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เทศบาลต าบลภูวง 

อ าเภอหนองสูง  จงัหวดัมุกดาหาร 

 

 



ค าน า 

 ความเส่ียงในการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบในทางลบ ซ่ึงปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ท่ีค้นหาต้นตอ
ท่ีแท้จริงได้ยาก ความเส่ียงจึงต้องจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตท่ีย่ังยืน ซ่ึงเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กร ท่ีร่วมกัน
ต่อต้านทุกรูปแบบ ประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหน่ึง ซ่ึง
ไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

 เทศบาลต าบลภูวง ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารจัดการความเส่ียงในองค์กร จึงได้น า
แนวคิดการบริหารความเส่ียงมาเป็นเคร่ืองมือด าเนินการป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย เพื่อลดปัญหา
การทุจริตในภาครัฐ เทศบาลต าบลภูวง จึงได้จัดท าแผนบริหารความเส่ียงในการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของการ
ด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตซ่ึงเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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1. การระบุความเสี่ยง 

การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเส่ียง (Know Facter และ Unknown Facter) 

ล าดับที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Facter Unknown Facter 

1 การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

- เจ้าหน้าท่ีบางรายน าวัสดุอุปกรณ์ของส านักงาน
ไปใช้ส่วนตัวท่ีบ้าน 

/  

2 การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ในการ
ขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ 

- เจ้าหน้าท่ีบางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 

 / 

 

หมายเหตุ: Know Facter คือ ความเส่ียงท่ีเคยเกิด คาดว่าจะเกิดซ  าสูง Unknown Facter: คือ ความเส่ียงท่ี
ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
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2. การวิเคราะห์ความเส่ียง 

2. การวิเคราะห์ความเส่ียง 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง 

การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

- เจ้าหน้าท่ีบางรายน าวัสดุอุปกรณ์ของส านักงานไปใช้ส่วนตัว   
ท่ีบ้าน 

 /   

การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอืน่ ในการขออนุมัติ 
หรือขออนุญาตต่างๆ 

- เจ้าหน้าท่ีบางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ใน
การขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆนอกเหนือจากท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

 /   

     

 

หมายเหตุ : 

สีเขียว: ความเส่ียงต่ า 

สีเหลือ: ความเส่ียงระดับปานกลาง สามารถระวังและควบคุมได้ 

สีส้ม: ความเส่ียงระดับสูง 

สีแดง: ความเส่ียงสูงมาก 
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ขั้นตอนที่ 3 ระดับความเสี่ยง 

ตารางระดับความเส่ียง 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
จ าเป็นของการ

ระวัง 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยง 

ความจ าเป็นxรุนแรง 

การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

- เจ้าหน้าท่ีบางรายน าวัสดุอุปกรณ์ของส านักงาน
ไปใช้ส่วนตัว   ท่ีบ้าน 

2 2 4 

การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอืน่ ใน
การขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ 

- เจ้าหน้าท่ีบางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต
ต่างๆนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 

2 2 4 
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

เทศบาลต าบลภูวงได้น าค่าความเส่ียงรวม (ความจ าเป็นxความรุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาประเมินการควบคุม
การทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริตอยู่ระดับใด เม่ือเทียบกับคุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 

3 ระดับ คือ 

ระดับดี: จัดการได้ทันที ทุกครั งท่ีเกิดความเส่ียงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย
หายทางการเงิน 

ระดับพอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั งท่ียังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่
ยอมรับได้มีความเข้าใจ 

ระดับอ่อน: จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

ตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

- เจ้าหน้าท่ีบางรายน าวัสดุ
อุปกรณ์ของส านักงานไปใช้
ส่วนตัวท่ีบ้าน 

พอใช้ /   

การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์
ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ 
หรือขออนุญาตต่างๆ 

- เจ้าหน้าท่ีบางรายเรียกรับเงิน 
หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใน
การขออนุมัติ หรือขออนุญาต
ต่างๆนอกเหนือจากท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

พอใช้ /   
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

ท่ี รูปแบบ พฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป้องกันความเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน 

1 การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

- เจ้าหน้าท่ีบางรายน าวัสดุอุปกรณ์ของส านักงานไปใช้
ส่วนตัวท่ีบ้าน 

1.จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ 

2.สร้างจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม 

3. จัดท าคู่มือ การขออนุญาต การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ เทศบาลต าบลภูวง 

2 การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอืน่ ในการขอ
อนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ 

- เจ้าหน้าท่ีบางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆนอกเหนือจาก
ท่ีกฎหมายก าหนด 

1. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานแผนผังขั นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้
เป็นในแนวทางเดียวกัน 

2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลและติดตามการ
ท างานอย่างใกล้ชิดและก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ตารางการจัดรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ท่ี มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1 1.จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

2.สร้างจิตส านึกในการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม 

3. จัดท าคู่มือ การขออนุญาต 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
เทศบาลต าบลภูวง 

1.ห้องเก็บพัสดุมีพัสดุไม่เพียงพอ 

2.บุคลากรส่วนใหญ่ทราบหรือไม่รู้วิธีขอ
ยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

/   



2 1. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานแผนผัง
ขั นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด
ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงานได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติให้เป็นในแนวทางเดียวกัน 

2.ผู้บังคับบัญชามีการ
ควบคุมดูแลและติดตามการ
ท างานอย่างใกล้ชิดและก าชับให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

1.การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นการอนุมัติอนุญาต ไม่
ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

/   

 

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเส่ียง
ของขั นตอนท่ี 5 โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว  
สีเหลือง สีแดง ดังนี  

สถานะสีเขียว: (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเน่ือง) 

สถานะสีเหลือง: (เกิดขึ นแล้วแต่ยอมรับไม่ได้) 

สถานะสีแดง: (เกินกว่ายอมรับ) 
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ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

ตารางจัดระบบความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1.ห้องเก็บพัสดุมีพัสดุไม่เพียงพอ 

2.บุคลากรส่วนใหญ่ทราบหรือไม่
รู้วิธีขอยืมใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

 

1.จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

2.สร้างจิตส านึกในการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

3. จัดท าคู่มือ การขออนุญาต การใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ เทศบาล
ต าบลภูวง 

/   

1.การพิจารณาตรวจสอบและ
เสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาต 
ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

 

 

1. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานแผนผังขั นตอน
การปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และ
เผยแพร่ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้รับ
ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นในแนวทาง
เดียวกัน 

2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลและ
ติดตามการท างานอย่างใกล้ชิดและ
ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

/   
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ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ล ำดับ โครงกำร/

กิจกรรม 

 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนกำร
ด ำเนินงำน 

เหตุกำรณ์ควำมเส่ียงที่
อำจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียงที่อำจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด

กำรทุจริต 

กำรควบคุม/ระเบียบที่เก่ียวข้อง ประเมินระดับของควำมเส่ียง มำตรกำรป้องกัน 

เพ่ือไม่เกิดกำรทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส ำเร็จ 

ไม่มี ต่ ำมำก ต่ ำ กลำง สูง สูง 

มำก 

สูงสุด 

1 โปรดระบุชื่อ 
(ถ้ำมี) 

การน าทรัพย์สิน
ของทางราชการไป
ใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

 

- เจ้าหน้าที่บางรายน า
วัสดุอุปกรณ์ของ
ส านักงานไปใช้ส่วนตัวที่
บ้าน 

1.ห้องเก็บพัสดุมีพัสดุไม่
เพียงพอ 

2.บุคลากรส่วนใหญ่ทราบ
หรือไม่รู้วิธีขอยืมใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำดว้ยกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 

  /     1.จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ 

2.สร้างจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม 

3. จัดท าคู่มือ การขออนุญาต การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ เทศบาลต าบลภูวง  

 

จ ำนวนเร่ือง
ร้องเรียนกำร
น ำทรัพย์สิน
รำชกำรไปใช้
ประโยชน์
ส่วนตัว 

2 โปรดระบุชื่อ 
(ถ้ำมี) 

การเรียกรับเงิน 
หรือประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ในการขอ
อนุมัติ หรือขอ
อนุญาตต่างๆ 

 

- เจ้าหน้าที่บางราย
เรียกรับเงิน หรือ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ในการขออนุมัติ หรือขอ
อนุญาตต่างๆ
นอกเหนือจากที่
กฎหมายก าหนด 

1.การพิจารณาตรวจสอบ
และเสนอความเห็นการ
อนุมัติอนุญาต ไม่ด าเนินการ
ตามล าดับค าขอ 

   /     1. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ
ให้เป็นในแนวทางเดียวกัน 

2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลและติดตาม
การท างานอย่างใกล้ชิดและก าชับให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

จ ำนวนเร่ือง
ร้องเรียนกำร
เรียกรับเงิน
หรือประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน
ในกำรขอ
อนุมัติหรือ
อนุญำตต่ำงๆ 
นอกเหนือจำก
ที่กฎหมำย
ก ำหนด 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมิน ส านักปลดัเทศบาล 

ชื่อผู้รายงาน ส.อ.รัชชานนท์  แสนสุข 
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ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

ตารางรายงานการด าเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลต าบลภวูง 

อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (รอบ 6 เดือน) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถ้ำมี) 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

เหตุการณ์ความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึ้น - เจ้าหน้าท่ีบางรายน าวัสดุอุปกรณ์ของส านักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1.ห้องเก็บพัสดุมีพัสดุไม่เพียงพอ 

2.บุคลากรส่วนใหญ่ทราบหรือไม่รู้วิธีขอยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

ระดับของความเสี่ยง ปำนกลำง 

สถานะการด าเนินการจัดการความเสี่ยง ◻ ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
◻ เฝ้ำระวัง และติดตำมต่อเน่ือง 
 เริ่มด ำเนินกำรไปแล้วบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
◻ ต้องปรับปรุงมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตให้เหมำะสมย่ิงข้ึน 
◻ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................... 
 



รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ 

ตัวชี้วัด จ ำนวนเรื่องร้องเรียนกำรน ำทรัพย์สินรำชกำรไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน ส.อ.รัชชำนนท์  แสนสุข 

สังกัด ส ำนักปลัดเทศบำล 

วันเดือนปีที่รายงาน 26 เม.ย.65 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถ้ำมี) 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต
ต่างๆ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึ้น - เจ้าหน้าท่ีบางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติ 
หรือขออนุญาตต่างๆนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และ
เผยแพร่ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นในแนวทาง
เดียวกัน 
2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิดและ
ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

ระดับของความเสี่ยง ปำนกลำง 

สถานะการด าเนินการจัดการความเสี่ยง ◻ ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
◻ เฝ้ำระวัง และติดตำมต่อเน่ือง 
 เริ่มด ำเนินกำรไปแล้วบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
◻ ต้องปรับปรุงมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตให้เหมำะสมย่ิงข้ึน 
◻ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................... 
 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และ
เผยแพร่ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นในแนวทาง
เดียวกัน 



ตัวชี้วัด จ ำนวนเรื่องร้องเรียนกำรเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในกำรขอ
อนุมัติหรืออนุญำตต่ำงๆ นอกเหนือจำกท่ีกฎหมำยก ำหนด 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน ส.อ.รัชชำนนท์  แสนสุข 

สังกัด ส ำนักปลัดเทศบำล 

วันเดือนปีที่รายงาน 26 เม.ย.65 

 

 


