


 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

การประเมินความเสี่ยงการทจุริตของเทศบาลต าบลจอมทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(รอบ 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2564) 
 
 

ที ่ โครการ/กจิกรรม ประเด็น/ 
ขั้นตอนกระบวนการ 

ด าเนินงาน 
 

เหตุการณ์ 

ความเสี่ยง 

ที่อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ 

มีผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด 

การทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง 

                    ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 

เพ่ือไม่ให้เกิด 

การทุจริต 

ตัวชี้วัด 

ผลส าเร็จ 

ไม่มี ต่ า 

มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง 

มาก 

สูงสุด อื่น ๆ  

1 กิจกรรมการ 

มีส่วนร่วม 

ตรวจสอบ 

การด าเนินการ 

ตามอ านาจหน้าที ่
ของเทศบาล 

(โครงการเวทีผญ๋า) 
 
***มาตรการให ้

ผู้มีส่วนไดเ้สีย 

มีส่วนร่วม 
 

ตัวแทนประชาชน 

การน าประเด็น 

ข้อสงสัยในการจดัท า 

บริการสาธารณะ 

ของเทศบาลฯ ร่วม 

หารือท่ีประชุมเพื่อให้ 
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที ่
ผู้รับผิดชอบตอบ 

และน าไปสู่แนวทาง 

การแก้ไขปัญหา 

ความเดือดร้อน 

ของประชาชน 
 

การด าเนิน 

โครงการฯ ขาด 

ตัวแทน 

ภาคประชาชน 

ร่วมตรวจสอบ 

ท าให้มีความเสียง 

ต่อการทุจรติ 

1. ขาดการ 

ควบคุม 

ของผู้บังคับบัญชา 
 
2. เจ้าหน้าที่ขาด 

จิตส านึกหน้าที ่
 
 

- พ.ร.บ.จัดซื้อ 

จัดจ้างฯ  
 
- พ.ร.บ.  
ควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 
 
 

      /  ผู้บังคับบัญชา 

ควบคุม/ตดิตาม 

ก าชับให้ปฏิบัต ิ

ตามระเบียบ/ข้อ 

กฎหมายโดย 

เคร่งครดั 

ไม่มีการทุจรติ 

ในโครงการฯ 

ต่าง ๆ ทั้ง 
ทางนโยบาย 

หรือประโยชน ์

ทับซ้อนอ่ืน ๆ 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสีย่ง  งานนิติการ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน ส านักปลดั เทศบาลต าบลจอมทอง 

ขื่อผู้รายงาน นายอนันต์ โพธิค า ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 

 



 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

การประเมินความเสี่ยงการทจุริตของเทศบาลต าบลจอมทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(รอบ 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2564) 
 
 

ที ่ โครการ/กจิกรรม ประเด็น/ 
ขั้นตอนกระบวนการ 

ด าเนินงาน 
 

เหตุการณ์ 

ความเสี่ยง 

ที่อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ 

มีผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด 

การทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง 

                    ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 

เพ่ือไม่ให้เกิด 

การทุจริต 

ตัวชี้วัด 

ผลส าเร็จ 

ไม่มี ต่ า 

มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง 

มาก 

สูงสุด อื่น ๆ  

2 กิจกรรม 

ส่งเสริมความ 

โปร่งใสในการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 
***มาตรการ 

ส่งเสริมความ 

โปร่งใสในการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
 
 

การทุจริตหรือเอื้อ 

ประโยชน ์
 
 
 

กระบวนงานท่ีขาด 

การตรวจสอบ 

 

1. ขาดการ 

ควบคุม 

ของผู้บังคับบัญชา 
 
2. เจ้าหน้าที่ขาด 

จิตส านึกหน้าที ่
 
 

- พ.ร.บ.จัดซื้อ 

จัดจ้างฯ  
 
- ระเบียบ 

กระทรวง 

การคลังฯ 
 
 

      /  ผู้บังคับบัญชา 

ควบคุม/ตดิตาม 

ก าชับให้ปฏิบัต ิ

ตามระเบียบ/ข้อ 

กฎหมายโดย 

เคร่งครดั 

ไม่มีการทุจรติ 

ในโครงการฯ 

ต่าง ๆ ทั้ง 
ทางนโยบาย 

หรือประโยชน ์

ทับซ้อนอ่ืน ๆ 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสีย่ง  งานนิติการ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน ส านักปลดั เทศบาลต าบลจอมทอง 

ขื่อผู้รายงาน นายอนันต์ โพธิค า ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 
 



 
 
 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

การประเมินความเสี่ยงการทจุริตของเทศบาลต าบลจอมทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(รอบ 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2564) 
 
 

ที ่ โครการ/กจิกรรม ประเด็น/ 
ขั้นตอนกระบวนการ 

ด าเนินงาน 
 

เหตุการณ์ 

ความเสี่ยง 

ที่อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ 

มีผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด 

การทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง 

                    ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 

เพ่ือไม่ให้เกิด 

การทุจริต 

ตัวชี้วัด 

ผลส าเร็จ 

ไม่มี ต่ า 

มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง 

มาก 

สูงสุด อื่น ๆ  

3 กิจกรรมตรวจสอบ 

การจัดเก็บรายได ้

/จัดเก็บรายได้นอก 

สถานท่ี 
 
 
 
 
***มาตรการ 

ป้องกันการทุจริต 

ในการจัดเก็บรายได ้

 

การทุจริตการเงิน 

การน าส่งรายได ้

ตามระเบียบ 
 
 
 

กระบวนงานท่ีขาด 

การตรวจสอบ 

 

1. ขาดการ 

ควบคุม 

ของผู้บังคับบัญชา 
 
2. เจ้าหน้าที่ขาด 

จิตส านึกหน้าที ่
 
 

- พ.ร.บ.จัดซื้อ 

จัดจ้างฯ  
 
- ระเบียบ 

กระทรวง 

การคลังฯ 
 
 

      /  ผู้บังคับบัญชา 

ควบคุม/ตดิตาม 

ก าชับให้ปฏิบัต ิ

ตามระเบียบ/ข้อ 

กฎหมายโดย 

เคร่งครดั 

ไม่มีการทุจรติ 

ในการจัดเก็บ 

รายได ้

 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสีย่ง  งานนิติการ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน ส านักปลดั เทศบาลต าบลจอมทอง 

ขื่อผู้รายงาน นายอนันต์ โพธิค า ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 
 



 
 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

การประเมินความเสี่ยงการทจุริตของเทศบาลต าบลจอมทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(รอบ 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2564) 
 
 

ที ่ โครการ/กจิกรรม ประเด็น/ 
ขั้นตอนกระบวนการ 

ด าเนินงาน 
 

เหตุการณ์ 

ความเสี่ยง 

ที่อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ 

มีผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้เกิด 

การทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง 

                    ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 

เพ่ือไม่ให้เกิด 

การทุจริต 

ตัวชี้วัด 

ผลส าเร็จ 

ไม่มี ต่ า 

มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง 

มาก 

สูงสุด อื่น ๆ  

4 กิจกรรม 

ประชาสมัพันธ์ 

ข้อมูลต่าง ๆ ในการ 

ด าเนินการตาม 

อ านาจหน้าที่ของ 

เทศบาล 
 
 
***มาตรการ 

เผยแพร่ข้อมลู 

ต่อสาธารณะ 

 

ประชาชนไม่ทราบ 

ข้อมูลในการ 

ด าเนินการตาม 

อ านาจหน้าที่ของ 

เทศบาล ท าให้ไม ่

สามารถตรวจสอบ 

หรือทราบการทุจริต 

ได ้
 
 

ขาดช่องทางในการ 

เข้าถึง/รับทราบ 

ข้อมูลข่าวสาร 

ขาดงบประมาณ/ 

เทคโนโลย ี

สนับสนุนการเข้า 

ถึงข้อมูล 
 
 
 

- พ.ร.บ.ข้อมูล 

ข่าวสารของ 

ราชการ พ.ศ. 
2540  
 
 
 

      /  ผู้บังคับบัญชา 

ควบคุม/ตดิตาม 

ก าชับให้ปฏิบัต ิ

ตามระเบียบ/ข้อ 

กฎหมายโดย 

เคร่งครดั 

ไม่มีการทุจรติ 

ในการ 

ด าเนินการตาม 

อ านาจหน้าที ่
ของเทศบาล 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสีย่ง  งานนิติการ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน ส านักปลดั เทศบาลต าบลจอมทอง 

ขื่อผู้รายงาน นายอนันต์ โพธิค า ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 
 


