
แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล ำดับ โครงกำร/
กิจกรรม 

 

ประเด็น/ข้ันตอน/
กระบวนกำร
ด ำเนินงำน 

เหตุกำรณ์
ควำมเสี่ยงที่

อำจจะ
เกิดข้ึน 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อำจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

กำรทุจริต 

กำรควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของควำมเสี่ยง มำตรกำรป้องกัน 

เพื่อไม่เกิดกำร
ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส ำเร็จ 

ไ
ม่
มี 

ต่ ำ
มำก 

ต่ ำ กลำง สูง สูง
มำก 

สูงสุด 

1  กำรรับสมัครคัด-
เลือกบุคคลเป็น
พนักงำนจ้ำงไม่
โปร่งใส่และเป็น
ธรรม  มีบุคคลที่
เป็นเครือญำติ
หรือบุคคลที่
ตนเองได้รับผล-
ประโยชน์เข้ำ
ปฏิบัติงำน 

มีเจ้ำหน้ำที่
หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องใน
กำรรับ
สมัคร
คัดเลือก
บุคคลเป็น
พนักงำน
จ้ำงโดยกำร
ใช้หรือจงใจ
แทรกแซง
ในกำรรับ
สมัครโดย
พนักงำนคน
นั้นเป็นญำติ
หรือบุคคลที่
ตนเองได้รับ
ผลประโยช
น์เข้ำท ำงำน 

1. ผู้บังคับ 
บัญชำขำดกำร
ควบคุมอย่ำง
ใกล้ชิด        
2. ขำดกำร
ปฏิบัติหน้ำที่
ตำม
กฎระเบียบ
อย่ำงเคร่งครัด                               

ข้อ 18 แห่ง
ประกำศคณะ-
กรรมกำรพนัก 
งำนเทศบำล
จังหวัด
สระแก้ว เรื่อง
หลักเกณฑ์
และเง่ือนไข
เกี่ยวกับ
พนักงำนจ้ำง 

       1. ผู้บังคับบัญชำ
มีกำรควบคุม 
และติดตำมกำร
ท ำงำนอย่ำง
ใกล้ชิด 

2.จัดท ำประกำศ
เผยแพร่กำรรับ
สมัครคัดเลือก
อย่ำงเป็นธรรม 
ชัดเจน โปร่ง-ใส
และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ทุก
ข้ันตอน  แต่งต้ัง
กรรมกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์กำร
จ้ำง และกำรสอบ
ทำน พร้อมก ำชับ
เจ้ำหน้ำที่ให้
ปฏิบัติตำม
ระเบียบอย่ำง
เคร่งครัด 

จ ำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับกำร
สมัครคัด-
เลือกพนัก-
งำนจ้ำง 

2  กำรน ำทรัพย์สิน
ส่วนรำชกำรไปใช้
ประโยชน ์

กำรน ำ
ทรัพย์สิน
ของทำง
รำชกำรไป
ใช้โดยไม่ได้
ขออนุญำต 
เช่นอุปกรณ์
ส ำนักงำน 
รถ  อื่นๆ 

1. ผู้บังคับ 
บัญชำขำดกำร
ควบคุมอย่ำง
ใกล้ชิด        
2. ขำดกำร
ปฏิบัติหน้ำที่
ตำม
กฎระเบียบ
อย่ำงเคร่งครัด 
3. ขำดคน
รับผิดชอบ
โดยตรง        
4. ขำด
จิตส ำนึก     

 

                           

        1.ด ำเนินกำร
จัดท ำทะเบียน
ควบคุมกำรใช้
งำนและกำร
เบิกจ่ำยอย่ำง
เคร่งครัด โดย
ต้องได้รับกำร
พิจำรณำอนุญำต
ก่อนน ำทรัพย์-สิน
รำชกำรไปใช้    
2.สร้ำงจิตส ำนักที่
ดี ให้กับบุคลำกร 

 

 

 



ล ำดับ โครงกำร/
กิจกรรม 

 

ประเด็น/ข้ันตอน/
กระบวนกำร
ด ำเนินงำน 

เหตุกำรณ์
ควำมเสี่ยงที่

อำจจะ
เกิดข้ึน 

ปัจจัยเสี่ยงที่
อำจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด

กำรทุจริต 

กำรควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของควำมเสี่ยง มำตรกำรป้องกัน 

เพื่อไม่เกิดกำร
ทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลส ำเร็จ 

ไ
ม่
มี 

ต่ ำ
มำก 

ต่ ำ กลำง สูง สูง
มำก 

สูงสุด 

3  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนกำร
จัดซื้อจัด
จ้ำงเลือกซื้อ
ร้ำนที่ตน-
เองสนิท
หรือเป็น
ญำติหรือ
ร้ำนที่ตน-
เองคุยได้
ง่ำย 

1. ผู้บังคับ 
บัญชำขำดกำร
ควบคุมอย่ำง
ใกล้ชิด        
2. ขำดกำร
ปฏิบัติหน้ำที่
ตำม
กฎระเบียบ
อย่ำงเคร่งครัด 

        1. ปรับเปลี่ยน
ร้ำนค้ำในกำร
จัดซื้อวัสดุ       
2.เข้มงวดในกำร
ตรวจรับพัสดุหรือ
กำรจ้ำง 

 

4  กำรรับของขวัญ เจ้ำหน้ำที่ใช้
หน้ำที่รับผิด 
ชอบช่วย-
เหลือผู้รับ-
บริกำรให้มี
กำรด ำเนิน-
กำรนั้น ๆ 
ได้สะดวก 

         1. มีกำรจัดท ำ
ประกำศ เกี่ยวกับ
มำตรกำร รับ
ของขวัญ         
2. มีกำรจัดกำร
ภำยใน องค์กร
โดยกำรจัดท ำ 
รำยงำนเสนอ
ผู้บังคับบัญชำ
ทรำบ 

 

5  กำรออก
ใบอนุญำต หรือ
กำรรับรองสิทธิ 

หัวหน้ำ
หน่วยงำน
เจ้ำหน้ำที่มี
ญำติหรือคน
รู้จักที่มำยื่น
ขอใบรับ-
รองหรือ
ใบอนุญำต
นั้น ๆ 

         1. ควบคุม ก ำกับ
และส่งเสริมให้ผู้
ปฏิบัติต้องท ำ
ตำมกฎระเบียบ
อย่ำงเคร่งครัด 
โดยมีควำมเป็น
กลำง 

 

 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมิน  ส านักปลัดเทศบาล  

ชื่อผู้รายงาน  นายสาคร  ช านาญปืน 

 

 

 

 



การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแก้ว   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (รอบ 6 เดือน) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กำรบริหำรงำนบุคคล 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนจ้ำงไม่โปร่งใส่และเป็นธรรม  มีบุคคลที่
เป็นเครือญำติหรือบุคคลทีต่นเองได้รับผลประโยชน์เข้ำปฏิบัติงำน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

มีเจ้ำหน้ำทีห่รือผู้ทีเ่กี่ยวข้องในกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนจ้ำงโดยกำร
ใช้หรือจงใจใช้อ ำนำจในกำรแทรกแซงในกำรรับสมัครโดยพนักงำนคนนั้นเป็นญำติ
หรือบุคคลทีต่นเองไดร้ับผลประโยชน์เข้ำท ำงำน 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการ
ทุจริต 

1. ประกำศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในกำรรับสมัครคัดเลือกอย่ำงชัดเจน
ผู้บังคับบัญชำมีกำรควบคุม และตดิตำมกำรท ำงำนอย่ำงใกล้ชิด มีกำรสอบทำนและ
ก ำชับให้เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัตติำมระเบยีบอย่ำงเคร่งครดั                                   
2. ด ำเนินกำรจดัหำเจำ้หน้ำท่ีมำปฏิบัติหน้ำท่ีเพิ่มหรือมีกำรมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่
ผู้อื่นมำช่วยปฏิบตัิงำนเก็บค่ำธรรมเนียม  

ระดับของความเสี่ยง ปำนกลำง 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

◻ ยังไมไ่ด้ด ำเนินกำร 
◻ เฝ้ำระวัง และติดตำมต่อเนื่อง 
 เริ่มด ำเนินกำรไปแล้วบ้ำง แตย่ังไม่ครบถ้วน 
◻ ต้องปรับปรุงมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตใหเ้หมำะสมยิ่งข้ึน 
◻ เหตผุลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน -จัดท ำประกำศเผยแพร่กำรรับสมคัรคัดเลือกอย่ำงเป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใสและ
สำมำรถตรวจสอบได้ทุกกระบวนกำร  กำรตั้งกรรมกำร  ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจ้ำง 
และกำรสอบทำน ก ำชับเจ้ำหน้ำทีใ่ห้ปฏิบัติตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด 

ตัวชี้วัด จ ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรสมัครงำน 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นำยนิกร  พะยอมศร ี

สังกัด ฝ่ำยอ ำนวยกำร  ส ำนักปลดัเทศบำล 

วันเดือนปีที่รายงาน 31 มีนำคม 2564 

 

 



การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแก้ว   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (รอบ 6 เดือน) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

กำรน ำทรัพยส์ินส่วนรำชกำรไปใช้ประโยชน ์

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

กำรน ำทรัพยส์ินของทำงรำชกำรไปใช้โดยไมไ่ด้ขออนุญำต เช่น อุปกรณส์ ำนักงำน 
รถ อ่ืนๆ 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการ
ทุจริต 

1. ด ำเนินกำรจดัท ำทะเบียนควบคุมกำรใช้งำนและกำรเบิกจ่ำยอย่ำงเคร่งครัด โดย
ต้องได้รับกำรพิจำรณำอนุญำตก่อนน ำทรัพย์สินรำชกำรไปใช้                         
2. ปฏิบัติตำมกฎระเบียบอยำ่งเครง่ครัด                                                  
3. สร้ำงจิตส ำนักท่ีดี ให้กับบุคลำกร 

ระดับของความเสี่ยง ปำนกลำง 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

◻ ยังไมไ่ด้ด ำเนินกำร 
◻ เฝ้ำระวัง และติดตำมต่อเนื่อง 
 เริ่มด ำเนินกำรไปแล้วบ้ำง แตย่ังไม่ครบถ้วน 
◻ ต้องปรับปรุงมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตใหเ้หมำะสมยิ่งข้ึน 
◻ เหตผุลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.  จัดท ำประกำศระเบียบกำรใช้ทรัพย์สินรำชกำร                                      
2.  ท ำเอกสำรคุมทรัพยส์ินและกำรจัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำย  กำรยมื                    
3.  สำมำรถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  ก ำหนดหลักเกณฑ์ และกำรสอบทำน ก ำชับ
เจ้ำหน้ำท่ีให้ปฏิบตัิตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครดั 

ตัวชี้วัด จ ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนรำชกำร 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นำยนิกร  พะยอมศร ี

สังกัด ฝ่ำยอ ำนวยกำร  ส ำนักปลดัเทศบำล 

วันเดือนปีที่รายงาน 31  มีนำคม  2564 

 

 

 



การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแก้ว   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (รอบ 6 เดือน) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

กำรจัดซื้อจดัจ้ำง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเลือกซื้อร้ำนที่ตนเองสนิทหรือเป็นญำติหรือร้ำนท่ี
ตนเองคุยได้ง่ำย 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการ
ทุจริต 

1. ด ำเนินกำรปรับเปลี่ยนร้ำนคำ้ในกำรจัดซื้อวัสดุ                                      
2. ปฏิบัติตำมกฎระเบียบอยำ่งเครง่ครัด                                                  
3. เข้มงวดในกำรตรวจรับพัสดุหรอืกำรจ้ำง 

ระดับของความเสี่ยง ต่ ำ 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

◻ ยังไมไ่ด้ด ำเนินกำร 
 เฝ้ำระวัง และตดิตำมต่อเนื่อง 
◻ เริ่มด ำเนินกำรไปแล้วบ้ำง แตย่ังไม่ครบถ้วน 
◻ ต้องปรับปรุงมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตใหเ้หมำะสมยิ่งข้ึน 
◻ เหตผุลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.  ค้นหำข้อมูลร้ำนค้ำบริเวณใกลเ้คียงหรือภำยในจังหวัด                                      
2.  สำมำรถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  ก ำหนดหลักเกณฑ์ และกำรสอบทำน ก ำชับ
เจ้ำหน้ำท่ีให้ปฏิบตัิตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครดั 

ตัวชี้วัด จ ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นำยนิกร  พะยอมศร ี

สังกัด ฝ่ำยอ ำนวยกำร  ส ำนักปลดัเทศบำล 

วันเดือนปีที่รายงาน 31  มีนำคม  2564 

 

 

 

 



การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแก้ว   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (รอบ 6 เดือน) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

กำรรับของขวัญ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

เจ้ำหน้ำที่ใช้หน้ำท่ีรับผดิชอบช่วยเหลือผูร้ับบริกำรให้มีกำรด ำเนินกำรนั้นไดส้ะดวก 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการ
ทุจริต 

1. จัดท ำประกำศเกี่ยวกับมำตรกำรกำรไม่ทุจรติและกำรรับของขวัญ                 
2. ปฏิบัติตำมกฎระเบียบอยำ่งเครง่ครัด                                                  
3. สร้ำงจิตส ำนักท่ีดี ให้กับบุคลำกร 

ระดับของความเสี่ยง ต่ ำมำก 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

◻ ยังไมไ่ด้ด ำเนินกำร 
  เฝ้ำระวัง และตดิตำมต่อเนื่อง 
◻ เริ่มด ำเนินกำรไปแล้วบ้ำง แตย่ังไม่ครบถ้วน 
◻ ต้องปรับปรุงมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตใหเ้หมำะสมยิ่งข้ึน 
◻ เหตผุลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.  จัดท ำประกำศระเบียบกำรรับของขวัญ                                               
2.  ช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมที่น ำมำซึ่งกำรใช้อ ำนำจมิชอบของเจ้ำหน้ำท่ี                   
3.  สำมำรถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  ก ำหนดหลักเกณฑ์ และกำรสอบทำน ก ำชับ
เจ้ำหน้ำท่ีให้ปฏิบตัิตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครดั                                           
4.  สร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีให้กับบุคลำกร 

ตัวชี้วัด จ ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรรับของขวัญหรือสินบน 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นำยนิกร  พะยอมศร ี

สังกัด ฝ่ำยอ ำนวยกำร  ส ำนักปลดัเทศบำล 

วันเดือนปีที่รายงาน 31  มีนำคม  2564 

 

 

 



การรายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแก้ว   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (รอบ 6 เดือน) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

กำรออกใบอนุญำตหรือกำรรับรองสิทธิ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

หัวหน้ำหน่วยงำน หรือเจ้ำหน้ำท่ี  มีญำติหรือคนรู้จักที่มำยื่นขอใบรบัรองสิทธิหรือ
ใบอนุญำตนั้น 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่เกิดการ
ทุจริต 

1.  ควบคุม ก ำกับและส่งเสรมิใหผู้้ปฏิบัติงำนต้องท ำตำมกฎระเบียบอย่ำงเคร่งครดั  
โดมีควำมเป็นกลำง                                                                           
2. ปฏิบัติตำมกฎระเบียบอยำ่งเครง่ครัด                                                  
3. สร้ำงจิตส ำนักท่ีดี ให้กับบุคลำกร 

ระดับของความเสี่ยง ต่ ำมำก 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

◻ ยังไมไ่ด้ด ำเนินกำร 
 เฝ้ำระวัง และตดิตำมต่อเนื่อง 
◻ เริ่มด ำเนินกำรไปแล้วบ้ำง แตย่ังไม่ครบถ้วน 
◻ ต้องปรับปรุงมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตใหเ้หมำะสมยิ่งข้ึน 
◻ เหตผุลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1.  จัดท ำประกำศระเบียบกำรขออนุญำตอย่ำงชัดเจน                                      
2.  ท ำเอกสำร แผ่นพับและเอกสำรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำรขออนุญำตหรือขอ
ใบรับรองของทำงรำชกำรเพื่อแจกให้ผู้มำรับบริกำรทรำบ                              
3.  สำมำรถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  ก ำหนดหลักเกณฑ์ และกำรสอบทำน ก ำชับ
เจ้ำหน้ำท่ีให้ปฏิบตัิตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครดั    

ตัวชี้วัด จ ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรออกใบอนุญำตและกำรรับรองสิทธิ 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นำยนิกร  พะยอมศร ี

สังกัด ฝ่ำยอ ำนวยกำร  ส ำนักปลดัเทศบำล 

วันเดือนปีที่รายงาน 31  มีนำคม  2564 

 

 


