
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส านักปลัดเทศบาล) 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุมระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิด
การทุจริต 

ตัวชี้วัดผม
ส าเร็จ 

ไม่มี ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง
ที่สุด 

1 การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ขั้นตอนการ
จัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

1.จ านวนโครงการที่
มากกว่าสถานะ การ
คลังและงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร 
2.จ านวนโครงการที่
มากท าให้
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขาดเสถียรภาพ 

1.การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่
ไม่อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไม่เป็นไป
ตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ด าเนินการตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจดัท า
แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

       1.การประชาสมัพันธ์จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้น า
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ ได้รับ
ทราบระเบียบกฎหมายในการ
จัดท าแผนและหลักเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(LPA)  
2.ใช้กลไกคณะกรรมการ
หมู่บ้านคณะกรรมการมีหน้าท่ี
ในการรวบรวมจัดท าแผน 
พิจารณาแผน ในการจดัล าดับ
ความส าคญัของโครงการ โดย
พิจารณาจากสถานะทางการ 
โดยพิจารณาจากสถานะทางการ
คลังและงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร 

จ านวนมี
ความ
เหมาะสม
กับสะถานะ
การคลังและ
งบประมาณ
ที่ได้รับการ
จัดสรร 

 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง   หน่วยตรวจสอบภายใน 
ชื่อผู้รายงาน  นายศุภวัฒน์  สรรพจารย์    ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 

 
 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุมระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัดผม
ส าเร็จ 

ไม่
มี 

ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มา
ก 

สูง
ที่สดุ 

2 การโอน
งบประมาณและ
แก้ไขเปลีย่นแปลง 

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ตั้งไว้ไมเ่พียงพอ
ต่อการบริหาร 

การขอโอน
งบประมาณและ
แก้ไข
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
บ่อยครั้ง 

มีภารกิจเพิ่มเติม
ต้องใช้จ่ายเพื่อ
แก้ไขปัญหา 

การด าเนินการตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธี
งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 

       การประมาณ
การงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีให้เทยีบเคียง
กับงบประมาณรายจ่าย
จริงในปีท่ีผ่านมา เพื่อให้
สามารถตั้งงบประมาณ
รายจ่ายได้อยา่ง
เหมาะสม ลดจ านวน
ครั้งในการขอโอน
งบประมาณและแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย 

การลดลงของ
จ านวนครั้ง
การโอน
งบประมาณ
และแก้ไช
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
รายจ่าย 

 
 
 
 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง   หน่วยตรวจสอบภายใน 
ชื่อผู้รายงาน  นายศุภวัฒน์  สรรพจารย์    ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัดผม
ส าเร็จ 

ไม่
มี 

ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง
ที่สดุ 

3 การจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 

การปฏิบัตติาม
ระเบียบวา่ด้วย
การจัดซื้อจดั
จ้างและการ
บริหารพสัดุ
ภาครัฐและ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

1.การจดัซื้อจัด
จ้าง มี
ข้อผิดพลาดใน
ขั้นตอนการจัดท า
เอกสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
2.มีความคลาด
เคลื่อนในวิธี
ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อ
กฎหมายเช่นการ
ยกเลิกรายการ 
หรือมีความ
เร่งด่วนในการ
ปฏิบัติงาน เป็น
ต้น 
3.เกิดความลา่ช้า
ในการปฏิบัติงาน 

 

การจัดท ารา่ง
ขอบเขตของงาน
หรือรายละเอยีดคณุ
ลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะจดัซื้อ 

ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจดัซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

       1.มีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบ/กฎหมาย/
ข้อบังคับ  
2.มีการควบคุมติดตาม
สอบทานและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานอยา่งเป็น
ระบบ และแก้ไข
ข้อขัดข้องได้อย่างมีระ
สิทธิภาพ 
3.มีแผนการติดตามและ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 

การ
ด าเนินการ
ไม่ปรากฏ
ข้อทักท้วง
จากหน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง   หน่วยตรวจสอบภายใน 
ชื่อผู้รายงาน  นายศุภวัฒน์  สรรพจารย์    ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 

 



ที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัดผม
ส าเร็จ 

ไม่
มี 

ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง
ที่สดุ 

              4.การส่งบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรมเพื่อให้
ทราบการเปลี่ยนแลง
ของระเบียบ/
กฎหมาย/ข้อบังคับ
วิทยาการต่างๆ
ตลอดจนเทคนิคใน
การท างานท่ี
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าท่ี 

 

 
 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง   หน่วยตรวจสอบภายใน 
ชื่อผู้รายงาน  นายศุภวัฒน์  สรรพจารย์    ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัดผม
ส าเร็จ 

ไม่มี ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มา
ก 

สูง
ที่สดุ 

4 กิจกรรมสร้างความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัตติาม
ระเบียบ 
ข้อบังคับและ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ระเบียบ/
กฎหมาย/
ข้อบังคับ มีการ
เปลี่ยนแปลง
บ่อย 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ
ไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ
ปฏิบัติที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้ง 

ระเบียบ ข้อบังคับ 
หนังสือสั่งการ 
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

       1.มีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบ/กฎหมาย/
ข้อบังคับและบูรณาการ
การท างานอย่างมี
ระเบียบ 
2.การส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม เพื่อให้
ทราบการเปลี่ยนแปลง
ของระเบียบ/กฎหมาย/
ข้อบังคับวิทยาการต่างๆ 
ตลอดจนเทคนิคในการ
ท างานท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอเพื่อส่งเสริมให้
ความรู้ความสามารถเห
มะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี 

การ
ด าเนินการไม่
ปรากฏข้อ
ทักท้วงจาก
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง   หน่วยตรวจสอบภายใน 
ชื่อผู้รายงาน  นายศุภวัฒน์  สรรพจารย์    ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (กองคลัง) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัดผม
ส าเร็จ 

ไม่มี ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง
ที่สดุ 

1 การจัดซื้อจดัจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 

การปฏิบัตติาม
ระเบียบวา่ด้วย
การจัดซื้อจดั
จ้างและการ
บริหารพสัดุ
ภาครัฐและ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

1.การจดัซื้อจัด
จ้าง มี
ข้อผิดพลาดใน
ขั้นตอนการ
จัดท าเอกสาร
การจัดซื้อจดัจ้าง 
2.มีความคลาด
เคลื่อนในวิธี
ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อ
กฎหมายเช่นการ
ยกเลิกรายงาน 
เป็นต้น 
3.เกิดความลา่ช้า
ในการปฏิบัติงาน 

การจัดท ารา่ง
ขอบเขตของงาน
หรือรายละเอยีด
คุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะ
จัดซื้อ 

ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจดัซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

       1.มีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบ/กฎหมาย/
ข้อบังคับ 
2.มีการควบคุม 
ติดตาม สอบทานและ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ และแก้ไข
ข้อขัดข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.มีแผนการติดตาม
และตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
4.การส่งบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรมเพื่อให้
ทราบการเปลี่ยนแปลง
ของ 

การ
ด าเนินการ
ไม่ปรากฏ
ข้อทักท้วง
จากหน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง   หน่วยตรวจสอบภายใน 
ชื่อผู้รายงาน  นายศุภวัฒน์  สรรพจารย์    ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 



 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกัน
เพ่ือไม่ให้เกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วัดผม
ส าเร็จ 

ไม่มี ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง
ที่สดุ 

             ระเบียบ/กฎหมาย/
ข้อบังคับและ
วิทยาการต่างๆ 
ตลอดจนเทคนิคใน
การท างานท่ี
เปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ เพ่ือ ส่งเสรมิ
ให้มีความรู้
ความสามารถ
เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที ่

 

 
 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง   หน่วยตรวจสอบภายใน 
ชื่อผู้รายงาน  นายศุภวัฒน์  สรรพจารย์    ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัดผม
ส าเร็จ 

ไม่มี ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง
ที่สดุ 

2 ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี
และค่าธรรมเนียม 

1.การบันทึก
บัญชีรับ – จ่าย 
ใบเสร็จรับเงินค่า
ภาษีทุกประเภท
และ
ค่าธรรมเนียม 
2.การตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีทุกประเภท
และ
ค่าธรรมเนียม
ประจ าวัน 
3.การตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงินค่า
ภาษีทุกประเภท
และ
ค่าธรรมเนียม
ประจ าป ี

1.ต้นขั้วใบเสร็จ
กับส าเนาใบเสร็จ
ไม่ตรงกัน 
2.เลขท่ีใบเสรจ็
ในแต่ละเล่มอาจ
พิมพ์จ านวนฉบับ
ที่ติดเลม่กับเลขท่ี
ไม่ตรงกัน 
3.การบันทึก
บัญชกีารรับ – 
การจ่าย ใบเสร็จ
ไม่ถูกต้อง 

การบันทึกตัวเลขหรือ
จ านวนเงินผิดพลาด 

ระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย
การรับเงินการ
เบิกจ่ายเงินการ
ฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและ
การตรวจเงิน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 

       1.ออกค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบใน
การตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงินท่ี เลม่ที่/
เลขท่ี ท่ีซื้อมาจากโรง
พิมพ์ทุกเล่มทุกฉบับ 
2.ก ากับดูแลตรวจสอบ
การรายงานการใช้
ใบเสร็จ ณ วันสิ้นปีให้
ถูกต้องคบถ้วน 

1. การรบั – 
จ่าย ใบเสรจ็
ค่าภาษีและ 
ค่าธรรมเนียม
ทุก ประเภท 
ถูกต้อง
ครบถ้วน 
2.จ านวนเงิน
รายรับคา่ภาษี
และ 
ค่าธรรมเนียม
ทุกประเภทกับ
ต้นขั้วใบเสร็จ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง   หน่วยตรวจสอบภายใน 
ชื่อผู้รายงาน  นายศุภวัฒน์  สรรพจารย์    ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองช่าง) 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัดผม
ส าเร็จ 

ไม่มี ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง
ที่สดุ 

1 การประมาณการ
ก่อสร้างและการ
ก าหนดราคากลาง 

ขั้นตอนการ
ประมาณการ
ก่อสร้างและการ
ก าหนดราคากลาง 

1.ราคาวัสดุบาง
รายการไมม่ีใน
พาณิชจังหวัด 
2.การก าหนด
ราคากลางอาจ
เป็นราคาทีสู่งกว่า
ท้องตลาด 

ราคาวัสดุที่จากการ
สืบราคาจาก
ท้องตลาดมรีาคา
แตกต่างกันกับราคา
พาณิชย์จังหวัด 

ประกาศ
คณะกรรมการ
ราคากลางและ
ขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ
เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการ
ก าหนดราคา
กลางงาน
ก่อสร้าง 

       1.การระบุเจ้าของเงิน
งบประมาณให้ชัดเจน
ก่อนบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อลดการเสนอ
ซ้ าซ้อน  
2.การติดต่อ
ประสานงานในส่วน
งานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
ยืนยันข้อมูลก่อน
พิจารณาเสนอขอรับ
เงินอุดหนุน 
 

1.ไม่ปรากฏ
ข้อร้องเรียน 
2.ไม่มีข้อท้วง
ติงจาก สตง. 

 
 
 

                 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง   หน่วยตรวจสอบภายใน 
ชื่อผู้รายงาน  นายศุภวัฒน์  สรรพจารย์    ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ/กจิกรรม ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผมส าเร็จ 

ไม่มี ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง
ที่สดุ 

             3. กรณีวัสดุก่อสร้าง
รายการใดทีส่ านักงาน
พาณิชย์จังหวัดที่สถานท่ี
ก่อสร้างตั้งอยู่และ
ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดใกล้เคียง ไม่มี
ข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ 
ให้ผู้มีหน้าท่ีค านวณ
ราคากลางสืบและใช้
วัสดุก่อสร้างรายการนั้น
ในท้องที่ของจังหวัดที่
สถานท่ีก่อสร้างตั้งอยู่
หรือในท้องที่ของจังหวัด
ใกล้เคียงที่มีระยะทาง
ใกล้สถานท่ีก่อสรา้งมาก
ที่สุดออกไปตามล าดับ 
โดยใช้ค่าเฉลี่ยซึ้งไม่รวม
ค่าขนส่ง ทั้งนี้ในการสืบ
และก าหนดราคาวสัดุ
ก่อสร้างดังกล่าว 

 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง   หน่วยตรวจสอบภายใน 
ชื่อผู้รายงาน  นายศุภวัฒน์  สรรพจารย์    ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน      

    
 
   



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัดผม
ส าเร็จ 

ไม่มี ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง
ที่สดุ 

2 กิจกรรมการเสนอ
โครงการเพื่อขอรับ
เงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

การเสนอโครงการ
เพื่อขอรับเงิน
อุดหนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

การเสนอ
โครงการซ้ าซ้อน 
กรณีที่ยื่นขอรับ
เงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน
หลายที่พร้อมกัน 

การเสนอโครงการ
เดียวกันในการขอเงิน
อุดหนุนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
มากกว่าหน่ึง
หน่วยงาน 

พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทาง
ละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 
2539 

       1.หากวัสดุก่อสร้างไม่
มีข้อมูลราคาเผยแพร่
ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุ
ก่อสร้างที่ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด
ใกล้เคียงเผยแพร่หาก
วัสดุก่อสร้างนั้นมี
ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดใกล้เคียง
เผยแพรร่าคาไว้
มากกว่าหน่ึงจังหวัด
ให้ใช้ราคาของ
ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดที่มีระยะทาง
ใกล้สถานท่ีก่อสรา้ง
มากที่สุด โดย 
พิจารณาจากท่ีตั้งของ
ศาลากลางจังหวัดถึง
สถานท่ีก่อสร้างเป็น
เกณฑ์พิจารณา 
 

1.ไม่ปรากฏ
ข้อร้องเรียน 
2.ไม่มีข้อท้วง
ติงจาก สตง. 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง   หน่วยตรวจสอบภายใน 
ชื่อผู้รายงาน  นายศุภวัฒน์  สรรพจารย์    ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (กองการศึกษา) 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
มีผลกระทบ/

กระตุ้นให้เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุมระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้
เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผมส าเร็จ 

ไม่
มี 

ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง
ที่สดุ 

1 กิจกรรมให้ความรู้
ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

การปฏิบัตติาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560/ระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจดัซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560/และ
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายได้และ
การจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 ของ ศพด. 
ในสังกัด 

1.การจดัซื้อจัด
จ้างมีข้อผิดพลาด
ในขั้นตอนการ
จัดท าเอกสาร
การจัดซื้อจดัจ้าง 
2.มีความคลาด
เคลื่อนในวิธี
ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อ
กฎหมายเช่น 
การยกเลิกรายกา
หรือมีความ
เร่งด่วนในการ
ปฏิบัติงานเป็น
ต้น 
3.เกิดความลา่ช้า
ในการปฏิบัติงาน 
4.ระเบียบ/
กฎหมาย/
ข้อบังคับมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย 

เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุงานการเงิน 
และบัญชีการ
เบิกจ่าย
งบประมาณของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กยังขาดความรู้
ความช านาญ ไม่
ตรงตามต าแหน่งท่ี
ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัตติาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560/
ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจดัซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายได้และ
การจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ของ ศพม. ในสังกัด 

       1.มีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของระเบียบ/
กฎหมาย/ข้อบังคับ 
2.มีการควบคุม ตดิตาม 
สอบทานและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
และแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3.มีแผนการติดตามและ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
5.การส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ทราบการ
เปลี่ยนแปลงของระเบียบ/
กฎหมาย/ข้อบังคับ
วิทยาการ ต่างๆ ตลอดจน
เทคนิคในการท างานท่ี
เปลี่ยนแปลงเสมอ เพื่อ
ส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที ่

1.ไม่
ปรากฏข้อ
ร้องเรียน 
2.ไม่มีข้อ
ท้วงติง
จาก สตง. 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัดผม
ส าเร็จ 

ไม่มี ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง
ที่สดุ 

1
. 

-การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมการ
ฆ่าสัตว์การ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
พ.ศ. 2559 

การปฏิบัตติาม 
พ.ร.บ. ควบคุมการ
ฆ่าสัตว์การจ าหนา่ย
เนื้อสัตว์ พ.ศ.
2559 

-การยักยอกการ
จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม
ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมการฆ่า
สัตว์การจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ.
2559 

-เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ
ไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ
ปฏิบัติที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้ง 

พ.ร.บ. ควบคุม
การฆ่าสัตว์การ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
พ.ศ.2559 

       1.ผู้บังคับบญัชามีการ
ควบคุมและติดตามการ
ท างานอย่างใกล้ชิด มี
การสอบทานและก าชับ
เจ้าหน้าท่ีใหป้ฏิบตัิตาม
ระเบียบ 
2.จัดหาเจ้าหนา้ที่คนอื่น
มาช่วยปฏิบัติงานแทน
หรือสับเปลี่ยนกัน
ท างาน 

1.ไม่ปรากฏ
ข้อร้องเรียน 
2.ไม่มีข้อท้วง
ติงจาก สตง. 
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