
รายงานผลการด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

ความเสีย่ง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความ

เสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
1. การใช้ดุลพินิจของผู้
มีอ านาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ต่างๆ 

10 การพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติ ยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด 

เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรม และความถูก
ต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

การพิจารณา
อนุญาต อนุมัติ  
มีความรวดเร็ว 
ถูกต้อง 

- ทุกกอง 1 5 5 

๒.  การปฏิบตัิหน้าที่
โดยมิชอบหรือละเว้น
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

10 ก ากับดูแล ควบคุม
การปฏิบัติงาน ให้
ถูกต้องตามกฎหมาย 

- เพื่อให้องค์กรปลอด
การทุจริต  
- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการทีด่ ี

ม.ค.-ก.ย.
2564 

การปฏิบัติงาน
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้

- ทุกกอง 1 5 5 

3.  โครงการก่อสร้าง
พื้นฐานไม่มีคณุภาพ 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

10 ตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง 

เพื่อให้โครงการ
ก่อสร้างทุกโครงการ
ใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

โครงการก่อสร้าง
ทุกโครงการได้ใช้
ประโยชน์ และ
แก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได ้

- กองช่าง 1 5 5 

4.  เกิดสาธารณภัยใน
พื้นที ่

10 - จัดท าแผนป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 
- จัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันท ี

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ประชาชนท่ี
ประสบเหตไุดร้ับ
ความช่วยเหลือ 

                                                 
211,693.

-                                                                                                                   

สป. 2 4 8 

 
 
 
 
 
 



การด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

ความเสีย่ง ระดับ 
ความเสีย่ง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความ
เสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งด้านการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
5.  ความผดิพลาดใน
การปฏิบัติงาน 
เนื่องจากขาดรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายที่น าไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

15 ส่งพนักงานเข้า
รับการอบรม 

เพื่อให้ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่เกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

- ทุกกอง 1 5 5 

6.  การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ 
เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

15 ส่งพนักงานเข้า
รับการอบรม 

เพื่อให้ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่เกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

- กองคลัง 1 5 5 

7.  การทุจรติในการ
เบิกจ่ายต่างๆ 

15 มีการตรวจสอบ
โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

เพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจริต 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่มีการทุจรติใน
หน่วยงาน 

- กองคลัง 1 5 5 

8.  การน าทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้
ประโยชนส์่วนตัว 

15 มีการตรวจสอบ
โดยงานพัสด ุ

เพื่อไม่ให้ราชการ
เสียประโยชน์ 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่มีการน าทรัพยส์ิน
ราชการไปใช้
ประโยชนส์่วนตัว 

- กองคลัง 1 5 5 

9.  วางแผนการพัฒนา
ไม่ถูกต้อง เหมาะสม 
สอดคล้องกับปญัหา
และความต้องการของ
ประชาชน 

15 มีการตดิตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นทุกปี 

- เพื่อให้แผนพัฒนา
เป็นกรอบในการท า
งบประมาณรายจ่าย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้ระดับ
ความส าเร็จของแผน
สูงกว่าร้อยละ 60 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

แผนพัฒนาสามารถใช้
เป็นกรอบในการท า
งบประมาณรายจ่าย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ระดับความส าเร็จ
ของแผนสูงกว่าร้อย
ละ 60 

- สป. 1 5 5 

 


