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คำนำ 

เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ ต่างๆ ท่ีค้นหาต้นตอท่ี

แท้จริงได้ยาก ความเส่ียงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืน 

ซึ่งเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของ ทุกองค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุก

รูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็น

หลักประกันใน ระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่

คาดคิดโอกาส ท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อย

กว่า องค์กร ท่ีไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

โดยให้เป็น ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

พล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการ ขับเคล่ือนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรร

มาภิบาล โดยการประเมินความเส่ียงการทุจริตจะเป็น เครื่องมือหนึ่งในการขับเคล่ือนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการ

ทุจริตภาครัฐ ตามคำส่ังคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติ มิชอบท่ีกำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั โดยมุ่งเน้นการ

สร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัด

กั้นมิให้เกิดการ ทุจริต ประพฤติ มิชอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จึงได้ดำเนินการประเมินความเส่ียงใน

องค์กรขึ้น เพื่อให้ หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดำเนินงานท่ีอาจ

ก่อให้เกิด การ ทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 
1.วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต     
 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การ
ประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในท่ี เหมาะสมจะช่วย
ลดความเส่ียงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์
ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ท้ังนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเส่ียงมา ใช้ในองค์กรจะช่วยให้
เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ี พบกับการทุจริตท่ีไม่
คาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะ เป็นความเสียหายท่ีน้อย
กว่าองค์กรท่ีไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเส่ียงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการ ป้องกันล่วงหน้าไว้โยให้เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเส่ียงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ 
แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  
 การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นการทำงานในลักษณะท่ีทุกภาระงานต้องประเมินความเส่ียง ก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเส่ียงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ การ
เฝ้าระวังความเส่ียงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมีการรับรู้ และ
ยอมรับจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น ลักษณะ
กำกับติดตามความเส่ียงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision  
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรอบตามหลักของ  
 การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committeeof Sponsoring Organizations 
2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับมาต้ังแต่เริ่มออก ประกาศใช้เมื่อปี 1992 สำหรับ
มาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการดังนี้  
 องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม(Control Environment)  
  หลักการท่ี 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
  หลักการท่ี 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล  
  หลักการท่ี 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการส่ังการชัดเจน  
  หลักการท่ี 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
  หลักการท่ี 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  
 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)  
  หลักการท่ี 6 กำหนดเป้าหมายชัดเจน  
  หลักการท่ี 7 ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างครอบคลุม  
  หลักการท่ี 8 พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต  
  หลักการท่ี 9 ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุมภายใน  
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 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities)  
  หลักการท่ี 10 ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
  หลักการท่ี 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการควบคุม  
  หลักการท่ี 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  
 องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication)  
  หลักการท่ี 13 องค์กรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  
  หลักการท่ี 14 มีการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้  
  หลักการท่ี 15 มีการส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบต่อการ ควบคุมภายใน  
 องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities)  
  หลักการท่ี 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  หลักการท่ี 17 ประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ เหมาะสม  
 ท้ังนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function (มีอยู่
จริงและนำไปปฏิบัติได้) อีกท้ังทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุม ภายในมีประสิทธิผล 
4. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต  
 องค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน หรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุม ภายใน
ขององค์กรมีจุดอ่อนและ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตาม 
 
 
 
 
 
5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จะแบ่งความเส่ียงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
  5.1 ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหน่วยงานท่ีมี ภารกิจให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558)  
 5.2 ความเส่ียงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี  
 5.3 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
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6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  
 1. การะบุความเส่ียง  
 2. การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง  
 3. เมทริกส์ระดับความเส่ียง  
 4. การประเมินการควบคุมความเส่ียง  
 5. แผนบริหารความเส่ียง  
 6. การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง  
 7. จัดทาระบบการบริหารความเส่ียง 
 8. การจัดทารายงานการบริหารความเส่ียง  
 9. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 
วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเส่ียงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์
เหตุการณ์ความเส่ียงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้า
ระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเส่ียงของการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลท่ีมีประสิทธิภาพ 
1.การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
ประเมินความเส่ียงการทุจริต ด้าน  
   ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต(เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจให้บริการ
ประชาชนอนุมัติหรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ 
พ.ศ. 2558)  
  ความเส่ียงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี  
   ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร
ภาครัฐ 
 ชื ่อกระบวนงาน/งาน การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                      
พ.ศ.2565 

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส/ความเสี่ยงการ ทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

เจ ้ าหน ้าท ี ่ ม ีก ารท ุ จร ิ ตการ ใ ช้  
จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือมี  
การนำ เ ง ิ น งบประมาณไป ใ ช้  
ประโยชน์ส่วนตัว 

 √ 
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2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
 ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้  
        สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ำ  
        สถานะสีเหลือง : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหวา่ง 
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
        สถานะสีส้ม : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายฝ่าย ภายใน องค์กร 
มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม  
        สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนท่ีไม่ 
รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 
   ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
เจ ้าหน ้าท ี ่ เร ียกร ับผลประโยชน ์ในระหว ่างการ
ตรวจสอบการดำเน ินโครงการตามข ้อบ ัญญ ั ติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 

    

 
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  
 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง  
  ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงในการทุจริตสูง  
  ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงในการทุจริตท่ีไม่สูงมาก  
  ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ  
 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
  ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกากับดูแล/พันธมิตร/ 
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง  
  ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกากับดูแล/พันธมิตร/ 
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง  
  ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู/้องค์ความรู้ 

      ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจำเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

3 2 1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น x รุนแรง 

เจ้าหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่าง
การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
ประกอบการพิจารณาในการ เสนอขออนุมัติ
โครงการและ งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

2 3 6 
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  ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
เจ้าหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจ
รับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานประกอบการ
พิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและ 
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

3  

 
  ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
เจ้าหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาในการ
เสนอขออนุมัติ โครงการและงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

  √ 

 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)  
 ระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
  ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
  พอใช:้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
  อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  

  ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
เจ้าหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการ
ตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพิจารณาในการ เสนอขออนุมัติ
โครงการและ งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

พอใช้  √  

 



6 
5. แผนบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน 
รูปแบบ พฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงการทุจริต ท่ี
เกี่ยวข้องกับการ การใช้
จ่ายเง ินงบประมาณไม่
เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
ของโครงการหรือมีการ 
นำเงินงบประมาณไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

เจ้าหน้าท่ีเรียกรับ 
ผลประโยชน์ใน 
ระหว่างการตรวจ
รับ งาน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐาน
ประกอบการ 
พิจารณาในการ
เสนอ ขออนุมัติ
โครงการและ 
งบประมาณท่ี
เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าท่ีเรียกรับ 
ผลประโยชน์ ในระหว่าง
การตรวจรับงาน 
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบการ
พิจารณาในการเสนอ ขอ
อนุมัติโครงการและ
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

- กำหนดให้ผู้บริหาร และข้าราชการทุกระดับ พนักงานจ้าง 
อบต.เมืองพล ปฏิบัติหน้าท่ี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
โปร่งใส และไม่ กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
เพื่อ ตนเองและบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันรวมถึงต้อง ปฏิบัติตาม
กฎหมาย และตามนโยบายต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปช่ัน
อยา่งเคร่งครัด ไม่เรียกร้องหรือ ดำเนินการ หรือสนับสนุน
หรือยอมรับการ ให้สินบน หรือการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ
และทุก กิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้การดูแล เพื่อประโยชน์ต่อ 
ตนเองและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรง หรือ
ทางอ้อม รวมถึงการควบคุม การบริจาค เพื่อการกุศลการ
ให้ของขวัญ และการสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ต้องมีความ
โปร่งใส ไม่มีเจตนา เพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ดำเนินการท่ีไม่เหมาะสม โดยครอบคลุมทุก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังให้การสนับสนุน หรือ
ส่งเสริมผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียหรือ ผู้เกี่ยวข้องอื่นท่ีดำเนิน
ธุรกิจกับ อบต.เมืองพล ให้มีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกันกับ 
อบต. เมืองพล เพื่อให้การดำเนินการด้านการ ต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันบรรลุตามนโยบาย ท่ีกำหนด 

ต.ค. 2564 
ถึง 

ก.ย. 2565 

อบต.เมืองพล 
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ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน 
รูปแบบ พฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

          ทั้งนี ้ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง  ด้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการ ปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตคอร์รัปชั่น และกำหนดให้มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ โดยถือ 
เป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายในโดย คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการสอบทานความ ครบถ้วนเพียงพอของ
กระบวนการและสอบ ทานการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้
มั ่นใจว่า มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชั ่นมีความ 
เพียงพอและมีประสิทธิผลและมีการรายงานผล การสอบ
ทานต่อผู้บริหาร อบต.เมืองพล นอกจากนี้กำหนดให้มีการ
ทบทวนแนวทาง ปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ
อย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง ของ
ระเบียบ ขอ้บังคับ และข้อกำหนดของ กฎหมาย 

  

 
 
 
    นายวชิรายุ   กุลสุวรรณ์                     นางสุมาลี     วัฒนากลาง     นางสาวสุกัลยา   จิตะพล 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ              หัวหน้าสำนักปลัด      รองปผลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน 
               ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 


