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ค าน า 

 
 
     การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้า
ส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การ
น าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการ
ขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กร
อ่ืน หรือจากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า 
  องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์   ได้จัดท ารายงานการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ  2564  รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  ตามมาตรการฯ จากรายงานการ
ประเมินความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 2564  เพ่ือเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและเป็นการป้องกันการทุจริต
ต่อไป 

 
 

       องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์        เมษายน  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
                 หน้า 

 
๑.  ประเด็นความเสี่ยงท่ีจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง    1 
 

2.  ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ 2564   
2.1  กรณีการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวหรือน าไปให้พวกพ้องใช้ 2 
2.2  กรณีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบ 
       หรือชนะการประมูล       5 
2.3  กรณีการรับผลประโยชน์ต่างๆหรือสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ 
       ให้กับบุคคลภายนอก       9 
 

3. ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการด าเนินการเพื่อจัดการ 
     ความเสี่ยงการทุจริต         13 
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  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  23 มกราคม 2561  เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้
ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  โดยแนวทางการประเมินและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบผลการประเมิน 
แนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
โดยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้ก าหนดให้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและเกิดการป้องกันประเด็นเสี่ยงหรือช่องทางที่
อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต  และสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์  ซึ่งเมื่อหน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ก็จะท าให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด 
     องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์   ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment-ITA)  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4  
ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐ  โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ 
  ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖4  ได้ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดย
ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้ก าหนดให้
หน่วยงานภาครัฐ  ด าเนินการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต และด าเนินกิจกรรมหรือการด าเนินการที่
สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
ประเด็นความเสี่ยงที่จะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

  จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  2564  องค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์  ได้มีการก าหนดประเด็นความเสี่ยงที่จะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง  ไว้จ านวน  3  ประเด็น  
ดังนี้   

1. การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวหรือน าไปให้พวกพ้องใช้ 
2. การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
3. การรับผลประโยชน์ต่างๆหรือสินบนเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลภายนอก 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์   ได้จัดท ารายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ  2564  รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  ตามมาตรการฯ จากรายงานการ
ประเมินความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 2564  เพ่ือเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและเป็นการป้องกันการทุจริต  
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

--------------------------------------- 
 

    2.1  กรณีการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวหรือน าไปให้พวกพ้องใช้ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวหรือน าไปให้พวกพ้องใช้ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ 
จะเกิดขึ้น 

บุคลากรในหน่วยงานน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวหรือน าไปให้
พวกพ้องใช้ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด 
การทุจริต 

1. ผู้บังคับบัญชามีการก ากับดูแลตรวจสอบ และควบคุมอย่างใกล้ชิด 
2. หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
    และชัดเจน 
3. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
    แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

ระดับความเสี่ยง กลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง 
 
 
 

 

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

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

1. ผู้บังคับบัญชาได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  เพื่อตรวจติดตามผล 
    การด าเนินการตามมาตรการ พร้อมก าชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้ดูแล  
    และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามระเบียบ  
    กฎหมายฯ  
2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระเบียบ กฎหมาย คู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
    การใช้ทรัพยส์ินของราชการ  ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ และ 
    ถือปฏิบัติ 
3. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติ 
    งานแก่บุคลากรในหน่วยงาน  เช่น   มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม  
    อบต.มุจลินท์ “สุจริต โปรง่ใส องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ใส 
    สะอาด”, นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพ่ือป้องกันการทุจริตและ 
    ประพฤติมิชอบ 

ตัวช้ีวัด 
จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
หรือน าไปให้พวกพ้องใช้ 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางรัชนีย์  พุ่มบานเย็น   ผู้อ านวยการกองคลัง 
สังกัด กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
วัน/เดือน/ปี  ท่ีรายงาน 19  เมษายน  2564 
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- ผู้บังคับบัญชาได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  เพื่อตรวจติดตามผลการด าเนินการตาม 
มาตรการ  พร้อมก าชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็น 
ไปตามระเบียบ กฎหมายฯ  
 

 
 

- มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมาย คู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ 
ราชการ  ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ผ่านทางช่องต่างๆ  เช่น บันทึกข้อความแจ้ง  
เวียนเอกสาร, ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน, เว็บไซต์ของหน่วยงานฯลฯ 
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- ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน   
เช่น   มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม อบต.มุจลินท์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
ใสสะอาด”, นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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    2.  กรณีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อ 
ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ 
จะเกิดขึ้น 

บุคลากรในหน่วยงานมีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ 
ที่เอ้ือประโยชน์กับพวกพ้อง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด 
การทุจริต 

1. มีการคัดเลือกคณะกรรมการจัดท า TOR ที่มีความเป็นกลาง  
2.จัดให้มีการอบรม/เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
   กับการจัดซื้อครุภัณฑ์รวมถึงบทลงโทษกรณีท าผิดระเบียบฯลฯ 
3. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
    แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

ระดับความเสี่ยง สูง 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 

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

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

1. ไมมี่การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า TOR  เนื่องจากยังไม่มีการ 
    จัดซื้อครุภัณฑ์ 
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ 
3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ 
    ครุภัณฑ์รวมถึงบทลงโทษกรณีท าผิดระเบียบฯ  เช่น  พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ,  
    บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ , เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
   การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฯลฯ 
4. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
    แก่บุคลากรในหน่วยงาน  เช่น   มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม อบต. 
    มุจลินท์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ใสสะอาด”,   
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตัวช้ีวัด 
จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ท่ี
จัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางรัชนีย์  พุ่มบานเย็น   ผู้อ านวยการกองคลัง 
สังกัด กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
วัน/เดือน/ปี  ท่ีรายงาน 19  เมษายน  2564 
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- จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ 
 

 
 
 

  - มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ รวมถึงบทลงโทษ 
กรณีท าผิดระเบียบฯ เช่น พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ,บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์, เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  เป็นต้น ผ่านทางช่องต่างๆ เช่น บันทึกข้อความ
แจ้งเวียนเอกสาร , ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน , เว็บไซต์ของหน่วยงาน ฯลฯ 
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        - ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน   
เช่น  มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม อบต.มุจลินท์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ใส
สะอาด”,  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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    2.3  กรณีการรับผลประโยชน์ต่างๆหรือสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลภายนอก 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การรับผลประโยชน์ต่างๆหรือสินบน 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การรับผลประโยชน์ต่างๆหรือสินบนเพื่อเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลภายนอก 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ 
จะเกิดขึ้น 

บุคลากรในหน่วยงานมีการรับผลประโยชน์ต่างๆหรือสินบนเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับบุคคลภายนอก  ในการอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ  
เช่น  การแซงคิวเพ่ือรับบริการจากเจ้าหน้าที่  เป็นต้น 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด 
การทุจริต 

1. ผู้บังคับบัญชามีการก ากับดูแลตรวจสอบ และควบคุมอย่างใกล้ชิด 
2. หน่วยงานจัดท าคู่มือหรือมีมาตรการป้องกันการรับสินบนที่ถูกต้อง 
    และชัดเจน 
3. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
    แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง 
 
 
 

 

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

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

1. ผู้บังคับบัญชาได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  เพ่ือก าชับให้ปฏิบัติ 
    ตามมาตรการและคู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  และหากผู้ใดพบเห็น 
    พฤติกรรมการรับผลประโยชน์ต่างๆหรือสินบนของเจ้าหน้าที่คนใดให้ 
    รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที   
2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ 
    ทับซ้อน  ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ และส่งเสริมการ 
    ใช้บัตรคิวในการให้บริการประชาชน 
3. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติ 
    งานแก่บุคลากรในหน่วยงาน  เช่น  มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม    
    อบต.มุจลินท์ “สุจริต โปรง่ใส องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ใส 
    สะอาด”, นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพ่ือป้องกันการทุจริตและ    
    ประพฤติมิชอบ ฯลฯ 
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ต่างๆหรือสินบนเพื่อเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับบุคคลภายนอก 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางเสาวลักษณ์  ปาลวัฒน์   หัวหน้าส านักปลัด 
สังกัด ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
วัน/เดือน/ปี  ท่ีรายงาน 19  เมษายน  2564 
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- ผู้บังคับบัญชาได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  เพ่ือก าชับให้ปฏิบัติตามมาตรการและคู่มือ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  หากผู้ใดพบเห็นพฤติกรรมการรับผลประโยชน์ต่างๆหรือสินบนของเจ้าหน้าที่ 
คนใดให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที   
 

 
 

 
 
 
 

        -ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้บุคลากร 
        ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ  และส่งเสริมการใช้บัตรคิวในการให้บริการประชาชน 
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         - ก าหนดให้ใช้บัตรคิวในการให้บริการประชาชน 
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- ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน  
เช่น  มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม อบต.มุจลินท์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ใส
สะอาด”, นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯลฯ 
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3. ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
     

 จากการตรวจติดตามผลการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  
2564  รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  จะเห็นได้ว่าบุคลากรในหน่วยงานมีความกระตือรือร้น
และให้ความส าคัญในการด าเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่  ตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่ได้
ก าหนดไว้มากขึ้น  และยังไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้  แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานยังคงต้องมี
มาตรการเฝ้าระวังและติดตามการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือรักษามาตรฐานการ
ด าเนินการ ตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นต่อไป   
 
 

 
--------------------------------------- 

  


