
การประเมินความเส่ียงการทุจริตของเทศบาลต าบลแม่อาย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ โครงการ/
กจิกรรม 

ประเดน็/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เส่ียงทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ 

ปัจจัยเส่ียงทีอ่าจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้
เกดิการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกีย่วข้อง 

การประเมนิระดบัของความเส่ียง มาตรการป้องกนั
เพ่ือให้เกดิการ
ทุจริต 

ตัวช้ีวดั
ผลส าเร็จ ไม่

มี 
ต ่ำ
มำก 

ต ่ำ กลำง สูง สูง
มำก 

สูง
สุด 

1 กิจกรรมควบคุม
กำรเบิกจ่ำยเงิน
ตำมเทศบญัญติั
งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 

 
 
 
 

เพื่อลดขอ้ผดิพลำด
ในกำรปฏิบติังำน ท่ี
อำจจะท ำใหเ้กิด
ควำมเสียหำยแก่ทำง
รำชกำร 

เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินและ
บญัชีมีจ ำนวนนอ้ยโดย
รับผดิชอบงำนหลำย
ดำ้น 

1. เจำ้หนำ้ท่ีผูป้ฎิบติั
ผูป้ฏิบติังำนมีควำมรู้
ควำมเขำ้ใจ 
ระเบียบ ขอ้กฎหมำยไม่
เพียงพอหรือ 
มีประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบติังำนนอ้ย 

กฎหมำย,ระเบียบ,
ขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งหนงัสือ 
ค ำสัง่กำรต่ำง ๆ  

 ✓      1.ผูบ้งัคบั 
บญัชำมีกำรควบคุม
และติดตำมกำรท ำงำน
อยำ่งใกลชิ้ดมีกำรสอบ
ทำนและก ำชบัให้
เจำ้หนำ้ท่ีปฎิบติัตำม
ระเบียบอยำ่งเคร่งครัด 
2.ด ำเนินกำรจดัหำ
เจำ้หนำ้ท่ีมำปฏิบติั
หนำ้ท่ีเพิ่ม 

จ ำนวนขอ้ทกั
ทวงจำก
หน่วยงำน
ตรวจสอบ
ภำยนอก 

2 ออกใบอนุญำต ไม่ไดม้ำตรฐำนแต่
ออกใบอนุญำตให ้

เกิดเร่ืองร้องเรียนควำม
ไม่ถูกตอ้ง 

ผูบ้ริหำรอำจไดรั้บโทษ กฎหมำย,ระเบียบ,
ขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งหนงัสือ 
ค ำสัง่กำรต่ำง ๆ  

   ✓    ออกตรวจตำม
มำตรฐำนหรือกฏหมำย
ท่ีก ำหนดไว ้

ไม่มีเร่ือง
ร้องเรียนในกำร
ออกใบ 
อนุญำต 

3 กิจกรรมควบคุม
กำรเบิกจ่ำยเงิน
สนบัสนุนกำร
จดับริกำรระยะ
ยำวส ำหรับ
ผูสู้งอำยท่ีุมีภำวะ
พึ่งพิงกองทุน
หลกัประกนั
สุขภำพเทศบำล
ต ำบลแม่อำย 

เพื่อลดขอ้ผดิพลำด
ในกำรปฏิบติังำน ท่ี
อำจจะท ำใหเ้กิด
ควำมเสียหำยแก่ทำง
รำชกำร 

เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผดิชอบ
งำน มีจ ำนวนนอ้ยโดย
รับผดิชอบงำนหลำย
ดำ้น 

1. เจำ้หนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำนมี
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
ระเบียบ ขอ้กฎหมำยไม่
เพียงพอหรือ 
มีประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบติังำนนอ้ย 

กฎหมำย,ระเบียบ,
ขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งหนงัสือ 
ค ำสัง่กำรต่ำง ๆ  

   ✓    1.ผูบ้งัคบั 
บญัชำมีกำรควบคุม
และติดตำมกำรท ำงำน
อยำ่งใกลชิ้ดมีกำรสอบ
ทำนและก ำชบัให้
เจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติัตำม
ระเบียบอยำ่งเคร่งครัด 
2.ด ำเนินกำรจดัหำ
เจำ้หนำ้ท่ีมำปฏิบติั
หนำ้ท่ีเพิ่ม 

จ ำนวนขอ้ทกั
ทวงจำก
หน่วยงำน
ตรวจสอบ 

  

 



ที ่ โครงการ/
กจิกรรม 

ประเดน็/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เส่ียงทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ 

ปัจจัยเส่ียงทีอ่าจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้
เกดิการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เกีย่วข้อง 

การประเมนิระดบัของความเส่ียง มาตรการป้องกนั
เพ่ือให้เกดิการ
ทุจริต 

ตัวช้ีวดั
ผลส าเร็จ ไม่

มี 
ต ่ำ
มำก 

ต ่ำ กลำง สูง สูง
มำก 

สูง
สุด 

4 กิจกรรมกำรจ่ำย
เบ้ีย 
ยงัชีพ 
ผูสู้งอำย ุ
ในระบบ
ฐำนขอ้มูล 

กำรบนัทึกขอ้มูลผูมี้
สิทธิในระบบ
สำรสนเทศฯ 

เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผดิชอบ
บนัทึกขอ้มูลเลขบตัร
ประจ ำตวัประชำชน
ผูสู้งอำยผุดิพลำด 

เจำ้หนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำนไม่
เขำ้ใจในกำรบนัทึกขอ้มูล
ของผูสู้งอำยใุนระบบ
สำรสนเทศฯ 

หนงัสือกรม
ส่งเสริมกำร
ปกครองทอ้งถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.
0810.6/ว 2499 ลว. 
28 ต.ค.64 

   ✓    ใหเ้จำ้หนำ้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบศึกษำกำร
ใชง้ำนของระบบ
สำรสนเทศฯ อยำ่ง
ละเอียดก่อนบนัทึก
ขอ้มูล 

ไม่มีเร่ือง
ร้องเรียนในกำร
จ่ำยเบ้ียยงัชีพ 

5 กิจกรรม
ควบคุมกำร
เบิกจ่ำย
งบประมำณ
ของศูนย์
พฒันำเด็กเลก็
และโรงเรียน
อนุบำล
เทศบำลต ำบล 
แม่อำย(บำ้น
เด่น) 
 

เพื่อลดขอ้ผดิ
ผลำดในกำร
ปฏิบติังำนท่ี
อำจจะท ำใหเ้กิด
ควำมเสียหำยแก่
ทำงรำชกำร 

เจำ้หนำ้ท่ีท ำงำน
กำรเงินและบญัชี
ไม่ตรงสำยงำน 

1.เจำ้หนำ้ท่ี
ผูป้ฏิบติังำนมีควำมรู้
ควำมเขำ้ใจระเบียบ
ขอ้กฎหมำยไม่
เพียงพอหรือท ำงำน
ไม่ตรงกบัสำยงำน 

กฎหมำย,
ระเบียบ,
ขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้ง
,หนงัสือ ค ำสัง่
กำรต่ำง ๆ 

   ✓      1.ผูบ้งัคบับญัชำมี
กำรควบคุมและ
ติดตำมกำรท ำงำน
อยำ่งใกลชิ้ด,มีกำร
ตรวจทำนและ
ก ำชบัใหเ้จำ้หนำ้ท่ี
ปฏิบติังำนตำม
ระเบียบอยำ่ง
เคร่งครัด 
2.ด ำเนินจดัหำ
เจำ้หนำ้ท่ีมำ
ปฏิบติังำนตรงสำย
งำน 

จ ำนวนขอ้
ทกัทวงจำก
หน่วยงำน
ตรวจสอบ
ภำยใน 

 

      หน่วยงำนผูรั้บผดิชอบประเมินควำมเส่ียง เทศบำลต ำบลแม่อำย 

     ช่ือผูร้ำยงำน นำงสำววิสุลดัดำ  ทรำยค ำ  หวัหนำ้ฝ่ำยอ ำนวยกำร  

 


