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องคการบริหารสวนตาํบลบางขันแตก 
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 



คํานํา 
เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซ่ึงปญหามาจากสาเหต ุ

ตางๆ ท่ีคนหาตนตอท่ีแทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสนอ การปองกันการทุจริต คือ  
การแกปญหาการทุจริตท่ีย่ังยืน ซ่ึงเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจํานงของ  
ทุกองคกรท่ีรวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล  

การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันใน 
ระดับหนึ่งไดวาการดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาส  
ท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวา องคกร
ท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว โดยใหเปน
สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด  

องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีบทบาทในการ 
ขับเคลื่อนหนวยงานภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเปน
เครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพ่ือลดปญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ 
แหงชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
ประพฤติ มิชอบท่ีกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ 
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ ทุจริต
ประพฤติ มิชอบได  

องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก จึงไดดําเนินการประเมินความเสี่ยงในองคกรข้ึน เพ่ือให
หนวยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิด การ
ทุจริตซ่ึงเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป  
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

1.วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได 

ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต
ใหแกบุคลากรขององคถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ท้ังนี้ การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา
ใชในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ี
พบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะ
เปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชเพราะไดมีการเตรียมการ
ปองกันลวงหนาไวโยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด 

วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรการ
ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซ่ึงเปน
มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะท่ีทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยง
กอนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ
การเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมีการรับรู
และยอมรับจากผูท่ีเก่ียวของ (ผูนําสงงานให) เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปน
ลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision 
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committeeof 
Sponsoring Organizations 2013) ซ่ึงมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออก
ประกาศใชเมื่อป 1992 สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการดังนี ้

องคประกอบท่ี 1 สภาพแวดลอมการควบคุม(Control Environment) 
หลักการท่ี 1 องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการท่ี 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล 
หลักการท่ี 3 คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน 
หลักการท่ี 4 องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน 
หลักการท่ี 5 องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) 
หลักการท่ี 6 กําหนดเปาหมายชัดเจน 
หลักการท่ี 7 ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม 
หลักการท่ี 8 พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
หลักการท่ี 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบตอการควบคุมภายใน 
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องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities) 
หลักการท่ี 10 ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
หลักการท่ี 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใชในการควบคุม 
หลักการท่ี 12 ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 

องคประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication) 
หลักการท่ี 13 องคกรขอมูลท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ 
หลักการท่ี 14 มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได 
หลักการท่ี 15 มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบตอการ
ควบคุมภายใน 

องคประกอบท่ี 5 กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities) 
หลักการท่ี 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการท่ี 17 ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและ
เหมาะสม 

ท้ังนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present & 
Function (มีอยูจริงและนําไปปฏิบัติได) อีกท้ังทํางานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทําใหการควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล 
4. องคประกอบท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

องคประกอบหรือปจจัยที่นําไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน
หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุมกํากับควบคุม
ภายในขององคกรมีจุดออนและ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก จะแบงความเสี่ยงออกเปน 3 ดาน ดังนี ้
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหนวยงานท่ีม ี

ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา 
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
  5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ 
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6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี ้
1. การระบุความเสี่ยง 
2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 
3. เมทริกสระดับความเสี่ยง 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
5. แผนบริหารความเสี่ยง 
6. การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
7. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 
8. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 
9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

วิธีวิเคราะหความเสี่ยง  
เปนการวิเคราะหโดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานตางๆ อธิบายรูปแบบ

พฤติการณ เหตุการณความเสี่ยงตอการทุจริต การวิเคราะหระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ
จําเปนของการเฝาระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการปองกันความเสี่ยงของการ
ดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกท่ีมีประสิทธิภาพ  
1.การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน  

 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี
ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
ชื่อกระบวนงาน/งาน การดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส/ความเสี่ยงการ 
ทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor 

(เคยเกิดขึ้นแลว) 
Unknow Factor 
(ยังไมเคยเกิดขึ้น) 

เจาหนาท่ีมีการทุจริตการใช 
จายเงินงบประมาณไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการหรือมี
การนําเงินงบประมาณไปใช 
ประโยชนสวนตัว 
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2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 
  ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี ้

  สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา 
  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 
  สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคนหลายฝาย ภายใน

องคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม 
  สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของกับบุคคลภายนอกคนท่ีไม

รูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสม่ําเสมอ 
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนในระหวางการ
ตรวจสอบการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 

    

 

3. เมทริกสระดับความเสี่ยง 
3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

ระดับ 3 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
ระดับ 2 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตท่ีไมสูงมาก 
ระดับ 1 หมายถึง เปนขั้นตอนรองของกระบวนการ 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/

เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง 
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/

เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับไมรุนแรง 
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู 
 

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง 2 มิติ 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
ระดับความจําเปน 
ของการเฝาระวัง 

3 2 1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3 2 1 

คาความเสี่ยงรวม 
จําเปน x รุนแรง 

เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนใน
ระหวางการตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการพิจารณาในการ
เสนอขออนุมัติโครงการและ 
งบประมาณท่ีเก่ียวของ 

2 2 4 
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ตารางที่ 3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนใน
ระหวางการตรวจรับงาน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา
ในการเสนอขออนุมัติโครงการและ 
งบประมาณท่ีเก่ียวของ 

2 

 

 
ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนใน
ระหวางการตรวจรับงาน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานประกอบการ
พิจารณาในการเสนอขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณท่ีเก่ียวของ 

   

 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบงเปน 3 ระดับ ดังนี ้
ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร 

ไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 
พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบ 

ผลงานองคกร แตยอมรับได มีความเขาใจ 
ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง 

ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
คุณภาพการ

จัดการ 
 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง 

ระดับตํ่า 
คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
คาความเสี่ยง 

ระดับสูง 
เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน
ในระหวางการตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการพิจารณาในการ
เสนอขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณท่ีเก่ียวของ 

ดี    

5 



5. แผนบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยงดาน กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ
ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการดําเนินการปองกันการทุจริต ระยะเวลา 

ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ความเสี่ยงการทจุริตที่
เก่ียวของกับการการ
ใชจายเงินงบประมาณ
ไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของ
โครงการหรือมีการนํา
เงินงบประมาณไปใช
ประโยชนสวนตัว 

เจาหนาที่เรียกรับ
ผลประโยชนใน
ระหวางการตรวจรับ
งาน ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานประกอบการ 
พิจารณาในการเสนอ
ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณท่ีเก่ียวของ 

เจาหนาที่เรียกรับ 
ผลประโยชนในระหวาง 
การตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานประกอบการ 
พิจารณาในการเสนอ 
ขออนุมัติโครงการและ 
งบประมาณที่เก่ียวของ 

  1. ผูบริหารประกาศเจตจํานงสุจริตของ
ผู บ ริ หา รว า จะป ฏิบั ติ หน าที่ แ ละบ ริหา ร
หนวยงานอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. จัดทําประกาศมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงาน พ.ศ. 2564 ดังนี ้
  2.1 มาตรการในการเผยแพรข อมูลตอ
สาธารณะ 
  2.2 มาตรการใหผูที่มีสวนไดสวนเสียเขามามี
สวนรวม 
  2.3  มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการ
จัดซื้อจัดจาง 
  2.4 มาตรการจัดการขอรองเรียนการทุจริต 
  2.5 มาตรการปองกันการใหหรือรับสินบน 
  2.6 มาตรการปองกันการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
  2.7 มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 
3. ดํา เนินการตามมาตรการเพื่อส ง เส ริม
คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
พ.ศ. 2564 
4. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตหรือ
พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของ

ต.ค. 2563 
ถึง 

ก.ย. 2564 

หนวยงานใน
สังกัด อบต.
บางขันแตก 
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ความเสี่ยงดาน กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ
ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการดําเนินการปองกันการทุจริต ระยะเวลา 

ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

หนวยงาน (2561 - 2564)  
5. กํากับติดตามการดําเนินการปองกันการ
ทุจริตประจําปรอบ 6 เดือน (ต.ค. 2563 – 
มี.ค.2564) 
6. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและขอกําหนดใน
การดํ า เ นิ นการอย า งสม่ํ า เ สมอ  เ พ่ื อ ใ ห
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ 
ขอบังคบั และขอกําหนดของกฎหมาย 
7. จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินการตอเร่ือง
รองเรียนที่เก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน  
8. แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจง
เร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาที่ของหนวยงานผานทาง
ชองทางออนไลน 
9. จัดทําคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่
เจ าหน าที่ ของหน วยงานและเผยแพร ให
เจาหนาที่ในหนวยงานไดรับทราบและถือปฏิบัติ
เปนแนวทางเดียวกัน 
10. จัดทําคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติที่
ผูรับบริการหรือผูมาติดตอกับหนวยงานใชเปน
ขอมูล ในการขอรับบ ริการหรือติ ดตอ กับ
หนวยงานเพื่อใหทราบข้ันตอน ระยะเวลา และ
ลดดุลพินิจในการปฏิบัติ 
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ความเสี่ยงดาน กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ
ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการดําเนินการปองกันการทุจริต ระยะเวลา 

ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

      ทั้งนี้ กําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยง
ดานการทุจ ริตคอรรัปชั่ นในกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น 
และกําหนดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้ โดยถือ
เปนสวนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายในโดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความ
ครบถวนเพียงพอของกระบวนการและสอบ
ทานการประเมินความเสี่ยง เพ่ือใหมั่นใจวา
มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นมีความ
เพียงพอและมีประสิทธิผลและมีการรายงานผล
การสอบทานตอผูบริหาร อบต.บางขันแตก 
นอกจากนี้กําหนดใหมีการทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติและขอกําหนดในการดําเนินการอยาง
สม่ําเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของ
กฎหมาย 
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(นายวิษณุ  คชรัตน) 

นักทรัพยากรบคุคลปฏบิัติการ 

..................................... 
(นางสาวสรวีย  ตาเดอิน) 

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
รักษาราชการแทน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

........................................... 
(นายอภินันท  พัฒนาการพนิช) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 


