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การป้องกันการทุจริต 
การดำเนินการป้องกันการทุจริต 

 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
 เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลโพธิ์งามมีความโปร่งใสปลอดทุจริตเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรการและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงขอให้ทุกส่วนราชการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ดังนี้ 
 1.1 กำหนดให้ทุกส่วนราชการในสังกัด จัดวางระบบการควบคุมภายในและจัดส่งรายงานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2545 ข้อ 5 และข้อ 6 ตามแบบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร (แบบ 
ปอ.5) ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปฏิทิน โดยให้เลือกหัวข้อและวิเคราะห์กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านงาน ของงานที่จะประเมินและวัตถุประสงค์ที่มีความเสี่ยงเพื่อนำมา
ปรับปรุงการควบคุมประเมินความเสี่ยงและลดความเสี่ยงของงานและครอบคลุมถึงการป้องกันการทุจริตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 กำหนดให้ทุกส่วนราชการในสังกัดดำเนินการประเมินและสรุปรายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) เพ่ือดูโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบได้แก่ 
  1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  2. การประเมินความเสี่ยง 
  3. กิจกรรมการควบคุม 
  4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
  5. การติดตามประเมินผล 
ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ช่วยประเมินความเสี่ยงได้อย่างตรงจุดในการควบคุมป้องกันการทุจริต 
 1.3 หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดรวบรวมรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ของทุกส่วนราชการและวิเคราะห์สรุปผลในภาพรวมของเทศบาลตำบลโพธิ์
งามในแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบเพื ่อนำมาปรับปรุงให้การทำงานมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะทำให้การทำงานประสบผลสำเร็จและลดความเสี่ยงการ
ทุจริตเสนอต่อผู้บริหาร 
 1.4 สรุปรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (กรณี
พบข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตุที่มีนัยสำคัญ) (แบบ ปส.) ในการสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและ
ระมัดระวังอย่างรอบคอบเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดมีระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ และ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และสรุปกิจกรรมโครงการที่ต้องปรับปรุงได้ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกำหนดแผนการปรับปรุงกระบวนการควบคุมต่าง ๆ และ
ป้องกันการทุจริตได้เป็นอย่างดี เสนอต่อผู้บริหาร 
 1.5 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการสรุปและจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) รายงานการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงและ
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ปรับปรุงการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในภาพรวมทั้งหมด เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การ
ดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการ
ดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการ
ดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึง
ระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร เพื่อปรับปรุงการควบคุมในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป  เสนอผู้ว่าฯ และ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด 
 1.6 หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการดำเนินการวางแผนและจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 
(Audit Plan) โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบภายใน พ.ศ 2546 และมาตรฐานคู่มือการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545  (ข้อ 8) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีต่อผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนแล้วส่งแผนให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบ 
 1.7 กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 1.8 กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำและรายงานผลการสอบทานบัญชีงานด้านการเงิน การบัญชี 
และพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งตามไตรมาส เพ่ือประเมินความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริต 
 1.9 กำหนดให้ทุกส่วนราชการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ บุคลากรทางการ
ศึกษา และพนักงานจ้างในสังกัดและให้จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว 
2. การดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริต 
 เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม มีการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจึงมีมาตรการดังนี้ 
 2.1 มีคำสั่ง/ปรับปรุงคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของ
หน่วยงาน (หากมีการเปลี่ยนแปลง) 
 2.2 นำกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานซึ่งได้ประเมินผลการควบคุมไว้ ณ วันที่ สิ้นปีงบประมาณ 
(30 กันยายน) ของทุกปี (ตามแบบ ปย.2) หากพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ หรือมีความเสี่ยง/ข้อบกพร่องใหม่
ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณหน้าให้นำมาปรับปรุงการควบคุม (ตามแบบ ปย.2) เพื่อลดความเสี่ยงต่อไป 
 2.3 ดำเนินการ ประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงานให้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบตาม
ระเบียบ ฯ และควบคุมกำกับดูแลให้เกิดประสิทธิภาพ ปนะสิทธิผลลดข้อผิดพลาด 
 2.4 จัดส่งรายงานการควบคุมภายในระเบียบ ข้อ 6 ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตามเวลาที่
กำหนด เพื่อรวบรวมส่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าราชการจังหวัด 
 2.5 ตรวจสอบและติดตามแผนการตรวจสอบประจำปี ด้านการเงินการคลัง การพัสดุ การบัญชี
และรายงานผลการตรวจสอบในการณีมีข้อสังเกตหรือตรวจพบความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ทุก
ส่วนราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์งามได้รับการตรวจทานบริหารความเสี่ยงในการจัดวางระบบควบคุม
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ภายในด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลัง การพัสดุ การบัญชี การจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโปร่งใส ตรวจสอบ ตามหลักธรร
มาภิบาล หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ต่อทางราชการและขจัด
ความเสี่ยงการทุจริต 
 2.6 ผู้ตรวจสอบภายในมีการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมนอกเหนือจาการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของข้าราชการและกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 
 2.7 ผู้ตรวจสอบมีความซื่อสัตย์ หน้าเชื่อถือ 
 2.8 มีความเที่ยงธรรม ในการประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วย
ความไม่ลำเอียงทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุก ๆ สถานการณ์และไม่ปล่อยให้เสียความรู้สึกส่วนตัวหรือ
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 
 2.9 ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ 
 2.10 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและเปิดเผยข้อมูลตามวิชาชีพที่กำหนด 
 2.11 ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำใด ๆ ที่ขัด ต่อกฎหมายหรือไม่เข้าไปมีส่วนราวมในการ
กระทำท่ีอาจนำความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือสร้างคววามเสียหายต่อส่วนราชการ 
 2.12 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะนำไปสู่คว าม
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการรวมทั้งกระทำการใด ๆ ที่จะทำให้เกิดอคติ ลำเอียง จนเป็นเหตุให้
ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
 2.13 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับของใด ๆ ที่จะทำให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการ
ใช้วิจารณาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
 2.14 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ
ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะทำให้รายงานบิ ดเบือนไปจาก
ข้อเท็จจริงหรือเป็นการปิดบังการกระทำผิดกฎหมาย 
 2.15 ผู้ตรวจสอบภายในไม่นำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือ
ตนเองและจะไม่กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ทางราชการ 
 2.16 ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
 2.17 มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความ
รวดเร็วโปร่งใสและสามารตรวจสอบได้ 
 2.18 ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
 2.19 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 2.20 ยึดหมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 2.21 ให้ทุกหน่วยงานนำมาตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลใช้ในการ
บริหารงานทุกระดับอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม 
 2.22 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งด้านการปฏิบัติ
ตนให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักศาสตร์แห่งพระราชาในการ
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ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความสุจริต เป็นธรรมและมีความโปร่งใสด้านให้คุณ
และให้โทษสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
 2.23 ให้ทุกหน่วยงานจัดระบบการเงิน การคลัง ให้มีความโปร่งใสใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการให้
หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานให้ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดหากพบการกระทำที่ผิดให้ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
 2.24 ให้ทุกหน่วยงานกำหนดมาตรการและสร้างระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพสำหรับ
กระบวนงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต 
 2.25 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเองหรือผู้อื่น 
 2.26 ไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าขัดผลประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ 
 2.27 มีการติดตามและทบทวนการดำเนินการตามนโยบายเป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งจัดทำรายงาย
สรุปผลดำเนินการประจำปี 
 2.28 มีการนำผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปใช้ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
และป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 2.29 มีการติดตามผลและกำหนดแนวทางเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  


