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การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 
การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมิน

ความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่ เกิดกับระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ และคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

 
วิธีการจัดการความเสี่ยง 
วิธีการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงจ าแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) 

เมื่อวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการ
ความเสี่ยงสูง ไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ จึงต้องยอมรับความเสี่ยงนั้น  

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) 
ปรับปรุงระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่

เป็นความเสี่ยง และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดข้ึน 
3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) 

ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อ่ื น 
มิได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วองค์กรจะได้รับการ
ชดใช้จากผู้อ่ืน เช่น การท าประกัน การท าสัญญา การรับประกัน เป็นต้น 

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม

หรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
 

กิจกรรมการควบคุม 
การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการด าเนินการ

ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่วางไว้ 
ประเภทการควบคุม 
ประเภทของการควบคุมจ าแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
1. การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control)  

เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น 
การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่  

2. การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control) 
เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน         

การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับและการรายงานข้อบกพร่อง การตรวจสอบ 
3. การควบคุมแบบแก้ไข (Directive Control) 

เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีแก้ไข
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 
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4. การควบคุมแบบส่งเสริม (Corrective Control) 
เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเ พ่ือส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผลความส าเร็จโดยตรงกับ

วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 

จากการวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  สามารถสรุปประเด็น      
ความเสี่ยง โดยจ าแนกตามระดับความเสี่ยง เพ่ือน าไปสู่กระบวนการตัดสินใจในการคัดเลือกความเสี่ยง และ
ด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของสถาบันต่อไป ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก จ านวน 2 เรื่อง คือ  
1) การปฏิบัติงานด้านการเงิน 
2) การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ 

ระดับความเสี่ยงสูง จ านวน 4 เรื่อง คือ  
1) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
2) การควบคุมพัสดุ   
3) การน าทรัพย์สินของสถาบันไปใช้ส่วนตัว 
4) การบริหารงานบุคคล 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง จ านวน 2 เรื่อง คือ  
1) ด้านการศึกษา 
2) การเบิกจ่าย  

 
สถาบันคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก และระดับความเสี่ยงสูง  

มาด าเนินการจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ. 2562  โดยก าหนดมาตรการเพ่ือลด /ถ่ายโอนความเสี่ยง เพ่ือบริหาร
จัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ในประเด็นความเสี่ยง จ านวน 6  ความเสี่ยง และมีการด าเนินการ 
ดังนี้ 

 

ความเสี่ยง 
ที่อาจก่อให้เกิด 

การทุจริต 
เหตุการณ์ความเสี่ยง การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 

1. การปฏิบัติงานด้าน
การเงิน 

- ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินน าเงิน
ไปใช้ส่วนตัว 

1) ไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีเป็นบุคคลคนเดียวกัน 

2) จัดให้มีผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการเก็บรักษาเงินให้
เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่ก าหนด 

3) ก าหนดหลักเกณฑ์การรับและการเก็บรักษาเงินให้
รัดกุม เหมาะสม และเป็นลายลักษณ์อักษร 

4) ก าหนดให้มีการตรวจยอดเงินกับหลักฐานการรับ
เงินทุกครั้ง 

2. การรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน ์

- ใช้ต าแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ
อ านวยความสะดวกให้บุคคล
หรือผู้รับบริการ 

1) สถาบัน ก าหนดนโยบายและมาตรการการป้องกัน
การรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทุกระดับถือ
ปฏิบัติ 
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ความเสี่ยง 
ที่อาจก่อให้เกิด 

การทุจริต 
เหตุการณ์ความเสี่ยง การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 

- รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลซึ่งไม่เป็นไปตาม
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2548 

2) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการให้หรือ
รับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน 

3. การด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

- การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี
ความเสี่ยงในการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้อง
มีการติดต่อกับภาคเอกชนใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

- เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1) จัดท าและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

2) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 
3) มีข้ันตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

คู่สัญญา 
4) จัดอบรม/ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ 

การจัดซื้อจัดจ้างให้ได้รับความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

5) ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

6) ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

4. การควบคุมพัสดุ - วัสดุคงเหลือ กับทะเบียนคุม
วัสดุไม่ถูกต้อง 

- บันทึกทะเบียนคุมวัสดุไม่เป็น
ปัจจุบัน 

- ครุภัณฑ์สูญหาย 

1) ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุและทะเบียนคุม
ทรัพย์สินกับรายการวัสดุและครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริง 
ให้ถูกต้องตรงกัน 

2) คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีตรวจสอบ
การรับ-จ่ายพัสดุและรายงานผลการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปีตามเวลาที่ระเบียบก าหนด 

5. การน าทรัพย์สินของ
สถาบันไปใช้ส่วนตัว 

- น าวัสดุ/ครุภัณฑ์ไปใช้ส่วนตัว 
- การใช้รถราชการไม่เป็นไปตาม

ระเบียบ 

1) ควบคุม ก ากับ ดูแลบุคลากรของสถาบัน ปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด 
และค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

2) สถาบัน ก าหนดนโยบายและมาตรการป้องกัน       
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ให้ผู้บรหิารและผู้ปฏิบัติงาน
ในสถาบันทุกระดับถือปฏิบัติ 
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ความเสี่ยง 
ที่อาจก่อให้เกิด 

การทุจริต 
เหตุการณ์ความเสี่ยง การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 

6. การบริหารงานบุคคล - มีการรับบุคคลที่ตนเองได้รับ
ผลประโยชน์เข้ามาท างาน 

1) ด าเนินการสรรหาบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ 

2) มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

 


