คูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต
(Fraud Risk Management Procedure)
องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ

จัดทำโดย

องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ
อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

คูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต
(Fraud Risk Management Procedure)

1.บทนำ
องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยมีคุณธรรมและโปรงใสโดยยึดมั่นใน
ความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานการ
บริหารความเสี่ยงดานการทุจริตเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำสามารถปฏิบัติงานตาม
ความมุงมั่นที่กำหนดไวได
1.1 วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกำหนดมาตรการกิจกรรมโครงการเพื่อใชในการปองกันตรวจพบและตอบสนองตอความเสี่ยงดาน
การทุจริต
1.1 เพื่ อ ระบุ ห น าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรในแต ล ะตำแหน ง งานในการป อ งกั น ตรวจพบและ
ตอบสนองตอความเสี่ยงดานการทุจริตใหชัดเจนและเปนไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
1.1 กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อใหผูบริหารและบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำสามารถ
ปองกันตรวจสอบและตอบสนองการทุจริตไดอยางถูกตองและทันทวงทีในกรณีที่มีความสงสัยหรือพบการกระทำที่
เกี่ยวกับการทุจริต
1.2 ขอบเขตของคูมือ
คูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตฉบับนี้ครอบคลุมการดำเนินงานของผูบริหารและบุคลากรของ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลทุ งกระบ่ ำ ทั้ งนี้ คู มื อ การบริห ารความเสี่ ย งด านการทุ จ ริ ต ฉบั บ นี้ เป น ส ว นหนึ่ งของ
“นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น” ขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ โดยกำหนดมาตรการปองกัน
ตรวจพบและตอบสนองตอการทุจริตและคอรรัปชั่น (“มาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น”)
2. นโยบายการไมเพิกเฉยตอการทุจริตและคอรรัปชั่น
องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำยึดถือจริยธรรมและคุณธรรมเปนหลักสำคัญในการปฏิบัติราชการและ
จะไมเพิกเฉยตอการกระทำใดๆที่อาจนำไปสูการทุจริตและคอรรัปชั่นแมวาการกระทำนั้นเปนการเอื้อประโยชนแก
องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวา ผูบริหารและบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุง
กระบ่ำจะไมเพิกเฉยตอการทุจริตและคอรรัปชั่นผูบริหารและบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำทุกคน
ตองทำความเขาใจและปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นคูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต
คูมือกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของและนโยบายอื่นๆขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำอยางเครงครัดโดย
ไมมีขอยกเวน
ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำใหคำมั่นวาจะดำเนินการสอบสวนกรณี ตองสงสัยเกี่ยวกับการ
ทุจริตทุกกรณีอยางละเอียดถี่ถวนและเหมาะสมโดยไมคำนึงถึงปจจัยภายนอกอื่นๆ (อาทิเชนตำแหนงงานระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำหรือความสัมพันธภายในองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ
ของผูถูกกลาวหา) โดยองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำจะดำเนินการสอบสวนอยางเปนกลางปราศจากอคติ
นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำจะลงโทษผูกระทำผิดตามมาตรการสูงสุดและหากการสอบสวนพบวา
มีบุคลากรที่รับรูกรณีการทุจริตนั้นแตละเลยในการรายงานองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำจะพิจารณาลงโทษ
ทางวินัยบุคลากรทานนั้น เชนกัน

3. คำนิยามของการทุจริตและการกระทำที่ถูกจัดวาเปนการทุจริต
3.1 คำนิยามของการทุจริต
คำนิยามของการทุจริตในคูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตฉบับนี้ หมายถึงการกระทำโดยเจตนา
เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผูอื่นทั้งนี้ การทุจริตสามารถแบงไดเปน 3
ประเภทดังนี้
3.1.1 การยักยอกทรัพยสิน
การกระทำใดๆก็ตามที่ นำไปสูการครอบครองทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำอยางไม
ถูกตองหรือเปนเหตุใหองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำสูญเสียทรัพยสินโอกาสหรือผลประโยชนใดโดยมีเจตนาที่
จะหาประโยชนตอตนเองและผูอื่น (อาทิเชนคนในครอบครัวญาติมิตรเปนตน)
3.1.2 การคอรรัปชั่น
การใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบกระทำการใดๆเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนอันมิควรไดทั้ง ตอองคกรตนเองหรือ
ผูอื่นทั้งนี้ การคอรรัปชั่น ครอบคลุมถึงการใหและ/หรือรับ สินบนการขัดแยงทางผลประโยชนการขมขูและ/หรือ
เรียกรองผลประโยชนและการจายเงินเพื่อใหไดรับความสะดวก
3.1.3 การทุจริตในการรายงาน
การปรับปรุงแกไขรายงานตางๆไมวาจะเปนทางการเงินเชนงบการเงินบันทึกการเงินหรือรายงาน
ที่ไมใชทางการเงินเพื่อปดบังการยักยอกทรัพยหรือการกระทำที่ไมเหมาะสมหรือเพื่อหาประโยชนตอตนเองและ
ผูอื่นซึ่งสงผลใหงบการเงินบันทึกการเงินหรือรายงานตางๆขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำไมถูกตองตาม
ความเปนจริง
ดังนั้ น คำนิ ยามของ “การทุ จริต” ในคูมือการบริหารความเสี่ ยงดานการทุ จริตฉบั บนี้ ครอบคลุมถึงการ
ยักยอกทรัพยสินการทุจริตในการรายงานตลอดจนการคอรรัปชั่น
3.2 การกระทำที่ถูกจัดวาเปนการทุจริต
จากคำนิยามดังที่กลาวมาขางตนตัวอยางของการกระทำดังตอไปนี้จดั เปนการทุจริต
• การปฎิบัติงานอยางไมซื่อสัตยหรือมีความจงใจที่จะทุจริต
• การใชทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำผิดวัตถุประสงคเพื่อสรางประโยชนแกตนเองหรือ
ผูอื่น
• การยักยอกหรือลักขโมยทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ
• การบิดเบือนหรือปดบังขอมูลโดยเจตนา
• การรายงานขอมูลทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงินอยางไมถูกตองโดยเจตนา
• การเปดเผยขอมูลที่ถูกกำหนดใหเปนความลับหรือความลับทางราชการใหแกบุคคลภายนอก
• การนำขอมูลภายในองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำซึ่งยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชนไปใชหา
ผลประโยชน
• การแสวงหาเรียกรองหรือรับของที่มีมูลคาจากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจ
• การเสนอสิ่งที่มีมูลคาใหแกเจาหนาที่รัฐหนวยงานรัฐหรือหนวยงานเอกชนเพื่อใหดำเนินการในทางที่ไม
ถูกตองตามกฎหมาย

ทั้งนี้การกระทำขางตนเปนเพียงตัวอยางของการกระทำทุจริตเทานั้นหากบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตำบลทุงกระบ่ำมีความสงสัยวากิจกรรมบางอยางเปนการทุจริตหรือไมทานสามารถขอคำแนะนำได (ตามลำดับ) จาก
หนวยงานดังตอไปนี้
• หัวหนากอง ผูอำนวยการกอง หรือหัวหนางานโดยตรงของทาน
• งานนิติการ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ
• หนวยงานตรวจสอบภายใน
4. หนาที่และความรับผิดชอบ
ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำตองปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม
และคุณธรรมขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำอยางเครงครัดตลอดจนใหการสนับสนุนนโยบายการตอตาน
การทุจริตและคอรรัปชั่นรวมถึงคูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตอยางเต็มที่ทั้งนี้คูมือฉบับนี้อาจกำหนด
ความรับผิดชอบเพิ่มเติมใหแกผูมีอำนาจหรือผูบริหารบางหนวยงานเชน ผูตรวจสอบผูบริหารองคการบริหารสวน
ตำบลทุงกระบ่ำฝายตรวจสอบภายในหรืองานนิติการ เปนตนเพื่อรวมกันบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตโดยหนาที่
ความรับผิดชอบเพิ่มเติมดังกลาวจะถูกระบุไวในภาคผนวกกของคูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตฉบับนี้
องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำถือเปนหนาที่ของผูบริหารและบุคลากรทุกระดับที่จะตองทำความเขาใจ
และปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นและคูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตฉบับนี้
โดยไมมีขอยกเวน ทั้งนี้การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายและคูมือดังกลาวอาจนำมาซึ่งการลงโทษทางวินัยได
5. มาตรการปองกันการทุจริต (Fraud Prevention)
มาตรการปองกันการทุจริตสามารถชวยองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ ลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิด
การทุ จริตในองคกรไดดังนั้ น การประเมิ นความเสี่ยงดานการทุ จริต การออกแบบและปฏิ บั ติงานตามการควบคุ ม
ภายในที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงดานการทุจริตตลอดจนการสรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต
ใหแกบุ คลากรขององค การบริห ารสวนตำบลทุ งกระบ่ำเป นป จจัย สำคัญในการชวยปองกัน การเกิดการทุ จริตใน
องคกรทั้งนี้มาตรการปองกันการทุจริตภายใตคูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตฉบับนี้ ประกอบไปดวย 5
กิจกรรมหลักดังตอไปนี้
5.1 การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตมีวัตถุประสงคเพื่อใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตำบลทุง
กระบ่ ำดำเนิ น การเชิ งรุกเพื่ อระบุ ป ระเมิ น และทบทวนความเสี่ย งดานการทุจ ริตขององคกรรวมทั้ ง สรางความ
ตระหนักถึงความเสี่ยงดานการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบตอวัตถุประสงคและการดำเนินงานขององคกร
เพื่อใหมั่นใจวาความเสี่ยงดานการทุจริตไดถูกระบุและจัดการอยางทันทวงทีอยางไรก็ตามหัวหนากอง ฝาย งาน ทุก
หนวยงานตองใหความรวมมือในการใหขอมูลความเสี่ยงดานการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหนวยงานของตน
ทั้งนี้การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการเพื่อกำหนดเกณฑการวัดความเสี่ยงในดานผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood of Occurrence) รวมทัง้ กำหนดระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได (Risk Appetite)
ขั้นตอนที่ 2: การระบุความเสี่ยงดานการทุจริตสาเหตุหลักของความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงตลอดจนการ
วิเคราะหความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกอนคำนึงถึงมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู
ขั้นตอนที่ 3: การประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยูในปจจุบันการวิเคราะหความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงหลังจากมีมาตรการควบคุมภายในปจจุบัน
ขั้นตอนที่ 4: การจัดหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงลงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับไดหากมาตรการควบคุมภายใน
ที่ดำเนินงานอยูในปจจุบันไมเพียงพอตอการปองกันความเสี่ยงดานการทุจริต

ดังนั้น ผูบริหารจึงกำหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูใหคำปรึกษาแกผูบริหารสำหรับการประเมินความเสี่ยง
ดานการทุจริตรวมทั้งเปนผูรวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตเพื่อจัดทำเอกสารความเสี่ยงดานการ
ทุจริตขององคกรซึ่งครอบคลุมถึงแผนภาพความเสี่ยงดานการทุจริต (Fraud Risk Profile) และทะเบียนความเสี่ยง
ดานการทุจริต (Fraud Risk Register) ตลอดจนทำหน าที่ ติดตามการดำเนิน งานตามแผนจัด การความเสี่ยงเพื่ อ
นำเสนอตอผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำและคณะกรรมการหรือหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
อยางไรก็ตามหนวยงานหรือคณะทำงานดังกลาวมีหนาที่เพียงการใหคำปรึกษาและรวบรวมขอมูลความ
เสี่ยงเทานั้นการระบุและประเมินความเสี่ยงรวมทั้งการจัดหามาตรการเพื่อลดหรือจัดการความเสี่ยงถือเปนหนาที่
โดยตรงของผูบริหารในแตละหนวยงานขององคกรนอกจากนี้ห นวยงานตรวจสอบภายในมีหน าที่ประเมินความ
เพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่ระบุขึ้นระหวางการประเมินความเสี่ยงซึ่งหากการควบคุม
ภายในที่หนวยงานเจาของความเสี่ยงระบุขึ้นยังไมเพียงพอหรือไมมีประสิทธิผลหนวยงานตรวจสอบภายในสามารถ
ใหความเห็นและใหขอเสนอแนะแกผูบริหารเพื่อจัดหามาตรการควบคุมภายในเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได
ทั้งนี้องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำควรประเมินและทบทวนความเสี่ยงดานการทุจริตเปนประจำทุกป
เพื่อระบุความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงที่มีอยูในแตละปซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงจาก
ปจจัยตางๆเชนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติงานการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมการเปลี่ยนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำหรือวิธีการทำทุจริตแบบใหมๆเปนตนทั้งนี้หาก
องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลทุ งกระบ่ ำเริ่ ม จั ด ทำการประเมิ น ความเสี่ ย งองค กร (Enterprise Risk Assessment)
ผูบริหารสามารถพิจารณาดำเนินการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตพรอมกับการประเมินความเสี่ยงองคกรได
5.2 นโยบายที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำจัดใหมีนโยบายคูมือปฏิบัติงานและมาตรการเพื่อตอตานการทุจริตและ
คอรรัปชั่นเชนนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นคูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตคูมือการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและชวยเหลือทางการเมืองแนวทางปฏิบัติ
ในการบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเงินสนับสนุนและแนวทางปฏิบัติในการรับหรือใหของขวัญของกำนัลและการ
เลี้ยงรับรองเปนตนเพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำเขาใจหลักการดานจริยธรรมและแนว
ทางการปฏิบัติงานที่ดีขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำรวมทั้ง เพื่อสรางความตระหนักจิตสำนึกและคานิยม
ในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำทั้งนี้ นโยบายคูมือปฏิบัติงานและ
มาตรการที่ เกี่ยวของตองไดรับการอนุมัติจากผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ นอกจากนี้หนวยงาน
ตรวจสอบภายในตองทบทวนและปรับปรุงนโยบายและคูมือที่เกี่ยวของเปนประจำอยางนอยทุก 2 ปเพื่อใหมั่นใจวา
ความเสี่ยงดานการทุจริตไดถูกจัดการและการเปลี่ยนแปลงทางการดำเนินงานและทางกฎหมายไดรับการครอบคลุม
ในนโยบายอยางเหมาะสม ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำตองสื่อสารและกำหนดขั้นตอน การสื่อสาร
นโยบายคูมือปฏิบัติงานและมาตรการที่เกี่ยวของแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำรวมทั้งสื่อสาร
นโยบายและมาตรการใหบุคคลภายนอก (ผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน) รับทราบโดยบุคลากรขององคการ
บริห ารส วนตำบลทุงกระบ่ำในทุ กระดับ มีห น าที่ ศึกษาและทำความเขาใจเนื้อหารวมถึงปฏิบั ติต ามนโยบายคูมือ
ปฏิบัติงานและมาตรการดังกลาวอยางเครงครัด

5.3 การสื่อสารและการจัดอบรม
การสื่อสารและการจัดอบรมถือเปนสิ่งที่จำเปนในมาตรการปองกันการทุจริตเพื่อสรางความรูความเขาใจ
และความตระหนั กถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายและคูมือที่ เกี่ยวของกับ การตอตานการทุจริต และ
คอรรัปชั่นตลอดจนมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นตางๆเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารความ
เสี่ยงดานการทุจริตขององคกรรวมทั้งใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำสามารถเปนสวนหนึ่งใน
การชวยปองกันและตรวจพบการทุจริตในองคกรไดตลอดจนการสื่อสารแกผูเกี่ยวของทางธุรกิจเพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล
ทุงกระบ่ำ
ดังนั้นงานประชาสัมพันธตองจัดทำแผนการสื่อสารนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
ประจำปอยางเปนลายลักษณอักษรใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำและผูเกี่ยวของตลอดจน
กำหนดชองทางการสื่อสาร
เชนจดหมายขาว (Newsletters) แผนปายโฆษณา (Poster) แผนพับ (Brochure) การจัดอบรม (Training)หรือการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เปนตนใหเหมาะสมแกผูรับสารทั้งภายในและภายนอกองคกรโดยแผนงานและ
ชองทางการสื่อสารดังกลาวตองไดรับการทบทวนและอนุมัติโดยผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำเปน
ประจำทุกปนอกจากนี้เพื่อใหมั่นใจในประสิทธิภาพของการสื่อสารแผนงานและชองทางการสื่อสารที่กำหนดขึ้นควร
ไดรับการสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในโดยหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อใหมั่นใจวากิจกรรมที่จัด
ขึ้น นั้ น เพี ยงพอและสามารถสร างความตระหนักให แกบุ คลากรขององคการบริห ารส ว นตำบลทุ งกระบ่ ำรวมถึ ง
ผูเกี่ยวของ ทั้งหมด
แผนการสื่ อ สารต องครอบคลุ ม ถึ งการจั ด อบรมเกี่ ย วกั บ นโยบายและมาตรการต อ ต านการทุ จ ริต และ
คอรรัปชั่นในการปฐมนิเทศใหแกพนักงานใหมตลอดจนการจัดอบรมอยางตอเนื่องเปนประจำทุกปใหแกบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำทั้งหมด ทั้งนี้เนื้อหาการอบรมควรประกอบไปดวยมาตรการตอตานการ
ทุจริตและคอรรัปชั่นความคาดหวังขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ ตอการดำเนินงานตามมาตรการตอตาน
การทุจริตและคอรรัปชั่นและบทลงโทษหากบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำไมปฏิบัติตามมาตรการ
นี้เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุง กระบ่ำมีความเขาใจและมีทักษะในการปฏิบัติตามนโยบายตอตาน
การทุจริตและคอรรัปชั่นรวมถึงคูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตฉบับนี้ได
5.4 การสอบทานประวัติของบุคลากรและผูมีสวนไดเสีย
การสอบทานประวัติของบุ คลากรและผูเกี่ย วของกับ การจัดซื้อจัดจาง ถือเป น ป จจัย สำคัญ ที่ ทำใหการ
ปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพโดยองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำมอบหมายใหงานการเจาหนาที่ทำหนาที่
สอบทานประวัติของบุคลากรกอนการจางงานหรือการเลื่อนตำแหนงและกองคลังทำหนาที่สอบทานประวัติของ
ผูเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางกอนการเริ่มสัญญาหรือธุรกรรมระหวางกันทั้งนี้การสอบทานสามารถทำไดตามความ
เหมาะสมภายใต ก ฎหมายที่ เกี่ ย วข อ งและได รับ การยิ น ยอมจากบุ ค ลากรหรือ ผู เกี่ ย วข อ งกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง
ดังตอไปนี้
การสอบทานประวัติของบุคลากรกอนการจางงานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติความเหมาะสมและ
ประสบการณของผูสมัครงาน
การสอบทานประวัติของบุคลากรกอนดำรงตำแหนงภายในองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำเพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
การสอบทานประวัติของผูเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางโดยเฉพาะผูขายผูรับเหมาและผูใหบริการแก
องค ก ารบริหารสวนตำบลทุ งกระบ่ ำเพื่ อให ส ามารถตรวจสอบความนาเชื่ อถือสถานะทางการเงิน ชื่ อเสี ย งและ
คุณสมบัติที่เกี่ยวของกับสินคาหรือบริการของผูมีสวนไดเสียกับองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ

นอกจากนี้ ผูบริหารและบุคลากรที่ดำรงในตำแหนงที่สำคัญตามที่กำหนดโดยฝายบุคคลตลอดจนผูเกี่ยวของ
กับการจัดซื้อจัดจางตองรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นตอผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลทุง
กระบ่ำใน “แบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน” (ภาคผนวกข) เปนประจำทุกปและในระหวางปหากมีความ
เปลี่ยนแปลงใดๆที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลกระโยชนไดทั้งนี้ องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำหามไมให
บุคลากรที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการจัดซื้อจัดจางและจะลงโทษบุคลากรที่ไม
รายงานความขัดแยงทางผลประโยชนอยางทันทวงที
5.5 การควบคุมภายใน
การควบคุมภายในเปนกระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดรวมกันโดย ผูบริหาร หัวหนากอง ผูอำนวยการ
กอง และบุคลากรขององคกรทุกระดับชัน้ เพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาวิธีการหรือการปฏิบัติงานตามที่
กำหนดไวจะชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคดังนั้นการควบคุมภายในถือเปนเครื่องมือเบื้องตนขององคการบริหาร
สวนตำบลทุงกระบ่ำในการปองกันการทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานทั้งนี้
หัวหนากอง
ผูอำนวยการกองในแตละหนวยงานตองออกแบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการที่อยูในความ
รับผิดชอบของตนเพื่อจัดการและลดความเสี่ยงดานการทุจริตที่รวมกันระบุในการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต
ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับไดตลอดจนสื่อสารทำความเขาใจและควบคุมติดตามการดำเนินงานของบุคลากรใน
หนวยงานใหปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้น
ทั้งนี้ทุกหนวยงานตองจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณอักษร
สำหรับทุกกระบวนการเพื่อใหผูบริหารของหนวยงานสอบทานและอนุมัติใหมีผลบังคับใชโดยคำนึงถึงการแบงแยก
หน าที่อยางชัด เจนในการกำหนดหน าที่ของบุคลากรในการดำเนิ นงานตามขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิ บั ติงาน
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใสเปนอิสระและสามารถชวยปองกันหรือตรวจพบความเสี่ยงดานการทุจริตได
รวมทั้งจัดเก็บเอกสารดังกลาวไวในชองทางที่บุคลากรที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงไดและสื่อสารใหบุคลากรที่เกี่ยวของ
รับทราบ
นอกจากนี้ ผู บ ริห ารในแตล ะหน วยงานควรทบทวนขั้ น ตอนปฏิ บัติ งานหรือกระบวนการปฏิ บั ติงานเป น
ประจำอยางนอยทุก 2 ปหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบตอการปฏิบัติงานอยางเปนสาระสำคัญเพื่อใหมั่นใจได
วาขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานนั้นสอดคลองกับหลักการควบคุมภายในที่ดีและการปฏิบัติงาน
ในปจจุบัน
ทั้งนี้ผูบริหารขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำมอบหมายหนาที่ใหหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผู
ประเมินความเพียงพอความเหมาะสมตลอดจนความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
องค กรพรอมให ขอเสนอแนะและแนวทางแก ไขเพื่ อปรั บ ปรุง/พั ฒ นาการควบคุมภายในให มีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลสามารถปองกันและตรวจพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะความเสี่ยงดานการทุจริตโดยหนวยงาน
ตรวจสอบภายในตองหารือผลการตรวจสอบกับผูบริหารหนวยงานรับตรวจเพื่อทำความเขาใจและจัดหาแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนาการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติไดจริงรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ
ตอคณะกรรมการตรวจสอบเปน ประจำทุกไตรมาสทั้งนี้ ผูบ ริห ารแตล ะหนวยงานมีห นาที่รับ ผิดชอบในการนำ
ขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาจากแนวทางที่หนวยงานตรวจสอบภายในเสนอแนะ
อนึ่งเมื่อองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำเริ่มดำเนินการตามมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
หนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาที่ประเมินการออกแบบและความมีป ระสิทธิผลของการควบคุมภายในสำหรับ
มาตรการดังกลาวและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มาตรการตรวจพบการทุจริต (Fraud Detection)
มาตรการป องกั น การทุ จริ ตที่ ดีส ามารถชว ยลดโอกาสที่จ ะเกิดการทุ จ ริตไดในระดับ หนึ่งอยางไรก็ตาม
องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำจำเปนตองจัดทำมาตรการตรวจพบการทุจริตเพื่อชวยตรวจพบและรายงานการ
กระทำที่อาจเปนการทุจริตอยางทันทวงที

ดังนั้นกลไกการแจงเหตุหรือเบาะแสและการรายงานการทุจริตเปนกิจกรรมหลักที่สามารถชวยใหองคการ
บริ ห ารส ว นตำบลทุ งกระบ่ ำ ตรวจพบการทุ จ ริต นอกจากนี้ เพื่ อให มั่น ใจวามาตรการตรวจพบการทุ จ ริตมี ความ
เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหนวยงานตรวจสอบภายในตองสอบทานการออกแบบและการควบคุม
ภายในของมาตรการดังกลาวเปนประจำทุกปทั้งนี้ มาตรการตรวจพบการทุจริตประกอบดวย 2 กิจกรรมหลักดังนี้
6.1 กลไกการแจงเหตุหรือเบาะแส
ผูบริหารกำหนดใหมีชองทางที่นาเชื่อถือและเปนอิสระสำหรับการแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตรวมถึงเปด
โอกาสใหทุ กคนไม วาจะเปน บุ คลากรขององคการบริห ารส วนตำบลทุ งกระบ่ ำหรือบุ คคลภายนอกสามารถแจ ง
เบาะแสไดโดยไมตองเปดเผยตัวตนตลอดจนจัดใหมีกระบวนการปองกันผูแจงเบาะแสเพื่อคุมครองผูแจงไมใหถูกทำ
รายหรือขมขูในภายหลังซึ่งชวยสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำมีความมั่นใจและรูสึก
ปลอดภัยในการแจงเหตุหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
ดังนั้นบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำจึงมีหนาที่แจงเหตุหรือเบาะแสของการทุจริตผาน
ชองทางที่องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำกำหนดไวโดยองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำจะลงโทษบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำที่ทราบหรือมีขอมูลของเหตุการณที่อาจเปนการทุจริตแตไมไดแจงใหบุคคล
ที่รับผิดชอบรับทราบซึ่งองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำมีมาตรการคุมครองผูแจงเหตุหรือเบาะแสตามความจริง
อยางสุจริตอยางไรก็ตามองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำจะลงโทษผูที่จงใจแจงเหตุหรือเบาะแสที่ไมเปนความ
จริงในป จจุบั นองคการบริห ารสวนตำบลทุงกระบ่ำกำหนดชองทางการแจงเหตุหรือเบาะแสผาน9ชองทางหลั ก
เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำและบุคคลภายนอกแจงเหตุหรือเบาะแสตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้
1. งานรองเรียนรองทุกข
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ
2. ที่อยู
128 หมู 6 องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย 71210
3. หมายเลขโทรศัพท
034-510761
4. เว็บไซต
www.thungkrabam.go.th
5. Facebook
องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ
อยางไรก็ตามผูบริหารที่รับผิดชอบการแจงเหตุหรือเบาะแสตองทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการแจงเหตุ
หรือเบาะแสใหเปนปจจุบันตลอดจนสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับการแจงเหตุหรือเบาะแสใหบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตำบลทุงกระบ่ำและผูเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางทราบในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำมีชอง
ทางการแจงเหตุหรือเบาะแสเพิ่มเติมผูรับผิดชอบตองจัดทำขั้นตอนการแจงเบาะแสและวิธีการปฏิบัติงานของผูรับ
แจ งรวมทั้ งมี การทบทวนและปรั บ ปรุงขั้ น ตอนดังกลาวใหเป น ปจ จุบั น เสมอนอกจากนี้ผูรับ ผิ ดชอบขางต น ตอ ง
กำหนดใหจัดฝกอบรมแกบุคลากรผูทำหนาที่รับการแจงเหตุหรือเบาะแสเปนประจำทุกปโดยครอบคลุมถึงขั้นตอน
การปฏิบัติงานการเก็บรักษาความลับแนวปฏิบัติดานจริยธรรมและนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวของ
6.2 การรายงานการทุจริต
เมื่อมีการแจงเหตุหรือเบาะแสการทุจริตหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูรวบรวมขอมูลจากการแจง
เบาะแสและขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับการทุจริตเชนจำนวนการแจงเบาะแสการทุจริตสรุปเหตุการณและสถานะของการ
ดำเนินงานกรณีเกิดการทุจริตในองคกร (สถานะการสอบสวนขอสรุปการตัดสินใจในการลงโทษและขอมูลทางสถิติ
ของการทุจริตในองคกร) สถานะการปฏิบัติงานตามมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น )เปนตนเพื่อรายงาน
ตอคณะผูบริหารเปนประจำทุกเดือนในกรณีที่เบาะแสที่ไดรับแจงมีความรุนแรงและจำเปนตองไดรับการแกไขอยาง

ทั น ท ว งที หั ว หน าหน ว ยงานตรวจสอบภายในตอ งรายงานเหตุก ารณ ทุ จ ริต ดั งกลาวตอ ผูบ ริห ารและบุ คลากรที่
เกี่ยวของในทันที
ทั้งนี้ ขอมูลในรายงานจะตองถูกเก็บเปนความลับโดยหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองรายงานตรงตอ
ผูมีอำนาจตามที่ไดกำหนดไวเท านั้ นห ามมิใหแบ งป นขอมู ลไมวาในรูป แบบใดก็ตามแกห นวยงานหรือบุคคลที่ไม
เกี่ยวของ
7. มาตรการตอบสนองตอการทุจริตที่เกิดขึ้น (Fraud Response)
องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำจัดทำมาตรการตอบสนองตอการทุจริตเพื่อแกไขและเยียวยาผลกระทบ
จากการเกิดทุจริตรวมทั้งหาวิธีการปองกันไมใหการทุจริตในประเภทเดียวกันเกิดขึ้นอีกโดยมาตรการตอบสนองตอ
การทุจริตประกอบดวยการสอบสวนภายในการลงโทษและการเยียวยาและการเปดเผยขอมูล
7.1 การสอบสวน
เมื่อเกิดเหตุทุจริตองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำใหหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูพิจารณา
ขอมูลเบาะแสและใหเริ่มดำเนินการสอบสวนเมื่อเห็นวาเบาะแสที่ไดมาเพียงพอและมีมูลทั้งนี้งานนิติการเปนผูตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงตาม“คูมือขั้นตอนการดำเนินการลงโทษทางวินัย”
ในกระบวนการสอบสวนนั้นคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงตองดำเนินงานดวยความยุติธรรมและไม
เปด เผยขอมูลแกผูที่ไม มีสวนเกี่ยวของรวมถึงรายงานความคืบ หนาหรือผลการสอบสวนใหแกหั วหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายในรับทราบอยางสม่ำเสมอทุกเดือนเพื่อใชในการรายงานตอคณะผูบริหารและในกรณีที่คณะกรรมการ
สอบสวนข อ เท็ จ จริ งพบอุ ป สรรคในการดำเนิ น การที่ อาจสงผลกระทบต อองค การบริ ห ารส วนตำบลทุ งกระบ่ ำ
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็ จ จริงตองรายงานตอหัวหนาหน วยงานตรวจสอบในเพื่อรายงานเรื่องดังกล าวแก
ผู บ ริ ห ารหรื อ คณะกรรมการตรวจสอบสำหรับ หาทางแก ไขอย างทั น ท ว งที น อกจากนี้ ค ณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงตองบันทึกการสอบสวนใน “บันทึกการสอบสวน” และเก็บหลักฐานทั้งเชิงวัตถุและอิเล็กทรอนิคสเปน
เวลาอยางนอย 3 ปหรือจนกวาสิ้นสุดอายุความทางกฎหมายเพื่อใหมั่นใจวาองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำมี
หลักฐานเพียงพอหากตองนำไปใชในชั้นศาล
นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำตองจัดอบรมแกบุคลากรที่สามารถดำรงตำแหนง
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงไดเปนประจำอยางนอยปละ 1 ครั้งเพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรดังกลาวเขาใจขั้นตอน
การสอบสวนโดยละเอียดและมีความรูความสามารถในการดำเนินการสอบสวนอยางเหมาะสมและ
ยุติธรรม……………………………………………………
ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนในการให
ความรวมมือแกคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงในการดำเนินการสอบสวนรวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงในดานขอมูลและการปฏิบัติงาน
7.2 การลงโทษและการเยียวยา
บทลงโทษที่เขมงวดและเด็ดขาดเปนการแสดงจุดยืนขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำที่มีตอการ
ทุจริตใหทั้งพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียในขณะที่การเยียวยาผลกระทบจากการทุจริตเปนสิ่งที่องคการบริหาร
สวนตำบลทุงกระบ่ำตองใหความสำคัญและดำเนินการอยางทันทวงทีเพื่อแสดงใหเห็นถึงความเอาใจใสและความ
มุงมั่นที่จะแกไขปญหาดานการทุจริต

7.2.1 การลงโทษ
เมื่ อ การสอบสวนเสร็ จ สิ้ น และพบว ามี ก ารทุ จ ริต เกิ ด ขึ้ น จริงคณะกรรมการสอบสวนมี ห น าที่ น ำเสนอ
ขอเท็จจริงและหลักฐานแกผูมีอำนาจเพื่อพิจารณาบทลงโทษใหสอดคลองกับนโยบายขององคการบริหารสวนตำบล
ทุงกระบ่ำและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของตาม “คูมือขั้นตอนการดำเนินการลงโทษทางวินัย”
7.2.2 การเยียวยา
เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นผูบริหารตองรวมพิจารณาหามาตรการเยียวยาจากเหตุการณทุจริตที่เกิดขึ้น
เชนการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมนโยบายขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการควบคุม
ภายในการเปลี่ ย นแปลงวิธีการปฏิ บัติงานการฟ องรองดำเนิ น คดี ทางอาญาและ/หรือทางแพ งการขยายผลการ
สืบสวนเพื่อตรวจสอบการทุจริตในสวนอื่นๆที่อาจมีความเกี่ยวของ
7.3 การเปดเผยขอมูล
องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำกำหนดใหคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบล
ทุงกระบ่ำ ใหขอมูลสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตตอหนวยงานภายนอกที่มีหนาที่กำกับดูแล (อาทิเชนสำนักงานตรวจเงิน
แผนดิน ปปช.เปนตน) หรือตอสาธารณะอยางไรก็ตามองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำกำหนดใหการตัดสินใจ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับการทุจริตในแตละหั วเรื่องขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสาร
องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ
ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำหามมิใหผูที่ไมมีหนาที่หรือไมไดรับมอบหมายเปดเผยขอมูลดาน
ทุจริตแกบุคคลอื่นๆในองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำสื่อมวลชนหรือหนวยงานใดๆก็ตามนอกจากนี้องคการ
บริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำจะพิจารณาลงโทษผูฝาฝนโดยไมมีขอยกเวน
8. เอกสารอางอิงและอำนาจรับผิดชอบการดำเนินการ
หลักการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานในคูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตฉบับนี้อาจอางอิงถึงเอกสาร
ที่องคการบริห ารส วนตำบลทุ งกระบ่ ำไดจัด ทำไวอยู แลวโดยในกรณี ดังกลาวขั้ น ตอนการปฏิ บัติ งานและอำนาจ
รับ ผิด ชอบให เปนไปตามเอกสารอ างอิงฉบั บนั้น ๆเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานนั้นอยูในมาตรฐานเดียวกัน หาก
บุคลากรขององค การบริห ารส วนตำบลทุ งกระบ่ ำมีขอสงสัย เกี่ย วกับ การดำเนิน งานตามคูมือฉบับ นี้ ส ามารถขอ
คำแนะนำไดจากหนวยงานตรวจสอบภายใน
9. การทบทวนและปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต
คูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตฉบับนี้อยูภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
จะมีการทบทวนและปรับ ปรุงคูมือฉบั บนี้เปนประจำทุกๆปหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งกระทบตอการ
บริหารความเสี่ยงดานการทุจริตทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวาคูมือดังกลาวสอดคลองกับหลักปฏิบัติขององคการบริหารสวน
ตำบลทุงกระบ่ำรวมทั้งเปนไปตามขอบังคับและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของนอกจากนี้ การปรับปรุงคูมือการบริหาร
ความเสี่ยงดานการทุจริตตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำและมีการ
สื่อสารคูมือที่ไดรับการปรับปรุงดังกลาวใหทราบโดยทั่วกันทั้งองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ

ภาคผนวก

ภาคผนวก – บทบาทหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต
องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำมอบหมายบทบาทหนาที่เพิ่มเติมใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของกับการบริหารความ
เสี่ยงดานการทุจริตโดยภาคผนวกนี้จะชวยระบุตัวอยางแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในแตละระดับ
1. ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำมีหนาที่ในการควบคุมและดูแลการบริหารความเสี่ยงดานการ
ทุจริตในภาพรวมโดยมีหนาที่หลักดังตอไปนี้
• เปนผูนำในการแสดงถึงความมุงมั่นที่จะตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นเพื่อแสดงจุดยืนใหแกบุคลากรของ.
องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำผูเกี่ยวของและสาธารณชนรับทราบ
• สอบทานทบทวนและอนุมัตินโยบายหรือคูมือที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตกาก
ตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นหลักจริยธรรมของบริษัทตลอดจนมาตรการตอตานการทุจริตและ
คอรรัปชั่น
• กำหนดและมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตรวมถึงกระบวนการ
อื่นๆที่เกี่ยวของกับมาตรการตอตานการทุจริตอาทิเชนการแจงเบาะแสการสอบสวนการประเมินความเสี่ยง
ดานการทุจริตเปนตนใหแกผูผูบริหารที่มีประสบการณมีความรูความสามารถและคุณสมบัติในการปฏิบัติ
หนาที่
• กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตและการ
ตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นติดตามการดำเนินงานใหมั่นใจวาหัวหนากอง ผูอำนวยการกอง มี
ทรัพยากรเพียงพอเพื่อบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต
• เปนผูตัดสินใจในกระบวนการตางๆเมื่อเกิดเหตุการณทุจริตขึ้นหรือเมื่อมีการรายงานขึ้นมาใหรับทราบ
• เปดเผยขอมูลแกหนวยตรวจสอบใหทราบถึงบทบาทของผูบริหารที่มีตอการบริหารความเสี่ยงดานการ
ทุจริต
• ปฏิบัติตามนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตและการตอตานการ
ทุจริตและคอรรัปชั่น
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของนโยบายบริหารความ
เสี่ยงดานการทุจริตและระบบที่ใชในการจัดการความเสี่ยงโดยมีหนาที่หลักในการบริหารความเสี่ยงองคกรดังตอไปนี้
• ควบคุมกำกับดูแลภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตภายในองคการบริหารสวนตำบลทุง
กระบ่ำและพิจารณาแนวทางหรือกิจกรรมที่ฝายตรวจสอบภายในนำเสนอเพื่ออนุมัติใหดำเนินการตอไป
• ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในของฝายตรวจสอบภายในเพื่อใหครอบคลุมถึงการสอบทานการควบคุม
ภายในของมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นตลอดจนความเสี่ยงจากการทำทุจริตในกระบวนการ
ดำเนินงานอื่นๆ
• รับรายงานเกี่ยวกับการทุจริตอาทิเชนการรายงานตามรอบระยะเวลาทั่วไปเพื่อใหขอมูลรายละเอียดของ
การบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตรายงานเรื่องการทุจริตตามรอบระยะเวลาทั่วไปรายงานดวนเรื่องการ
ทุจริตรายแรงรายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษเปนตน
• กำกับดูแลใหมั่นใจวากระบวนการรับแจงเบาะแสและการสอบสวนมีความเปนอิสระและเหมาะสมไมวาใน
กรณีใดๆก็ตามโดยเฉพาะเมื่อผูถูกกลาวหาดำรงตำแหนงผูบริหาร
• ปรึกษาหารือกับหนวยตรวจสอบในกรณีที่องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำประสบเหตุการณทุจริตที่มี
นัยสำคัญ

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในองคการบริหารสวนตำบลทุง
กระบ่ำในภาพรวมทั้งนี้ หนาที่ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานการ
ทุจริตมีดังนี้
• ทบทวนนโยบายแนวทางและขอบเขตการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมถึงเรื่องการทุจริต
• จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตอยางนอยปละครั้งโดยกำหนดใหบุคลากรที่มีประสบการณมี
ความรูความสามารถและคุณสมบัติเปนผูดำเนินการ
• รายงานผลการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตรวมทั้งรายงานการทุจริตตางๆตอผูบริหารองคการบริหาร
สวนตำบลทุงกระบ่ำและคณะกรรมการตรวจสอบ
4. หัวหนากอง ผูอำนวยการกอง
มีหนาที่ในการออกแบบและจัดทำแผนขั้นตอนและการควบคุมภายในสำหรับการบริหารความเสี่ยงดานการ
ทุจริตเพื่อปองกันตรวจพบและตอบสนองตอความเสี่ยงดานการทุจริตขององคกรมีดังนี้
• สนับสนุนและสรางคานิยมในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นทั่วทั้งองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ
• จัดใหมีขั้นตอน/คูมือการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในในกระบวนการที่รับผิดชอบอยางเหมาะสมและ
เพียงพอตอการปองกันการทุจริต
• มอบหมายหนาที่การกำกับดูแลกรอบ/นโยบายการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตใหแกบุคลากร/
คณะทำงานที่มีความรูความสามารถและประสบการณรวมทั้งจัดสรรใหบุคลากรเหลานั้น มีเวลาเพียงพอ
เพื่อดำเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
• ชวยปองกันและตรวจสอบการกระทำที่ตองสงสัยวาเปนการทุจริตจัดใหมีการกระบวนการสอบประวัติของผู
รับจาง ตรวจสอบประวัติเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได
5. หนวยตรวจสอบภายใน
ฝายตรวจสอบภายในเปนหนวยงานอิสระและเปนกลางซึ่งทำหนาที่ตรวจสอบและใหคำปรึกษาเกี่ยวกับ
การตรวจสอบประเมินสถานะของความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
โดยมีหนาที่หลักดังตอไปนี้
• สอบทานนโยบายขัน้ ตอนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงจากทุจริตเพื่อใหมั่นใจวามีการ
ดำเนินการตามที่กำหนดไวอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ
• ประเมินการควบคุมภายในของแตละกระบวนการใหครอบคลุมถึงเรื่องความเสี่ยงจากการทุจริตและเมื่อ
ตรวจพบความผิดปกติจะตองสันนิษฐานวาเหตุการณดังกลาวเกิดจากการทุจริตหรือไม
• ใหการสนับสนุนแกคณะกรรมการสอบสวนโดยการใหคำแนะนำและแบงปนขอมูล
6. งานการเจาหนาที่
หนาที่ของงานเจาหนาที่ในการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตมีดังนี้
• จัดทำแนวทางและชองทางในการสื่อสารเพื่อปลูกจิตสำนึกแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุง
กระบ่ำเรื่องจริยธรรมการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตและการตอตานการทุจริตรวมถึงจัดใหมีการอบรม
เพิ่มความรูความสามารถแกบุคลากรเพื่อใหมีศักยภาพเพียงพอในการปองกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน
• ตรวจสอบประวัติของบุคลากรในตำแหนงงานตางๆเพื่อใหมั่นใจวาบุคคลดังกลาวไมมีประเด็นเรื่องความ
ซื่อสัตยในการปฏิบัติงาน
• กำหนดใหสัญญาจางงานมีเงื่อนไขและขอบังคับเกี่ยวกับการทุจริตเปนสวนหนึ่งดวย
• กำหนดใหเรื่องการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตเปนหนึ่งในดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน

• กำหนดใหเรื่องจริยธรรมและการตอตานการทุจริตเปนหนึ่งในดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
7. บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ
บุคลากรทุกคนขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำมีหนาที่รายงานเหตุการณทุจริตหรืออาจเปนการ
ทุจริตแกผูที่มีอำนาจทราบทั้งนี้หนาที่ของบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำในรายละเอียดมีดังนี้
• ศึกษานโยบายหรือคูมือที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตหลักจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำการใหความชวยเหลือทางการเมืองการใหเงินบริจาคเพื่อการกุศลการใหเงิน
สนับสนุนและการใหของขวัญคาบริการตอนรับและคาใชจายอื่นๆ
• สื่อสารนโยบายหรือคูมือที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตหลักจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำการใหความชวยเหลือทางการเมืองการใหเงินบริจาคเพื่อการกุศลการใหเงิน
สนับสนุนและการใหของขวัญคาบริการตอนรับและคาใชจายอื่นๆแกผูเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง
• ทำความเขาใจหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตของตนเองและปฏิบัติ
หนาที่ตามที่กำหนดไว
• รายงานความผิดปกติพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมหรือเหตุการณตองสงสัยวาเปนการทุจริตไปยังชองทางแจง
เบาะแสที่องคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำกำหนด
• ใหความรวมมือโดยการใหขอมูลแกคณะกรรมสอบสวนหรือเมื่อไดรับการรองขอใหชวยเหลือใน
กระบวนการสอบสวน
• ระมัดระวังปจจัยเสี่ยงตางๆและนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงแกหนวยตรวจสอบภายในอยาง
ทันทวงที

ภาคผนวกข – แบบรายงานการเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน
เรียนนายกองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ
ขาพเจาชื่อ …………………………………………………………………………….. ตำแหนง ………………………………………
สังกัด ……………………………………………… ขอรายงานการเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนสำหรับกรณีดังนี้
(โปรดทำเครื่องหมาย X ในชอง)
รายงานครั้งแรก รายงานประจำปรายงานในระหวางป
ขาพเจาขอเปดเผยวาขาพเจา
ไมมรี ายการที่อาจเปนผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ
มีรายการที่อาจเปนผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนขององคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำโดยมีลักษณะของ
รายการดังตอไปนี้
การดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการรองกรรมการผูจัดการเปนผูมีสวนไดเสียหรือเปนผูถือหุนสำคัญใน
กิจการที่เปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำหรือเปนผูเสนอราคาในการจัดซื้อ /จัดจาง/จางที่ปรึกษา
กับองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำ
การมีคูสมรสบิดามารดาพี่นองบุตร/บุตรบุญธรรมตลอดจนคูสมรสของบุตรเปนผูดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการเปนผูมีสวนไดเสียหรือเปนผูถือหุนสำคัญในกิจการที่เปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตำบล
ทุงกระบ่ำหรือบริษัทผูเสนอราคาในการจัดซื้อ /จัดจาง/จางที่ปรึกษากับองคการบริหารสวนตำบลทุงกระบ่ำตำบล
หนองบัว-โคก โดยมีรายละเอียดดังนี้(กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติมถามี)
ชื่อ …………………………………………………………………….. เกี่ยวของเปน ……………………………
บริษัท …………………………………………………………………………………………………………………….
ขาพเจาขอรับรองวารายงานฉบับนี้ และเอกสารเพิ่มเติม(ถามี) เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ………………………………….
()
วันที่ ………………………………….

