูปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจ
ทำใหเกิดความผิดพลาดได  ประกอบกับผูปฏิบัติงานขาด
ความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบหรือกฎหมายท่ี
เก่ียวของ  หรือปฏิบัติงานดวยความประมาทเลินเลอ 

1. จัดทำแผนการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูแกบุคลากร
ผูปฏิบัติงานใหเขาใจในระเบียบ  ขอกฎหมาย  เรื่องการ
จัดซ้ือจัดจางและระเบียบ  ขอกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
อยางสม่ำเสมอ  เพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตอง  โปรงใส  
ตรวจสอบได 
2. กำหนดแผนอัตรากำลังใหมีผูปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ 
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ประเด็นความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน แนวทางบริหารจัดการความเส่ียง 
 3. หัวหนาหนวยงานตองควบคุม  กำกับดูแล  ตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ  ขอ
กฎหมายอยางเครงครัด 
4. หากพบวามีการกระทำผิดจะตองดำเนินการทางวินัย
ละเมิด  และอาญาอยางเครงครัด 
5. เสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหบุคลากรใน
หนวยงาน  เพ่ือใหไดเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตน
ในตำแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย  โดย
การฝกอบรม  การมอบนโยบายของผูบริหาร  และการ
เผยแพรกิจกรรมดานการเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เพ่ือ
สรางจิตสำนกึสุจริต 

2. การเบิกจายคาตอบแทน  อยูในระดับความเสี่ยงปาน
กลางจากการประเมินพบวา  การควบคุมกำกับดูแล  
ตรวจสอบ เรื่ อ งการเบิ กจ ายค าตอบแทนอาจ เกิ ด
ขอผิดพลาดไมเปนไปตามระเบียบ  ขอกฎหมายท่ีกำหนด  
และผูปฏิบั ติ งาน มีความรูความเขาใจระเบี ยบ  ขอ
กฎหมายไมเพียงพอหรือมีประสบการณในการปฏิบัติงาน
นอยหรอืปฏิบัติงานดวยความประมาทเลินเลอ 

1. สรางความรูความเขาใจใหผูปฏิบัติงานเขาใจระเบียบ  
ขอกฎหมายท่ี เก่ียวของ  เพ่ื อใหปฏิบั ติ งานถูกตอง  
โปรงใสตรวจสอบได 
2. สรางองคความรู  รวบรวมและสรุประเบียบ  ขอ
กฎหมายท่ีเก่ียวของเผยแพรใหผูปฏิบัติงานใชเปนคูมือใน
การปฏิบัติ 
3. หัวหนาหนวยงานตองควบคุม  กำกับดูแล  ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและ
ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ  เพ่ือปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

3. การนำทรัพยสินของทางราชการไปใชประโยชนสวนตัว  
อยูในระดับความเสี่ยงปานกลาง  จากการประเมินพบวา  
ผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจระเบียบ  ขอกฎหมาย
ท่ี เก่ียวของและขาดการควบ คุมกำกับ ติดตามหรือ
ตรวจสอบการใชทรัพยสินของทางราชการ 

1. สรางความเขาใจใหผูปฏิบัติงานเขาใจระเบียบ  ขอ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
2. หัวหนาหนวยงานตองควบคุม  กำกับดูแล  ตรวจสอบ
การใชทรัพยสินของทางการใหเปนไปตามระเบียบ  ขอ
กฎหมายท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 
3. สงเสริมใหเกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชนสวน
ตน  และผลประโยชนสวนรวม 

4. การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของ
เจาหนาท่ี  อยูในระดับความเสี่ยงปานกลาง  จากการ
ประเมินพบวา  การปฏิบัติหนาท่ีโดยเอ้ือผลประโยชนแก
ตนเองหรือบุคคลอ่ืน  หรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีจน
กอใหเกิดความเสียหายขอทางราชการ 

1. เผยแพรความรูและสรางความตระหนักรูในการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการโดยไมเห็นแกประโยชนสวนตนหรือบุคคล
อ่ืน 
2. หัวหนาหนวยงานตองควบคุม  กำกับดูแล  ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ  ขอกฎหมายท่ี
เก่ียวของ  เพ่ือปองกันการทุจริต  และประพฤติมิชอบ 
3. หากพบวามีการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดย
มิชอบ ตองมีการดำเนินการทางวินัยและคดีอาญาแก
เจาหนาท่ีผูนั้นในทันที 
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ระเบียบวารท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ  
  -ไมมี- 
  เม่ือการดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว  ประธานไดกลาวปดประชุม  พรอมกลาว
ขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน 
 
 
เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 
   
                                                  ลงชื่อ                            ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                    (นางสาวพรรนา  เอมอูสิน) 
                      เลขานุการ 
 
 
      
 
       ลงชื่อ       ผูตรวจรายงานการประชุม 
                        (  นางมะลิ  นาคคลาย ) 
   รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
      ปลัดเทศบาลตำบลชนแดน 
     ประธานกรรมกร                             
 
 

 
 


