
 

 

 

 

 

 

การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
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ค าน า 
    
   เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากหลาย
สาเหตุ ดังนั้น ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่จะเกิดข้ึน และเป็น
เจตจ านงของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ที่ร่วมต่อต้านการทุจริต 
ทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ได้ก าหนดมาตรการ 
กิจกรรม แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเพื่อประสิทธิภาพของ
การท างานต่อไป 
 
 
                                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓  

                                                                     ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                     
สารบัญ 

                                                                                                               หน้า  
   การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทจุริต                                                   ๑ 
            ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์                        ๑  
            แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนในองค์กร                                            ๒ 
            มาตรการเพือ่ควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต                                       ๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

         เมื่อพูดถึงค าว่า “ทุจริต (Corruption or Fraud)” หลายคนจะรู้สึกกังวล เพราะก าลังเป็น
ประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจและกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการทุจริตได้
ก่อให้เกิดความเสียหายไม่เพียงแต่บุคคลหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่องค์กรและประเทศชาติย่อมได้รับ
ผลจากการกระท าน้ันด้วย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
      การทุจริตมีหลายรูปแบบ เช่น การรับสินบน การยักยอกทรัพย์ การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส-และ 
ไม่เหมาะสม การเรียกรับผลประโยชน์ การเบียดบังเวลาราชการไปหาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ ซึ่งพฤติกรรม
ดังกล่าวสามารถพบเห็นได้โดยตรง แต่ในระยะหลังการทุจริตได้พัฒนารูปแบบให้มีความซับซ้อนมากข้ึน บุคคล
ทั่วไป ไม่สามารถรับรู้หรือเห็นการกระท าได้โดยง่าย เช่น การก าหนดกฎหมายหรือนโยบายที่เอื้อประโยชน์
ให้กับบุคคลเพียงบางกลุ่ม การทุจริตที่เช่ือมโยงกับอาชญากรรม การทุจริตที่กระท าเป็นขบวนการแบบข้าม
แดนหรือข้ามชาติ ฯลฯ  
       สาเหตุของการทุจริตอาจเป็นไปได้หลายปัจจัย เช่น แรงขับเคลื่อนภายในตัวบุคคลที่ต้องการอยาก
ได้หรืออยากมีสิ่งต่าง ๆ สภาพแวดล้อมโดยรอบเอื้อหรือเปิดโอกาสให้กระท าการทุจริตได้โดยง่าย (ระบบการ
ควบคุมที่ไม่มีประสิทธิผล) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เข้มแข็งหรือล้าสมัย การมีเหตุผลเข้าข้าง
ตนเองที่ท าให้ไม่รู้สึกผิดหรือละอายต่อการกระท าทุจริต ฯลฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดถ่ีถ้วนจะเห็นได้ว่า 
สาเหตุของการทุจริตสว่นใหญ่เกิดจากบุคคล ดังนั้น กลไกส าคัญที่จะช่วยป้องกันการทุจริต ให้มีประสิทธิผล คือ 
ต้องเปลี่ยนแปลงระบบการคิดของคนให้สามารถแยกแยะได้ว่า  อะไรเป็นประโยชน์ส่วนตน (Personal 
Interest) และอะไรเป็นประโยชน์ของส่วนรวม (Public Interest) เมื่อใดก็ตามที่บุคคลสามารถแยกแยะหรือ
จ าแนกผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ดังกล่าวได ้โอกาสที่จะกระท าการทุจริตอาจจะลดลง  
       ถ้าเป็นเช่นนั้น ผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไร? ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (๒๕๖๐) ได้อธิบายว่า เป็นการกระท าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม แต่ตนเองกลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์กับการกระท าดังกล่าว  หรือ
เอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง ซึ่งท าให้การใช้อ านาจหน้าที่นั้นเป็นไปโดยไม่สุจริตและก่อให้เกิดผลเสียต่อรัฐ 
ในขณะที่ส านักงาน ก.พ. (อ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลที่มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง  จน
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัว เจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ  (ประโยชน์
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจเพื่อพวกพ้องหรือตนเอง นอกจากนี้ Deutsche Bank (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) ยังให้
ความหมายเพิ่มเติมว่า ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่เพียงแต่จะเกิดข้ึนกับตัวของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่กับคู่ค้า
เท่านั้น แต่อาจรวมถึงเจ้าหน้าที่กับลูกค้า (ผู้มารับบริการ) หรือเจ้าหน้าที่กับองค์กรที่ตนเองสังกัดอยู่ด้วย ซึ่งก็
คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มนั่นเอง  
 
 



 

 

 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ 

       จากความหมายของค าว่า “ผลประโยชน์ทับซอ้น” หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์-ส่วนตนกบั
ผลประโยชน์ส่วนรวม จะเห็นได้ว่า สาเหตุหลักของการเกิดกรณีดังกล่าว คือ บุคคลไม่สามารถจ าแนกหรือ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนจากผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งอาจเป็นเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้  
       ๑. วัฒนธรรมหรือความเช่ือของสังคมที่ถูกหล่อหลอมหรือสั่งสมมาตั้งแต่อดีต ใครเคยท าอย่างไร
กันมา คนส่วนใหญ่ก็ท าตามนั้น แม้ว่าอาจจะไม่มีเหตุผลหรือไม่ถูกต้องก็ตาม เช่น ความเช่ือเรื่องศักดินาหรือ
ฐานันดรที่ข้าราชการต้องเป็นผู้มีอ านาจเหนือกว่าพ่อค้าประชาชน  เมื่อข้าราชการไปปฏิบัติงานในพื้นที่ใด
จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากชาวบ้านหรือประชาชน การนิยมมอบของขวัญ ของฝาก หรือเครื่อง
บรรณาการต่าง ๆ  ให้กับผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ เพื่อแลกกับความคุ้มครองหรอืการอ านวยความสะดวกในการใช้
บริการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะไม่เป็นธรรม เมื่อเป็นเช่นน้ี ข้าราชการบางคนจึงมักที่จะรับของขวัญและของฝาก
จากประชาชน เพราะคิดว่าคนสมัยก่อนและคนอื่น ๆ ทั่วไปเขาก็ท ากัน  
       ๒. สังคมแบบอุปถัมภ์เกื้อกูล ไม่ได้ยึดถือหลักการ ระบบ กฎเกณฑ์ และความถูกต้องเป็นส าคัญ  
การด าเนินงานต่าง ๆ จึงมีความยืดหยุ่นเพื่อเหตุผลส าหรับคนบางคนหรือคนบางกลุ่มได้เสมอ เพื่อช่วยเหลือกัน 
และเมื่อมีผู้ใดให้การช่วยเหลือ ผู้รับจะตอบแทนด้วยการกระท าหรือให้ผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการ
ทดแทน บุคคลที่อยู่ในสังคมที่มีลกัษณะดังกลา่วจึงมคีวามโน้มเอยีงที่จะกระท าการทุจริตหรือเลอืกผลประโยชน์
ส่วนตนหรือหรือพวกพ้องมากกว่าสาธารณประโยชน์ 
       ๓. แรงกดดันส่วนตัว เช่น รายได้ไม่พอใช้จ่าย ภาระหนี้สินจ านวนมาก การได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการตามตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถอย่างมาก ฯลฯ สถานการณ์ดังกล่าวอาจท าให้
บุคคลตัดสินใจเลือกผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม  
       ๔. ขาดการควบคุมที่มีประสิทธิผล เช่น กฎหมายที่ย่อหย่อน ระบบการตรวจสอบที่ไม่เข้มแข็ง 
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่บางคนมากเกินไป  ฯลฯ เนื่องจากความคุ้นเคย  
ความไว้วางใจ ความเกรงใจ และความสัมพันธ์ส่วนบุคคล จึงท าให้ลดความส าคัญหรือความเข้มข้นของระบบ 
การควบคุมที่ก าหนดไว้ เมื่อการควบคุมไม่ดี โอกาสที่บุคคลจะตัดสินใจกระท าการทุจริตโดยเลือกก็จะง่ายข้ึน  
       ๕. การมีเหตุผลเข้าข้างตนเอง ขาดศีลธรรม และจุดยืนที่มั่นคง ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของแต่
ละบุคคลที่ได้รับการหล่อหลอมมาจากครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่เติบโตมา  บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวมี
โอกาสที่จะโน้มเอียงเลือกผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวม  
       ๖. ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมมีความใกล้เคียงหรือไม่แตกต่างกันมาก ซึ่งส่วน
ใหญ่มักจะเป็นเรื่องเลก็ ๆ  น้อย ๆ บุคคลจึงมีแนวโน้มที่จะเลอืกท าเพื่อผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าส่วนรวม 
เพราะคิดว่าผลประโยชน์ที่ตนเองได้รับนั้นน้อยมาก และส่วนรวมไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการที่ตนเอง
ได้รับประโยชน์ดังกล่าว  
       ๗. การมีบทลงโทษที่ไม่รุนแรงและไม่จริงจังส าหรับผู้กระท าการทุจริต  ทั้งที่เป็นตัวบทกฎหมาย
และมาตรการจากสังคม ดังนั้น ผู้กระท าการทุจริตจึงตัดสินใจเลือกผลประโยชน์ส าหรับตนเองมากกว่า
ผลประโยชน์ของส่วนรวม เพราะถึงจะถูกจับได้ก็ไม่ได้มีบทลงโทษ  
 



 

 

 
 

แนวทางในการปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อนในองคก์ร 
       จากปัจจัยที่ท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าว องค์กรหรือผู้บริหารอาจก าหนดแนวทางพื้นฐานในการป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้  
       ๑. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการด าเนินงานที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่ง
ประโยชน์ของสาธารณะเป็นส าคัญ โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องตระหนักเสมอว่า ตนเองมีความ
ตั้งใจเข้ามาท างานเพื่อรัฐและประโยชน์ของส่วนรวม  ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นก่อนเข้ารับต าแหน่ง ระหว่างด ารง
ต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ และหลังจากพ้นต าแหน่ง ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรายดังกล่าวจะต้องเปิดเผย 
ข้อมูลของตนเองเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น ตนเองมีญาติ
หรือพี่น้องที่มีกิจการ  ซึ่งสามารถที่จะเข้ามาท าธุรกรรมกับองค์กรได้ หรือตนเองได้รับแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการใดบ้างทั้งภายในและภายนอกองค์กร ฯลฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงความจริงใจที่จะเปิดเผย
ข้อมูลและเสมือนเป็นพันธสัญญาว่า พร้อมที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นส าคัญ ไม่ถือประโยชน์ส่วนตน ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และท าตาม
หลักการหรือระบบงานที่องค์กรก าหนดไว้ หากปฏิบัติได้เช่นน้ัน ผู้บริหารหรอืเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวสมควรที่จะ
ได้รับการช่ืนชมและยกย่อง เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เจ้าหน้าที่คนอื่นในการปฏิบัติตาม ส่วนเจ้าหน้าที่คนใด
ที่กระท าการทุจริต (พบเห็นหลักฐานอย่างชัดเจน) องค์กรก็ควรลงโทษอย่างจริงจังเพื่อเป็นการป้องกันหรือ
สร้างความเกรงกลัวไม่ให้เจ้าหน้าที่คนอื่นปฏิบัติตาม  ในขณะเดียวกัน องค์กรก็ควรก าหนดนโยบายหรือ
ประกาศเจตจ านงของการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรได้ทราบอย่างชัดเจนว่าองค์กรมีนโยบาย
หรือทิศทางในการต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ไม่ควรปฏิบัติตนโดยเข้าไปพัวพันกับการกระท า
ทุจริต นอกจากนี ้องค์กรควรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมในแบบที่องค์กรคาดหวังให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ เพื่อที่จะก าหนดทิศทางหรือแนวทางที่ต้องการจะให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อ
องค์กร ซึ่งก็คือ การสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดข้ึนในองค์กรนั่นเอง  
       ๒. ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและสั งเกต
พฤติกรรมต่าง ๆ หากพบว่ามีความผิดปกติเกิดข้ึน เช่น มีภาวะเครียดหรือแรงกดดันที่เกิดจากการท างานหรือ
เรื่องส่วนตัว การใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยเกินกว่ามาตรฐานของรายได้ การปกปิดข้อมูลหรือเอกสารบางอย่าง  
ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาจะได้หาทางป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตได้ทันที ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดข้ึน
อย่างรุนแรงจนไม่สามารถแก้ไขได้  
       ๓. ก าหนดมาตรฐานทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Code of Ethics) ให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละ
ต าแหน่งได้ทราบว่า สิ่งใดควรท าและสิ่งใดที่ไม่ควรท า ซึ่งรวมถึงกรณีของผลประโยชน์ทับซ้อน และผู้บริหาร
จะต้องประเมินความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ทุก
คนในองค์กรสามารถด าเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนและเป็นรูปธรรม  
       ๔. จัดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรและประชาชนสามารถเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของคนในองค์กรที่เข้าข่ายการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ องค์กรจะต้อง



 

 

ก าหนดนโยบายคุ้มครองผู้ที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (Whistleblower Policy) เพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านั้นได้รับ
ผลกระทบจากการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร  นอกจากนี้ องค์กรควรส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมี
ความเข้มแข็งมากขึ้นด้วย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน และที่ส าคัญที่สุด คือ เมื่อพบกรณี
ของการทุจริตที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ว การพิจารณาแนวทางหรือวิธีการจัดการกับกรณีดังกล่าว 
รวมถึงบทลงโทษ ควรเป็นธรรมหรือยุติธรรมกับทุก ๆ ฝ่าย  
       ๕. น าแนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาประยุกต์ใช้ในองค์กร  เพื่อให้
ทราบโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนจาก
ความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน ควบคุม หรือจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 

 

มาตรการเพ่ือควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต  
กรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ได้ก าหนดแนวทาง เพื่อ 
วางแผนการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ซึ่งรวมถึงกรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยง 
เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้
รับจ้าง ผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๑. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
    ๑.๑ พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพิม่เติม มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓  
    ๑.๒ ประกาศคณะกรรมการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับทรัพยส์ินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  
    ๑.๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้
หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔  
    ๑.๔ ระเบียบกรงุเทพมหานครว่าด้วยประมวล  
จริยธรรมของข้าราชการและลกูจ้างกรงุเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๒  
๒. ปฏิเสธการรบัเงินสดหรือสินทรัพย์คล้ายเงินสด  
ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโอกาสใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนการรับ
ของขวัญหรอืประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ  
มูลค่าของของขวัญหรอืประโยชน์ดังกล่าว เมื่อตีมลูค่า
แล้วต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ส าหรบัการรับจากแตล่ะ
บุคคลและแต่ละโอกาส  
๓. ผู้บังคับบญัชาก ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตาม 
มิให้ผู้ใตบ้ังคับบัญชากระท าการใด ๆ ในการรบั
ทรัพยส์ินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยง
อันเกิดจากผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
๒. การจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และเข้าข่ายการทุจริต (เอ้ือประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง) 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยง 
พระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีผลใช้บงัคับมีสาระส าคัญที่
แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติเดิม มีความซับซอ้น
ยุ่งยาก อาจจะท าใหก้ารจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง  
ไม่เหมาะสม และเข้าข่ายการทุจริต 

๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการ  
ที่เกี่ยวข้อง  
๒. ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และ
ติดตามให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และ
แผนการปฏิบัติงานที่ก าหนด  
๓. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจา้งประจ าปีของหน่วยงานและ
ประกาศแผนฯ ดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ  
๔. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
อยา่งชัดเจน (ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง)  
๕. รายงานผลความคืบหน้าของการด าเนินการให้  
ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ  
๖. จัดท าฐานข้อมูลการสืบราคากลาง เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดราคากลางที่เป็นมาตรฐาน  
๗. ผู้ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างไม่ท าหน้าที่บันทึกวางเบิกใน
ระบบ 
๘.. การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๓. การเบิกค่าอาหารท าการนอกเวลาอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยง 
เจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ไม่ครบตามเวลาที่ก าหนด ลงช่ือปฏิบัติงาน  
นอกเวลาราชการ แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจรงิ มีการ  
ลงช่ือแทนกัน หรือเจ้าหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมายให้
ท าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาจัดส่ง  
รายช่ือผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาโดยไม่ตรวจสอบ  
วันลาและวันฝึกอบรม  

 

๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒. จัดท าแผนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการและ
ปฏิบัติตามแผนฯ  
๓. ผู้บังคับบญัชาควบคุมและติดตามการปฏิบัตงิาน
ของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด  
๔. จัดท าเอกสารการลงช่ือปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมผีู้ควบคุมการลงช่ือการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว  
๕. สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
และรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  
๖. จัดท าสรุปและรายงานผลการปฏิบัตงิานนอกเวลา  
ราชการใหผู้้บงัคับบัญชาทราบทุกครั้งที่มีการเบิก
จ่ายเงินค่าอาหารท าการนอกเวลา  
๗. จัดท าค าสั่งมอบหมายให้มผีู้รบัผิดชอบควบคุม 
การลงช่ือและดูแลเอกสารการลงช่ือปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ และรายงานใหผู้้บงัคับบญัชาทราบก่อน
การเบิกเงินค่าอาหารท าการนอกเวลาทกุครั้ง  
๘. จัดท าแนวทางการควบคุมการเบกิจ่ายเงิน
ค่าอาหารท าการนอกเวลา และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
๙. การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน  

 

 

 

 

 

 



 

 

๔. การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการอยา่งไม่เหมาะสม 

เหตุการณ์ความเสี่ยง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยง 
๑. การน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้อย่าง
ไม่ 
    เหมาะสม (ไปใช้ส่วนตัว)  

 

 

๑. จัดท าแบบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และ
แบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔)  
๒. ผู้บังคับบญัชาก ากับดูแล ควบคุม และติดตาม 
การปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที ่ 
๓. ให้ตรวจสอบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และ
แบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ทุกวัน หากมีกรณีใช้รถไม่ถกูต้อง
ให้รายงานผู้บงัคับบญัชาทันท ี 
๔. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการ และ 
การควบคุมเกี่ยวกบัการใชร้ถราชการ หรือปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงานการใช้รถสว่นกลางให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเวียนแจง้ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
๕. มอบหมายให้มเีจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) 
ก่อนอนุญาตให้ใช้รถยนตส์่วนกลางทุกคันและทุกวัน และรายงาน
สรปุผลการใช้รถราชการให้ผูบ้ังคับบัญชาทราบทุกเดือน  
๖. กรณีที่มีการน ารถราชการไปใช้ก่อนไดร้ับอนญุาต (กรณีฉุกเฉิน
หรือเรง่ด่วน) ให้ผู้ขออนญุาตใช้รถยนต์รายงานผลการใช้รถ
ราชการทันทีหลังจากใช้รถราชการ  
๗. การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

๒. การใช้วัสดุส านักงานในการปฏิบัติงาน มี
โอกาสที่จะน าไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและ
เพื่อประโยชน ์
ส่วนตน 

๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง  
๒. ผู้บังคับบญัชาก ากับดูแล ควบคุม และติดตาม 
การปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที ่
๓. จัดฝึกอบรมเพือ่เสรมิสร้างความรูเ้กี่ยวกบัการจัดการ
ทรัพยส์ินของทางราชการ  
๔. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการใช้วัสดุส านักงานและเวียนแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัต ิ 
๕. จัดท าแบบส ารวจความต้องการวัสดสุ านักงาน  
ก่อนการจัดซื้อทุกครัง้  

๖. จัดท าระบบการควบคุมการใช้วัสดุส านักงานและเวียนแจง้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัต ิ  

  



 

 

 

๕. การเบียดบังเวลาราชการ 

 

เหตุการณ์ความเสี่ยง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยง 
เจ้าหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายอาจ
เบียดบังเวลาราชการไปกระท า
การอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
ไม่รับผิดชอบงานในอ านาจหน้าที่ 
ไม่มีวินัยในการปฏิบัติงาน ไม่
อุทิศเวลาใหแ้ก่ราชการ หรือละ
ทิ้งหน้าทีร่าชการ เมื่อออกไป
ปฏิบัติงานนอกสถานทีแ่ลว้ไม่
ปฏิบัติงานจริงตามที่ก าหนด ถือ
โอกาสไม่กลับเข้ามาปฏิบัตงิาน 
ส่งผลเสียต่อราชการ และมี
ผลกระทบต่อการใหบ้รกิาร
ประชาชน  

   

๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องดังกล่าว  
๒. มอบหมายหน้าที่และความรบัผิดชอบอย่างชัดเจนและเปน็
รูปธรรม  
๓. ผู้บังคับบญัชาก ากับดูแล ควบคุม และติดตาม 
การปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ โดยให้
เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานผล 
การปฏิบัตงิานเสนอใหผู้้บงัคับบัญชาทราบหลัง 
การปฏิบัตงิานทุกครั้ง  
๔. ลงลายมือช่ือการปฏิบัตงิานทุกครัง้  
๕. จัดท าสมุดควบคุมการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่  
๖. จัดต้ังกลุ่มไลน ์(Line Group) ส าหรบัติดตาม 
การปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที ่โดยเจ้าหน้าทีโ่พสต์ภาพการปฏิบัติงาน
นอกสถานทีเ่พื่อรายงานใหผู้้บงัคับบัญชาทราบทุกครั้ง  
๗. จัดกิจกรรมการสง่เสรมิคุณธรรมและจริยธรรมใหก้ับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิาน และจัดท าข้อตกลงทีจ่ะรกัษาคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัยอย่างเคร่งครัด  

๒. ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกใน
การติดต่อ  
ราชการ เจ้าหน้าทีฝ่่ายที่เก่ียวข้องไมไ่ด้
รับความสะดวกในการประสานงานด้าน
ข้อมูล ด้านเอกสาร และด้าน 
อื่น ๆ เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ปฏบิัติราชการ เมื่อ
ติดต่อขอรับบริการ ขอประสานงาน 
ส่งผลท าให้งานเกิดความลา่ชา้ ไม่ได้รับ
ข้อมูลที่ต้องการ  จนท าใหเ้กิดผล
เสียหายแก่หน่วยงาน  

๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องดังกล่าว  
๒. มอบหมายหน้าที่และความรบัผิดชอบอย่างชัดเจนและเปน็
รูปธรรม  
๓. ผู้บังคับบญัชาก ากับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัตงิานของ
เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีป่ระจ าจุด
ให้บรกิารหรือติดต่อประสานงาน  
๔. จัดกิจกรรมเสรมิสร้างจิตส านึกเรื่องความพร้อม 
รับผิด (Accountability) โดยมีข้อตกลงผลการปฏิบัตงิานระหว่าง
ผู้บังคับบญัชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  
๕. จัดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาติดต่อราชการหรือขอรบั
บริการ ด้วยการส ารวจความพึงพอใจในการท างานของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิาน  

  



 

 

  
  

 


