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คํานํา 
 
 

เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซ่ึงปญหามาจากสาเหตุ ตางๆ
ท่ีคนหาตนตอท่ีแทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสนอ การปองกันการทุจริต คือ การแกปญหา
การทุจริตท่ียั่งยืน ซ่ึงเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนสวนราชการ และเปนเจตจํานงของ ทุกองคกรท่ีรวม
ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล 

การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันใน ระดับ
หนึ่งได วาการดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม คาดคิดโอกาส ท่ีจะ
ประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวา องคกรท่ีไมมี
การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว โดยใหเปนสวน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด 

องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีบทบาทในการ ขับเคลื่อน
หนวยงานภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเปน เครื่องมือ
หนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพ่ือลดปญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ แหงชาติ ท่ี 
69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ประพฤติ มิชอบท่ี
กําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางงธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน และสงเสริม
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ ทุจริต ประพฤติ มิชอบได 
  องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว จึงไดดําเนินการประเมินความเสี่ยงในองคกรข้ึน เพ่ือให 
หนวยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิด การ 
ทุจริต ซ่ึงเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
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ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
 

1.วัตถุประสงคการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
  มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได 
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในท่ี 
เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต ให
แกบุคลากรขององคถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ท้ังนี้การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา ใช
ในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ี พบ
กับการทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปน
ความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชเพราะไดมีการเตรียมการ ปองกันล
วงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด 
  วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรการ 
ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซ่ึงเปน 
มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
 
2. การบริหารจัดการความเส่ียงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะท่ีทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยง
กอนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ 
การเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมีการรับรู 
และยอมรับจากผู ท่ีเก่ียวของ (ผูนําสงงานให  เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปน 
ลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision 
3. กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
  กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committeeof 
Sponsoring Organizations 2013) ซ่ึงมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออก 
ประกาศใชเม่ือป 1992 สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการดังนี้  
  องคประกอบท่ี 1 สภาพแวดลอมการควบคุม(Control Environment)  
   หลักการท่ี 1 องคกรยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม  
   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 
  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  องคประกอบการควบคุมภายในแต ละองคประกอบและหลักการจะตอง Present & 
Function (มีอยุจริงและนําไปปฏิบัติได  อีกท้ังทํางานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทําใหการควบคุม 
ภายในมีประสิทธิผล 
4. องคประกอบท่ีทําใหเกิดการทุจริต  
  องคประกอบหรือปจจัยท่ีนําปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน 
หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซ่ึงเกิดจากชองโหวของระบบตาง ๆ คุณภาพการควบคุมกํากับควบคุม 
ภายในขององคกรมีจุดออนและ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนนุการกระทําตาม 
 
 
 
 
 
 
 
5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว จะแบงความเสี่ยงออกเปน 3 ดาน ดังนี้  
 5.1 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจให
บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558)  
 5.2 ความเสี่ยงการการทุจรติในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  
 5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร
ภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใชอํานาจและตําแหนงหนานท่ี 

การใชจายงบประมาณและการบบริหารจดัการทรัพยากร 



6. ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 9 ข้ันตอน ดังนี้  
 1. การระบุความเสี่ยง  
 2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง  
 3. เมทริกสระดับความเสี่ยง  
 4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
 5. แผนบริหารความเสี่ยง  
 6. การจัดทํารายงานผลการเฝาระวงัความเสี่ยง  
 7. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง  
 8. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง  
 9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
วิธีวิเคราะหความเส่ียง 
  เปนการวิเคราะหโดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานตาง ๆ อธิบายรูปแบบ 
พฤติการณ เหตุการณความเสี่ยงตอการทุจริต  การวิเคราะหระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ
จําเปนของการเฝาระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการปองกันความเสี่ยงของการ 
ดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลเขาจาวท่ีมีประสิทธิภาพ  
1.การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน  
   ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี 
ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา 
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  
   ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของอํานาจการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ  
  ช่ือกระบวนงาน/งาน การดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2564    
 ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknow Factor) 
 

 
โอกาส/ความเสีย่งการ ทจุรติ 

ประเภทความเสีย่งการทจุรติ 

Know Factor 
(เคยเกิดข้ึนแลว  

Unknow Factor 
(ยังไมเคยเกิดข้ึน  

เจาหนาท่ีมีการทุจริตการใช จายเงินงบประมาณไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการหรือมีการนําเงินงบประมาณไปใชประ
โยชนสวนตัว 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
2. การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้  
  สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา 
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง 
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได  
  สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคนหลายฝาย ภายในองคกร 
มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม  
  สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมากเปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของกับบุคคลภายนอกคนท่ีไมรูจัก
ไมมารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสมํ่าเสมอ 
 
 ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร  
 

โอกาส/ความเสีย่งการทจุรติ เขียว เหลือง สม แดง 

เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนในระหวางการ ตรวจสอบการดําเนิน
โครงการตามขอบัญญัติ งบประมาณรายจายแระจําปงบประมาณ 
2564 

    

 
3. เมทริกสระดับความเส่ียง  
 3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง  
  ระดับ 3 หมายถึง เปนข้ันตอนข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  
  ระดับ 2 หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตท่ีไมสูงมาก  
  ระดับ 1 หมายถึง เปนข้ันตอนรองของกระบวนการ 
 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
  ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบตอผู ใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/ 
เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง  
  ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบตอผู ใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/ 
เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับท่ีไมรุนแรง  
  ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู 
  ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง 2 มิติ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจําเปน 
ของการเฝาระวัง 

3 2 1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3 2 1 

คาความเสี่ยงรวม 
จําเปน x รุนแรง 

เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนใน 
ร ะ ห ว า ง ก า ร ต ร ว จ รั บ ง า น 
ตรวจสอบ เอกสาร หลั กฐาน 
ประกอบการพิจารณาในการ 
เสนอขออ นุมั ติ โครงการและ 
งบประมาณท่ีเก่ียวของ 

2 2 4 

 
 
 



ตารางท่ี 3.1 ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 
SHOULD 

เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนใน ระหวางการตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา ในการเสนอ
ขออนุมัติโครงการและ งบประมาณท่ีเก่ียวของ 

2  

 
ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนใน ระหวางการตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา ในการ
เสนอขออนุมัติโครงการและ งบประมาณท่ีเก่ียวของ 

 

   

 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)  
 ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้  
 ดี : จัดการไดทันท่ี ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ ผูรับมอบผลงาน องคกร ไมมีผลเสีย
ทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 
 พอใช  : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมไดกระทบถึงผู ใชบริการ/ผู รับมอบ ผลงานองคกร  
แตยอมรับได มีความเขาใจ  
 ออน : จัดการไมได หรือไดเปนสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง ผูใชบริการ/ผูรับ
มอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
 ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคมุความเสีย่ง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณ ภาพการ 
จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสีย่งการทุจริต 
คาความเสี่ยง 

ระดับต่ํา 
คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
คาความเสี่ยง 

ระดับสงู 
เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน ใน 

ระหวางการตรวจรับงาน  ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา
ในการ  เสนอขออนุมัติ โครงการและ 

งบประมาณท่ีเก่ียวของ 

ดี    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5. แผนบรหิารความเสีย่ง 

ความเสีย่งดาน กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ ความ
เสี่ยงการทุจริต 

มาตรการดําเนินการปองกันการทุจริต ระยะเวลา  
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

ความ เสี่ ยงการทุจริต ท่ี 
เก่ียวข องกับการการใช
จายเงินงบประมาณ  ไม
เปนไปตาม วัตถุประสงค
ของ โครงการหรือมีการ
นํา เงินงบประมาณไปใช 
ประโยชนสวนตัว 

เจาหนาท่ีเรียกรับ ผลประ
โยชนใน ระหวางการตรวจ
รับ งาน ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานประกอบการ 
พิจารณาในการเสนอ ขอ
อ นุ มั ติ โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ 
งบประมาณท่ีเก่ียวของ 

เจาหนาท่ีเรียกรับ ผลประโย
ชนในระหวาง การตรวจรับ
งาน  ตรวจสอบ เอกส าร 
ห ลั ก ฐ าน ป ระ ก อ บ ก า ร 
พิจารณาในการเสนอ ขอ
อ นุ มั ติ โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ 
งบประมาณท่ีเก่ียวของ 

1. ผู บริหารประกาศเจตจํานงสุจริตของ ผูบริหารวาจะปฏิบัติหนาท่ีและ
บริหาร หนวยงานอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและ เปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาล  
2. จัดทําประกาศมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการ สงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายใน หนวยงาน พ.ศ. 2564 ดังน้ี  
        2.1 มาตรการในการเผยแพรขอมูลตอ สาธารณะ  
        2.2 มาตรการใหผูท่ีมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม  
        2.3 มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการ จัดซื้อจัดจาง  
        2.4 มาตรการจัดการขอรองเรียนการทุจริต  
        2.5 มาตรการปองกันการใหหรือรับสินบน  
        2.6 มาตรการปองกันการขัดกันระหวาง ผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม  
        2.7 มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ  
3. ดำเนินการตามมาตรการเพ่ือสงเสริม คุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงาน พ.ศ. 2564  
4. จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตหรือ พัฒนาดานนคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงาน (2561 - 2564)  
5. กำกับติดตามการดำเนินการปองกันการ ทุจริตประจำปรอบ 6 เดือน 
(ต.ค. 2563 – มี.ค.2564)  
6. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและขอกำหนดใน การ ดำเนินการอยางสํา
สม่ําเสมอ เพ่ือใ ห สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ขอบังคับ
และขอกำหนดของกฎหมาย  
7. จัดทำคูมือแนวทางการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการ
ทุจริตและประพฤต ิมิชอบของเจาหนาท่ีขังคับองหนวยงาน  
 

ต .ค . 2563 ถึ ง 
ก.ย. 2564 

หน วย งาน ใน 
สั ง กั ด  อ บ ต . 
เขาจาว 

 
 



 
ความเสีย่งดาน กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ ความ

เสี่ยงการทุจริต 
มาตรการดําเนินการปองกันการทุจริต ระยะเวลา  

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ความ เสี่ ยงการทุจริต ท่ี 
เก่ียวข องกับการการใช
จายเงินงบประมาณ  ไม
เปนไปตาม วัตถุประสงค
ของ โครงการหรือมีการ
นํา เงินงบประมาณไปใช 
ประโยชนสวนตัว 

เจาหนาท่ีเรียกรับ ผลประ
โยชนใน ระหวางการตรวจ
รับ งาน ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานประกอบการ 
พิจารณาในการเสนอ ขอ
อ นุ มั ติ โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ 
งบประมาณท่ีเก่ียวของ 

เจาหนาท่ีเรียกรับ ผลประโย
ชนในระหวาง การตรวจรับ
งาน  ตรวจสอบ เอกส าร 
ห ลั ก ฐ าน ป ระ ก อ บ ก า ร 
พิจารณาในการเสนอ ขอ
อ นุ มั ติ โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ 
งบประมาณท่ีเก่ียวของ 

8. แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจง เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงานงานผานทาง ชอง
ทางออนไลน  
9. จัดทําคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ี เจาหนาท่ีของหนวยงานและ
เผยแพรให เจาหนาท่ีในหนวยงานไดรับทราบและถือปฏิบัติ เปนแนวทางง
เดียวกัน  
10. จัดทำค ูมือหรือแนวทางการปฏิบัติท่ี ผูรับบริการหรือผู มาติดตอ กับ
หนวยงานใชเปนขอมูลในการขอรับบริการหรือติดตอับหนวยงานเพ่ือให
ทราบข้ันตอน ระยะเวลา และ ลดดุลพินิจในการปฏิบัติ 
        ท้ังน้ี กําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยง ดานการทุจริตคอรรัปช่ัน
ในกระบวนการ ปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตคอรรัปช่ัน และ
กําหนดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตาม นโยบายตอตานการทุจริตคอร
รัป ช่ัน น้ี  โด ย ถือ  เป น ส วนห น่ึ งขอ งแผน ตรวจสอบ ภ าย ใน โด ย 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความ ครบถวนเพียงพอของ
กระบวนการและสอบ  ทานการประเมินความเสี่ยง เพ่ือใหมั่นใจว า 

มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันมีความ เพียงพอและมีประสิทธิผล
และมีการรายงานผล การสอบทานตอผูบริหาร อบต.เขาจาว นอกจากน้ี
กําหนดใหมีการทบทวนแนวทาง ปฏิบัติและขอกําหนดในการดําเนินการ
อยางสม่ําเสมอ เพ่ือให สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง ของระเบียบ 
ขอบังคับ และขอกําหนดของ กฎหมาย 

ต .ค . 2563 ถึ ง 
ก.ย. 2564 

หน วย งาน ใน 
สั ง กั ด  อ บ ต . 
เขาจาว 
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