การป้องกันการทุจริต
การดาเนินการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรการและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงขอให้ทุกส่วนราชการดาเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปี ดังนี้
1.1 กาหนดให้ทุกส่วนราชการในสังกัด จัดวางระบบการควบคุมภายในและจัดส่งรายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2545 ข้อ 5 และข้อ 6 ตามแบบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร (แบบ ปอ.5)
ภายในเก้า สิบ วัน นับ จากวัน สิ ้น ปี ง บประมาณหรื อ ปฏิทิ น โดยให้ เ ลื อ กหั ว ข้ อ และวิ เคราะห์ ก ระบวนการ
ปฏิบั ติงาน/โครงการ/กิจ กรรม/ด้านงาน ของงานที่จะประเมินและวัตถุประสงค์ ที่มีความเสี่ ยงเพื่อนามา
ปรับปรุงการควบคุมประเมินความเสี่ยงและลดความเสี่ยงของงานและครอบคลุมถึงการป้องกัน การทุจริตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ก าหนดให้ ทุ ก ส่ ว นราชการในสั ง กั ด ด าเนิ น การประเมิ น และสรุ ป รายงานผลการประเมิ น
องค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) เพื่อดูโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
2. การประเมินความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
6. การติดตามประเมินผล
ที่ จ ะท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านประสบผลส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ช่วยประเมินความเสี่ยงได้อย่างตรงจุดในการควบคุมป้องกันการทุจริต
1.3 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ดาเนินการจัดรวบรวมรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ของของทุกส่วนราชการ และวิเคราะห์ สรุปผลในภาพรวมขององค์การบริหาร
จังหวัดปราจีนบุรีในแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ เพื่อนามาปรับปรุงให้การทางาน
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเพียงพอ ที่จะทาให้การทางานประสบผลสาเร็จ และลดความเสี่ยงการ
ทุจริต เสนอต่อผู้บริหาร
1.4 สรุปรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (กรณีพบ
ข้อ บกพร่ อ งหรื อ ข้ อ สั ง เกตที่ มี นั ย ส าคั ญ ) (แบบ ปส.) ในการสอบทานได้ ป ฏิ บั ติ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผล และ
ระมัดระวังอย่างรอบคอบ เป็นไปตามวิธีการที่กาหนด มีระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ และสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และสรุปกิจกรรมโครงการที่ต้องปรับปรุงได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกาหนดแผนการปรับปรุงกระบวนการควบคุมต่างๆ และป้องกันการทุจริต
ได้เป็นอย่างดี เสนอต่อผู้บริหาร
1.5 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ดาเนินการสรุปและจัดทาหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.1) รายงานการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในภาพรวม
ทั้งหมด เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดาเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึง การดูแลรักษาทรัพย์สิน
การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุ จริต ด้านความเชื่อถือ
ได้ ของรายงานทางการเงินและการดาเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร เพื่อ ปรับปรุงการควบคุมในแผนปฏิบัติ
งานประจาปีต่อไป เสนอผู้ว่าฯและสานักตรวจเงินแผ่นจังหวัดฯ
1.6 หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการดาเนินการวางแผนและจัดทาแผนการตรวจสอบ ประจาปี
(Audit Plan) โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 และมาตรฐานคู่มือการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
ไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2545 (ข้อ 8) กาหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจาปีต่อผู้บริหาร
ส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนแล้วส่งแผนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
1.7 กาหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
1.7 กาหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทาและรายงานการสอบทานบัญชีงานด้านการเงิน การบัญชี และ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งตามไตรมาส เพื่อประเมินความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1.8 กาหนดให้ทุกส่วนราชการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ บุคลากรทางการ
ศึกษา และพนักงานจ้างในสังกัด และให้จัดทาคาสั่งกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบฯ ดังกล่าว

2. การดาเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริต
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีการจัดการความเสี่ยงด้านการ
ทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงมีมาตรการการดาเนินการ ดังนี้
2.1 มีค าสั่ ง/ปรั บ ปรุ งค าสั่ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการติด ตามและประเมิ นผลระบบควบคุ มภายใน
ของหน่วยงาน (มี/หากมีการเปลี่ยนแปลง)
2.2 นากิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานซึ่งได้ประเมินผลการควบคุมไว้ ณ วันที่ สิ้นปีงบประมาณ
(30กันยายน) ของทุกปี (ตามแบบ ปย.2) หากพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ หรือ มีความเสี่ยง/ข้อบกพร่องใหม่ที่
เกิดขึ้นในปีงบประมาณหน้า ให้นามาปรับปรุงการควบคุม (ตามแบบ ปย.2) เพื่อลดความเสี่ยงต่อไป
2.3 ดาเนิ น การ ประเมิ น ผลระบบการควบคุ มภายในของหน่ว ยงานให้ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ
ตามระเบียบ ฯ และควบคุมกากับดูแลให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดข้อผิดพลาด
2.4 จั ดส่ งรายงานการควบคุมภายในระเบียบฯข้อ 6 ให้ หน่ว ยงานตรวจสอบภายในตามเวล าที่
กาหนด เพื่อรวบรวมส่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าราชการจังหวัด

2.5 ออกตรวจสอบและติดตามแผนการตรวจสอบประจาปี ด้านการเงินการคลัง การพัสดุ การบัญชี
และรายงานผลการตรวจสอบในการกรณีมีข้อสังเกตหรือตรวจพบและความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ทุก
ส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการตรวจทานการบริหารความ
เสี่ยงในการจัดวางระบบควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลัง การพัสดุ การบัญชี การจัดเก็บ
รายได้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ คาสั่ ง มติคณะรัฐ มนตรี และหนังสือสั่ งการที่เกี่ยวข้อง
โปร่งใส ตรวจสอบ ตามหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจดการที่ดีอย่างมีคุณภาพ คุ้มค่าคุ้มประโยชน์ ต่อ
ทางราชการและขจัดความเสี่ยงการทุจริตได้
2.6 ผู้ตรวจสอบภายใน มีการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรม นอกเหนือจากการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของข้าราชการ และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.7 ผู้ตรวจสอบมีความซื่อสัตย์ มีความน่าเชื่อถือ
2.8 มีความเที่ยงธรรม ในการประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วย
ความไม่ลาเอีย ง ทาหน้ าที่อย่ างเป็น ธรรมในทุกๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ เ สียความรู้สึ กส่ว นตัว หรือ
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน
2.9 ปฏิบัติหน้าที่ของของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
2.10 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตามวิชาชีพที่กาหนด
2.11 ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทาใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทาที่
อาจนาความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ
2.12 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะนาไปสู่ความขัดแย้ ง
กับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระทาการใดๆ ที่จะทาให้เกิดอคติ ลาเอียง จนเป็นเหตุ ให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม
2.13 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับของใดๆ ที่จะทาให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการใช้
วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
2.14 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ ซึ่ง
หากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะทาให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง
หรือเป็นการปิดบังการกระทาผิดกฎหมาย
2.15 ผู้ตรวจสอบภายในไม่นาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อ
ตนเอง และจาไม่กระทาการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ทางราชการ
2.16 ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม
2.17 มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
2.18 ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
2.19 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2.20 ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
2.21 ให้ทุกหน่ว ยงานนามาตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีห รือหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงานทุกระดับอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม

2.22 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งด้านการปฏิบัติตน
ให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักศาสตร์แห่งพระราชาในการดูแล
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความสุจริต เป็นธรรม และมีความโปร่ง ใสด้านให้คุณและให้
โทษสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
2.23 ให้ทุกหน่วยงานจัดระบบการเงิน การคลัง ให้มีความโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ให้
หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบั ญชาที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแลการดาเนินงานให้ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทาผิดให้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่อย่างเคร่งครัด
2.24 ให้ ทุกหน่ว ยงานกาหนดมาตรการ และสร้างระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิ ภ าพส าหรับ
กระบวนการทางานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต
2.25 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความสะดวกของทางราชการ
ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น
2.26 ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบ
แคลงหรือสงสัยว่าขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที
2.27. มีการติดตามและทบทวนการดาเนินการตามนโยบายเป็นระยะๆ พร้อมทั้งจัดทารายงาน
สรุปผลดาเนินการประจาปี
2.28 มีการนาผลประเมินการตรวจสอบภายในไปใช้ปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพ และ
ป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
2.29 มีการติดตามผลและกาหนดแนวทางเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

