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ค าน า 
 

  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่
ค้นหาต้นตอท่ีแท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ปัญหาการ
ทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร 
จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการ
ทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือจากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความ
เสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่น าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน
ล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ 
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบที่ก าหนดให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ จึงได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพ่ือให้
หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต ซึ่งจะเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท ์

อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
------------------------------ 

 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้
กรอบธรรมาภิบาล  โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพ่ือ
ลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ  ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เรื่อง  มาตรการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ  ที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐ   โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
    มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้  ดังนั้น 
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  การออกแบบ  และการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะ
ช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรของ
องค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร  ทั้งนี้  การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะ
ช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า  การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต  หรือในกรณีที่พบกับการทุจริต
ที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่
น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้  เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้  การ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายใน
องค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการ มุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระท าการทุจริต
ในอนาคต  ซ่ึงวัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบหรือ 
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการบริหารงานตามกรอบธรรมาภิบาล และเพ่ือขับเคลื่อนการยกระดับ 
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 - 2580) องค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์  จึงได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564  โดยมีผลการประเมินฯ ซึ่งมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
 

1. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
   

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้  
Corrective  :  แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก  
Detective :  เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่ 

แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้น แก่ผู้บริหาร  
Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิด ในส่วนที ่

พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งท่ีรู้ว่าท าไปมี
ความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การ ทุจริตเข้ามาได้อีก  

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม ล่วงหน้าใน 
เรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า ในอนาคต 
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2. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต สามารถแบ่งงออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้  
2.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี ภารกิจ 

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  

2.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
2.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรภาครัฐ 
 
3. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
   

  ด าเนินประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอน ดังนี้ 
3.1 ก าหนดเหตุการณ์/พฤติการณ์/ประเด็น/กระบวนงานที่มีโอกาสที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยง 

การทุจริตหรือความเสี่ยงในการท างานที่มีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน 
  3.2 ก าหนดปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกะทบหรือกระตุ้นให้เกิดการทุจริต 
  3.3 ก าหนดระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต 
  3.4 ก าหนดมาตรการ/กิจกรรม ที่มีลักษณะเป็นแนวทางการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
แนวทางแก้ไขเหตุการณ์การทุจริต 

 
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง    
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต  เกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่  ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน   จากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงได้ออกเป็น 5 ระดับ   

 
5. การประเมินระดับของความเสี่ยง       

 ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ได้จ าแนกระดับของความ
เสี่ยงการทุจริตออกเป็น 5 ระดับ  ดังนี้ 

- ไม่มีความเสี่ยง           
= การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่  ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตเลย 

- ความเสี่ยงระดับต่ า      
= การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่  มีความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ า 

- ความเสี่ยงระดับกลาง   
= การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่  มีความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับกลาง 

- ความเสี่ยงระดับสูง       
= การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่  มีความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับสูง 

- ความเสี่ยงระดับสูงสุด   
= การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่  มีความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับสูงสุด 
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6. มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอทา่วุ้ง  จังหวดัลพบุรี 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบท่ี 
เกี่ยวข้อง 

 

ประเมินระดับความเสี่ยง 
 

มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ 

ไม่มี ต่ า กลาง สูง สูงสุด 

1 การใช้
ทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าทรัพย์สิน
ของทางราชการ
ไปใช้ส่วนตัวหรือ
น าไปให้พวก 
พ้องใช้ 

บุคลากรใน
หน่วยงานน า
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้
ส่วนตัวหรือน าไป
ให้พวกพ้องใช้  

1. หน่วยงานขาดการ
ก ากับดูแลตรวจสอบ 
และควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด 
2. หน่วยงานไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้องและชัดเจน 
3. บุคลากรขาด
จิตส านึกในการ
ปฏิบัติงาน 

พรบ.จัดซื้อ 
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560 
และระเบียบ
หลักเกณฑ์
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

   
 

 
 

 1. ผู้บังคับบัญชามีการ
ก ากับดูแลตรวจสอบ 
และควบคุมอย่างใกล้ชิด 
2. หน่วยงานมีแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้องและชัดเจน 
3. ผู้บังคับบัญชามีการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน 
การปฏิบัติงานแก่
บุคลากรในหน่วยงาน 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
น าทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการไปใช้
ส่วนตัวหรือ
น าไปให้พวก
พ้องใช้ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
 ผู้รายงาน นางรัชนีย์  พุ่มบานเย็น  ผู้อ านวยการกองคลัง 
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ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบท่ี 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง 
มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า กลาง สูง สูงสุด 

2 การจัดซื้อจัด
จ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก าหนด 
คุณลักษณะ
เฉพาะของ
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ 
ให้พวกพ้อง
ได้เปรียบหรือ
ชนะการประมูล 
 

บุคลากรในหน่วย 
งานมกีารก าหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะของ
ครุภัณฑ์ทีจ่ัดซื้อ 
ที่เอ้ือประโยชน์
กับพวกพ้อง 
 
 

1. ไม่มีการน า
หลักเกณฑ์การ 
จัดซื้อครุภัณฑ ์เช่น
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มาเป็น
แนวทางในการ 
ก าหนดคุณลักษณะ 
เฉพาะของครุภัณฑ์ 
2. บุคลากรขาด
จิตส านึกในการ
ปฏิบัติงาน 

พรบ.จัดซื้อ 
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560 
และระเบียบ
หลักเกณฑ์
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น  
บัญชีราคา 
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์  
เป็นต้น 

    
 

 1. มีการคัดเลือก
คณะกรรมการจัดท า
TOR ที่มีความเป็นกลาง  
2..จัดให้มีการอบรม/
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์รวมถึง
บทลงโทษกรณีท าผิด
ระเบียบฯลฯ 
3. ผู้บังคับบัญชามีการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ 
การก าหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะของ
ครุภัณฑ์ที่ 
จัดซื้อให้พวก
พ้องได้เปรียบ
หรือชนะการ
ประมูล 

 
หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 

 ผู้รายงาน นางรัชนีย์  พุ่มบานเย็น  ผู้อ านวยการกองคลัง 
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ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้น
ให้เกิดการทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบท่ี 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง 
มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ไม่มี ต่ า กลาง สูง สูงสุด 

3 การรับผล 
ประโยชน์
ต่างๆ หรือ
สินบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับผล 
ประโยชน์ต่างๆ 
หรือสินบนเพื่อ 
เอ้ือประโยชน์
ให้กับบุคคล 
ภายนอก 

บุคลากรใน
หน่วยงานมีการ
รับผลประโยชน์ 
ต่างๆ หรือรับ
สินบน  เพื่อเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับ
บุคคลภายนอก 
ในการอ านวย
ความสะดวกเป็น
กรณีพิเศษ 
เช่น การแซงคิว
เพ่ือรับบริการจาก
เจ้าหน้าที่ 
เป็นต้น 

1. หน่วยงานไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันการรับ
สินบนที่ถูกต้องและ
ชัดเจน 
2. บุคลากรขาด
จิตส านึกในการ
ปฏิบัติงาน 

หลักธรรมาภิบาล 
/ประมวล
จริยธรรมของ
ข้าราชการ 

    
 

 1. ผู้บังคับบัญชามีการ
ก ากับดูแลตรวจสอบ 
และควบคุมอย่างใกล้ชิด 
2. หน่วยงานจัดท าคู่มือ
หรือมีมาตรการป้องกัน
การรับสินบนที่ถูกต้อง
และชัดเจน 
3. ผู้บังคับบัญชามีการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ 
การรับผล 
ประโยชน์
ต่างๆ หรือ
สินบน 
เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์
ให้กับบุคคล 
ภายนอก 

 
หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 

 ผู้รายงาน นางเสาวลักษณ์  ปาลวัฒน์   หัวหน้าส านักปลัด 
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 7. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการ เพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 
 
  ปัญหา อุปสรรค   
  ในการจัดท ามาตรการ และการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลมุจลินท์  มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  คือ  บุคลากรในหน่วยงานบางคนไม่ให้ความส าคัญในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  ประกอบกับขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง 
   
  ข้อเสนอแนะ 
  จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  2564   องค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท ์ และแนวทางแก้ไข  ดังนี้ 
  1. จัดอบรมให้ความรู้ หรือจัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างจิตส านึกแก่บุคลากรในหน่วยงาน  ให้มี
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  โดยยึดถือหลักธรรมาภิบาล 
  2. เผยแพร่กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ า 
เสมอและหลากหลายช่องทาง  เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้  ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและ
ชัดเจน  รวมถึงการเผยแพร่บทลงโทษต่างๆ หากบุคลากรกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อหน้าที่การงาน 
  3. จัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  เพ่ือมอบนโยบาย
การป้องกันการทุจริต  และสร้างการรับรู้ เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักเห็นถึงความส าคัญในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

การติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ให้มีการติดตามผลการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  ตามมาตรการที่ก าหนดไว้เป็น 

ระยะ  เช่น  การรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ  6 เดือน ในรูปแบบเอกสาร
เสนอต่อผู้บริหาร , การรายงานผลการด าเนินงานในการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลฯ   
 
 
 

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

 
 
 
 


