
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

(รอบ ๖ เดือน) 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม -เก็บขยะมูลฝอยภายในต าบล 
ประเด็น/ขั นตอน/กระบวนการท างาน การยักยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 
เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ น เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บค่าธรรมเนียมรับผิดชอบหน้าท่ีต้ังแต่เริ่ม

วางแผน เส้นทางเดินรถ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ
รวบรวม รวมทั้งน าส่งเงนิล่าช้าอาจมีการยักยอกเงิน
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยขึ้นได้ 

มาตราการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ๑ผู้บังคับ บัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่าง
ใกล้ชิดมีการสอบทานและก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฎิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
๒.ด าเนินการจัดหาเจ้าหน้าท่ีมาปฎิบัติหน้าท่ีเพิ่มหรือมีการ
มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีอื่นมาช่วยเก็บค่าธรรมเนียม 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง (   ) ยังไม่ด าเนินการ 

(   ) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
( / ) เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
(   ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
(   ) เหตุผล อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................... 

รายละเอียดข้อมูลด าเนินงาน จัดท าค าส่ังให้เจ้าหน้าท่ีไปช่วยราชการด้านการจัดเก็บธรรม
เนียมเพิ่มเติม 

ตัวชี วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอกเงิน 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายสุมาฆะ ฉ่ ามะนา 
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีที่รายงาน ๗ มกราคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒.ชื่อโครงการ/กิจกรรม -เก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ประเด็น/ขั นตอน/กระบวนการท างาน การยักยอกเงินค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ น เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บค่าภาษีรับผิดชอบหน้าท่ีต้ังแต่เริ่มวางแผนการ

จัดเก็บ  เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรวบรวม รวมทั้ง
น าส่งเงินล่าช้าอาจมีการยักยอกเงินค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้างได้ 

มาตราการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ๑ผู้บังคับ บัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่าง
ใกล้ชิดมีการสอบทานและก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฎิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
๒.ด าเนินการจัดหาเจ้าหน้าท่ีมาปฎิบัติหน้าท่ีเพิ่มหรือมีการ
มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีอื่นมาช่วยเก็บค่าภาษี 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง (   ) ยังไม่ด าเนินการ 

(   ) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
( / ) เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
(   ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
(   ) เหตุผล อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................... 

รายละเอียดข้อมูลด าเนินงาน จัดท าค าส่ังให้เจ้าหน้าท่ีไปช่วยราชการด้านการจัดเก็บค่าภาษี
เพิ่มเติม 

ตัวชี วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอกเงิน 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางอนงค์นาถ     พุทธิกรณ์ 
สังกัด กองคลัง 
วันเดือนปีที่รายงาน ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓.ชื่อโครงการ/กิจกรรม -เก็บภาษีป้าย 
ประเด็น/ขั นตอน/กระบวนการท างาน การยักยอกเงินค่าภาษีป้าย 
เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ น เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บค่าภาษีรับผิดชอบหน้าท่ีต้ังแต่เริ่มวางแผนการ

จัดเก็บ  เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรวบรวม รวมทั้ง
น าส่งเงินล่าช้าอาจมีการยักยอกเงินค่าภาษีป้ายได้ 

มาตราการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่าง
ใกล้ชิดมีการสอบทานและก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฎิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
๒.ด าเนินการจัดหาเจ้าหน้าท่ีมาปฎิบัติหน้าท่ีเพิ่มหรือมีการ
มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีอื่นมาช่วยเก็บค่าภาษี 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง (   ) ยังไม่ด าเนินการ 

(   ) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
( / ) เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
(   ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
(   ) เหตุผล อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................... 

รายละเอียดข้อมูลด าเนินงาน จัดท าค าส่ังให้เจ้าหน้าท่ีไปช่วยราชการด้านการจัดเก็บค่าภาษี
เพิ่มเติม 

ตัวชี วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอกเงิน 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางอนงค์นาถ     พุทธิกรณ์ 
สังกัด กองคลัง 
วันเดือนปีที่รายงาน ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔.ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงัภายในต าบล 
ประเด็น/ขั นตอน/กระบวนการท างาน การตรวจรับงานจ้างอาจจะไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ น เจ้าหน้าท่ีตรวจรับงานจ้างอาจจะมีการลด ปริมาณงาน เพ่ือประหยัด

งบประมาณในการก่อสร้าง หรือมี การตรวจงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ
รายการ 
 

มาตราการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่าง
ใกล้ชิดมีการสอบทานและก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฎิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 

ระดับความเสี่ยง ต่ ามาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง (   ) ยังไม่ด าเนินการ 

( / ) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
(   ) เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
(   ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
(   ) เหตุผล อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................... 

รายละเอียดข้อมูลด าเนินงาน ผู้บังคับบัญชาได้ก าชับเจ้าหน้าท่ีตรวจรับงานจ้างให้การตรวจ
รับงานจ้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการตามระเบียบข้อ
กฎหมายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะด าเนินการทางวินัยตาม
ระเบียบข้อกฎหมายต่อไป 

ตัวชี วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายเอนก    เล็กเครือสุวรรณ 
สังกัด กองช่าง 
วันเดือนปีที่รายงาน ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕.ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใช้รถส่วนกลาง 
ประเด็น/ขั นตอน/กระบวนการท างาน การน ารถส่วนกลางไปใช้ในภารกิจต่างๆตามอ านาจหน้าท่ี ท่ี

กฎหมายก าหนดไว้ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ น เจ้าหน้าท่ีอาจจะรถส่วนกลางไปใช้ในภารกิจหรือกิจการส่วนตัว

นอกเหนือในภารกิจต่างๆตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีกฎหมายก าหนด
ไว ้

มาตราการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ๑..ผู้บังคับ บัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่าง
ใกล้ชิดมีการสอบทานและก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฎิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2.ท าทะเบียนคุมการใช้รถส่วนกลางทุกคันเก็บไว้ในรถโดยน า
กุญแจรถเก็บไว้ที่ส านักงานผู้ใดจะใช้รถให้มาเบิกกับเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องพร้อมเขียนค าร้องการขอใช้รถให้เป็นปัจจุบัน 
3.ท าหนังสือมอบอ านาจการใช้รถโดยนายกมอบให้ปลัดเพื่อลด
ขั้นตอนการท างาน 

ระดับความเสี่ยง ต่ ามาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง (   ) ยังไม่ด าเนินการ 

( / ) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
(   ) เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
(   ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
(   ) เหตุผล อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................... 

รายละเอียดข้อมูลด าเนินงาน ผู้บังคับบัญชาได้ก าชับเจ้าหน้าท่ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบข้อ
กฎหมายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะด าเนินการทางวินัยตาม
ระเบียบข้อกฎหมายต่อไป 

ตัวชี วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายสุมาฆะ ฉ่ ามะนา 
สังกัด ส านักปลัด 
วันเดือนปีที่รายงาน ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.ชื่อโครงการ/กิจกรรม เสริมผิวจราจรลาดยาง AC แบบ OVER RAY สายบ้านป้าถม 
ถึงสะพานวัดเขาน้อย หมู่ท่ี 4 

ประเด็น/ขั นตอน/กระบวนการท างาน การตรวจรับงานจ้างอาจจะไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ น เจ้าหน้าท่ีตรวจรับงานจ้างอาจจะมีการลด ปริมาณงาน เพื่อ

ประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือมี การตรวจงานไม่
เป็นไปตามรูปแบบรายการ 

มาตราการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่าง
ใกล้ชิดมีการสอบทานและก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฎิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

ระดับความเสี่ยง ต่ ามาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง (   ) ยังไม่ด าเนินการ 

( / ) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
(   ) เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
(   ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
(   ) เหตุผล อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................... 

รายละเอียดข้อมูลด าเนินงาน ผู้บังคับบัญชาได้ก าชับเจ้าหน้าท่ีตรวจรับงานจ้างให้การตรวจ
รับงานจ้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการตามระเบียบข้อ
กฎหมายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะด าเนินการทางวินัยตาม
ระเบียบข้อกฎหมายต่อไป 

ตัวชี วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายเอนก    เล็กเครือสุวรรณ 
สังกัด กองช่าง 
วันเดือนปีที่รายงาน ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.ชื่อโครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเฉลียว  บัวสุวรรณ 
หมู่ท่ี 2 

ประเด็น/ขั นตอน/กระบวนการท างาน การตรวจรับงานจ้างอาจจะไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ น เจ้าหน้าท่ีตรวจรับงานจ้างอาจจะมีการลด ปริมาณงาน เพื่อ

ประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือมี การตรวจงานไม่
เป็นไปตามรูปแบบรายการ 

มาตราการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่าง
ใกล้ชิดมีการสอบทานและก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฎิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

ระดับความเสี่ยง ต่ ามาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง (   ) ยังไม่ด าเนินการ 

( / ) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
(   ) เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
(   ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
(   ) เหตุผล อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................... 

รายละเอียดข้อมูลด าเนินงาน ผู้บังคับบัญชาได้ก าชับเจ้าหน้าท่ีตรวจรับงานจ้างให้การตรวจ
รับงานจ้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการตามระเบียบข้อ
กฎหมายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะด าเนินการทางวินัยตาม
ระเบียบข้อกฎหมายต่อไป 

ตัวชี วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นายเอนก    เล็กเครือสุวรรณ 
สังกัด กองช่าง 
วันเดือนปีที่รายงาน ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

 

 

 


