
               แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงทจุริตประจ าปี                  
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมอืงปรกฟ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม         เหตุการณ์ความเสี่ยง 
           ทีอ่าจจะเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ 
   กระตุ้นให้เกิดการทุจริต 

      การควบคุม/ 
  ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

          ประเมินระดับของความเสี่ยง 
 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให ้  
       เกิดการทุจริต 

  ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ไม่มี ต่ ามาก ต่ า กลาง สูง สูงมาก สงูสุด 

๑ การรับของขวัญหรือ 
ของก านัน 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้รับ 
บริการให้มีการด าเนินการน้ันๆอย่าง 
สะดวก 

อยากได้ของขวัญหรือของก านัน 
ตอบแทนจากผู้รับบริการ 

-คู่มือป้องกันผล 
ประโยชน์ทับซ้อน 

     √   -ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ 
ก าหนดนโยบายไม่รับของขวัญ 
(No Gift Policy) เพ่ือเป็นแนว 
ปฏิบัติให้แก่เจา้หน้าที่ใน 
หน่วยงาน 

-จ านวนเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตจากการ 
ปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

๒ การพิจารณาคัดเลือก 
เพ่ือรับรางวัลต่าง ๆ 

มีการเลือกบุคคลที่เป็นเครือญาติ 
หรือบุคคลที่ตนเองได้รับประโยชน์เข้า 
ท างาน 

อยากให้เพ่ือนร่วมงานเป็น 
บุคคลทีส่นิทสนมคุ้นเคย 
เพ่ือการท างานที่สะดวก 

-นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

     √   -ให้มีการประกาศรับสมคัร 
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
-ด าเนินการคัดเลือกอย่าง 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ด าเนินการ 
ประชาสัมพันธ์ผา่นเว็บไซต์ 

-ได้บุคคลที่มคีวามรู้ 
ความสามารถ เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ในการ 
สรรหาบคุคลเข้าท างาน 

๓ การช่วยเหลือ              ผู้ 
ผู้ประสบปัญหาทาง 
สังคม/ การให้บริการ 
ประชาชน 

เจ้าหน้าที่จะพิจารณาใหค้วามช่วย 
เหลือหรือให้บริการแก่บคุคลที่เป็น 
ญาติหรือใกล้ชิดสนิทสนมก่อน 

อยากบุคคลที่รู้จักได้รับความ
สะดวกสบายในการให้บริการ 
ก่อน 

-คู่มือประชาชน 
 

    √    -จัดระบบตามคิว ก่อน-หลัง  
เพ่ือลดปัญหาระบบอุปถัมภ ์
-บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด 

-ประชาชนได้รับการ 
ให้บริการตามล าดับคิว 
และเป็นไปตามขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

๔ การออกใบอนุญาต 
หรือการรับรองสิทธิ ์

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่มีญาติ 
หรือคนรู้จักที่มาย่ืนขอใบรับรอง หรือ
ใบอนุญาตน้ันๆ 

อยากบุคคลที่รู้จักได้รับความ
สะดวกสบายในการให้บริการ 
ก่อน 

-คู่มือหรือขั้นตอนการให ้
บริการในการขอรับใบ 
อนุญาตประกอบกิจการ 
ต่างๆ 

    √    -ผู้ปฏิบัติต้องท าตามกฎระเบียบ 
โดยมีความเป็นกลาง 

-ประชาชนได้รับการ 
พิจารณาใบอนุญาตตาม 
ล าดับคิวและขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

๕ การจัดประชุมดูงาน  
สัมมนา ต่างๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที ่
ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วน 
ได้เสียกับสถานที่ 

อยากให้บุคคลที่มีความใกลช้ิด 
ได้รับผลประโยชน์จากการจัด 
ประชุม ดูงาน สัมมนา ต่างๆ 

-ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใชจ้่ายในการฝึก 
อบรมขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๗ 

     √   -สถานที่ มีความเหมาะสม 
กับงบประมาณ 
-วิทยากรมีความรู้ความเหมาะสม 
กับงานหรือโครงการน้ันๆ 

-แบบประเมินหลังการฝึก 
อบรม สัมมนาว่าเป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ของ 
โครงการหรือไม่ อย่างไร 

 

ผู้รายงาน : นางสาวศรีสุดา เกียรติสุดาเก้ือกูล ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 
     งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า  

 



             แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจ าปี                 
     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมอืงปรกฟ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ที่  โครงการ/กิจกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึ้น ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ 
   กระตุ้นให้เกิดการทุจริต 

      การควบคุม/ 
  ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

          ประเมินระดับของความเสี่ยง 
 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให ้  
       เกิดการทุจริต 

  ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ไม่มี ต่ ามาก ต่ า กลาง สูง สูงมาก สงูสุด 

๖ การลงชื่อ เข้า-ออก  
เวลาปฏิบัติหน้าที ่

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง ใช้เวลาราชการท าธุระสว่นตัว ประกาศคณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาลจังหวัด 
ชลบุรี เรื่องหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไขเก่ียวกับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ 
งานของพนักงาน 
เทศบาล ( ฉบบัที่๒ ) 
 พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

      √  ใช้ระบบสแกนลายน้ิวมือ 
-มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น 
 

-สรุปผลการ ลา มา  
สาย ในแต่ละเดือนเป็น 
ไปตามเวลาที่มาปฏิบัติ 
งานจริง 
 

๗ การลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง (Case) 
-การใช้รถ 
-การใช้คน 

การจัดสรรทรัพยากรน าไปใช้มากเกิน 
ความจ าเป็น ในแต่ละภารกิจ เช่น 
 การใช้น้ ามันมาก 
เกินความจ าเป็น 

ใช้รถของหน่วยงานไปธุระ 
ส่วนตัว 

-ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการใช ้
และรักษารถยนต์ 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น( ฉบับที่ ๒ )  
พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

     √   มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 
- มีการรายงานทุกครั้ง 
- สร้างจิตส านึก คุณธรรม 
 จริยธรรม 
-ใช้งานตามความเป็นจริง 
 

-ทะเบียนควบคุมการ 
ใช้รถ สอดคล้องกับการ 
ใช้งานจริง 

๘ การน าทรัพย์สินของ 
ทางราชการมาใช้ใน 
เรื่องส่วนตัว 

เช่น การใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ  
รถ วัสดุส านักงาน ฯลฯ 

มีความจ าเป็นต้องใช้ทรัพย์สิน 
ของทางราชการเพื่อประหยัด 
ภาระคา่ใช้จา่ยในเรื่องส่วนตัว 

-พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ  
พ.ศ.๒๕๖๑ 

    √    มีการจัดท าทะเบียนควบ 
คุมการใช้งาน และการเบิก 
จ่ายอย่างเคร่งครัด 

วัสดุส านักงาน สอด 
คล้องกับทะเบียน 
ควบคุมการเบิก 
 

 

 

ผู้รายงาน : นางสาวศรีสุดา เกียรติสุดาเก้ือกูล ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 
     งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า  

 


