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ค ำน ำ 
นโยบายรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การน าของ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผลักดันให้การป้องกันและ 

ปราบปรามทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ ได้ก าหนดนโยบายให้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) รวมทั้งสนับสนุนการใช้เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ ความ
โปร่งใส่การด าเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือป้องกันปัญหาจากการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ ซึ่งเกิดจาก ผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการด ารงต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ ข้าราชการ หรือที่เรียกกันว่า “ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” จึงถือได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริต  คอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วย การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่การงานไป
แทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนท าให้เจ้าหน้าที่ รัฐเกิดการละทิ้งคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ เกิดความโลภในผลประโยชน์ ส่วนตนท าให้ขาดความเป็นกลางและ
ความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและท าให้ ประโยชน์หลักของหน่วยงาน องค์กร 
สถาบันและสังคมหรือชุมชน ต้องสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงิน และทรัพยากรต่างๆ คุณภาพการ
ให้บริการความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงสูญเสียคุณค่าอ่ืนๆ ของการเป็นเจ้าหน้าที่ รัฐ/ข้าราชการอีกด้วย องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านบัว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน หน่วยงานภาครัฐให้บริหาร
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
เพ่ือลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ จึงได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรขึ้น โดยมีสาระส าคัญเก่ียวข้อง
กับผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและ น ามายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการ
ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่ก าหนดไว้ เพ่ือเสริมสร้างจริยธรรมใน หน่วยงาน และยังเป็น การเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี
ของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะน าพาไปสู่ ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อสังคมส่วนรวม และประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป  
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แบบรำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

                                       องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนบัว 
 
ความหมาย  

ควำมเสี่ยงกำรทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 
ขอบเขตประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี ภารกิจ ให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2548  

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ด้ำน  

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

ชื่อกระบวนกำร/งำน : การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
ชื่อหน่วยงำน : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
ผู้รับผิดชอบ : นางลิ้นจี่  พรหมพยัคฆ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
โทรศัพท์ : 044-869962 



 
 

ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification)  
ขั้นตอนที่ 1 น าข้อมูลที่ได้จากการเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน  แนวทางหรือเกณฑ์การ

ปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบไป
ด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ท าการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ 
พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวม
ของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความ
เสี่ยงหรือโอกาสเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการด าเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่
ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว  น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว
ลงในประเภทความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือUnknown Factor 
Known Factor  
 

ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อนคาดหมาย  
ได้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติอยู่แล้ว  

Unknown Factor  
 

ปัจจัยความเสี่ยงมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า ในอนาคต  
ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  

 
ตำรำงท่ี 1 ตำรำงระบุควำมเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 

 
ที ่

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Known Factor  Unknown Factor  

1 การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง
โดยตรง/ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย/การรับ
ผลประโยชน์โดยตรง/การรับสินบน  

  

2 การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน/การน า
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว/การน าข้อมูลอันเป็นความลับ
ของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว  

  

 
ตำรำงท่ี 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์ทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น

และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากท่ีสุด  
- ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง 
Known Factor  
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่เคยมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่า มีโอกาสเกิดข้ึนให้
ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor 
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได้ 

 
 
 



 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 ให้น าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงใน 
ช่องไฟสีจราจร 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้  
• สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า  
• สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง    
ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้  
• สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน  
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกต ิ 
• สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่

สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ าเสมอ 
 

ตำรำงท่ี 2 ตำรำงแสดงสถำนะควำมเสี่ยง (แยกตำมรำยสีไฟจรำจร) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  

 

เขียว  
 

เหลือง ส้ม 
 

แดง 
 

1 การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ
ของตนเองโดยตรง/ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิท
มิตรสหาย/การรับผลประโยชน์โดยตรง/การรับ
สินบน  

  / 
 

  

2 การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่
การงาน/การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้
ส่วนตัว/การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงาน
มาใช้ประโยชน์ส่วนตัว  

 / 
 

  

 
ตำรำงท่ี 2  น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที ่1 น ามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต ตามสี  

ไฟจราจร  
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า  
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

 
 



 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk Level Matrix)  
ขั้นตอนที่ 3 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูง

มากที่เป็นสีส้มและสีแดง จากตารางที่ 2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวมซึ่งได้จากระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ที่มีค่า 1 – 3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 – 3 เช่นกัน โดยมีเกณฑ์การให้ค่า ดังนี้  

3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอน นั้น

เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่ด าเนินการไม่ได้ 
ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่า 
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต  ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น  

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ กิจกรรมหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัตินั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตรภาคีเครือข่าย ค่าอยู่
ที ่2 หรือ 3  

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพ่ิม 
Financial ค่าอยู่ที ่2 หรือ 3  

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User 
ค่าอยู่ที ่2 หรือ 3  

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ
กระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2  
 
ที ่

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  

ระดับความจ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง  

3 2 1  

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ  

3 2 1  

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น x รุนแรง  

 
1 การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ

ของตนเองโดยตรง/ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิท
มิตรสหาย/การรับผลประโยชน์โดยตรง/การรับสินบน  

2 2 4 

2 การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การ
งาน/การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว/การ
น าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์
ส่วนตัว  

2 2 4 

ตำรำงท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้ำระวัง 2 มิติ 
 
 



 
 
 

(ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ)  
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  

ขั้นตอนที่ 4 ให้น าค่าเฉลี่ยรวม (จ าเป็น x รุนแรง) จากตารางที ่3 มาท าการประเมินการควบคุมการ ทุจริตว่า
มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการสอดส่อง 
เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

ดี : จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทาง
การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร แต่
ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  

อ่อน : จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับ
มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  

ตำรำงท่ี 4 ตำรำงกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
 
ที ่

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  
 

คุณภาพการ
จัดการ 

ค่ำประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ค่ำควำมเส่ียง 
ระดับต่ ำ 

ค่ำควำมเส่ียง 
ระดับปำนกลำง 

ค่ำควำมเส่ียง 
ระดับสูง 

1 การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์
ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง/ใช้ต าแหน่งไป
ช่ วย เหลื อญ าติ สนิ ทมิ ตรสหาย /การรับ
ผลประโยชน์โดยตรง/การรับสินบน  

  / 
 

 

2 การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่ง
หน้าที่การงาน/การน าทรัพย์สินของหน่วยงาน
ไปใช้ส่วนตัว/การน าข้อมูลอันเป็นความลับ
ของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว  

  / 
 

 

 
ตำรำงท่ี 4  ให้น าค่าเฉลี่ยรวม (จ าเป็น x รุนแรง) จากตารางที ่3 มาท าการประเมินการควบคุมความ  

เสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ท า  
การประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับ
ใดจะได้น าไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตำรำงท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน  
    บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 
ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต  

 

มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต  
 การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือ

ประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง/
ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตร
สหาย/การรับผลประโยชน์โดยตรง/การ
รับสินบน  

1. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านบัว ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบที ่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ  
ให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ.2544  
– มาตรา  103 แห่ งพ ระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และ ปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ. 2542  
- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง 
หลั ก เกณ ฑ์ ก ารรับ  ท รัพ ย์ สิ น  หรื อ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาบรรณ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  
2. จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ กรณี
ที่ เป็น  ประเด็นความเสี่ยงขององค์กร 
เกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่ /การใช้
ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่  และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้รับ ทราบ
อย่างทั่วถึง เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางการ
ด าเนินการที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน
ความเข้าใจตรงกันเป็นไปใน ทิศทาง  
เดียวกัน  
3. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้อง  
ตระหนักและให้ความส าคัญ  รวมทั้ ง
ก ากับดู แล  ตรวจสอบติ ดตาม  มิ ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท า การใดๆ ในการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใด  เพ่ือ
ป้องกันความ เสี่ยงอันอาจ เกิดจาก  
ผลประโยชน์ทับซ้อน  



 
 
 

 
ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต  

 

มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต  
 การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้

ต าแหน่ งห น้ าที่ ก ารงาน /การน า
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว/
การน าข้อมูลอันเป็นความลับของ
หน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว  

 

1. จัดท าระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติคู่มือเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ฯ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้รับ
ทราบอย่างทั่ วถึ ง  เพ่ือยึดถือเป็นแนว
ทางการด าเนินการที่ ถูกต้องและเป็น
มาตรฐานความเข้าใจตรงกันเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
2. ด าเนินการเสริมสร้างความรู้  ความ
เข้ าใจสร้างความตระหนั กรู้ เ พ่ื อปรับ
ทัศนคติ ปรับเปลี่ยนแนวคิด สร้างฐานคิด
ในการแยกแยะประโยชน์ส่ วนตนกับ
ป ระโยชน์ ส่ วน รวม  ให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่
ครอบคลุมทุกระดับ  
3. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้อง  
ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องการใช้
ทรัพย์สินฯให้ เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อ
ราชการรวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และสอดส่องดูแล 
มิให้ เกิดกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ หากพบว่า
ผู้ ใต้บั งคับบัญ ชามีการกระท ากรณี นี้ 
จะต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไป
อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือ ประโยชน์
สูงสุดต่อราชการ  
 


