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การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

การด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยการก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง 
ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ
คุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

1.  การด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง 

วิธีการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงจ าแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก ่
1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) 

เมื่อวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการ
ความเสี่ยงสูง ไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ จึงต้องยอมรับความเสี่ยงน้ัน  

2)  การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) 
ปรับปรุงระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่

เป็นความเสี่ยง และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น 

3)  การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) 
ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น มิได้

เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วองค์กรจะได้รับการชดใช้
จากผู้อื่น เช่น การท าประกัน การท าสัญญา การรับประกัน เป็นต้น 

4)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือ

โครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
 

2. การก าหนดกิจกรรมการควบคุม 
การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการด าเนินการตาม

แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่วางไว้ 

ประเภทการควบคุม ประเภทของการควบคุมจ าแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1) การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control)  
เป็นการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด ความเสียหาย 

2) การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control) 
เป็นการควบคุมเพ่ือค้นพบความเสียหาย หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว 

3) การควบคุมแบบแก้ไข (Directive Control) 
เป็นการควบคุมเพื่อค้นพบความเสียหาย หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหา

วิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 
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4) การควบคุมแบบส่งเสริม (Corrective Control) 
เป็นการควบคุมที่ส่งเสริม หรือกระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจากการ

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   สามารถสรุปประเด็นความเสี่ยง 
โดยจ าแนกตามรระดับความเสี่ยงปานกลาง และระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง มาด าเนินการจัดการความเสี่ยงในปี
พ.ศ. 2565 โดยก าหนดมาตรการเพื่อลด /ถ่ายโอนความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ และมีการด าเนินงานตามรูปแบบ และพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ดังนี ้

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

1) การเก็บรักษาเงิน 
2) การตรวจสอบเอกสาร 
3) การจ่ายเงิน 

2.   ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

1) การน าทรัพย์สินของสถาบันไปใช้ส่วนตัว 
2) การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน 
3) การบริหารงานบุคคล 

 

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

1) การปฏิบัติงานด้านการเงิน 

2) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

3) การบริหารการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในสถาบัน และสัญญาเช่าสถานที่ของ
ผู้ประกอบการค้าในสถาบัน 
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ตารางที่ 1 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ รูปแบบ พฤตกิารณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต กิจกรรมการด าเนนิการเพื่อจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงการทุจริตทีเ่กี่ยวข้องกับการพจิารณาอนุมัต ิอนุญาต 

1 

 

 

 

 

การเก็บรักษาเงิน 

1) มีจ านวนเงินสดและเช็คทีเ่ก็บรักษาเกินวงเงินที่
ได้รับอนุมัติให้เก็บรักษาไว ้  

 

 
- ก าหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทาง การ 
ปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต  
- ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งโดยเน้น 
สร้างความโปร่งใสที่ให้บคุลากรมีส่วนร่วม 
 

 

 
- ก าหนดหลักเกณฑ์การรับและการเก็บรักษาเงิน 
ให้รัดกุม เหมาะสม และเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบ มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลบั 
- ไมใ่ห้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
- ท าประกันภัยเงินที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยเป็น 
ประจ าทุกปีงบประมาณ 
- จัดท าทะเบียนคุมเงินสดหรือเช็ค และให ้
เจ้าหน้าที่ผู้มีสทิธิเ์ซ็นรับเงินที่เป็นเงินสดหรือเช็คใน 
ทะเบียนคุมทุกรายการ 
- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
- จัดใหม้ีผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการเก็บรักษาเงิน 
ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่ก าหนด 
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ที ่ รูปแบบ พฤตกิารณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต กิจกรรมการด าเนนิการเพื่อจัดการความเสี่ยง 

2 
 

การตรวจเอกสาร  
1) เจ้าหน้าที่เรยีกรับผลประโยชน์ในระหว่างการ

ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานเพื่อความรวดเร็วใน
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  

 

 
- ก าหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- จัดท าประกาศสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรือง นโยบายการป้องกันการรับสินบน 
- จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานใน
สถาบันทุกระดับถือปฏิบัติ 
- จัดท าประกาศสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง นโยบายการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวม 
- จัดท ามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ให้บุคลากรทุกคน
ภายในสถาบันถือปฏิบัติ 
- เผยแพร่ประกาศและมาตรการผ่านเว็บไซต์สถาบัน 
- ผู้บริหารทุกระดับก ากับให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
- มีการก ากับตดิตามและสอบทาน 

-  ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
 

- ด าเนินการตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เรื่อง นโยบายการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. 
2565 
- ควบคุม ก ากับ ดูแลบุคลากรของสถาบันในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่าง
เคร่งครัด และค านึงถึงผลประโยชนส์่วนรวมเป็นส าคัญ 

- ปรับปรุงแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน และปรับปรุง
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เพิ่มช่องทางร้องเรียน 
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ที ่ รูปแบบ พฤตกิารณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต กิจกรรมการด าเนนิการเพื่อจัดการความเสี่ยง 
-  สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก
แก่บุคลากร 

- มีการส่งเสรมการปฏิบัติเพือ่ป้องกนัการรบัสินบน 
- เสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการให้หรือรับ
สินบนการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผูป้ฏิบัติงานใน
สถาบัน 

3 
 

การจ่ายเงิน 
1) จ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานการจ่ายหรือหลักฐาน

การจ่ายไม่ถูกต้อง  
2) เบิกจ่ายโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  

 

 
- ก าหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต  
- ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งโดยเน้น 
สร้างความโปร่งใสที่ให้บคุลากรมีส่วนร่วม 
 
 
 

 

 
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินให้ถูกต้องก่อนที่จะ
จ่ายเงิน 
- ให้ผู้มสีิทธิ์รับเงินเซ็นรับเงินที่เป็นเงินสดหรือเช็คและ
ลงวันที่รับเงินทุกครั้งที่รับเงิน 
- จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้โดยผ่าน KTB Corporate 
Online 
- จ่ายเงินให้บคุลากรภายใน โดยโอนเข้าบัญชีเงินเดือน  
- แจ้งเวียนระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ / เงื่อนไขการ
เบิกจ่ายเงินให้บุคลากรในหนว่ยงานทราบ 
- การจ่ายเงินให้กระท าเฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ
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ที ่ รูปแบบ พฤตกิารณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต กิจกรรมการด าเนนิการเพื่อจัดการความเสี่ยง 
 ข้อบังคับ ค าสั่ง ก าหนดไว้ หรือมติคณะรัฐมนตรีให้จ่าย

ได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และผู้
มีอ านาจได้อนุมัติให้จ่ายได้ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจา่ยเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 35 
 

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

1 
 

การน าทรัพย์สินของสถาบันไปใช้ส่วนตัว 
1)  น าวัสดุ/ครุภัณฑ์ อาทิ รถยนต์ของทางราชการ

ไปใช้ในงานส่วนตัว   
2) การใช้เวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  

 

 
- ก าหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต 
- ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

 

 
- การน าวัสดุครุภัณฑ์ออกไปใช้นอกสถาบันต้องมี
หลักฐานการยมืตามที่สถาบนัก าหนดและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจ 
- ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง 
นโยบายการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
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ที ่ รูปแบบ พฤตกิารณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต กิจกรรมการด าเนนิการเพื่อจัดการความเสี่ยง 

2 
 

การบริหารงานบุคคล 
1) การบริหารงานบุคคลถูกแทรกแซงจากผู้มี

อ านาจ  
2) มีการรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ

ผลประโยชน์เข้ามาท างาน  
 
 

-  การจัดเก็บหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบ หรือ
มีระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) ผู้มาขอรับ
บริการ 
-  สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก
แก่บุคลากร 

 

ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2565 
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 
 - ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
เรื่อง นโยบายการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. 2565 
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ประกาศเจตนารมณ์ เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
และนโยบาย (No Gift Policy)  
 
 
 

3 
 

การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ หรือการรับ
สินบน 
1)  ใช้ต าแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออ านวยความสะดวก
ให้บุคคลหรือผู้รับบริการ  
2)  การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ประจ า  
3)  การรับสินบน ของขวัญหรือของก านัลที่มีค่าซึ่ง
ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่   
 

 

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

1 
 

การปฏิบัติงานด้านการเงิน 
1)  เจ้าหน้าทีน่ าเงินไปใช้ส่วนตัว  
2) รายงานข้อมูลเท็จ หรือบิดเบือนข้อมูล เพื่อเบิก

 

 
-  ก าหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการด าเนินงานที่อาจ

 

 
- ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง 
นโยบายการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
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ที ่ รูปแบบ พฤตกิารณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต กิจกรรมการด าเนนิการเพื่อจัดการความเสี่ยง 
ค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าความเป็นจริง มีการเบิกจ่ายเงิน
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา  

ส่อไปในทางทจุริต 
 

ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2565 
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

- มีระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน -  ควบคมุ ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบ มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลบั 
-  จัดท าทะเบียนคุมเงินสดหรือเช็ค และให ้
เจ้าหน้าที่ผู้มีสทิธิเซ็นรับเงินที่เป็นเงินสดหรือเช็คใน 
ทะเบียนคุมทุกรายการ 
- ไมใ่ห้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันที่ปฏิบัติงานด้าน 
การเงินและบัญชีเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
- จัดใหม้ีผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการเก็บรักษาเงิน 
ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่ก าหนด 
- ก าหนดหลักเกณฑ์การรับและการเก็บรักษาเงิน 
ให้รัดกุม เหมาะสม และเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ก าหนดให้มีการตรวจยอดเงินกับหลักฐานการรับเงิน
ทุกครั้ง   
- มีการสอบทานการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน โดย 
ผู้บังคับบัญชา 
- ก าหนดมาตรการลงโทษ กรณีเกิดการทุจริต   

-  ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

- ควบคุม ก ากับ ดูแลบุคลากรของสถาบัน ปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และ
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ      
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ที ่ รูปแบบ พฤตกิารณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต กิจกรรมการด าเนนิการเพื่อจัดการความเสี่ยง 

- สร้างความรูค้วามเข้าใจและสร้างความตระหนัก
แก่บุคลากร 
 

- โครงการเสรมิสร้างธรรมาภบิาลในการด าเนินงานโดย
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  
- จัดท ามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ให้บุคลากรทุกคน
ภายในสถาบันถือปฏิบัติ 

2 
 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
1)  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการ 
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนือ่งจากต้องมีการติดต่อ 
กับภาคเอกชนในการจัดซื้อจดัจ้าง  
2)  ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับ 
ผู้รับเหมา 
3)  เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดราย

หน่ึง 
 

 

 
- ก าหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการด าเนินงานที่อาจ
ส่อไปในทางทจุริต 
- ก าหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งโดยเน้น 
สร้างความโปร่งใสที่ให้บคุลากรมีส่วนร่วม 
- ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัต ิกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ ก าหนด
เงื่อนไขอย่างเข้มงวด 

 

 
- ปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายและ
แนวทางการป้องการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม 
ประกาศ นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี พ.ศ. 2565 
- ควบคุม ก ากับ ดูแลบุคลากรของสถาบัน ปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และ
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
- จัดท าคู่มือ/แนวทางปฏิบัติงาน 
- ด าเนินการตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์(e-GP)   

 

3 
 

การบริหารการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในสถาบัน 
และสัญญาเช่าสถานที่ของผู้ประกอบการค้าใน
สถาบัน 
1) สัญญาเช่าที่สิ้นสุดสญัญาแล้ว สถาบันยังไม่ได้

 

 
 
 
- ก าหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ

 

 
 
 
- ให้ผู้รับผิดชอบจัดท าทะเบียนคุมสัญญาเช่าเพื่อ
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ที ่ รูปแบบ พฤตกิารณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต กิจกรรมการด าเนนิการเพื่อจัดการความเสี่ยง 
ด าเนินการต่อสัญญา  
2) ไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ค่าเชา่รายเดือนให้กับ
ผู้ประกอบการค้า 
 
 
 
 

ปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต  
- ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
-  มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
คู่สัญญา 
- ควบคุม ก ากับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และปฏิบัต ิ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานที่และ
ผู้ประกอบการค้าในสถาบันอย่างเคร่งครัด 

ควบคุมสัญญา หรือมีระบบสารสนเทศใช้ในการควบคุม
สัญญาเพื่อลดความเสี่ยงด้านสัญญาหมดอายุเมื่อใกล้
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 
- เมื่อใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาผู้รับผิดชอบดูแลการใช้
ประโยชน์ของพื้นที่ในสถาบนัควรแจ้งให้คณะกรรมการ
บริหารสถานทีแ่ละผู้ประกอบการค้าในสถาบันทราบ 
และควรมีข้อมลูประกอบการพิจารณาให้คณะ
กรรมการฯ เพ่ือใช้ในการ 
พิจารณาต่อสัญญาให้สัญญามีความต่อเนื่อง และเป็น
ปัจจุบัน หรือยกเลิกสัญญา หรือทบทวนอัตราค่าเช่าให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
- ก าหนดอัตราค่าปรับจากการช าระค่าเช่า ไม่ตรงตามที่
สัญญาก าหนด เพื่อสถาบันจะได้ไม่เสียผลประโยชน์จาก
การรับช าระค่าเช่าล่าช้าด าเนินการติดตามการค้างช าระ
ของผู้ประกอบการค้าเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของสถาบัน 
- ให้ผู้รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลการใช้ประโยชน์
ของพ้ืนที่ในสถาบันแจ้งคู่สัญญาให้ด าเนินการช าระค่า
เช่าให้เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา 
 

 


