
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(รอบการด าเนินงานเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

สัตว์บางกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และไม่ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

สัตว์เกิดโรคพิษสุนัขบ้า 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด
การทุจริต 
 

- มีการส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัขและแมวในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในเขตพ้ืนที่ช่วยกันเฝ้าระวังสัตว์ที่ไม่มี
เจ้าของอาศัยอยู่ที่สาธารณะ หากพบว่ามีอาการที่ผิดปกติให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทันที 

ระดับของความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

ได้รับผลการส ารวจข้อมูลสุนัขและแมวที่ยังไม่ได้ฉีดในเขตพ้ืนที่ 

ตัวช้ีวัด จ านวนสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการฉีด 
ผลการด าเนินงาน จ านวนสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีน 
ผู้รายงาน นางแสงจันทร์   พยัพกลาง 
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 4 เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(รอบการด าเนินงานเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการภัย 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

ไม่สามารถป้องกันเหตุสาธารณภัยได้ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด
การทุจริต 
 

- จัดท าหนังสือเร่งรัดการด าเนินการด้านความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ  
- ให้ความรู้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและอาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมากข้ึน
อย่างต่อเนื่อง  
- มีการแจ้งเหตุทาง Line ภายในเขตพ้ืนที่ 

ระดับของความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

ได้จัดอบรมใหค้วามรู้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและอาสาสมัครให้มีความรู้
เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัด การป้องกันเหตุสาธารณภัย 
ผลการด าเนินงาน สามารถป้องกันเหตุสาธารณภัยได้ทันท่วงที 
ผู้รายงาน นายสุรศักดิ์  ตระกรุดเพชร 
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 4 เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(รอบการด าเนินงานเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

มีปริมาณขยะที่เพิ่มข้ึน และการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยกก่อนน ามาทิ้ง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

ปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้น 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด
การทุจริต 
 

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าจัด
ขยะ และคัดแยกขยะก่อนน ามาทิ้ง 
- จัดท าแผนการปฏิบัติงานการ จัดเก็บขยะในแต่ละวัน  
- ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะให้ประชาชนรับทราบ 

ระดับของความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

ไดร้ณรงค์ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าจัด
ขยะ และคัดแยกขยะก่อนน ามาทิ้ง  

ตัวช้ีวัด ปริมาณขยะ 
ผลการด าเนินงาน ประชาชนคัดแยกขยะก่อนน ามาท้ิง 
ผู้รายงาน นางแสงจันทร์   พยัพกลาง 
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 4 เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(รอบการด าเนินงานเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านงบประมาณ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

มีการโอนเพ่ิม ลด งบประมาณจ านวนหลายครั้ง เกินจ านวนครั้งตามแบบ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และในการโอน
แต่ละครั้งมีจ านวนการโอนหลายรายการ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

การด าเนินงานไม่มีประเมินประสิทธิภาพ ตามแบบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด
การทุจริต 
 

- แจ้งทุกกอง/ส านัก ให้มีการวางแผนการเสนอโครงการหรือจัดท า
งบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณโดยศึกษาจาก
ข้อมูลการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณที่ผ่านมาละจากหนังสือ
สั่งการอ่ืนๆ 

ระดับของความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

แจ้งทุกกอง/ส านัก ให้มีการวางแผนการเสนอโครงการหรือจัดท า
งบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปี 

ตัวช้ีวัด จ านวนครั้ง การโอนเพ่ิม/ลด งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ทุกกอง/ส านัก ไดม้ีการวางแผนการเสนอโครงการหรือจัดท างบประมาณ

ให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปี 
ผู้รายงาน นางสาวริสา   โปร่งสันเทียะ 
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 4 เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(รอบการด าเนินงานเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรมภารกิจงานพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

มีลูกหนี้ภาษีค้างช าระจ านวนมาก 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

การด าเนินงานไม่มีประเมินประสิทธิภาพ ตามแบบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด
การทุจริต 
 

- จดัท าหนังสือเร่งรัดการ ช าระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจ านวนทุกราย  
- ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี เช่น 
จัดท าเสียงตามสาย แผ่นพับ เป็นต้น  
- จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  
- จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา16.30-18.00 น. 

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

- จัดท าหนังสือเร่งรัดการ ช าระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจ านวนทุกราย 
- จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

ตัวช้ีวัด จ านวนลูกหนี้ภาษีค้างช าระ 
ผลการด าเนินงาน ลูกหนี้ภาษีค้างช าระลดลง 
ผู้รายงาน นางสาวพัชนี    จ่างูเหลือม 
สังกัด กองคลัง 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 4 เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(รอบการด าเนินงานเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดท าและการตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายฎีกา 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน จึงท าให้การเบิกจ่ายล่าช้า 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด
การทุจริต 
 

- ตรวจสอบการจัดท าฎีกาให้เป็นไปตามระเบียบฯเพ่ิมมากขึ้น 
- ก าชับเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท าฎีกาให้ตรวจทานเอกสารก่อนน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

ระดับของความเสี่ยง สูงมาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

- ตรวจสอบการจัดท าฎีกาให้เป็นไปตามระเบียบฯเพ่ิมมากขึ้น 
 - ก าชับเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท าฎีกาให้ตรวจทานเอกสารก่อนน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

ตัวช้ีวัด ข้อทักท้วงของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่พบข้อทักท้วงเรื่องการเบิกจ่าย 
ผู้รายงาน นางสาวไรฝน  อยู่สืบเชื้อ 
สังกัด กองคลัง 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 4 เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(รอบการด าเนินงานเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารต่างๆ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียม
เอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ท าตามแบบแปลนที่
ยื่นขออนุญาต 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

การขออนุญาตก่อสร้างไม่ถูกต้อง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด
การทุจริต 
 

- จัดท าคู่มือ แผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติม
อาคาร แจกผู้มาติดต่อ  
- ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด และปิดประกาศตามร้านค้าต่างๆ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาต
ก่อสร้าง 

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

- จัดท าคู่มือ แผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติม
อาคาร แจกผู้มาติดต่อ  

 - ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ  
ตัวช้ีวัด การขออนุญาตก่อสร้าง 
ผลการด าเนินงาน ประชาชนผู้มาขออนุญาตตามแบบแปลน 
ผู้รายงาน นายวาทิตต์  จิตรศาสตร์ 
สังกัด กองช่าง 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 4 เมษายน 2565 

 
 
 
 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(รอบการด าเนินงานเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การประมาณราคาก่อสร้างตอนประมาณราคากับช่วงก่อสร้างในการ
จัดซื้อวัสดุปรับราคาขึ้นท าให้ประมาณราคาคลาดเคลื่อน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

การประมาณราคาคลาดเคลื่อน 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด
การทุจริต 
 

- ใช้ราคากลางของส านักงานพาณิชย์จังหวัดและวัสดุที่นอกเหนือจาก
ส านักงานพาณิชย์ใช้ราคาท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
ติดตามข่าวสารสื่อต่างๆ  
- แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางเพ่ือหาราคาที่เหมาะสม 

ระดับของความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางเพ่ือหาราคาที่เหมาะสม 

ตัวช้ีวัด ราคากลาง 
ผลการด าเนินงาน ได้ราคากลางที่เหมาะสม 
ผู้รายงาน นายวาทิตต์  จิตรศาสตร์ 
สังกัด กองช่าง 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 4 เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(รอบการด าเนินงานเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม จ านวนเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โตนด 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

จ านวนเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวนลดลง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลดลง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด
การทุจริต 
 

- หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กควรมีการ
ประชุมวางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ให้มี
หลักสูตรทัดเทียมกับโรงเรียนเอกชน  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรช่วยกันจัดสภาพห้องเรียน และจัดบรรยากาศ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯให้สวยงาม ร่มรื่น และมีความปลอดภัย 

ระดับของความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) 

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

- หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กควรมีการ
ประชุมวางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ให้มี
หลักสูตรทัดเทียมกับโรงเรียนเอกชน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรช่วยกันจัดสภาพห้องเรียน และจัดบรรยากาศ
ภายในศนูย์พัฒนาเด็กเล็กฯให้สวยงาม ร่มรื่น และมีความปลอดภัย 

ตัวช้ีวัด จ านวนเด็กนักเรียน 
ผลการด าเนินงาน จ านวนเด็กนักเรียนเพ่ิมข้ึน 
ผู้รายงาน นางสาวธนวรรณ   เทศสูงเนิน 
สังกัด กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
วันเดือนปีท่ีรายงาน 4 เมษายน 2565 

 
 
 


