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                                                    ค าน า 
                      เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่าง ๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ังยืน ซึ่งเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบพนักงานและ
ผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของ
รัฐบาลการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่ว ยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง
ได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบการทุจริตท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบ
กับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหาย
ท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้ มีการเตรียมการป้องกัน
ล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
                       องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะ
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคล่ือนธรรมาภิบาล  เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามค าส่ังคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี  18  มิถุนายน  2557 เรื่อง มาตรการป้องกันแล ะแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ท่ีก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่ วยงานของรัฐมุ่งเน้นการสร้างธรร มาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  จึงได้ด าเนินการ ประเมินความเสี่ยง ในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ
หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ
การป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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         แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
                                                ประจ าปีงบประมาณ  256๕   
                           องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
                                               ------------------------------------------- 
 

              ที่มาและความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 
                    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่างได้ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี 

งบประมาณ 256๕ ตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการ
ตรวจสอบ  มาตรา 79  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท์ี่กระทรวงการคลังก าหนด กระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มาตรฐาน ข้อ 2.6 หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละคร้ังและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับ    
ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย   
                   ข้อ 2.7 ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อ 9 จัดท ารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ
เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ก ากับดูแล พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารจัดการขององค์กร  ซึ่งมีความส าคัญต่อการด าเนินงานในการบรรลุเป้าหมายขององค์ก รโดยเช่ือมโยง
สัมพันธ์กับภารกิจขององค์กร นโยบาย แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กร ซึ่งอาจมีสถานการณ์ท่ีคาดไม่คิด หรือ
ปัญหา อุปสรรคท่ีมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจขอ งองค์กรโดยรวม จึงต้องมีการ         
น ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพื่อช่วยป้องกันหรือควบคุมความเสียหา ยในการด าเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้น 
โดยเร่ิมตั้ งแต่การระบุความเสี่ย งการประเมินความเสี่ยง และการก าหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ีองค์กรยอมรับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุปร ะสงค์และภารกิจที่ก าหนดไว้ 
ทั้งนี้  การบริหารความเสียงเป็นกระบวนการท่ีคณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในอง ค์กรจะต้อง              
ท าความเข้าใจและให้ความส าคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก
ขององค์กรภารกิจตามนโยบาย และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

                       วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
                     1. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อการด าเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นใน 
 อนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 

                  2. เพื่อก าหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง 
                  3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุ 

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
                  4. เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถ    

บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเสี่ยง การก าหนดประเด็ นความเสี่ยง
และแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ดังนี้  
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                     ๑.พิจารณาโครงการ /กิจกรรมท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  256๕ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

           2. ระบบงานส าคัญที่สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรและขบวนการองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นงาน
ตามภารกิจหลัก 
                     3. ประเด็นท่ีมีความเสี่ยงเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณพ.ศ.256๕ 
กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 256๕ ประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยง    
ปัจจัยเสี่ยงผลกระทบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระยะเวลาด าเนินการและหน่วยงานที่รับผิด 
             การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
                 การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการท างานในลักษณะท่ีทุกภาระการท างานต้ องประเมินความเสี่ยง
ก่อนปฏิบัติงานทุกคร้ัง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความ เสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามหลักภาระงานปกติ ของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมีการรับรู้และ
ยอมรับจากผู้ที่เก่ียวข้อง เป็นลักษณะ pre-decision  ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะก ากับติดตามความ
เสี่ยงเป็นการสอบทวน  post-decision  
              กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
                    กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน coso 2013 (committee of 
sponsoring organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน coso เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เร่ิ มออก
ประกาศใช้เมื่อปี 1992 ส าหรับมาตรฐาน coso 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
                  องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม ( control environment)  
                      หลักการที่ 1  องค์กรยึคหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
                      หลักการที่  2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
                      หลักการที่ 3  คระกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 
                      หลักการที่ 4  องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
                      หลักการที่ 5  องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
                   องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
                       หลักการที่ 6  ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
                       หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างคลอบคลุม 
                       หลักการที่ 8 พิจาณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
                       หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
                   องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมความควบคุม (Control Activities)  
                        หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
                       หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
                        หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
                  องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (information and communication) 
                       หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  
                       หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
                       หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม 
                                         ภายใน 
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                    องค์ประกอบที่  5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล(monitoring Activities) 
                        หลักการที่ 16   ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
                        หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ  
เหมาะสมทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง   present&  Function     
(มีอยู่จริงและน าไปปฏิบัติได้ ) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุมภายใน           
มีประสิทธิผล 
                   องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต 
                         องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตประกอบด้วย  pressure/Incentive sinvci’dffyo  
หรือแรงกดดั นหรือแรงจูงใจ opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม
ก ากับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฏี
สามเหลี่ยมการทุจริต (fraud Triangle) 
                   ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
                           5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที ่
มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
                            5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
                            5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร 
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 
   

   การพิจารณาอนุมัติ   อนุญาต 
 

   การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 

 การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 
              

         การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ  ความเสี่ยง 
ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
 เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดคว ามเสี่ยง (Likelihood) 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (lmpact) และระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะท างานบริหาร   ความเสี่ยง
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (lmpact)  ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
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 หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็นที่พิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หรือขอ้ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติ (เฉลี่ย : ป/ีครั้ง) 

5 ปี/ครั้ง 2-3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1-6 เดือน/ครั้ง
ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี 

1 เดือน /ครั้ง 
หรือมากว่านั้น 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ 

มูลค่าความเสียหาย  < 1 หมื่นบาท 1-5 หมื่นบาท 5 หมื่นบาท – 

2 แสนบาท 

1 แสนบาท – 
1 ล้านบาท 

> 1 ล้านบาท 

อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน
ร าคาญ 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

บาดเจ็บต้อง
รักษา 

บาดเจ็บสาหัส อันตรายถึงชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/
การด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 ส่วนระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร  ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้ก าหนดกฎเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูง
มาก สูง ปานกลาง และต่ า 

  
               ๕ 
 

               ๔ 
 

               ๓ 
 

               ๒ 
 

               ๑ 
 
 

                          ๑            ๒            ๓           ๔            ๕ 
 

     

     

     

     

     

ควา
ม
รุน
แรง
ของ
ผล
กระ
ทบ 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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      -๕- 
 

 การประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง 
 เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปั จจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (lmpact) จากความสี่ยง เพื่อให้
เห็นถึงระกับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งจะช่วยให้
สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) พิจารณาโอกาส /ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Liklihood) ว่ามีโอกาส /ความถี่ท่ีจะเกิดนั้ นมาก
น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 ๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (lmpact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุ่นแรง 
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เมื่อพิจารณาโอกาส /ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ ยง (Liklihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(lmpact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Liklihood x lmpact) 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน  ซึ่งใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง  ดังนี้ 
 ๑) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 - 5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยง ในระดับนี้ให้
ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆเพ่ิมเติม 
 ๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 - 10 คะแนน ยอมรับ    ความ
เสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 
 ๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 - 16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 ๔)ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง
และประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
 



-๖- 
การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 256๕ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/

ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ การควบคุม ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด

การทุจริต 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

๑..การ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

อันเป็นเท็จ 

อาจท่าให้การ

ปฏิบัติงานไม่

เป็นไปตาม

ระเบียบเกิดการ

ทุจริตใน

หน่วยงาน 

เนื องจากระเบียบข้อ

กฎหมายรวมทั้งหนังสือ

สั งการมีการปรับเลี ยน

อยู่เสมอ ผู้รับผิดชอบ

อาจไม่ทันศึกษาท่าให้

เกิดข้อผิดพลาดหรือ

ล่าช้าในการเบิกจ่าย

หรือมีการเบิกจ่าย

งบประมาณอันเป็นเท็จ 

ประกาศ ก.

อบต.บร.

เรื อง 

มาตรฐาน

ทั วไป

เกี ยวกับวินัย

และการ

รักษาวินัย 

 

  

 

 

(เนื องจาก

ปีงบประมาณ

ที ผ่านมาไม่

พบกรณี

ดังกล่าว) 

  ๑.ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม

เพิ มพูนความรู้แก่เจ้าหน้าที 

ผู้ปฏิบัติงาน                        

๒.จัดท่าคู่มือการปฏิบัติงาน      

๓.ส่งเสริมมาตรการเพื อสร้าง

จิตส่านึกที ดีในการปฏิบัติหน้าที  

๑.รายงานผลการ

ตรวจสอบจากหน่วยงาน

ภายในและภายนอกไม่

พบการทุจริตในการ

เบิกจ่าย                   

๒.ไม่มีข้อร้องเรียนการ

ทุจริต ๓.พนักงานส่วน

ต่าบลไม่ถูกด่าเนินการ

ทางละเมิด วินัยและ

อาญา 

 

 

 

 



 

 

-๗- 
           แผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง ได้ก าหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใ สและป้องกัน การทุจริตประจ าปี 256๕ จ านวน 9 มาตรการ 
ประกอบด้วย 

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
2. มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการด าเนินการ 
3. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
4. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
5. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
6. มาตรการการจัดข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
7. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
8. เจตจ านงสุจริตในการบริหาร 
9. เจตจ านงสุจริตเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

                                 
 

------------------------ 


