
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ประจ าปี 2563 ในรอบ 6 เดือน 

********************************************* 

 
ปัจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและ 
ผลกระทบ 

 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยงการทจุริต โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

๑. กระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น 
ไปตามระเบียบ 

4 3 ๑๒ 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดท ารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

๒. การใช้อ านาจ
หน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์การให้
และการรับของขวัญ
สินน้ าใจ เพื่อหวัง
ความก้าวหน้า 

๓ 3 9 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับของขวัญ สินน้ าใจ อย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของอบต.มูโนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ปัจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและ 
ผลกระทบ 

 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยงการทจุริต โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

3. การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตาม 
ระเบียบพสัด ุ

๓ 3 9 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยอย่าง เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏบิัติเกี่ยวกับข้อร้องเรยีนการละเว้นการปฏิบัตหิน้าท่ีและ
การประพฤตมิิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะอย่างเคร่งครดั 

4. การเอื้อ
ประโยชน์ต่อพวก
พ้องในการจัดซื้อ    
จัดจ้าง 

๒ 3 6 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะเพื่อให้พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้างถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการด าเนินการสร้างจิตส านึกให้บุคลากรรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี 2563 ในรอบ 6 เดือน 
 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

 
การด าเนินการหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดท ารายงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วข้องอย่างเคร่งครดั 
5. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
6. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ เรื่อง การรับของขวัญ สินน้ าใจ อย่างเคร่งครัด 
7. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของอบต.มูโนะ 
8. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยอย่าง เคร่งครัด 
9. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัตเิกี่ยวกับข้อรอ้งเรียนการละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่และการ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลมโูนะอย่างเคร่งครดั 
 
 

 
 

- จัดท ามาตรการสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 
- การรายงานผลการตรวจสอบกรรมการและเจ้าหน้าท่ีที่มีความรับผดิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
- จัดท ามาตรการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทุจริตขององค์การบรหิารส่วนต าบลมูโนะ 
- จัดท ามาตรการป้องกันการรบัสนิบน 
- จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของอบต.มูโนะ 
- จัดท านโยบายการป้องกันการทจุริตขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
- จัดท าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏบิัติหน้าทีแ่ละการประพฤตมิิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
- จัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมลูตอ่สาธารณะ 
- จัดท ามาตรการให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วม 

ภาพประกอบ 

  
 



 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

 
การด าเนินการหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 
10. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามนโยบาย
การป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะเพื่อให้พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
11. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามคู่มือการ
พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมูโนะ 
12. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะเพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติ 
13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้
ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการด าเนินการ
สร้างจิตส านึกให้บุคลากรรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 



มาตรการจัดการความเสี่ยง การด าเนินการหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


