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ค ำน ำ 

  เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทำงลบ ซึ่งปัญหำมำจำกสำเหตุ
ต่ำงๆที่ค้นหำต้นตอที่แท้จริงได้ยำก  ควำมเสี่ยงจึงจ ำเป็นต้องคิดล่วงหน้ำเสมอ กำรป้องกันกำรทุจริต คือกำร
แก้ปัญหำกำรทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำส่วนรำชกำร และเป็นเจตจ ำนงของทุก
องค์กรที่ร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวำระเร่งด่วนของรัฐบำล 

  กำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงมำใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้
ว่ำกำรด ำเนินกำรขององค์กรจะไม่มีกำรทุจริต หรือในกรณีที่พบกำรทุจริตที่ไม่คำดคิด โอกำสที่จะประสบกับ
ปัญหำน้อยกว่ำองค์กรอ่ืน หรือหำกเกิดควำมเสียหำยขึ้นก็จะเป็นควำมเสียหำยที่น้อยกว่ำองค์กรที่ไม่กำรน ำ
เครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตมำใช้ เพรำะได้มีกำรเตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรปฏิบัติงำนประจ ำ ซึ่งไม่ใช่กำรเพ่ิมภำรระงำนแต่อย่ำงใด 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโพ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบำทในกำร
ขับเคลื่อนหน่วยงำนภำครัฐให้บริหำรงำนภำยใต้กรอบธรรมภิบำล โดยกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตจะเป็น
เครื่องมือหนึ่งในกำรขับเคลื่อนธรรมภิบำลเพ่ือลดปัญหำกำรทุจริตภำครัฐ ตำมค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 2557 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติ มิชอบที่ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ โดยมุ้งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำร
บริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดกำร
ทุจริตประพฤติ มิชอบให้ 
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1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตสำมำรถจะช่วยลดควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้น กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต กำรออกแบบและกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสมจะช่วยลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต ตลอดจนกำรสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ให้แก่บุคลำกรขององค์กรถือเป็นกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ กำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงมำใช้ใน
องค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่ำ กำรด ำเนินกำรขององค์กรจะไม่มีกำรทุจริตหรือในกรณีที่พบ
กับกำรทุจริตที่ไม่คำดคิดโอกำสที่จะประสบกับปัญหำน้อยกว่ำองค์กรอ่ืน หรือหำกเกิดควำมเสียหำยขึ้นก็จะเป็น
ควำมเสียหำยที่น้อยกว่ำองค์กรที่ไม่มีกำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงมำใช้เพรำะได้มีกำรเตรียมกำรป้องกัน
ล่วงหน้ำไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนประจ ำ ซึ่งไม่ใช้กำรเพ่ิมภำรระงำนแต่อย่ำงใด 
  วัตถุประสงค์หลักของกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐมีมำตรกำร
ระบบ หรือแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต ซึ่งเป็น
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภำพต่อไป 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
  กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็นกำรท ำงำนในลักษณะที่ทุกภำคภำระงำนต้องประเมินควำม
เสี่ยงก่อนปฏิบัติงำนทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมกำรตอบโต้ควำมเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงำนหลักภำรำนปกติของ
กำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงล่วงหน้ำจำกทุกภำระงำนร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของควำมรับผิดชอบปกติที่มีกำรรับรู้
และยอมรับจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น ำส่งงำนให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนกำรตรวจสอบภำยในจะเป็น
ลักษณะก ำกับติดตำมควำมเสี่ยงเป็นกำรสอบทำนเป็น Post-Decision 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  กรอบตำมหลักของ กำรควบคุมภำยในองค์กร ตำมำตรฐำน COSO  (Committee of 
Sponsoring Organizations ) ซึ่ งมำตรฐำน COSO เป็นมำตรฐำนที่ ได้รับกำรยอม  ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ 17 หลักกำร ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment) 
  หลักกำรที่ 1 องค์กรยึดหลักควำมซื่อตรงและจริยธรรม 
  หลักกำรที่ 2 คณะกรรมกำรแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อกำรก ำหับดูแล 
  หลักกำรที่ 3 คณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร มีอ ำนำจกำรสั่งกำรชัดเจน 
  หลักกำรที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษำไว้ และจูงใจพนักงำน 
  หลักกำรที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต ำแหน่งรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน 
 องค์ประกอบที่ 2 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลักกำรที่ 6 ก ำหนดเป้ำหมำยชัดเจน 
  หลักกำรที่ 7 ระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงอย่ำงครอบคลุม 
  หลักกำรที่ 8 พิจำรณำโอกำสที่จะเกิดก่ีทุจริต 
  หลักกำรที่ 9 ระบุและประเมินควำมเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อกำรควบคุมภำยใน 
 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) 
  หลักกำรที่ 10 ควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  หลักกำรที่ 11 พัฒนำระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรควบคุม 
  หลักกำรที่ 12 ควบคุมให้นโยบำยสำมำรถปฏิบัติได้ 
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 องค์ประกอบที่ 4 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) 
  หลักกำรที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภำพ 
  หลักกำรที่ 14 มีกำรสื่อสำรข้อมูลภำยในองค์กร ให้กำรควบคุมภำยในด ำเนินต่อไปได้ 
  หลักกำรที่ 15 มีกำรสื่อสำรกับหน่วยงำนภำยนอก ในประเด็นที่อำจกระทบต่อกำรควบคุม
  ภำยใน 
 องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมกำรก ำกับติดตำมและประเมินผล (Monitoring Activities) 
  หลักกำรที่ 16 ติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
  หลักกำรที่ 17 ประเมินและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในทันเวลำและเหมำะสม 
 ทั้งนี้ องค์ปกระกอบกำรควบคุมภำยในแต่ละองค์ประกอบและหลักกำรจะต้อง Present & Function 
(มีอยู่จริงและน ำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท ำงำนอย่ำงสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท ำให้กำรควบคุมภำยในมี
ประสิทธิผล 

4. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง
กดดันหรือแรงจูงใจ Opportunityหรือ โอกำส ซึ่งเกิดจำกช่องโหว่ของระบบต่ำงๆ คุณภำพกำรควบคุมก ำกับ
ควบคุมภำยในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ กำรหำเหตุผลสนับสนุนกำรกระท ำตำมทฤษฎี
สำมเหลี่ยมกำรทุจริต (Fraud Triangle) 
 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโพ จะแบ่งควำมเสี่ยงออกเป็น 3 ด้ำน ดังนี้ 
 5.1 ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต (เฉพำะหน่วยงำนที่มีภำรกิจ
ให้บริกำรประชำชนอนุมัติ หรืออนุญำต ตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต
ของทำงรำชกำร พ.ศ.2558) 
 5.2 ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 
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 5.3 ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ภำครัฐ 
 

  

 

 

 

 

6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.กำรระบุควำมเสี่ยง 
  2.กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเสี่ยง 
  3.เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง 
  4.กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
  5.แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  เป็นกำรวิเครำะห์โดยเริ่มจำกกำรระบุควำมเสี่ยงจำกกระบวนงำนต่ำงๆ อธิบำยรูปแบบ
พฤติกำรณ์ เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต กำรวิเครำะห์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ กับระดับควำม
จ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง และกำรก ำหนดมำตรกำร/กิจกรรม/แนวทำง ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงของกำร
ด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโพ ที่มีประสิทธิภำพ 
 1.การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ด้ำน 
   ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต (เฉพำะหน่วยงำนที่มี
ภำรกิจให้บริกำรประชำชนอนุมัติ หรืออนุญำต ตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ
อนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558) 
    ควำมเสี่ยงกำรกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 
    ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรภำครัฐ   
ชื่อกระบวนงาน/งาน “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล.) (สายทางบ้านนางค า ศาลางาม – 
โรงเรียนบ้านบัว) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 14” 
 
 
 
 
 

กำรพิจำรณำอนุมัติ  อนุญำต 

กำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
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ตำรำงที่ 1 ตำรำงระบุควำมเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขั้นแล้ว) 

Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

เจ้ำหน้ำที่ร่วมกับผู้รับจ้ำง มีกำรลดปริมำณงำน เพ่ือ
ประหยัดงบประมำณในกำรก่อสร้ำง หรือมีกำรตรวจรับ
งำนไม่เป็นไปตำมรูปแบบรำยกำร 

  

 
 2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 ควำมหมำยของสถำนะควำมเสี่ยงตำมสีไฟจรำจร มีรำยละเอียด ดังนี้ 
  สถำนะสีเขียว : ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ 

  สถำนะสีเหลือ : ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง และสำมำรถใช้ควำมรอบคอบ 
     ระมัดระวังในระหว่ำงปฏิบัติงำน ตำมปกติควบคุมดูแลได้ 

  สถำนะสีส้ม  : ควำมเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงำนที่มีผู้เกี่ยวข้องหลำยคน หลำย
     หน่วยงำน ภำยในองค์กร มีหลำยขั้นตอน จนยำกต่อกำรควบคุม 
     หรือไม่มีอ ำนำจควบคุมข้ำมหน่วยงำนตำมหน้ำที่ปกติ 

  สถำนะสีแดง : ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก เป็นกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับ 
     บุคคลภำยนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่
     สำมำรถก ำกับติดตำมได้อย่ำงใกล้ชิดหรืออย่ำงสม่ ำเสมอ 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงความเสี่ยง (แยกตามรายสี่ไฟจราจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
เจ้ ำหน้ ำที่ เ รี ยกรับผลประโยชน์ ใน
ระหว่ำงกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน 

 √   

 
 
 3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
 3.1 ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง 
  ระดับท่ี 3 หมำยถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนกำร และมีควำมเสี่ยงในกำรทุจริตสูง 
  ระดับท่ี 2 หมำยถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนกำร และมีควำมเสี่ยงในกำรทุจริตสูง 
  ระดับท่ี 1 หมำยถึง  เป็นขั้นตอนกำรรองของกระบวนกำร 
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 3.2 ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 
  ระดับที่ 3 หมำยถึง  มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงำนก ำกับดู/พันธมิตร/
        เครือข่ำย/ทำงกำรเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
  ระดับท่ี 2 หมำยถึง  มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงำนก ำกับดูแล/ 
        พันธมิตรเครือข่ำย/ทำงกำรเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
  ระดับท่ี 1 หมำยถึง  มีผลกระทบต่อกระบวนกำรภำยใน/กำรเรียนรู้/องค์ควำมรู้ 
 
ตำรำงที่ 3  SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้ำระวัง 2 มิติ 

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ระดับควำมจ ำเป็น
ของกำรเฝ้ำระวัง 

3 2 1 

ระดับควำมรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3 2 1 

ค่ำควำมเสี่ยงรวม 
จ ำเป็น x รุนแรง 

เจ้ำหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่ำง
กำรตรวจรับงำน ตรวจสอบเอกสำร 
หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ 

2 3 6 

 
 
3.1 ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง 

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

เจ้ำหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่ำงกำรตรวจ
รับงำนตรวจเอกสำร หลักฐำนประกอบกำร
พิจำรณำ 

3  

 
 
3.2 ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 1 2 3 
เจ้ำหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่ำงกำรตรวจรับงำน
ตรวจเอกสำร หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ 

  X 

 
 4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
 ระดับกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ดี  : จัดกำรได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดควำมเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน 
   องค์กรไม่มีผลเสียทำงกำรเงิน ไม่มีรำยจ่ำยเพิ่ม 
 พอใช้ : จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งยังจัดกำรไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบ
   ผลงำนองค์กร แต่ยอมรับไม่ได้ ไม่มีควำมเข้ำใจ 
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ตำรำงที่ 6 ตำงรำงแสดงกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต คุณภำพกำรจัดกำร ค่ำประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ค่ำควำมเสี่ยง
ระดับต่ ำ 

ค่ำควำมเสี่ยง
ระดับปำนกลำง 

ค่ำควำมเสี่ยง
ระดับสูง 

เจ้ำหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ใน
ร ะ ห ว่ ำ ง ก ำ ร ต ร ว จ รั บ ง ำ น 
ตรวจสอบเอกสำร  หลั กฐำน 
ประกอบกำรพิจำรณำ 

พอใช้    
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5.แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง กระบวนงาน 
รูปแบบ พฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ควำมเสี่ยงกำรทุจริต
เกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณไม่เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
หรือมีกำรน ำเงินงบประมำณ
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

เจ้ำหน้ำที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ในกำรตรวจรับ

งำน ตรวจสอบเอกสำร 
หลักฐำนประกอบกำร 

พิจำรณำในกำรเสนออนุมัติ
โครงกำรและงบประมำณที่

เกี่ยวข้อง 

เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ เ รี ย ก รั บ
ผลประโยชน์ในระหว่ำงกำร
ตรวจรั บ ง ำน  ตรวจสอบ
เ อ ก ส ำ ร  ห ลั ก ฐ ำ น
ประกอบกำรพิจำรณำในกำร
เสนอขออนุมัติโครงกำรและ
งบประมำณท่ีเกี่ยวข้อง 

ก ำหนดให้ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ 
รวมถึงลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโพ 
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส 
และไม่กระท ำกำรใดๆ เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์
เพ่ือตนเองและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันรวมถึงต้อง
ปฏิบัติตำมกฎหมำย และตำมนโยบำยด้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงเคร่งครัด ไม่เรียกร้อง หรือ
ด ำเนินกำร หรือสนับสนุน หรือยอมรับกำรให้
สินบน หรือกำรคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและทุก
กิจกรรมที่อยู่ภำยใต้กำรดูแล เพ่ือประโยชน์ต่อ
ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรือทำงอ้อม รวมถึงกำรควบคุม กำรบริจำคเพ่ือ
กำรกุศลกำรให้ของขวัญและกำรสนับสนุน
กิจกรรมต่ำงๆต้องมีควำมโปร่งใส ไม่มีเจตนำเพ่ือ
โน้มน้ำวให้เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐหรือภำคเอกชน
ด ำเนินกำรที่ไม่เหมำะสม โดยครอบคลุมทุก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้กำรสนับสนุน
หรื อส่ ง เสริ มผู้ รั บจ้ ำ ง  ผู้ มี ส่ วน ได้ เ สี ยหรื อ
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนที่ด ำเนินธุรกิจกับองค์กำรบริหำร
ส่ ว น ต ำ บ ล ก ร ะ โ พ  ใ ห้ มี แ น ว ท ำ ง ป ฏิ บั ติ
เช่นเดียวกันกับ- 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 อบต.กระโพ 
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5.แผนบริหำรควำมเสี่ยง (ต่อ) 
 

ควำมเสี่ยง กระบวนงำน รูปแบบ พฤติกำรณ์ 
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

มำตรกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโพ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
บรรลุตำมนโยบำยที่ก ำหนด ทั้งนี้ ก ำหนดให้มี
กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
ในกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่อำจก่อให้เกิดกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น และก ำหนดนโยบำยให้มีกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผน
ตรวจสอบภำยในโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
กำรสอบทำนควำมครบถ้ วน เ พียงพอของ
กระบวนกำรและสอบทำนกำรประเมินควำมเสี่ยง 
เ พ่ือให้มั่นใจว่ำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์ รัปชั่นนี้  โดยถือเป็นส่ วนหนึ่ งของแผน
ตรวจสอบภำยใน โดยมีกำรสอบทำนควำม
ครบถ้วนเพียงพอของกระบวนกำรและสอบสอบ
ทำนกำรประเมินควำมเสี่ยง  เพ่ือให้มั่นใจว่ำ
มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นมีควำม
เพียงพอและมีประสิทธิผลและมีรำยงำนผลกำร
สอบทำนต่อผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กระโพ นอกจำกนี้ก ำหนดให้มี 
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5.แผนบริหำรควำมเสี่ยง (ต่อ) 
 

ควำมเสี่ยง กระบวนงำน รูปแบบ พฤติกำรณ์ 
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

มำตรกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

   กำรทบทวนแนวทำงปฏิบัติและข้อก ำหนดในกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อก ำหนดของกฎหมำย 

  

 


