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รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ในรอบ 6 เดือน 
*******************************  

1.ความเป็นมา 
  1.1 การทุจริตในประเทศไทยมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น เห็นได้จากดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่ น 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ในช่วงที่ผ่านมา ค่าคะแนนอยู่ในระดับต่่ากว่าครึ่งมาตลอดส่งผลถึง
ภาพลักษณ์และดัชนีความเชื่อมั่นต่อต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยและจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้ก่าหนดเป้าประสงค์หลักในการเพ่ิมระดับของค่าดัชนีวัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของประเทศไทยสูงกว่าร้อยละ 50 และเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวส่านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่านักงาน ป.ป.ช.) ได้น่าเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มาใช้ใน
การประเมินการด่าเนินงานของส่วนราชการ เพ่ือยกระดับความโปร่งใสซึ่งจะสนับสนุนให้ค่า CPI ของประเทศสูงขึ้น 
ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐยกระดับให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กรโดยสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐด่าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการให้ความรู้ตามประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
  1.2 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ่านาจในต่าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการ
ใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท่าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวมและท่าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน และสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไป
อาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการและความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
  1.3 การด่าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นเรื่องที่มีความส่าคัญดังกล่าวข้างต้นในเกณฑ์การ
ประเมินความโปร่งใสในการท่างานภาครัฐ (ITA) จึงได้มีการประเมินในด้านการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตในองค์กร ให้มีการด่าเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือก่าหนด
มาตรการส่าคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระท่าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส่าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังน่าความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการ
ทุจริตที่ได้นี้มาก่าหนดเป็นคู่มือป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต่าบลมูโนะอีกด้วย 
 2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  2.1 การทุจริต หมายถึง การใช้อ่านาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบเพ่ือ
ประโยชน์ต่อ ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จัก หรือประโยชน์อ่ืนใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ประโยชน์ของผู้อ่ืน การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับสินบน
ทั้ง ที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวาง
กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 
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  2.2 การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท่าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดการทุจริต 
   2.2.1 ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
   1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการ
ด่าเนินงานขององค์กร การก่าหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน 
   2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมใน
เรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการด่าเนินโครงการนั้นๆ 
   3) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
   4) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(Compliance Risk) หรือ
(Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้           
หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
   2.2.2 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 
   1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของ
บุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ การควบคุมไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
   2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
  2.3 การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต หมายถึง กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท่าให้เกิดความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส่าคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน่าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

3. การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต 
 การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตองค์การบริหารส่วนต่าบลมูโนะ ในครั้ง
นี้ ได้น่าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาด่าเนินการประเมินตามกรอบมาตรฐาน COSO และตามบริบทการประเมิน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต และสามารถก่าหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการ
ทุจริตหรือปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือก่าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ การกระท่าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส่าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน
การปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการประเมินเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท่าให้ 

1. การปฏิบัติราชการตามอ่านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมี
ความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมจีริยธรรม 
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3. การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดการค่านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล 
องค์การบริหารส่วนต่าบลมูโนะ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.อบต.มูโนะ) ได้

ด่าเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรืออาจเกิดการประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการนั้นโดยใช้แหล่งข้อมูลจาก 

1. รายงานการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ่าปี 25๖2 
 

ประเด็นตรวจพบ จ านวน (เรื่อง) 
1. การบัญชี  0 เรื่อง 
2. การเงิน  ลูกหนี้ค่าภาษีไม่มีรายละเอียดลูกหนี้ (กค.2) 1 เรื่อง 
3. รายจ่าย  0 เรื่อง 
4. เงินนอกงบประมาณ  0 เรื่อง 
 

2. สรุปการด่าเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างของพนักงานส่วนต่าบล ปี 25๖2-2563  
จ่านวน 1 เรื่อง (สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด) 
 

ประเด็นเรื่องกล่าวหา จ านวน (เรื่อง) 
1. การเงิน เบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวเด็ก

ซ้่าซ้อนเป็นค่าอาหารกลางวัน วัสดุการศึกษา
และค่าอาหารเสริมนม 

1 เรื่อง 

 

4. การด าเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต 
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 

  - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม       
คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 

 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อ
ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 

2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การรับเงิน - การเบิกจ่ายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย/การจัดท่าบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ 
 - การก่าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การก่าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
 - การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ 
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
3) ความเสียหายที่เกิดขึ้น หากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ใช้อ่านาจหน้าที่ท่าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท่าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 



-4- 
 

 - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
4) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือเกิดผลประโยชน์

ทับซ้อน 
 (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ

ให้กับพนักงานส่วนต่าบล พนักงานจ้าง และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต่าบลมูโนะ เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
  - เผยแพร่ค่านิยมหลักขององค์กรให้แก่เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน

ต่าบลและพนักงานจ้างอย่างสม่่าเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดให้มชี่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. สรุปผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

องค์การบริหารส่วนต่าบลมูโนะ ก่าหนดพฤติกรรมที่น่าไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนี้ 
5.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
5.2 การใช้อ่านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
5.3 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
5.4 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามแนวทางขององค์การบริหารส่วนต่าบลมูโนะ จึงได้ประเมินถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบหรือผลประโยชน์ทับซ้อน โดยประเมินจากพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น น่ามาก่าหนดเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร
ส่วนต่าบลมูโนะ ดังนี้ 

1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดจากความเสี่ยง 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก โอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ่า 
4 สูง โอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง โอกาสเกิดข้ึนบ้าง 
2 น้อย โอกาสเกิดข้ึนน้อย 
1 น้อยมาก โอกาสเกิดข้ึนน้อย 
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เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก 
4 สูง ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก 
3 ปานกลาง ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน 
2 น้อย ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน 
1 น้อยมาก ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ภาคทัณฑ์ 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ระดับความเสี่ยง คือ การแสดงถึงระดับความส่าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผล

คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) 
และน่ามาจัดระดับความส่าคัญของความเสี่ยง โดยมีการก่าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 

 
 

 

  

 

  

เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง 

ระดับ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ช่วงคะแนน 
ระดับความเสี่ยง 

การแสดงแถบสี มาตรการก าหนด 

4 สูงมาก 15 - 25  จ่าเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยง  
มีมาตรการลดและประเมินซ้่า หรือถ่ายโอน
ความเสี่ยง 

3 เสี่ยงสูง 9 - 14  จ่าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมี
มาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

2 ปานกลาง 4 - 8  ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุม
ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับไม่ได้ 

1 ต่่า 1 - 3  ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุม
เพ่ือให้เกิดขึ้น 

 

 

โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ของผลกระทบ 

คะแนนระดับ 
ความเสี่ยง 
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ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบล   
มูโนะ ประจ าปี พ.ศ.2563 ในรอบ 6 เดือน 
ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 4 3 12 (1) 
2 การใช้อ่านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 3 3 9 (2) 
3 การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3 3 9 (3) 
4 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 2 3 6 (4) 

 

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
  
 

              โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
          จากตารางประเมินความเสี่ยง สามารถจ่าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง 
และต่่า โดยสามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต่าบล   
มูโนะ ประจ่าปี พ.ศ.2563 ในรอบ 6 เดือน มี ดังนี้ 
 

 

5 
 

4 
 

3 
 
2 
 

1 

     

     

 
 

    

 
 

  (4)  

     
 

1      2    3       4     5 

                                      จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงระดับสูง                          ควรมีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

                                      ปัจจัยความเสี่ยง 
                                                     -                         

                                จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
                                                 ควรมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ในระดับท่ียอมรบัได้ 
ความเสี่ยงระดับสูง                          ปัจจัยความเสี่ยง 
                                                    กระบวนการจัดซื้อจัดจา้งไม่เป็นไปตามระเบียบ 

                                      การใช้อ่านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
                                        การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
                                       ยอมรับความเสี่ยง  
                                       ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับท่ียอมรับไม่ได้ 

ความเสี่ยงระดับปานกลาง                  ปัจจัยความเสี่ยง 
                                       การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ระดับความเสี่ยง 

ยอมรับได้ ยอมรับไม่ได้ 

ต่ า ปาน
กลาง 

สูง
งง 

สูง
มาก 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
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ภาคผนวก
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๖. แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
ปัจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและ 
ผลกระทบ 

 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
รายไตรมาส ๑ รายไตรมาส ๒ รายไตรมาส ๓ รายไตรมาส ๔ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ตค. 
62 

พย. 
62 

ธค. 
62 

มค. 
๖3 

กพ. 
๖3 

มีค. 
๖3 

เมย. 
๖3 

พค. 
๖3 

มิย. 
๖3 

กค. 
๖3 

สค. 
๖3 

กย. 
๖3 

๑. กระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น 
ไปตามระเบียบ 

4 3 ๑๒ 1. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต่าบล พนักงาน
จ้างให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการ
จัดซื้อ จัดจ้าง จัดท่ารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายไตรมาสและเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรอง
ถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
4. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต่าบลและ
พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกีย่วข้อง
อย่างเคร่งครัด 

            กองคลัง 

๒. การใช้อ่านาจ
หน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์การให้
และการรับของขวัญ
สินน้่าใจ เพื่อหวัง
ความก้าวหน้า 

๓ 3 9 1. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต่าบล พนักงาน
จ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต่าบลมูโนะ 
2. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต่าบล พนักงาน
จ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับ
ของขวัญ สินน้่าใจ อย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต่าบล พนักงาน
จ้างปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของอบต.มูโนะ 

            ส่านักงาน
ปลัด 
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ปัจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและ 
ผลกระทบ 

 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
รายไตรมาส ๑ รายไตรมาส ๒ รายไตรมาส ๓ รายไตรมาส ๔ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ตค. 
62 

พย. 
62 

ธค. 
62 

มค. 
๖3 

กพ. 
๖3 

มีค. 
๖3 

เมย. 
๖3 

พค. 
63 

มิย. 
๖3 

กค. 
๖3 

สค. 
๖3 

กย. 
๖3 

3. การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตาม 
ระเบียบพสัด ุ

๓ 3 9 1. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต่าบล พนักงาน
จ้าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยอย่าง 
เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต่าบล พนักงาน
จ้าง ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัตหิน้าท่ีและการ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต่าบลมโูนะอย่าง
เคร่งครดั 

            กองคลัง 

4. การเอื้อ
ประโยชน์ต่อพวก
พ้องในการจัดซื้อ    
จัดจ้าง 

๒ 3 6 1. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต่าบล พนักงาน
จ้าง ให้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต่าบลมูโนะเพื่อให้พนักงานส่วน
ต่าบล พนักงานจ้างถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต่าบล พนักงาน
จ้าง ให้ปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนต่าบลมูโนะ 
3. ควบคุม ก่ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต่าบลมูโนะ
เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
 

            ส่านัก 
งานปลัด 

 
 
 
 
 

 
ส่านักงาน

ปลัด 
 

 



-๑๐- 
 

 
ปัจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและ 
ผลกระทบ 

 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
รายไตรมาส ๑ รายไตรมาส ๒ รายไตรมาส ๓ รายไตรมาส ๔ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ตค. 
62 

พย. 
62 

ธค. 
62 

มค. 
๖3 

กพ. 
๖3 

มีค. 
๖3 

เมย. 
๖3 

พค. 
๖3 

มิย. 
๖3 

กค. 
๖3 

สค. 
๖3 

กย. 
๖3 

    4. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของเครอืข่ายของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด่าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึน้ เพื่อร่วมสรา้ง
แนวทางและมาตรการในการด่าเนนิการสร้างจิตสา่นึก
ให้บุคลากรรังเกียจการทุจริตทุกรปูแบบ 

            ส่านัก 
งานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 

๗. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 โดยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมาพบว่าการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยมีผลในระดับหนึ่ง และจ่าเป็นต้องด่าเนินการอย่างต่อเนื่องด้วย
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม ที่สามารถสามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ทวีความซับซ้อนไดอย่าง
มีประสิทธิภาพ การจัดท่ายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.256๐ - 
256๔) จึงก่าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน ในการสรางวัฒนธรรมการตอตาน      
การทุจริต ทุกรูปแบบอยางเขมแข็งทั่วทั้งสังคมไทย เพ่ือใหเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาระดับ
สากล 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น เป็นกลไกที่ส่าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและ
ร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยส่านักงาน ป.ป.ช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท่าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต กับสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหาร
ส่วนต่าบลแห่งประเทศไทย โดยได้ก่าหนดประเมินการผลการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยพิจารณาจากผลส่าเร็จของการด่าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การ
ปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ให้สัมฤทธิ์ผลและเป็นรูปธรรม 
 การจัดท่าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ่าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563 องคก์ารบริหารส่วนต่าบลมูโนะ ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต ข้อร้องเรียนต่างๆ จึงได้ก่าหนดจัดท่ากิจกรรม/
โครงการ/มาตรการป้องกันการทุจริตที่สนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตใน 4 มิต ิประกอบด้วย 
  มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของอปท. 
๗.๑ กิจกรรม/โครงการ/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ล าดับที ่ มิต ิ
จ านวน 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ 27 ๒๗๐,๐๐๐  
2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 36 ๑๘,๐๐๐  
3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 33 274,๐๐๐  
4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
20 ๑๖๐,๐๐๐  

 รวม 116 ๗22,๐๐๐  

 

 



-12- 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2563 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ 
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 
(1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

20,000.- สป. 

1.1.1 สร้างจิตส านึก 
และความตระหนักในการปฏบิัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีให้
บังเกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชน
ในทอ้งถิ่น 

(2) โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม - สป. 
(3) โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมในการ 
ป้องกันการทุจริต 

30,000.- 
 

สป. 

4) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจรยิธรรมแกผู่้บรหิาร
สมาชิกสภาและพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต่าบลมโูนะ 

50,000.- กศ. 

(๕) มาตรการในการจดัการกับเจ้าหน้าท่ีที่ไม่มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบตัิงานตามภารกิจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

- สป. 

(6) กิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ถ่ายทอดพฤติกรรมการท่างานท่ีดี มีคุณธรรมและ
ซื่อสัตยส์ุจรติภายในหน่วยงาน 

- สป. 

(7) กิจกรรมการสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหน้าที ่

- สป. 

(8) มาตรการไม่ใช้ต่าแหน่งหน้าทีห่รืออ่านาจหน้าท่ี
ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนและบุคคลใกล้ชิด 

- สป. 

 1.1.๒ สร้างจิตส านึก 
และความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1.1.2  
(1) มาตรการ“ส่งเสรมิการปฏิบัตงิานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต่าบลมโูนะ” 

- สป. 

(2) มาตรการ “การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ” 

- สป. 

๓) มาตรการ “ปรับปรุงมาตรฐานประมวลจริยธรรม
และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

- สป. 

 1.1.๓ สร้างจิตส านึก 
และความตระหนักที่จะไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.1.3  
(1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- สป. 

(2) มาตรการ “จัดท่าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน” 

- สป. 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2562 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

  (3) มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ 
เกี่ยวกับ Conflict of  Interest” 

- สป. 

(4) มาตรการ  “การปรับปรุงขั้นตอน แนวทาง 
การปฏิบัติงานตามภารกิจเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน” 

- สป. 

(5) กิจกรรมการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ปปช.     
ม.100 และ 103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้าง
องค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงานให้บุคคลากรได้ทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจ 

- สป. 

(6) มาตรการ “เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรงุนโยบายและ
กระบวนการจดัการผลประโยชน์ทับซ้อน 

- สป. 

(7) มาตรการ   “วิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนท์ับซ้อน และ
รายงานผล ข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางแก้ไข
เสนอแก่ผู้บริหาร 

- สป. 

1.2 การสร้างจิตส านึก 
และความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1.2.1 
(1) โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาส่าหรับข้าราชการท้องถิ่น 

 
30,000.- 

 
สป. 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 

1.2.2 
(1) มาตรการ “เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม” 

- สป. 

(2) มาตรการ“ปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนาจิตส่านึก
สาธารณะ 

- สป. 

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกจิพอเพียง 

1.2.3 
(1) โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓๐,๐๐๐.- สป. 

(2) โครงการสนับสนุนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ๓๐,๐๐๐.- สป. 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 

1.3.1  
(1) กิจกรรมการสร้างภูมคิุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชน (กิจกรรม“โตไปไมโ่กง”) 

- กศ. 

(2) กิจกรรมนิทานคณุธรรมส่งเสรมิความคิด 
 ชีวิตไม่โกง 

- กศ. 

1.3.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

1.3.2 
(1) โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนต่าบลมูโนะ  (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

50,000.- สป. 
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 1.3.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1.3.3 
(1) โครงการพัฒนาคณุลักษณะดา้นจิตสาธารณะแก่
เด็กและเยาวชน 

 
30,000.- 

 
สป. 

มิติท่ี 1 รวม จ านวน 
6  กิจกรรม 

12 มาตรการ 
9  โครงการ 

270,000.-  

มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2563 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ

ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

2.1 
(1) กิจกรรมประกาศเจตจ่านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

 
- 

 
สป. 

(2) กิจกรรมประกาศเจตจ่านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน 

- สป. 

(3) มาตรการของผู้บริหารในการก่าหนดนโยบาย 
เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

- สป. 

2.2 มาตรการสร้าง 
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 
2.2.1สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน 

2.2.1 
(1) มาตรการการสรา้งความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

- สป. 

(2) มาตรการออกค่าสั่งมอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ 

- สป. 

(3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน” 

- สป. 

(4) กิจกรรมการรวมกุล่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใส 

- สป. 

(5) มาตรการการปฏิบัตตินของข้าราชการ 
เพือ่ป้องกันการทุจริต 

- สป. 

(6) มาตรการ “วิธีปฏิบัติในการรบัเงิน เรี่ยไร ขอรับ
บริจาค หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจา้หน้าท่ีอบต. 

- สป. 

 2.2.2 สร้างความโปร่งใสใน 
การบริหารการเงิน งบประมาณ 
การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ ์
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2.2.2  
(1) กิจกรรม“ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าป”ี 

 
- 

 
กค. 
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มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2563 หมายเหตุ 
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  (2) กิจกรรม“การพัฒนาแผนและกระบวนการ 
จัดซื้อ - จัดจ้าง” 

- กค. 

(3) กิจกรรม“สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ” 

- กค. 

(4) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้นการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 

- กค. 

(๕) กิจกรรมการ  วิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจดัจ้างและ
น่าผลการวิเคราะหม์าปรับปรุงการจัดซื้อใน
ปีงบประมาณถัดไป 

- กค. 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

2.2.3  
(1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย 
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ

- สป. 

(2) กิจกรรมจัดท่าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน 

- สป. 

(3) โครงการจา้งส่ารวจความพึงพอใจของผู้รับ 
บริการ 

13,000.- 
 

สป. 

(4) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ - ทส. 
(5) มาตรการ“ยกระดับคณุภาพการบริการ
ประชาชน” 

- ทส. 

(6) กิจกรรมการ  รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

- ทส. 

(7) กิจกรรมประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให ้
บริการประชาชนทางช่องทางต่าง ๆ 

- สป. 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
   2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ 
ที่ท าการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2.3.1  
(1) โครงการปรับปรุงกระบวน 
การท่างานหรือลดขั้นตอนการท่างานหรือการบริการ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 
- 

 
สป. 

(2) มาตรการจัดท่าคู่มือส่าหรับประชาชนเปิดเผย  
ณ ท่ีท่าการส่านักงานและเผยแพรใ่นระบบ
สารสนเทศ 

- ทส. 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการ 

2.3.2 
(1) มาตรการ “การมอบอ่านาจอนุมัติอนุญาตสั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ” 

 
- 

 
สป. 
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 แทนหรือการด าเนินการอื่นใด
ของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(2) มาตรการ “มอบอ่านาจของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

- สป. 

(3) มาตรการ “มอบอ่านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522” 

- กช 

(4) มาตรการ “การออกค่าสั่งมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนต่าบล ปลดัองค์การบริหารส่วน
ต่าบลและหัวหน้าส่วนราชการ” 

- สป. 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.4.1  
(1) โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต่าบลและ
พนักงานจ้างของอบต.มูโนะผู้มคีณุธรรม และ
จริยธรรมในการปฏิบัตริาชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 

 
๒,๕๐๐.- 

 
สป. 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 

2.4.2  
(1) โครงการยกย่องและเชดิชูเกียรติประชาชนผู้ม ี
จิตสาธารณะ 

 
๒,๕๐๐.- 

 
สป. 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
ที่ด ารงตนตามหลักหลักเศรษฐกจิ
พอเพียง 

2.4.3  
(1) โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัตติาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
- 

 
สป. 

 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลง
ระหว่างบุคลากรในองค์กรได้
ปฏิบัตหิน้าท่ีราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมและการบริหารราชการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.5.1  
(1) กิจกรรมการจัดท่าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ
ขององค์การบริหารส่วนต่าบลมูโนะ” 

 
- 

 
สป. 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ จังหวัด 
อ าเภอท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติ  ราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.5.2  
(1) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอสิระ” 

 
- 

 
สป. 

 (2) มาตรการ“ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่
ได้ด่าเนินการตามอ่านาจหน้าท่ี เพื่อการตรวจสอบ  
ควบคุม ดูแล การปฏิบตัิราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต่าบล” 

 
- 

 
สป. 



มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2563 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

  (๓) กิจกรรมการจัดท่าแผนปฏบิัตกิารป้องกันการ
ทุจริตของท้องถิ่น 

- สป. 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ี
ทีร่ับผิดชอบ ด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายกรณีมีเรื่องร้อง 
เรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิ
ชอบ 

2.5.3 
(1) มาตรการ“ด่าเนินการเกีย่วกับเรื่องร้องเรียน
กรณีมีบคุคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต่าบลมโูนะว่า
ทุจริตและปฏิบตัิราชการตามอ่านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ” 

 
- 

 
สป. 

(2) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผดิชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 

- สป. 

(3) มาตรการ “จัดท่าคู่มือการด่าเนินการทางวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น” 

- สป. 

มิติท่ี 2 รวม จ านวน  16   กิจกรรม  16 
มาตรการ   5  โครงการ 

18,000.-  

มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2563 หมายเหตุ 
   งบประมาณ 

(บาท) 
 

3. การส่ง 
เสริมบทบาท
และการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ทุกขั้นตอน 
3.3.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมลู 
ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

3.1.1  
(1) มาตรการ“ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสารของ
อบต.มูโนะ ให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

 
- 

 
สป. 

(2) กิจกรรมการออกระเบียบจดัตัง้ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของของอบต.มูโนะ” 

- สป. 

(3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัตติาม
พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 

- สป. 

(4) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการด่าเนิน 
งานตามภารกิจผ่านทางช่องทางต่าง ๆ 

- สป. 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
ค านวณราคากลาง รายงานผล
การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้ 

3.1.2  
(1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่สา่คัญและ
หลากหลาย” 

 
- 

 
สป. 
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  (2) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้น
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยส์ินของอบต.และ
การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

- กค. 

(3) มาตรการ “การประกาศวิธีการค่านวณราคา
กลางงานก่อสร้างขององค์การบรหิารส่วนต่าบล 
มูโนะ(กองช่าง)” 

- กช. 

(๔) กิจกรรมประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพสัดุ
หรือการจดัซื้อจัดจ้างประจ่าปีและผลการจัดซื้อจดั
จ้าง 

- กค. 

3.1.3 มกีารปิดประกาศเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบติั
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 

3.1.3  
(1) มาตรการ“จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารของอบต.มูโนะ” 

- สป. 

(2) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 209,000.- สป. 
(3) โครงการ อบต.เคลื่อนที ่ 20,000.- สป. 

3.2 การรับฟังความคิดเห็นการ
รับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกขข์องประชาชน 
3.2.1 มกีระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในการ
ด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะ
มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

3.2.1  
(1) โครงการจดัประชาคมแผนชุมชน 

 
- 

 
สป. 

(2) โครงการอบรมให้ความรู้เครือข่ายแผนชุมชน
หมู่บ้าน 

- สป. 

(3) มาตรการ “จัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าท่ีรับผดิชอบ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต อบต.” 

- สป. 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้โดยสะดวก 

3.2.2  
(1) มาตรการ“ก่าหนดช่องทางการร้องเรียนและ
ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องรอ้งเรียน” 

 
- 

 
สป. 

(2) กิจกรรมพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนและกลไกในการตรวจสอบ 

- สป. 

(3) กิจกรรมการประกาศเผยแพร/่กระบวนการเรื่อง
ขั้นตอนร้องเรียน 

- สป. 

3.2.3 มรีายงานหรือแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผล
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

3.2.3  
(1) มาตรการ“แก้ไขเหตุเดือดร้อนร่าคาญด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” 

 
- 

 
สธ. 

(2) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให ้
ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์รับทราบ 

- สป. 

(3) มาตรการ “ก่าหนดช่องทางการร้องเรยีนร้อง
ทุกข์เรื่องท่ัวไปและเรื่องจัดซื้อจดัจ้าง” 

- สป. 
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  (4) มาตรการ “ออกค่าสั่งผู้รับผดิชอบ 
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องท่ัวไปและเรื่องจัดซื้อ 
จัดจ้าง” 

- สป. 

(5) กิจกรรมการรายงานผลการดา่เนินการเรื่อง
ร้องเรียนจดัซื้อจัดจ้าง ให้ผูร้้องทราบ 

- สป. 

(6) มาตรการ “จัดตั้งศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการ
ทุจริตคอรร์ัปชั่นให้มีระบบการแจง้เบาะแสการทุจริต
และระบบการคุม้ครองผู้ใหเ้บาะแสการทุจริตของ
หน่วยงาน” 

- สป. 

 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณ 

3.3.1 
(1) มาตรการ“แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท่าแผนพัฒนาอบต.มูโนะ” 

- สป. 

(2) มาตรการ“การประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตา่บลประจ่าป”ี 

- สป. 

(3) มาตรการ “การส่งเสริมและสนับสนุนการจดัท่า
แผนชุมชน” 

- สป. 

(4) กิจกรรมการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะ 
กรรมการในการด่าเนินงานต่างๆ 

- สป. 

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

3.3.2  
(1) มาตรการ“แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 

 
- 

 
กค. 

(2) กิจกรรมการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะ 
กรรมการฯ ในการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

- กค. 

3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3.3.3  
(1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของอบต.มูโนะ 

 
- 

 
สป. 

 (2) มาตรการ “แต่งตั้งประชาชนเป็นกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอบต.” 

- สป. 

(3) มาตรการ“ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมิน 
ผลการปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต่าบล 
มูโนะ” 

- สป. 

(4) กิจกรรรมการส่ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในการจัดท่าโครงการต่างๆ และรายงาน 
ผลน่าเสนอให้ผู้บริหารทราบ 

- สป. 

มิติท่ี 3 รวม จ านวน 12 กิจกรรม 16 มาตรการ  5  โครงการ 274,000.-  
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4.การเสรมิ 
สร้างและปรับ 
ปรุงกลไกใน 
การตรวจสอบ 
การปฏิบัติ
ราชการของ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการตรวจ 
เงินแผ่นดินก าหนด 
4.1.1 มกีารจัดท าและรายงาน
การจัดท าระบบควบคุมภายในให้
ผู้ก ากับดูแล 

4.1.1  
(1) โครงการจดัท่าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ่าปี งบประมาณ 

- สป. 

(2) โครงการจดัท่ารายงานการควบคุมภายใน - สป. 

4.1.2 มีการติดตามประเมิน
ระบบควบคุมภายใน โดย
ด าเนินการให้มีการจัดท า
แผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคมุภายในให้ 
ผู้ก ากับดูแล 

4.1.2  
(1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

- สป. 

(2) มาตรการ“ติดตามประเมินผลระบบควบคมุ 
ภายใน” 

- สป. 

4.2 การสนับสนุนให้ 
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบการปฏบิัติหรือการ
บริหารราชการตามช่องทางท่ี
สามารถด าเนินการได้ 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

4.2.1 
(1) มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบก่ากับดูแลการบรหิารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้งการโอนย้าย” 

 
- 

 
สป. 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล   
การบริหารงบประมาณการรับ - 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของราชการ 

4.2.2  
(1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้  จ่ายเงินให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 

 
- 

 
กค. 

(2) กิจกรรมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ 
ตรวจสอบการรับการจ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต่าบลมโูนะ 

- กค. 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล   
การจัดหาพัสด ุ

4.2.3  
(1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจดัจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 

 
- 

 
กค. 

(2) โครงการการอบรมใหค้วามรู้แก่กรรมการตรวจ
การจ้าง 

- กค. 

(3) มาตรการ “จัดท่าประกาศรายงานผลการด่าเนิน
โครงการทุกข้ันตอนให้ประชาชนได้ทราบและตาม
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้” 

- กค. 

 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชกิสภา 

4.3.1  
(1) โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายประจ่าป ี

 
30,000.- 

 
สป. 
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 ท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้ 

(๒) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

30,000.- สป. 

(๓) กิจกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

100,000.- สป. 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏบิัติงานของ 
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

4.3.2  
(1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 
- 

 
สป. 

(2) กิจกรรมการมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต่าบล 

- สป. 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ 
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มกีารด าเนิน 
การเฝ้าระวังการทจุริต 

4.4.1  
(1) มาตรการ“เฝ้าระวังการคอร์รปัช่ันโดยภาค
ประชาชน” 

 
- 

 
สป. 

(2) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

- สป. 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

4.4.2 
(1) มาตรการ“การส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายดา้น
การป้องกันการทุจริต” 

- สป. 

(2) กิจกรรมเครือข่ายชาวตา่บลมโูนะร่วมใจต้าน
ทุจริต 

- สป. 

(3) โครงการชาวมโูนะร่วมใจเดินรณรงค์วันต่อตา้น
คอร์รัปชันสากล 

- สป. 

มิติท่ี 4 รวม จ านวน 6 มาตรการ 8 กิจกรรม 5 โครงการ 30,000.-  
 
 
 

  
 
              ลงช่ือ                             ผู้อนุมัติ 
                           (นายรอปา  อีซอ) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลมโูนะ 
 
 
 

 

 


