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ส่วนที่ 1  
บทนำ 

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

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ดังนั้น 
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่
บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา
ใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณี
ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็
จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด
 วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ 
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
  

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้ 
   Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้
เกิดข้ึนซ้ำอีก 
   Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้อง
สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่
ผู้บริหาร  
   Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วน
ที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่า
ทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้า
มาได้อีก 
   Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม
ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า
ในอนาคต (Unknown Factor) 
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องค์ประกอบท่ีทำให้เกิดการทุจริต 
 องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆคุณภาพการควบคุมกำกับควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้  
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ  

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที ่ 
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
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ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การระบุความเสี่ยง 
  2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
  3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
  4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
  5. แผนบริหารความเสี่ยง 
  6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
  8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
  9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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ส่วนที่ 2 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง 

------------------------------------- 
 
1. การระบุความเสี่ยง 
 1.1 การคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน 
  สำนักปลัด 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 

 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อกระบวนงาน/งาน : การใช้ทรัพย์สินรถยนต์ราชการ 

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง  ผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัด 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 

 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อกระบวนงาน/งาน : การเรียกรับขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัย 

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง  ผู้รับผิดชอบ : กองช่าง 
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กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 การระบุความเสี่ยง 
 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

 
หมายเหตุ :  Known Factor – ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว 
  Unknow Factor – ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาก 

การพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
 
 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Known Factor Unknown Factor 

1. การใช้ทรัพย์สินรถยนต์ของราชการ 
- ใช้ ร ถ ย น ต์ ร าช ก าร ไม่ ถู ก ต้ อ งต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

 
 
 

 

 

2. การเรียกรับขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัย 
- การรับสินบนหรือสิ่งอ่ืนใดของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัย 

  
 

3. การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

  
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 

 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อกระบวนงาน/งาน : การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง  ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง 
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2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
การวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่ง

ออกเป็น 
 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 
 สถานนะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน  
ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้ 
 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน
องค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสี) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1. การใช้ทรัพย์สินรถยนต์ของราชการ 
- ใช้ รถยน ต์ ร าช ก าร ไม่ ถู ก ต้ อ งต าม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

  
 
 

 

  

2. การเรียกรับขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัย 
- การรับสินบนหรือสิ่งอ่ืนใดของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตปลูกสร้างบ้านพัก
อาศัย 

 
 

   

3. การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

   

 
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  

นำข้อมูลจากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
ที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 – 3 เช่นกัน ค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ในการให้
ค่า ดังนี้ 

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ

ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการ
ป้องกันไมใ่ห้ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดง
ว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 
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3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติ งานนั้นผลกระทบต่อผู้ ใช้บริการ กลุ่มเป้ าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือ ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
 

ตารางท่ี 3 ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3         2        1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3        2       1 

ค่าความเสี่ยงรวม
ความจำเป็น X 
ความรุนแรง 

1. การใช้ทรัพย์สินรถยนต์ของราชการ 
- ใช้ รถยนต์ ราชการไม่ ถู กต้ อ งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

 
1 

 

 
2 
 

 
2 

 
  ตารางท่ี 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

 
 
 
 
 
 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1. การใช้ทรัพย์สินรถยนต์ของราชการ 
- ใช้ รถยนต์ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ . 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 ) พ.ศ. 
2563 

  
1 
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ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล 
พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

   

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial    
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User    
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process    
ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth  ×  

 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
  นำค่าความเสี่ยงรวม จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้า
ระวังในงานปกต)ิ โดยเกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

อ่อน: จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
1. การใช้ทรัพย์สินรถยนต์ของราชการ 
- ใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2563 

ดี ต่ำ ค่อนข้างสูง ปานกลาง 

พอใช้ 
✓ 

ค่อนข้างต่ำ 
✓ 

ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 
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5. แผนบริหารความเสี่ยง 
จากตารางที่ 4 พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

ได้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต หมายเหตุ 

1 ใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2563 

1. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนัก ตามมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง 
 
2. มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

เป็นมาตรการเพื่อให้ทุก
ส่วนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ 
มี จิ ต ส ำ นึ ก ใน ก า ร ใ ช้
ทรัพยากร และปฏิบัติงาน
ตามระเบียบ 

2 การรับสินบนหรือสิ่งอื่นใดของเจ้าหน้าที่
หรือผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องในการอนุญาต
ปลูกสร้างบ้านพักอาศัย 

1. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
 
2. มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 
3. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนัก ตามมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง 
 

เป็นมาตรการเฝ้ าระวัง
ป้องกันการทุจริตไม่ ให้
เกิดขึ้น  และให้บุคลากร
ยึดถือปฏิบัติ มีจิตสำนึกใน
การใช้ทรัพยากร และ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ 

3 การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ี
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
 
2. มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 
3. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนัก ตามมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง 
 

เป็นมาตรการเฝ้ าระวัง
ป้องกันการทุจริตไม่ ให้
เกิดขึ้น  และให้บุคลากร
ยึดถือปฏิบัติ มีจิตสำนึกใน
การใช้ทรัพยากร และ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ 
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