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 องคการสุราฯ มีนโยบายใหผูบริหาร พนักงานทุกคนปฏิบัติงานอยางรอบคอบ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีเหตุมีผลและเปนอิสระ เพื ่อประโยชนของ องคการสุราฯ 
โดยรวมเปนสำคัญ ซึ่งประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม การปฏิบัติงานตาง ๆ 
อาจกอใหเกิดผลประโยชนทับซอนและอาจนำไปสูการถายเทผลประโยชนขององคการ
สุราฯ ดังนั ้น เพื ่อใหการปฏิบัติหนาที ่ของคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุรา 
ผูบริหาร และพนักงานและลูกจางองคการสุราฯ เปนไปดวยความโปรงใสไมกอใหเกิด
ผลประโยชนทับซอนและเปนประโยชนสูงสุดแกองคกร จึงไดกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และการรายงานผลประโยชนทับซอนใหพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
 

 

 

  

ลด
คว
าม
ทจุ
ริต

 

 

ผล
ปร
ะโ
ยช
นท์

บัซ
อ้น

 

 

ก
าร

บ
ริห

าร
ค
วา

ม
เส
ี่ย
ง 

 

การดาํเนินการที่สอดรบัการเส่ียงทจุรติ 2564 



 

 

v 

 

 

กระบวนการ/ความเสี่ยง
การทุจริต 

มาตรการจัดการความเสี่ยงและ
ปองกันการทุจริต 

ผลการดำเนินงาน 

• การสรรหาคัดเลือกและ
บรรจุพนักงาน 

• หนวยงานจัดทำแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบคัดเลือกและสรร

หาบุคลากร  

เพ่ือบรรจุและแตงตั้ง 

• หนวยงานจัดใหมีการสอดสอง 

ตรวจสอบติดตาม เพ่ือไมให

เจาหนาท่ี 

ท่ีเก่ียวของเขาไปกระทำการใด ๆ ท่ี

มีเจตนาเปนการกวดวิชา จัดทำ

เอกสาร จำหนายแจกหรือกระทำ

การอ่ืนใดท่ีกอใหเกิดประโยชน 

แกผูสอบคัดเลือก 

• แผนกบริหารงานบุคคลสำรวจ

อัตรากำลังหรือตำแหนงวาง แลว

ดำเนินการวิเคราะห เพ่ือใหหัวหนา

หนวยงานเสนอขอการสรรหาตอ

ผูบังคับบัญชา 

• หนวยงานไดประกาศนโยบายให

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทุกฝายได

ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ

สอบคัดเลือกฯ ตามแนวนโยบาย

หลักเกณฑวิธีปฏิบัติท่ี 

• ประกาศผลการสรรหาและ
บรรจุเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
กำหนด 

• คณะกรรมการฯ เจาหนาท่ี 
มีการวางตัวเปนกลาง และ
ชวยองคกร สอดสอง ดูแล 
ควบคุม กำกับบุคลากรทุกคน
ใหมีพฤติกรรมท่ีโปรงใสตาม
หลักธรรมมาธิบาล  

• แผนกบริหารงานบุคคล
ดำเนินการสรรหาตามผล
วิเคราะหและปริมาณงาน 
และงบประมาณดานบุคลากร
ตามวัตถุประสงค 

• องคการสุราฯ ประกาศ
เผยแพรนโยบายการปองกัน
และตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น การใหหรือรับ
สินบน 

• องคการสุราฯ ไดจัดชองทาง
การรองเรียนเก่ียวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
สงเสริมการตอตานทุกๆ 
รูปแบบ 
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กระบวนการ/ความเสี่ยง
การทุจริต 

มาตรการจัดการความเสี่ยงและ
ปองกันการทุจริต 

ผลการดำเนินงาน 

• การแสวงหาผลประโยชน
จากหนวยงาน หรือ
บุคคลภายนอกองคกร 

• หนวยงานจัดทำแผนการจัดซ้ือจัด

จางประจำปและประกาศเผยแพรใน

ระบบเครือขายสารสนเทศ 

• หนวยงานจัดใหมีการบันทึกรายงาน

ผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการ

และข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางและ 

จัดเก็บไวอยางเปนระบบ  

• กำหนดมาตรการเพ่ิมความโปรงใส

การจัดซ้ือจัดจาง โดยประกาศและ

เผยแพรประกาศเจตนารมณ

นโยบายการกำกับดูแลท่ีดี เพ่ือการ

โปรงใสและเปนธรรม 

 

• มีประกาศผลจัดซ้ือจัดจาง
ผานหนาเว็บไชตทุกครั้ง 

• การจัดซ้ือจัดจาง ท่ีราคาเกิน 
5 แสน มีการเผยแพรราคา
กลางผานหนาเว็บไชตของ  
e-GP กรมบัญชีกลาง 

• ผูรับผิดชอบดานจัดซ้ือจัดจาง
มีการบันทึกรายงาน
ประจำเดือนตามแบบ สขร1  

• องคการสุราฯ ประกาศ
เผยแพรนโยบายการปองกัน
และตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น การใหหรือรับ
สินบน 
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จากผลการวิเคราะหความเสี่ยงฯ สามารถนำผลที่ไดมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง กำหนด

มาตรการ วิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

 1) จัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลสมรรถนะ (Competency) ดานมีธรรมาภิบาล (Good 

Governance)  

  มุงมั่นปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ สุจริต ยุติธรรม ตามระเบียบหลักเกณฑ 

แนวทางและกฎหมายที่เกี ่ยวของ สนับสนุนทีมงานและผูเกี่ยวของใหมีสวนรวมตรวจสอบความ

ถูกตองของงานทุกข้ันตอนอยางโปรงใส เพ่ือใหผลงานสำเร็จตามเปาหมาย 

 2) จัดทำแผนดานสงเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาลองคกร 

  2.1) จัดทำและประกาศใชนโยบายที ่เกี ่ยวของกับการตอตานการทุจริต 

และคอรร ัปชันเชน นโยบายปองกันและปราบปรามทุจริตคอรร ัปชันขององคการสุรา กรม

สรรพสามิต, นโยบายเรื ่อง สินบน และการให รับ ของขวัญ, นโยบายงดรับ (No Gift Policy), 

นโยบายความโปร งใสและคุณธรรม เร ื ่อง การแตงต ั ้ง เล ื ่อนย าย พนักงานองคการส ุรา  

กรมสรรพสามิต, หลักเกณฑพิจารณาการเลื่อนหรือยายตำแหนง, คูมือจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของผูบริหารและพนักงาน, มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

  2.2) จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาลองคกร เชน คำขวัญ

ตอตานการคอรรัปชันองคการสุรา กรมสรรพสามิต, สาระนารู  เรื ่อง การรับสินบน, ตัวอยาง

ผลประโยชนทับซอน, คิดแบบไหนไมทุจริต 

  2.3) ศูนยบริการขอมูลขาวสารและขอรองเรียน มีระบบการบริหารจัดการ 

ขอรองเรียน ซึ่งเปนกลไกการแจงเหตุหรือเบาะแส และรายงานผลดานการทุจริตอยางเปนระบบที่มี

ความนาเช ื ่อถือและเปนอิสระ โดยมีระบบการรับเร ื ่องร องเร ียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ  

และการเสนอขอมูลขาวสารถึงองคกร 
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2.4) มอบหมายใหทุกสวนงาน จัดทำแผนปฏิบัติการตอตานการทุจริตของแตละสวนงาน 

เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม และสรางการรับรู และใหแตละสวนงานประชาสัมพันธ ขอมูล มาตรการ

ตางๆ ดานการสงเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาลองคกร การปฏิบัติงานดวยความโปรงใสให

สอดคลองในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) เผยแพรไปยัง

พนักงานในสังกัด เพ่ือใหรับทราบและนำไปสูการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส นำไปสูการตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ และลดโอกาศหรือลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี 

 3) การส่ือสารและการจัดอบรม ถือเปนสิ่งท่ีจำเปนในมาตรการปองกันการทุจริต เพ่ือสราง

ความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายและมาตราการท่ี

เก่ียวของกับการตอตานทุจริตและคอรรัปชัน เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงดาน

การทุจริตขององคกร รวมทั้ง ใหพนักงานสามารถเปนสวนหนึ่งในการชวยปองกัน และตรวจพบการ

ทุจริตในองคกรได ตลอดจนการสื่อสารแกผูเก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความ

มุงมั่นในการตอตานทุจริตและคอรรัปชันและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการสุรา กรม

สรรพสามิต โดยไดจัดอบรมดานจัดซื้อจัดจาง จริยธรรมและจรรยาบรรณ ระเบียบวินัย กฎหมาย

ขอบังคับ และดานผลประโยชนทับซอน เปนตน 

  4) การควบคุมภายใน เปนเครื ่องมือเบื ้องตนในการปองกันการทุจร ิตใน

กระบวนการปฏิบัติงานของทุกสวนงาน ซึ ่งไดออกแบบการควบคุมภายในของทุกสวนงานให

เหมาะสมกับแตละระดับ โดยคำนึงถึงการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจนในการกำหนดหนาที ่ของ

พนักงานในการดำเนินงานจามขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความ

โปรงใส เปนอิสระ ชวยปองกันหรือตรจพบความเสี่ยงดานการทุจริต สามารถจัดการและลดความ

เสี่ยงดานการทุจริตและผลประโยชนทับซอนใหอยูในระดับองคกรที่ยอมรับได ตลอดจนสามารถ

สื่อสารและควบคุมติดตามการดำเนินงานของพนักงานในหนวยงานใหปฏิบัติงานตามระบบการ

ควบคุมภายตามท่ีไดกำหนดไว 

 

   


