รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของจังหวัดนครราชสีมา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บทที่ี1
บทนำ
1.1ีหลักกำรและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่ ว นบุ ค คลโดยการละเมิด ต่อ กฎหมายหรื อจริยธรรมด้ ว ยการใช้อ านาจในต าแหน่ง หน้า ที่ไ ปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการความเป็นธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิดยังพบผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก
เป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest: COI)
เป็ น ประเด็น ปั ญหาทางการบริ ห ารภาครัฐ ในปัจจุ บันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิช อบ
ในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
อีกด้วย
จ ัง หว ัด นครราชส ีม า ได้ม อบหมายให้ส ่ว นราชการประจ าจัง หวัด นครราชสีม า ดำเน ิน การ
วิเ คราะห์ค วามเสี่ย งการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของจังหวัดนครราชสีมา โดยวิเคราะห์ความเสี่ย งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
การวิเคราะห์ความเสี่ย ง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หมายถึ ง สภาวการณ์ หรื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ บุ ค คล ไม่ ว่ า จะเป็ น นั ก การเมื อ ง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ที่
บุคคลนั้นรับ ผิดชอบอยู่ และส่ งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา และไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป
ดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัดหรือ การที่บุคคลผู้มีอานาจ
หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ
โดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย
จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทาแบบนี้เป็นการกระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

ผลประโยชน์ทับซ้อนี(conflict of interests)
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interests) คือ สถานการณ์
ที่บุ คคลผู้ดารงตาแหน่ งอัน เป็ นที่ไว้ว างใจ (เช่น นักการเมือง ผู้ บริห าร ทนายความ หรือ ผู้อานวยการของ
บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (professional interests) อันส่งผลให้เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง/ไม่ลาเอียงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคล
ผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบั ติงานตามตาแหน่งให้ อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้ อยเพียงใด
ภาษาไทยใช้อยู่ 3 อย่าง คือ
๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ผลประโยชน์ขัดกัน
สามารถจาแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์
โครงสร้ างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้ อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ห รือ
เป้าหมายขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ
ผลการปฏิ บั ติ ง าน โดยความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เป็ น ความเสี่ ย ง เนื่ อ งจากระบบงานภายในขององค์ ก ร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรื อ นวั ต กรรมที่ ใ ช้ / บุ ค ลากร/ความเพี ย งพอของข้ อ มู ล ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมทาให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ
เป็ น ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเงิ น ขององค์ ก าร เช่ น การประมาณการงบประมาณไม่ เ พี ย งพอและ
ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนิน การ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน
การควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บต่ า งๆ โดยความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เป็ น ความเสี่ ย ง เนื่ อ งจากความไม่ ชั ด เจน
ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในครั้ ง นี้ น าเอาความเสี่ ย งในด้ า นต่ า งๆ
มาดาเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทับซ้อนของจังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส่วนราชการประจาจังหวัดนครราชสีมา
ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการ
ป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสาคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย

1.2ีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริ ห ารงานและการปฏิบัติ ราชการของเจ้า หน้าที่รัฐ ไม่ให้ เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน
1.3ีรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนี9ีรูปแบบ
1) การรั บผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การรับของขวัญจากบริษัทธุรกิจใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม
การสนับสนุนค่าเดินทางให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปประชุมทั้งในและต่างประเทศ หรือหน่วยงานราชการรับ
เงินบริจาคสร้างสานักงานจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน
2) การทาธุรกิจกับตนเอง หรือเป็นคู่สัญญา หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดารงตาแหน่งสาธารณะมีส่วนได้
ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานที่ตนสังกัด
3) การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งหน้าที่หรือหลังเกษียณ หมายถึง การที่บุคคลลาออกจาก
หน่วยงานของรัฐ และไปทางานในบริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน
4) การทางานพิเศษในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะ เช่น ผู้ดารงตาแหน่งสาธารณะตั้งบริษัท ดาเนิน
ธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะที่ตนสังกัดหรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ
โดยอาศัยตาแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณา
จากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่
5) การรู้ข้อมูลภายใน หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดารงตาแหน่งสาธารณะใช้ประโยชน์จากการ
รู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่ามีการตัดถนนผ่านบริเวณใด ก็จะเข้าไปซื้อที่ดินนั้นในนาม
ของภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อขายที่ดินเพื่อทาโครงการของรัฐก็จะเข้าไปซื้อที่ดินนั้นเพื่อเก็งกาไรและขาย
ให้กับรัฐในราคาที่สูงขึ้น
6) การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัวเช่น การนาเครื่องใช้สานักงานต่างๆ กลับไป
ใช้ที่บ้าน การนารถยนต์ราชการไปใช้ในงานส่วนตัว
7) การนาโครงการของรัฐลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติ
โครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง
8) การใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะ
เรียกว่า ระบบอุปถัมภ์พิเศษ เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อานาจหน้าที่ทาให้หน่วยงานของตน
เข้าทาสัญญากับบริษัทของพี่น้องของตน
9) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้ อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตาแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดทาการ
ตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

บทท่ี2
กฎหมำยท่เก่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1ีประมวลกฎหมำยอำญำ
ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ .ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2502 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 ได้กาหนดความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ไว้ในภาค 2 ความผิ ดลักษณะ 2
ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง หมวด 2 ตั้งแต่ มาตรา 147 ถึง 166 อาทิ
มาตรา 147 ผู้ใดเป็ นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็น
ของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี
ถึงยี่สิบปีหรือจาคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา 151 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อานาจในตาแหน่ง
โดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี
ถึงยี่สิบปีหรือจาคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา 162 ผู้ ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทาเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร
กระทาการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการตามหน้าที่
(1) รับรองเป็นหลักฐานว่า ตนได้กระทาการอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้กระทาต่อหน้าตนอัน
เป็นความเท็จ
(2) รับรองเป็นหลักฐานว่า ได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้ง
(3) ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความเช่นว่านั้น
(4) รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปีและปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
2.2ีประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปี พ .ศ. 2552 เป็นการดาเนินการตามมาตรา 279 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2550 เพื่ อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ข้าราชการทั้งหลายเกิด
สานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวง
ชน และดารงตนมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้
การฝ่าฝืนจริยธรรมตามหมวด 2 ของประมวลจริยธรรมนี้เป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2551 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราการ พ .ศ. 2547
หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 แล้วแต่กรณี
หมวดี2ีข้อี5ีให้ข้ำรำชกำรต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกตำแหน่งหน้ำท่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือ
ผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่าง
จากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง
(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอานวยความสะดวกของทางราชการไป
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
หน้า 13
(3) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบ
แคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบ
แคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระทาดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น

(4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้ง
ระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจาเป็นต้อง
วินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
หมวดี2ีข้อี6ีให้ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกำรแสวงหำประโยชน์ท่มิชอบโดยอำศัยตำแหน่งหน้ำท่และีีีีีีีีีีี
ไม่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน
ดังนี้
(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรื อยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือ ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือ
ญาติ ข องตนไม่ ว่ า ก่ อ นหรื อ หลั ง ด ารงต าแหน่ ง หรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ม่ ว่ า จะเกี่ ย วข้ อ ง หรื อ ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(2) ไม่ใช้ตาแหน่งหรือการกระทาการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคล
อื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
3.3ีพระรำชบัญญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญว่ ำ ด้วยกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริ ตีพ.ศ.´2561ีีีีีีีี
ในหมวด 6 มีการระบุถึง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยมีมาตราที่
เกี่ยวข้องตั้งแต่มาตราที่ 126 127 128 โดยมาตรา 126 127 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐ คู่สมรสของ
เจ้าพนักงานของรัฐ เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียสัญญาที่ทากับหน่วยงายของรัฐ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ
หรือเข้าไปเป็นคู่สัญญากับรัฐ หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น เข้าไปเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน หรือลูกจ้าง
ในธุรกิจของเอกชน รวมถึงภายใน 2 ปี หลังจากพ้นตาแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐ
มาตรา 128 ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์ สิ นหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคานวณเป็นเงินได้
จากผู้ ใ ดนอกเหนื อ จากทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อั น ควร เว้ น แต่ ก ารรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด รวมถึงภายใน 2 ปี หลังจากพ้น
ตาแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐ

บทท่ี3
กำรวิเครำะห์ควำมเส่ยงกำรทุจริต
3.1ีกำรวิเครำะห์ควำมเส่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนี(Risk Assessment for Conflict of
Interest) การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยง และดาเนินการวิเคราะห์ และจัดลาดับ
ความเสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือ
จานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกำสท่จะเกิดควำมเส่ยงี(Likelihood) เชิงคุณภำพ
ระดับ
โอกำสท่เกิด
คำอธิบำย
5
สูงมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
4
สูง
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2
น้อย
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบี(Impact) เชิงคุณภำพีท่ส่งผลกระทบด้ำนกำรดำเนินงำนี(บุคลำกร)
ระดับ
โอกำสท่เกิด
คำอธิบำย
5
สูงมาก
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
4
สูง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3
ปานกลาง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
2
น้อย
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
1
น้อยมาก
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของควำมเส่ยงี(Degree of Risk)
ลำดับ
ระดับควำมเส่ยง
1
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
2
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
3
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
4
ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ย ง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา
จัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ
ระดับควำมเส่ยงี=ีโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆีx ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
ีีี(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant)
ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
ระดับควำมเส่ยง
คะแนนระดับควำมเส่ยง
มำตรกำรกำหนด
กำรแสดงสสัญลักษณ์
ต่า (Low)
1–3 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง
สีเขียว
ปานกลาง (Medium)
4–8 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยงแต่มี
สีเหลือง
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
9-14 คะแนน
มีมาตรการลดความเสี่ยง
สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)
15-25 คะแนน
มีมาตรการลด และประเมิน สีแดง
ซ้า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง

3.2ีกำรวิเครำะห์ควำมเส่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนี(Risk Assessment for Conflict of
Interest) ของจังหวัดนครรำชสมำี
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ย งในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
จานวน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย
(1) กระบวนการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) กระบวนการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
(3) การรับของขวัญหรือการรับผลประโยชน์

วิเครำะห์ควำมเส่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนี(Risk Assessment for Conflict of Interest)
ของจังหวัดนครรำชสมำ
ประเด็น
ควำมเส่ยง

(1) กระบวน
การเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยเส่ยง

การจัดหาพัสดุไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง มีการแบ่ง
ซื้อแบ่งจ้างและแสวง
หาผลประโยชน์ส่วน
ตัวในตาแหน่งหน้าที่

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาค
รัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า
แลกเปลีย่ น หรือโดยวิธีอื่น
ใดให้สอดคล้องกับประกาศ
ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี
ทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) การจัดทา
การจัดทาโครงการ
เพื่อให้การจัดทาโครงการ
โครงการฝึกอบรม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน
ประชุม และ
ประชุม และสัมมนาถูกต้อง
ประชุม และ
สัมมนา เป็นเท็จ และ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผล
สัมมนา
ไม่เป็นไปตามระเบียบ ประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่ง
ที่เกี่ยวข้อง
หน้าทีอ่ ันมิควรได้โดยชอบ
ตามกฎหมาย
(3) การรับ
การรับของขวัญ หรือ เพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืน
ของขวัญ หรือ
ผลประโยชน์ ไม่
บทบัญญัติ มาตรา 100
ผลประโยชน์
เป็นไปตามแนวทาง
แห่งกฎหมาย ประกอบ
ปฏิบัติ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
(4) การใช้รถ
1. ใช้รถราชการไม่
เพื่อให้การใช้รถราชการ
ราชการ
ถูกต้องตามระเบียบ
เป็นไปตามระเบียบที่
สานักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวข้องและป้องกันการ
ว่าด้วยรถราชการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
พ.ศ. 2523 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม
2. ผู้ใช้รถราชการ
ละเลยการปฏิบัตติ าม
ระเบียบ
3. เบิกจ่ายค่าตอบ
แทนเหมาจ่ายแทน
การจัดหารถประจา
ตาแหน่งสาหรับ
ข้าราชการผูม้ ีสิทธิ
ได้รับรถประจา
ตาแหน่ง
4. ใช้ เก็บรักษา ซ่อม
บารุงรถส่วนกลางและ
รถรับรองไม่เป็นไป
ตามระเบียบฯ

กำรประเมินควำมเส่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับ
ลำดับ
โอกำส
ผลกระทบ
ควำมเส่ยง ควำมเส่ยง

4

4

12
เสี่ยงสูง
(High)

1

3

3

9
เสี่ยงสูง
(High)

2

2

4

8
ปานกลาง
(Medium)

3

2

3

6
ปานกลาง
(Medium)

4

3.3 กำรจัดทำแผนภูมิควำมเส่ยงี(Risk Map)
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
10
(2)และ(3)
8

15

20

25

4

5
(1)
4

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

ความเสีย่ งที่ยอมรับได้

ความเสีย่ งที่ยอมรับไม่ได้

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของ
ความเสี่ ย งด้านผลประโยชน์ ทั บ ซ้อน สามารถสรุ ปการวิเคราะห์ ความเสี่ ย งและจัดล าดับ ความส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ตามตารางที่ 3.2
ีตำรำงี3.4ีผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเส่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
จัดลำดับควำมสำคัญของควำมเส่ยง
กระบวนการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ลาดับ 1 (สูง = 12 คะแนน)
การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
ลาดับ 2 (สูง = 9 คะแนน)
การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์
ลาดับ 3 (ปานกลาง = 8 คะแนน)
การใช้รถราชการ
ลาดับ 4 (ปานกลาง = 6 คะแนน)
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน ของส่วนราชการภูมิภาคประจาจังหวัดนครราชสีมา จะเห็นได้ว่าการจัดหาพัสดุ จัดลาดับความสาคัญ
เป็นลาดับ 1 (สูง = 12 คะแนน) ลาดับต่อมาคือการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
เป็นลาดับ 2 (สูง = 9 คะแนน) จึงนาผลที่ได้มากาหนดมาตรการ วิธีการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โดยนาประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวมาจัดทาคู่มือป้ องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ส่วนราชการภูมิภาคประจาจังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้จังหวัดนครราชสีมามีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในกระบวนการที่สาคัญมีมาตรฐานและ
เป็นไปในทิศทางเดีย วกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับความโปร่งใสในการปฏิ บัติงานของจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จังหวัดนครรำชสมำจึงได้ประชุมหำรือกำหนดกระบวนงำนท่จะจัดทำแผนบริหำรควำมเส่ยงกำร
ทุจริตด้ำนควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ กระบวนงำน:ี
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตำรำงท่ี1ีตำรำงระบุควำมเส่ยงี(Know Factor และีUnknown Factor)
ประเภทควำมเส่ยงกำรทุจริต
ท่
โอกำส/ีควำมเส่ยงกำรทุจริต
Know Factor
Unknown Factor
1 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของ
/
หน่วยงาน
2 การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้จาหน่ายหรือ
ผู้รับจ้าง/ผู้เสนองาน ที่มีผลประโยชน์
/
ร่วมกันหรือผลประโยชน์ทับซ้อน

ท่
1
2

ท่
1
2

ตำรำงท่ี2ีตำรำงแสดงสถำนะควำมเส่ยงี(แยกตำมรำยสไฟจรำจร)
โอกำส/ควำมเส่ยงกำรทุจริต
เขยว
เหลือง
ส้ม
การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน
/
การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้จาหน่ายหรือผู้รับจ้าง/
/
ผู้เสนองาน ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือผล
ประโยชน์ทับซ้อน
ตำรำงท่ี3ีSCORING ทะเบยนข้อมูลท่ต้องเฝ้ำระวังี๒ีมิติ
(หรือตำรำงเมทริกส์ระดับควำมเส่ยงี(Risk level matrix))
ระดับควำมจำเป็น ระดับควำมรุนแรง
โอกำส/ควำมเส่ยงกำรทุจริต
ของกำรเฝ้ำระวัง
ของผลกระทบ
๓ีีีีีีี๒ีีีีีีี๑
๓ีีีีีีีี๒ีีีีีีีี๑
การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล
2
2
ของหน่วยงาน
การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้จาหน่าย
2
2
หรือผู้รับจ้าง/ผู้เสนองาน ที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

แดง

ค่ำควำมเส่ยงรวม
จำเป็นีX รุนแรง
4
4

ตำรำงท่ี4ีตำรำงแสดงกำรประเมินกำรควบคุมควำมเส่ยง
ค่ำประเมินกำรควบคุมควำมเส่ยงกำรทุจริต
คุณภำพกำร
โอกำส/ควำมเส่ยงกำรทุจริต
ค่ำควำมเส่ยง
ค่ำควำมเส่ยง
ค่ำควำมเส่ยง
จัดกำร
ระดับต่ำ

การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของ
หน่วยงาน

ระดับปำนกลำง

ระดับสูง

ดี
ต่า
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
พอใช้
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง
อ่อน
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง
สูง
การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้จาหน่ายหรือ
ดี
ต่า
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
ผู้รับจ้าง/ผู้เสนองาน ที่มผี ลประโยชน์
พอใช้
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง
ร่วมกันหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
อ่อน
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง
สูง
หมายเหตุ : ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต มาจากตารางที่ ๓ ค่าความเสี่ยงรวม
- ค่าความเสี่ยงต่า
=
ค่าความเสี่ยงรวม ๑ - ๓
- ค่าความเสี่ยงปานกลาง =
ค่าความเสี่ยงรวม ๔ – ๖
- ค่าความเสี่ยงสูง
=
ค่าความเสี่ยงรวม ๗ – ๙
ตำรำงท่ี๕ีตำรำงแผนบริหำรควำมเส่ยง
ท่
รูปแบบีพฤติกำรณ์ควำมเส่ยงกำร
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต
ทุจริต
1 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน 1) ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเคร่งครัด
2) มีคาสั่งกาหนดผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง
2 การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้จาหน่ายหรือผู้รับจ้าง/
1) ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้เสนองาน ที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันหรือ
กับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเคร่งครัด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2) ให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของจังหวัดนครราชสีมา ถึงความเกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง/ผู้เสนองาน เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ร่วมกันหรือผลประโยชน์ทับซ้อน **
** แนวทางการปฏิบั ติงานในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ในหน่ วยงานภาครัฐของจังหวั ดนครราชสี มา ถึ งความ
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง/ผู้เสนองาน เพื่อปูองกันผลประโยชน์ร่วมกันหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
มีรายละเอียด ดังนี้
1.ีควำมเก่ยวข้องของเจ้ำหน้ำท่ในหน่วยงำนภำครัฐของจังหวัดนครรำชสมำกับผู้เสนองำนจัดซื้อ
จัดจ้ำงมีดังนี้
1.1 เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้เสนองาน
1.2 เป็นญาติของผู้เสนองาน คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็นพี่น้องหรือ
ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
1.3 เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของผู้เสนองาน
1.4 เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างของผู้เสนองาน
1.5 เป็ นหุ้ นส่ วนหรื อผู้ ถื อหุ้ นในห้ างหุ้ น ส่ วนหรื อบริ ษั ทที่ เกี่ ยวข้ องที่ เข้ าเป็ นผู้ เสนองานที่
บุคลากรผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจกากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
1.6 กรณีมีเหตุอื่นใดที่อาจทาให้การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปด้วยความยุติธรรมหรือเป็น

การให้เปรียบแก่ผู้เสนองาน
2. แนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนในกำรตรวจสอบเจ้ำหน้ำท่ในหน่วยงำนภำครัฐของจังหวัดนครรำชสมำ
ถึงควำมเก่ยวข้องกับ กำรจัด ซื้อจัด จ้ำงีและผู้รับจ้ำ ง/ผู้เ สนองำนีเพื่อป้องกันผลประโยชน์ร่วมกันหรื อ
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ห้ ามมิ ให้ บุ ค ลากรในหน่ว ยงานภาครั ฐ ของจังหวัด นครราชสี ม าเป็นคู่ สั ญ ญาหรือมี ส่ ว นได้
ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงาน ซึ่งบุคลากรผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.2 การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
เพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบุคลากรกับผู้เสนองาน หากผลการตรวจสอบพบว่าบุคลากรเกี่ยวข้อ งกับ
ผู้ เ สนองานให้ บุ ค ลากรผู้ นั้ น หยุ ด ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นเรื่ อ งนั้ น ไว้ ก่ อ น และแจ้ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบ เพื่ อ ที่
ผู้บังคับบัญชาจะได้มีคาสั่งต่อไป
2.3 บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานจะปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้
2.4 เมื่อผู้ บังคับบั ญชาได้รับรายงาน ให้รีบสั่งการเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและเป็นไป
เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
2.5 เจ้าหน้ าที่ ในหน่ วยงานภาครัฐ ของจังหวัดนครราชสีมา หากไม่ถือปฏิบัติ ตามแนวทางการ
ปฏิบัตินี้ อาจถูกดาเนินการทางวินัย หรือคดีอาญา หรือคดีแพ่ง
2.6 ให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามในแบบฟอร์มที่กาหนด ดังนี้
(1) แบบฟอร์มการรับรองตนเองของผู้มีอานาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนองาน
(2) แบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ /เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัด ซื้อจัดจ้าง
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
(3) แบบฟอร์มการรับรองตนเองของกรรมการ /เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อ
จัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
2.7 มีช่องทางร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ดังนี้
(1) ร้องเรียนด้วยตนเองทีศ่ ูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (ศปท.จ.นม.)
หรื อ ศูน ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ดนครราชสี ม า ส านัก งานจัง หวั ดนครราชสี มา ศาลากลางจังหวัด นครราชสี ม า
ถนนมหาดไทย ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
(2) ร้ องเรี ย นทางจดหมาย เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา ถนนมหาดไทย ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
(3) ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4424 3080, 0 4425 9999
(4) ร้องเรียนทางโทรสารหมายเลข 0 4424 3080, 0 4425 9999
(5) สายด่วน 1567
(6) ร้องเรียนทางเว็บไซต์ https://www2.nakhonratchasima.go.th/frontpage
เมนู บริการประชาชน แบบฟอร์ม “แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์”
(7) ร้องเรียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nakhonratchasima@moi.go.th
(8) ร้องเรียนทาง Facebook: ข่าวจังหวัดนครราชสีมา

บทท่ี4
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของจังหวัดนครรำชสมำ
เพื่ อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงเกี่ยวกั บการปฏิ บัติ งานที่ อาจก่ อให้ เกิ ดผลประโยชน์ ทับซ้อนจั งหวั ด
นครราชสีมามีแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1.ีกรณกำรดำเนินกำรเก่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1.1 ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด
1.2 ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบฯ และ
กฎกระทรวงการคลัง
1.3 ให้ ป ฏิ บั ติ ตามแนวทางการปฏิ บั ติ งานในการตรวจสอบเจ้ าหน้ าที่ ใ นหน่ ว ยงานภาครั ฐ ของจั ง หวั ด
นครราชสีมาถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
(1) ความเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมากับผู้เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง
มีดังนี้
(1.1) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้เสนองาน
(1.2) เป็นญาติของผู้เสนองาน คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้อง
หรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
(1.3) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของผู้เสนองาน
(1.4) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างของผู้เสนองาน
(1.5) เป็ นหุ้ นส่ วนหรื อผู้ ถือหุ้ นในห้ างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เข้า เป็ นผู้ เสนองานที่
บุคลากรผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจกากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(1.6) กรณีมีเหตุอื่นใดที่อาจทาให้การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปด้วยความยุติธรรมหรือ
เป็นการให้เปรียบแก่ผู้เสนองาน
(2) แนวทางการปฏิบัติ งานในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานภาครัฐ ของจังหวัดนครราชสีมา
ถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้รับจ้าง /ผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ร่วมกันหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(2.1) ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมาเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้
เสียในสัญญาทากับหน่วยงานซึ่งบุคลากรผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(2.2) การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้ง คณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้ง เพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบุคลากรกับผู้เสนองานหากผลการตรวจสอบพบว่าบุคลากรเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองาน ให้บุคลากรผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้นไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อที่ผู้บังคับบัญชา
จะได้มีคาสั่งต่อไป
(2.3) บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานจะปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้
(2.4) เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับรายงาน ให้รีบสั่งการเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและเป็นไป
เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
(2.5) เจ้าหน้าที่ ในหน่ว ยงานภาครัฐ ของจังหวัดนครราชสีมาหากไม่ถือปฏิบัติตามแนวทาง
การปฏิบัตินี้ อาจถูกดาเนินการทางวินัย หรือคดีอาญา หรือคดีแพ่ง

(2.6) ให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามในแบบฟอร์มที่กาหนด ดังนี้
1) แบบฟอร์มการรับรองตนเองของผู้มีอานาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนองาน
2) แบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัด
จ้าง ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
3) แบบฟอร์มการรับรองตนเองของกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มี ความรับผิดชอบในการ
จัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
(2.7) มีช่องทางร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1) ร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา
(ศปท.จ.นม.) หรือศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา สานักงานจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา ถนนมหาดไทย ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
2) ร้องเรียนทางจดหมาย เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา ถนนมหาดไทย ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
3) ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4424 3080, 0 4425 9999
4) ร้องเรียนทางโทรสารหมายเลข 0 4424 3080, 0 4425 9999
5) สายด่วน 1567
6) ร้องเรียนทางเว็บไซต์ https://www2.nakhonratchasima.go.th/frontpage
เมนู บริการประชาชน แบบฟอร์ม “แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์”
7) ร้องเรียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nakhonratchasima@moi.go.th
8) ร้องเรียนทาง Facebook: ข่าวจังหวัดนครราชสีมา
2.ีกรณกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
2.1 การใช้ รถยนต์ ร าชการ ตามที่ ส านั กงาน ป.ป.ช. ได้ มี ห นั งสื อที่ ปช. 0003/0334 ลงวั นที่
7 พฤศจิกายน 2561 ระบุว่า ข้าราชการผู้ใดที่มิได้ดารงตาแหน่งที่มีรถประจาตาแหน่งจะนารถยนต์ส่วนกลางไป
ใช้เสมือนรถประจาตาแหน่งมิได้ จึงให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการ ดังนี้
(1) การนารถยนต์ราชการไปใช้ทุกครั้งต้องมีการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา โดยให้ ใช้แบบฟอร์ม
ใบอนุญาตใช้รถยนต์ราชการ และให้พนักงานขับรถยนต์บันทึกการใช้รถยนต์ ราชการ หลังเสร็จสิ้นภารกิจในแบบ
ฟอร์มบันทึกการใช้รถและให้บันทึกรายละเอียดการใช้รถยนต์ในทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์
(2) ให้พนักงานขับรถยนต์นารถยนต์ราชการมาเก็บที่โรงจอดรถในหน่วยงานทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการใช้
งานและนากุญแจรถเก็บไว้ที่ตู้เก็บกุญแจ
(3) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมาจัดทารายงานปริมาณและ
ค่าใช้จ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมทั้งรวบรวมทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์ราชการ เสนอให้ผู้ยังคับ
บัญชาทราบเป็นประจาทุกเดือน
3.ีกรณใช้ดุลพินิจ
3.1 การใช้ ดุลพินิ จในการพิจารณาสั่ งการ อนุ ญาต อนุมั ติ ให้ ดาเนิ นการ ผู้ บริ หารต้ องปฏิ บัติ ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคู่มือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การเบิกเงินของทางราชการ
โดยเคร่งครัด

4.ีกรณกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
4.1 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
มาตรา 103
4.2 หากเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาให้ถือปฏิบัติดังนี้
(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานะ
(2) รับทรัพย์สิ นหรื อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น ซึ่งมิใ ช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับ
จากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
5.ีกรณมพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนท่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
5.1 ให้ปฏิบัติตามคู่มือป้ องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน
ของส่วนราชการ และคู่มือฯ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา
5.2 ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
มาตรา 100

