






รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป ์ จังหวัดสกลนคร 
 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลาได้จัดท ารายงานผลการควบคุมภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖48  ประกอบด้วย  หนังสือรับรองผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)  รายงานผลการ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)  และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ 
ปร.๕)  จึงได้จัดท าสรุปกระบวนงานที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน 
 
๑. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  มีดังนี ้
 ขั้นที่ ๑  หากิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต  เป็นการสาเหตุที่อาจจะเกิดการทุจริตจากการ
ตรวจสอบของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

ขั้นที่ ๒  การหาเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต  เป็นการหาเหตุการณ์จากกิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยง
ต่อการทุจริต ซึ่งอาจมีมากกว่า ๑ เหตุการณ์ใน ๑ กิจกรรม 

ขั้นที่ ๓ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการทุจริต  แยกสถานะออกตามสัญญาณไฟจราจร  ดังนี้ 
 ๑) สีเขียว  คือ  ความเสี่ยงการทุจริตระดับต่ า 
 ๒) สีเหลือง  คือ  ความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง  และสามารถใช้ความรอบคอบ

ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน  ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 ๓) สีส้ม  คือ  ความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน  หลาย

หน่วยงานภายในองค์กร  มีหลายขั้นตอน  จนยากต่อการควบคุม  หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าที่ปกต ิ

 ๔) สีแดง  คือ  ความเสี่ยงการทุจริตระดับสูงมาก  เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก  
คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน  ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

ขั้นที่ ๔ การหามาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  หาแนวทาง/กิจกรรมที่สามารถขจัดความ
เสี่ยงการทุจริตออกไปให้หมด 

 
รูปภาพแผนผังขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 



 
๒. การประเมินความเสี่ยงที่อาจท าให้เกิดการทุจริตหรือผลการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่อาจท าให้ราชการเสียหาย 
 

ล าดับที่ 
กิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงการ

ทุจริต 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต 
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวมที่อาจท าให้ราชการเสียหาย 

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต 

มาตรการจัดการความเสียงการทุจริต หมายเหตุ 

๑ การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจการ
อนุญาต อนุมัติต่างๆ 

-การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
-การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนต าบล 
-ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 
สังการ 

สีเหลือง 

-การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย 
ระเบียบ ยึดหลักกฎหมาย อย่างเคร่งครัด 

 

๒ -โครงการก่อสร้าง พ้ืนฐานไม่มี
คุณภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

-สิ้นเปลืองและสูญเสียงบประมาณในการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา สีเหลือง 

-น าโครงการจากการจัดท าแผนตามล าดับ
ความจ าเป็นเร่งด่วนและความต้องการของ
ประชาชนเป็นหลัก 

 

๓ -เกิดสาธารณภัยในพื้นท่ี ปัจจัยภายนอก 
-สภาพดินฟ้าอากาศ 
ปัจจัยภายใน 
-ความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน 

สีเหลือง 

-จัดท าแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
-จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
-ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะให้มากยิ่งขึ้น 

 

๔ ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมายที่น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
อันน าไปสู่ปัญหากับหน่วยตรวจสอบ 

สีเหลือง 

-ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้งต่อต าแหน่งหรือต่อหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

 

 
ล าดับที่ กิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงการ ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ระดับความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสียงการทุจริต หมายเหตุ 



ทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่อาจท าให้ราชการเสียหาย 

การทุจริต 

5 -การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐใน
ด้านต่างๆ 

-จัดซื้อผิดระเบียบ 
-ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้
งาน 
-มีการทุจริตงบประมาณของทางราชการเสียหาย 
-ท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับโทษตามกฎหมาย 

สีเหลือง 

-ส่งตัวผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมการปฏิบัติงานใน
ด้านต่างๆ 
-ให้แต่ละแผนงานจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
ของตนเอง(ปฏิทินหรือผังงาน) ให้ชัดชัดเจน 

 

6 -การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

-จัดซื้อผิดระเบียบ 
-ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 

สีเหลือง 
-ส่งพนักงานผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวเข้ารับการ
ฝึกอบรม  

7 -การน าทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ส่วนตัว 

-ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดของ
ผู้รับผิดชอบงานด้านนั้นๆ 
-ผู้ปฏิบัติงานขาดจิตส านึกที่ดีต่อองค์กรของรัฐโดยไม่
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
-บังเบียดทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวโดย
การยืมใช้แล้วไม่ส่งคืนหรือส่งไม่คงรูปเดิมหรือช ารุดไม่
รับผิดชอบ 

สีเหลือง 

-มีการตรวจสอบโดยงานพัสดุ 

 

8 -การวางแผนพัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที ่

ปัจจัยภายใน 
-เนื่องจากผู้บริหารเข้ามารับต าแหน่งใหม่ อาจท าให้
การปฏิบัติงานยังอยู่ ในช่วงวางแผนการท างานที่
ถูกต้อง 
-ประสบการณ์ท างาน 

สีเหลือง 

-มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุก
ป ี
-ให้ผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องข้อ
ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานควบคุม
ก ากับดูแลได้อย่างถูกต้องแม่นย า 

 

 
 



 
๓. สรุปผลการประเมิน 
     ส าหรับการประเมินจากการตรวจสอบจากภายในหน่วยงาน  มีกิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  มี 8 เรื่อง ดังนี ้
  ๑) การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจอนุญาต อนุมัติต่างๆ  ระดับความเสี่ยง  สีเหลือง  

๒) โครงการก่อสร้างพ้ืนฐานไม่มีคุณภาพ  ระดับความเสี่ยง  สีเหลือง 
๓) เกิดสาธารณภัยในพื้นท่ี  ระดับความเสี่ยง  สีเหลือง 
๔) ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่น าไปใช้ใน

การปฏิบัติงาน  สีเหลือง 
5) การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐในด้านต่างๆ สีเหลือง 
6) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องสีเหลือง 
7) การน าทรัพย์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัวสีเหลือง 
8) วางแผนพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนสีเหลือง 

 
-------------------------------------------------------------------------- 

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
อบต.โคกศิลา 
โทรศัพท ์ ๐๔๒-๗๐๔๘๗๐ 
โทรสาร  ๐๔๒-๗๐๔๘๗๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1) -การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจการอนุญาต อนุมัติต่างๆ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

-การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจการอนุญาต อนุมัติต่างๆ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น -การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
-การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนต าบล 
-ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ สังการ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต -การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ยึด
หลักกฎหมาย อย่างเคร่งครัด 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

     ⃞  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

  /  ⃞  เฝ้าระวัง  และติดตามต่อเนือ่ง 
     ⃞  เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

     ⃞  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกนัการทุจริตใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 
     ⃞  เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ................................ 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน - 
 
 

ตัวช้ีวัด -จากการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจภายนอก 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางดลยา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 20  เมษายน  2565 
 

ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 

 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (2) -โครงก่อสร่างพ้ืนฐานไม่มีคุณภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

-โครงก่อสร่างพ้ืนฐานไม่มีคุณภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น สิ้นเปลืองและสุญเสียงบประมาณในการก่อสร้างและซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต -น าโครงการจากการจัดท าแผนตามล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน
และความต้องการของประชาชนเป็นหลัก 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

     ⃞  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  /  ⃞  เฝ้าระวัง  และติดตามต่อเนือ่ง 

     ⃞  เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ⃞  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกนัการทุจริตใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 

     ⃞  เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ................................ 
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน - 

 
 

ตัวช้ีวัด -จากการตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางดลยา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 20  เมษายน  2565 
 

ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี) 

 
 

 

 

 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (3) เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

-รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเก็บข้อมูลประกอบการ
รายงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ปัจจัยภายนอก 
-สภาพดินฟ้าอากาศ 
ปัจจัยภายใน 
-ความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต -น าโครงการจากการจัดท าแผนตามล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน
และความต้องการของประชาชนเป็นหลัก 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

     ⃞  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  /  ⃞  เฝ้าระวัง  และติดตามต่อเนือ่ง 

     ⃞  เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ⃞  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกนัการทุจริตใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 

     ⃞  เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ................................ 
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน - 

 
 

ตัวช้ีวัด - 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางดลยา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 20  เมษายน  2565 
 

ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี) 

 
 

 

 



 

ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (4) -ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความ

เข้าใจในระเบียบกฎหมายที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

-ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบกฎหมายที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น -ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอันน าไปสู่
ปัญหากับหน่วยตรวจสอบ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต -ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อ
ต าแหน่งหรือต่อหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

     ⃞  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

  /  ⃞  เฝ้าระวัง  และติดตามต่อเนือ่ง 
     ⃞  เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

     ⃞  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกนัการทุจริตใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 

     ⃞  เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ................................ 
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน - 

 
 

ตัวช้ีวัด - 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางดลยา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 20  เมษายน  2565 
 

ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี) 

 
 

 

 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (5) -การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐในด้านต่างๆ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

-การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐในด้านต่างๆ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น -จัดซื้อผิดระเบียบ 
-ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน 
-มีการทุจริตงบประมาณของทางราชการเสียหาย 
-ท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับโทษตามกฎหมาย 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต -ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อ
ต าแหน่งหรือต่อหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

     ⃞  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  /  ⃞  เฝ้าระวัง  และติดตามต่อเนือ่ง 

     ⃞  เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ⃞  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกนัการทุจริตใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 

     ⃞  เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ................................ 
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน - 

 
 

ตัวช้ีวัด - 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางดลยา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 20  เมษายน  2565 
 

ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี) 

 
 

 

 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (6) -การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

-การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น -จัดซื้อผิดระเบียบ 
-ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต -ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมและผู้เกี่ยวข้อง 
ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

     ⃞  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

  /  ⃞  เฝ้าระวัง  และติดตามต่อเนือ่ง 

     ⃞  เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ⃞  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกนัการทุจริตใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 

     ⃞  เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ................................ 
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน - 

 
 

ตัวช้ีวัด - 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางดลยา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 20  เมษายน  2565 
 

ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี) 

 
 

 

 

 

 



 

ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7) -การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

-การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น -ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดของผู้รับผิดชอบงาน
ด้านนั้นๆ 
-ผู้ปฏิบัติงานขาดจิตส านึกที่ดีต่อองค์กรของรัฐโดยไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
-บังเบียดทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวโดยการยืมใช้
แล้วไม่ส่งคืนหรือส่งไม่คงรูปเดิมหรือช ารุดไม่รับผิดชอบ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต -มีการตรวจสอบโดยงานพัสดุ 
ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

     ⃞  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  /  ⃞  เฝ้าระวัง  และติดตามต่อเนือ่ง 

     ⃞  เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ⃞  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกนัการทุจริตใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 

     ⃞  เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ................................ 
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน - 

 
 

ตัวช้ีวัด - 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางดลยา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 20  เมษายน  2565 
 

ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี) 

 
 

 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (8) -การวางแผนพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา

และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

-การวางแผนพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ปัจจัยภายใน 
-เนื่องจากผู้บริหารเข้ามารับต าแหน่งใหม่ อาจท าให้การ
ปฏิบัติงานยังอยู่ในช่วงวางแผนการท างานที่ถูกต้อง 
-ประสบการณ์ท างาน 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต -มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี 
-ให้ผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องข้อระเบียบกฎหมายในการ
ปฏิบัติงานควบคุมก ากับดูแลได้อย่างถูกต้องแม่นย า 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

     ⃞  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  /  ⃞  เฝ้าระวัง  และติดตามต่อเนือ่ง 

     ⃞  เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ⃞  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกนัการทุจริตใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 

     ⃞  เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ................................ 
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน - 

 
 

ตัวช้ีวัด - 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางดลยา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 20  เมษายน  2565 
 

ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี) 

 
 


