
การด าเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงการทุจรติ ปี 2564 
ของส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห………อ าเภอกุดบาก . จังหวัดสกลนคร 

ความเสี่ยง :  กิจกรรมงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง 
 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
การจัดการความ

เสี่ยง 

กิจกรรม/วิธีการการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
 
 
 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ความโปร่งใส
ของการใช้
อ านาจและ
ต าแหน่งหน้าที่ 
จากการที่งาน
ก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
รูปแบบรายการ  
 

- บังคับบัญชา
ติดตามการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด 
- จัดท าคู่มือ 
หลักเกณฑ์ 
มาตรการการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ให้
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย 
 

การแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้
พิจาณาคุณสมบัติ
ของกรรมการ  
-ปรับปรุงแผนการ
ปฏิบัติงาน ค าสั่ง 
การมอบหมายงาน
ให้สอดคล้องกับ
ทรัพยากรบุคลที่มี
อยู่ 
 

            ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 



การด าเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงการทุจรติ ปี 2564 
ของส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห………อ าเภอกุดบาก . จังหวัดสกลนคร 

ความเสี่ยง :  การจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ 
 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
การจัดการความ

เสี่ยง 

กิจกรรม/วิธีการการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
 
 
 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่
เป็นไปตาม
แผนการเบิก
จ่ายเงิน ท าให้
การจัดสรร
งบประมาณ 
ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  
 
- การใช้จ่าย
งบประมาณ
ตามโครงการ 
มีความสุ่ม
เสี่ยงต่อข้อ
กฎหมาย หรือ
ระเบียบ
ข้อบังคับ 

จัดท าคู่มือ 
หลักเกณฑ์ 
มาตรการการ
ตรวจสอบการใช้ 
ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 
กฎหมายเผยแพร่
แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน เมื่อ 
เดือน 
ตุลาคม2563 
 จัดท าคู่มือ  
 

ก าชับให้หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ
จัดท าแผนการเบิก
จ่ายเงินให้ตรงตาม
ความต้องการมาก
ที่สุด 
- ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ จัดท า
ทะเบียนคุมวัสดุ
สิ้นเปลืองให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน  
-มีหัวหน้าพัสดุก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน
อย่างใกล้ชิด 

            ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 



 

การด าเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงการทุจรติ ปี 2564 
ของส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห………อ าเภอกุดบาก . จังหวัดสกลนคร 

ความเสี่ยง :  ด้านการเงินท าบัญชีและการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
การจัดการความ

เสี่ยง 

กิจกรรม/วิธีการการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
 
 
 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การทุจริตในความ
โปร่งใสของการใช้
จ่ายงบประมาณ
และการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ภาครัฐ  ด้านการ
บันทึกบัญชีและ
การบริหารงาน
พัสดุของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด ยังไม่เป็น
ปัจจุบัน เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้ความ
ช านาญด้าน
การเงินบัญชีและ
การบริหารพัสดุ 

-หัวหน้า
หน่วยงาน
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของการ
ปฏิบัติงานเพ่ิม
การตรวจสอบ 
ควบคุมการจัดท า
บัญชีการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

      ให้กองคลัง
เป็นพี่เลี้ยงในการ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี การ
เบิกจ่าย รวมทั้ง
การจัดเก็บเอกสาร 

-หัวหน้าหน่วยงาน
เพ่ิมการตรวจสอบ 
ควบคุมการจัดท า
บัญชีการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่าง
ต่อเนื่อง 

-. ส่งบุคลากรไป
อบรม 
 

            ด าเนินการ
เรียบร้อย

แล้ว 

 



การด าเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงการทุจรติ ปี 2564 
ของส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห………อ าเภอกุดบาก . จังหวัดสกลนคร 

ความเสี่ยง :  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,    ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ
การจัดการความ

เสี่ยง 

กิจกรรม/วิธีการการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ผู้รับเบี้ยยังชีพ
บางรายย้ายที่
อยู่ออกนอก
พ้ืนที ่หรือ
เสียชีวิตบางราย
แจ้งข้อมูลไม่
ตรงตามความ
เป็นจริง  ท าให้
ได้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพซ้ าซ้อน 

 

จัดท าคู่มือ 
หลักเกณฑ์ 
มาตรการการ
ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องแก่
เจ้าหน้าทีใ่น
หน่วยงาน เมื่อ 
เดือนตุลาคม
2563  
 

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้รับเบี้ยยังชีพที่
เสียชีวิตหรือย้าย
ออกนอกพ้ืนที่กับ
ส านักทะเบียน
อ าเภอกุดบาก  
ก่อนจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพ และการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ให้ผู้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพโดยการโอนเข้า
บัญชีที่ด าเนินการ
โดยกรมบัญชีกลาง   
(e-payment)   

            ด าเนินการ
เรียบร้อย

แล้ว 



 


