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คำนำ 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ  
ต่างๆ ที ่ค้นหาต้นตอที ่แท้จริงได้ยาก ความเสี ่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการทุจริต คือ                
การแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนง 
ของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล  

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร       จะช่วยให้เป็นหลักประกัน 
ในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต  หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะ
ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน  หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการ
นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น  ส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด  

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเฉลียง          เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีบทบาทในการ  
ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล         โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ   ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ  บริหารงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ ทุจริต ประพฤติมิชอบได้  

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเฉลียง  จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น  
เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตใน     

องค์กรได้   ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต    ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต  
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร   ทั้งนี้การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา
ใช้ในองค์กร  จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบ
กับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน  หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะ เป็นความ
เสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้  
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด  

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ  
ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง  
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้ และยอมรับ
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น ลักษณะก ากับติดตาม
ความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision  
 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2013  

(Committeeof Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ มา
ตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  17 หลักการ
ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1   สภาพแวดล้อมการควบคุม(Control Environment)  
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล หลักการที่ 3 
คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ 2    การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
หลักการที่ 6 กำหนดเป้าหมายชัดเจน  
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  
 
 



องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities)  
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication)  
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ  
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้  
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการ    
                  ควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ    
                   เหมาะสม  

ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present &  
Function (มีอยู่จริงและนำไปปฏิบัติได้)   อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุม ภายใน
มีประสิทธิผล  
 
4.  องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต   

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน  
หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุม 
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อนและ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตาม 
 
 

                                                
 
 
5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหน่วยงานที่มี ภารกิจให้บริการ

ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558)  

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ 



          
 
6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การะบุความเสี่ยง  
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
5. แผนบริหารความเสี่ยง  
6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง  
8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง  
9. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
 

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง  
เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ  

พฤติการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต  การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำ เป็น
ของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ที่มีประสิทธิภาพ  
 
1.การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

❑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต(เฉพาะหน่วยงานที่มี 
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
ทางราชการ พ.ศ. 2558) ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ 
ให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทาง
ราชการ พ.ศ. 2558)  

❑   ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 



 
           ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 
 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการ ทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว) 
Unknow Factor (ยังไม่เคยเกิดข้ึน) 

Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว) 
Unknow Factor (ยังไม่เคยเกิดข้ึน) 

เจ้าหน้าที่มีการทุจริตการใช้ จ่ายเงิน
งบประมาณไม่เป็นไปตาม วัตถุ 
ประสงค์ของโครงการหรือมี การนำ
เงินงบประมาณไปใช้ ประโยชน์
ส่วนตัว 

  
 
                             √ 



๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้     

  สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับตำ 
  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง 

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
  สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายฝ่าย ภายใน         

องค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม 
 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่ รู้จักไม่

สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการ 
ตรวจสอบการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 

 √   

 

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  
3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง  

ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก  
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ  

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/     
           เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง  
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/   
           เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง  
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้  



ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจำเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

3 2 1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น x รุนแรง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน 
ระหว่างการตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพิจารณาในการ 
เสนอขออนุมัติโครงการและ 
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

2 2 4 

 

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน 
ระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา 
ในการเสนอขออนุมัติโครงการและ 
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

2 

 

 

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1  2  3 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน 
ระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐานประกอบการ 
พิจารณาในการเสนอขออนุมัติ 
โครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

  × 

 

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
  ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทาง
การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม  

พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงานองค์กร แต่
ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  

 
 
 



ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

คุณภาพการ 
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
ในระหว่างการตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพิจารณาในการ 
เสนอขออนุมัติโครงการและ 
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

อ่อน √   



5. แผนบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
ที่เก่ียวข้องกับการ 
การใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณไม่เป็นไป
ตาม วัตถุประสงค์ของ 
โครงการหรือมีการ 
นำเงินงบประมาณ ไป
ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ 
ผลประโยชน์ในระหว่าง
การตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานประกอบการ 
พิจารณาในการเสนอ 
ขออนุมัติโครงการและ 
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ       
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น 
ระหว่างการตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานประกอบการ 
พิจารณาในการเสนอ 
ขออนุมัติโครงการและ 
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

- กำหนดให้ผู้บริหาร และข้าราชการทุกระดับ 
พนักงานจ้าง อบต.เฉลียง ปฏิบัติหน้าที่ ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส และไม่กระทำ
การใดๆ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง
และบุคคลที่เก่ียวโยงกันรวมถึงต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย และตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้อง หรือ
ดำเนินการ หรือสนับสนุนหรือยอมรับการ ให้
สินบน หรือการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและทุก 
กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล เพ่ือประโยชน์ต่อ 
ตนเองและบุคคลที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อม รวมถึงการควบคุม การบริจาค 
เพ่ือการกุศลการให้ของขวัญ และการสนับสนุน 
กิจกรรมต่างๆ ต้องมีความโปร่งใส ไม่มีเจตนา 
เพ่ือโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือภาคเอกชน 
ดำเนินการที่ไม่เหมาะสม โดยครอบคลุมทุก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้การสนับสนุน 
หรือส่งเสริมผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียหรือ 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนที่ดำเนินธุรกิจกับ อบต.เฉลียง   
ให้มีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกันกับ อบต. เฉลียง 
เพ่ือให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบาย ที่กำหนด 

ต.ค. 2563 
ถึง 

ก.ย. 2564 

อบต.เฉลียง 

 



 
 

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

   ทั้งนีก้ำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง ด้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการ ปฏิบัติงานที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น และกำหนด 
ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตาม นโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ โดยถือ เป็นส่วน
หนึ่งของแผนตรวจสอบภายในโดยคณะ 
กรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความ 
ครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและสอบทาน
การประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่า 
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมีความ 
เพียงพอและมีประสิทธิผลและมีการรายงานผล 
การสอบทานต่อผู้บริหาร อบต.เฉลียง นอกจากนี้
กำหนดให้มีการทบทวนแนวทาง ปฏิบัติและข้อ 
กำหนดในการดำเนินการอย่าง สม่ำเสมอ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของระเบียบ 
ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย 

  

 

 

                            

(นางสาวสมิตรา    รอดกระโทก)    (นางสาวชุดาภา  สังฆะมณี)   (นายวิเชียร    วัฒนาประชากุล) 
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เฉลียง        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 



 
 


