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บทที ่ี1 
บทน ำ 

 
1.1ีหลกักำรและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง                 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ 
สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป                       
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการความเป็นธรรม      
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม 
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก 
เป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest: COI) 
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่ เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ               
ในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
อีกด้วย 

จ ังหว ัดนครราชส ีมา ได้มอบหมายให้ส่วนราชการประจ าจังหวัดนครราชสีมาดำเน ินการ
ว ิเคราะห ์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของจังหวัดนครราชสีมา  โดยวิเคราะห ์ความเสี่ยงเก ี่ยวกับการปฏิบ ัติงานที่อาจเก ิดผลประโยชน ์       
ท ับซ ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง                   
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว 
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา และไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่ งตั้งพรรคพวกเข้าไป
ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจ 
หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ 
โดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย             
จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง               
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์  
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

 
 



 
ผลประโยชน์ทับซ้อนี(conflict of interests) 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interests) คือ สถานการณ์        
ที่บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ (เช่น นักการเมือง ผู้บริหาร ทนายความ หรือผู้อ านวยการของ 
บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ 
 ผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (professional interests) อันส่งผลให้เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง/ไม่ล าเอียงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคล
ผู้นั้นว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามต าแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด 
ภาษาไทยใช้อยู ่3 อย่าง คือ 
 ๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๓. ผลประโยชน์ขัดกัน 
สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ
ผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรื อ
เป็นความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและ                 
ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน              
การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ                 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน                 
ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา 
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ                     
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของจังหวัดนครราชสีมา 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส่วนราชการประจ าจังหวัดนครราชสีมา 
ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการ
ป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย 

 
 
 

 



1.2ีวัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
1.3ีรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนี9ีรูปแบบ 
 1) การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การรับของขวัญจากบริษัทธุรกิจใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม        
การสนับสนุนค่าเดินทางใหผู้้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปประชุมทั้งในและต่างประเทศ หรือหน่วยงานราชการรับ 
เงินบริจาคสร้างส านักงานจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน 
 2) การท าธุรกิจกับตนเอง หรือเป็นคู่สัญญา หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะมีส่วนได้
ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด 
 3) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่หรือหลังเกษียณ หมายถึง การที่บุคคลลาออกจาก
หน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน 
 4) การท างานพิเศษในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทด าเนิน
ธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะที่ตนสังกัดหรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา โครงการ 
โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณา 
จากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่ 
 5) การรู้ข้อมูลภายใน หมายถึง สถานการณ์ท่ีผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะใช้ประโยชน์จากการ 
รู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่ามีการตัดถนนผ่านบริเวณใด ก็จะเข้าไปซื้อที่ดินนั้นในนาม 
ของภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อขายที่ดินเพ่ือทาโครงการของรัฐก็จะเข้าไปซื้อที่ดินนั้นเพ่ือเก็งกาไรและขาย 
ให้กับรัฐในราคาที่สูงข้ึน 
 6) การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัวเช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ กลับไป
ใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์ราชการไปใช้ในงานส่วนตัว 
 7) การน าโครงการของรัฐลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติ
โครงการไปลงพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพ่ือหาเสียง 
 8) การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะ
เรียกว่า ระบบอุปถัมภ์พิเศษ เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อ านาจหน้าที่ท าให้หน่วยงานของตน 
เข้าท าสัญญากับบริษัทของพ่ีน้องของตน 
 9) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดท าการ
ตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน  
 

 
 
 
 
 
 

 



บทท ่ี2 
กฎหมำยท ่เก ่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.1ีประมวลกฎหมำยอำญำ 
 ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ .ศ. 2499 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2502 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ไว้ในภาค 2 ความผิดลักษณะ 2 
ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง หมวด 2 ตั้งแต่ มาตรา 147 ถึง 166 อาทิ  
 มาตรา 147 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ท า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็น
ของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อ่ืนเอาทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปี
ถึงยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
 มาตรา 151 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ท า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อ านาจในต าแหน่ง 
โดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปี 
ถึงยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
 มาตรา 162 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ท าเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร
กระท าการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ 
 (1) รับรองเป็นหลักฐานว่า ตนได้กระท าการอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้กระท าต่อหน้าตนอัน
เป็นความเท็จ 
 (2) รับรองเป็นหลักฐานว่า ได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้ง 
 (3) ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความเช่นว่านั้น 
 (4) รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปีและปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 
2.2ีประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปี พ .ศ. 2552 เป็นการด าเนินการตามมาตรา 279 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2550 เพ่ือเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ข้าราชการทั้งหลาย เกิด
ส านึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวง
ชน และด ารงตนมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้     
การฝ่าฝืนจริยธรรมตามหมวด 2 ของประมวลจริยธรรมนี้เป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2551 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราการ พ .ศ. 2547
หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 แล้วแต่กรณี  
หมวดี2ีข้อี5ีให้ข้ำรำชกำรต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำท ่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
 (1) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือ        
ผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่าง
จากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง 
 (2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการไป 
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
หน้า 13 
 (3) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบ
แคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบ
แคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 
 



 
 
 
 
 (4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ 
มหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้ง
ระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้อง
วินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
หมวดี2ีข้อี6ีให้ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกำรแสวงหำประโยชน์ท ่มิชอบโดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำท ่และีีีีีีีีีีี
ไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน 
ดังนี้ 
 (1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือ ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือ
ญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับ         
การปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 
 (2) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
 (3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคล
อ่ืนจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
3.3ีพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตีพ.ศ. ´2561ีีีีีีีี
 ในหมวด 6 มีการระบุถึง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยมีมาตราที่
เกี่ยวข้องตั้งแต่มาตราที่ 126 127 128 โดยมาตรา 126 127 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐ คู่สมรสของ       
เจ้าพนักงานของรัฐ เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียสัญญาที่ท ากับหน่วยงายของรัฐ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ
หรือเข้าไปเป็นคู่สัญญากับรัฐ หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น เข้าไปเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน หรือลูกจ้าง 
ในธุรกิจของเอกชน รวมถึงภายใน 2 ปี หลังจากพ้นต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐ 
 มาตรา 128 ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด อันอาจค านวณเป็นเงินได้     
จากผู้ ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควร เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใด             
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด รวมถึงภายใน 2 ปี หลังจากพ้น
ต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท ่ี3 
กำรวิเครำะห์ควำมเส ่ยงกำรทุจริต 

3.1ีกำรวิเครำะห์ควำมเส ่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนี(Risk Assessment for Conflict of 
Interest) การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับ
ความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือ
จ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 
 
เกณฑ์ระดับโอกำสท ่จะเกิดควำมเส ่ยงี(Likelihood) เชิงคุณภำพ 

ระดับ โอกำสท ่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับควำมรนุแรงของผลกระทบี(Impact) เชิงคุณภำพีท ่ส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำนี(บุคลำกร) 

ระดับ โอกำสท ่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
 
ระดับของควำมเส ่ยงี(Degree of Risk) 

ล ำดับ ระดับควำมเส ่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
 
 
 
 
 



ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา               
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
 

ระดับควำมเส ่ยงี=ีโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆีx ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
ีีี(Likelihood x Impact) 

 
 ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant)               
ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับควำมเส ่ยง คะแนนระดับควำมเส ่ยง มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงส สัญลักษณ์ 
ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว  
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 
 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมิน

ซ้ า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 
 

 

 
 

3.2ีกำรวิเครำะห์ควำมเส ่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนี(Risk Assessment for Conflict of 
Interest) ของจังหวัดนครรำชส มำี 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
จ านวน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย    
  (1) กระบวนการโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
  (2) กระบวนการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
  (3) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ 
 
 

  
 



 
 
 

วิเครำะห์ควำมเส ่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนี(Risk Assessment for Conflict of Interest) 
ของจังหวัดนครรำชส มำ 

ล ำดับ

ที่ 

ขั้นตอน                               

กำรด ำเนินงำน 
ประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจรติ 

Risk Score (L x I) 

Likelihood

เกณฑโ์อกำส

ที่จะเกิด 

Impact

เกณฑ์

ผลกระทบ 

Risk Score

ระดับควำมเสี่ยง

กำรทุจริต 

1 กระบวนการโครงการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดซื้อจดัจ้างกับผู้จ าหน่ายหรอืผู้
รับจ้าง/ผู้เสนองาน ที่มผีลประโยชน์
ร่วมกันหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 

4 3 12 
เสี่ยงสูง 
(High) 

2 การใช้อ านาจและ
ต าแหน่งหน้าที ่

มีการรับบคุคลที่เป็นเครือญาติหรอืบุคคล
ที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าท างาน 

3 2 6 
ปานกลาง 
(Medium) 

3 การพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาตทางราชการ 

1. การปฏิบัติหน้าท่ีไม่เป็นไปตามคู่มือ
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานตามระบบคณุภาพ 
พระราชบัญญัต ิ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
2.เจ้าหน้าท่ีชะลอการพิจารณาค า ขอเพื่อ
เรียกรับผลประโยชน์จากผูม้าตดิตอ่  

2 3 6 
ปานกลาง 
(Medium) 

4 การใช้รถราชการ 1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และฉบับแกไ้ขเพิ่มเตมิ 
2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบตัิตาม
ระเบียบ 
3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ
จัดหารถประจ าต าแหน่งส าหรับขา้ราชการ
ผู้มีสิทธิไดร้ับรถประจ าต าแหน่ง 
4. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง
และรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 

2 2 4 
ปานกลาง 
(Medium) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 กำรจัดท ำแผนภูมิควำมเส ่ยงี(Risk Map) 
 

        ความเสี่ยงท่ียอมรับได้                   ความเสี่ยงท่ียอมรับไมไ่ด ้
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน

ผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ                ความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ตามตารางที่ 3.2 

ีตำรำงี3.4ีผลกำรวิเครำะห์ควำมเส ่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเส ่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเส ่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเส ่ยง 
กระบวนการโครงการจัดซื้อจดัจ้าง ล าดับ 1 (สูง = 12 คะแนน) 
การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี ล าดับ 2 (สูง = 6 คะแนน) 
การพิจารณาอนุมัติ อนญุาตทางราชการ ล าดับ 3 (ปานกลาง = 6 คะแนน) 
การใช้รถราชการ ล าดับ 4 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส่วน
ราชการประจ าจังหวัดนครราชสีมา จะเห็นได้ว่าการจัดหาพัสดุ จัดล าดับความส าคัญ เป็นล าดับ 1  (สูง = 12 คะแนน) ล าดับ
ต่อมาคือการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ีเป็นล าดับ 2 (สูง = 9 คะแนน) จึงน าผลที่ได้มาก าหนดมาตรการ วิธีการควบคุม เพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โดยน าประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวมาจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของส่วนราชการประจ าจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 
 

 ดังนัน้ เพื่อให้จังหวัดนครราชสีมามีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในกระบวนการที่ส าคัญมีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง       ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
จังหวัดนครรำชส มำจึงได้ประชุมหำรือก ำหนดกระบวนงำนท ่จะจัดท ำแผนบริหำรควำมเส ่ยงกำรทุจริตด้ำนควำมโปร่งใส
ของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ กระบวนงำน:ีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 

ตำรำงท ่ี1ีตำรำงระบคุวำมเส ่ยงี(Know Factor และีUnknown Factor) 

ท  ่ โอกำส/ีควำมเส ่ยงกำรทุจริต 
ประเภทควำมเส ่ยงกำรทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

1 กระบวนการโครงการจัดซื้อจัดจ้าง  / 
2 การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  / 
3 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ  / 
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ความเสีย่งท่ียอมรับได้                    

 

 

ความเสีย่งท่ียอมรับไม่ได ้



 
 

ตำรำงท ่ี2ีตำรำงแสดงสถำนะควำมเส ่ยงี(แยกตำมรำยส ไฟจรำจร) 
ท  ่ โอกำส/ควำมเส ่ยงกำรทุจริต เข ยว เหลือง ส้ม แดง 
1 กระบวนการโครงการจัดซื้อจัดจ้าง   /  
2 การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  /   
3 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ  /   

 
ตำรำงท ่ี3ีSCORING ทะเบ ยนข้อมูลท ่ต้องเฝ้ำระวังี๒ีมิติ 
(หรือตำรำงเมทริกส์ระดับควำมเส ่ยงี(Risk level matrix)) 

ท  ่ โอกำส/ควำมเส ่ยงกำรทุจริต 
ระดับควำมจ ำเป็น 
ของกำรเฝ้ำระวัง 
๓ีีีีีีี๒ีีีีีีี๑ 

ระดับควำมรุนแรง 
ของผลกระทบ 

๓ีีีีีีีี๒ีีีีีีีี๑ 

ค่ำควำมเส ่ยงรวม
จ ำเป็นีX รุนแรง 

1 กระบวนการโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 2 2 4 
2 การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ ๑ 1 2 
3 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทาง

ราชการ 
1 1 2 

 
ตำรำงท ่ี 4ีตำรำงแสดงกำรประเมินกำรควบคุมควำมเส ่ยง 

โอกำส/ควำมเส ่ยงกำรทุจริต คุณภำพกำร
จัดกำร 

ค่ำประเมินกำรควบคุมควำมเส ่ยงกำรทุจริต 
ค่ำควำมเส ่ยง 

ระดับต่ ำ 
ค่ำควำมเส ่ยง 
ระดับปำนกลำง 

ค่ำควำมเส ่ยง 
ระดับสูง 

กระบวนการโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

หมายเหตุ : ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต มาจากตารางที่ ๓ ค่าความเสี่ยงรวม 
  - ค่าความเสี่ยงต่ า  =  ค่าความเสี่ยงรวม ๑ - ๓ 
  - ค่าความเสี่ยงปานกลาง  =  ค่าความเสี่ยงรวม ๔ – ๖ 
  - ค่าความเสี่ยงสูง  =  ค่าความเสี่ยงรวม ๗ – ๙ 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงท ่ี๕ มำตรกำรควำมคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต  

ล ำดับที ่
ขั้นตอน                                

กำรด ำเนินงำน 
ประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

Risk Score/  
Level 

มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจรติ  
(ระบุรำยละเอียด) 

1 กระบวนการ
โครงการจดัซื้อ
จัดจ้าง 

การจัดซื้อจดัจ้างกับผู้จ าหน่าย
หรือผู้รบัจ้าง/ผู้เสนองาน ที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

12 
เสี่ยงสูง 
(High) 

1) ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ที่
เกี่ยวขอ้งกับการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยเคร่งครัด 
2) ให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานในการ
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของจังหวัดนครราชสีมา ถึงความ
เกี่ยวขอ้งกับการจัดซ้ือจัดจ้างและผู้รับจา้ง/ผู้เสนองาน 
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ร่วมกันหรือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
3) ควบคุม ก ากับดแูล ให้ขา้ราชการและบุคลากรให้
ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอ
ย่างเคร่งครัด 
4) ควบคุม ก ากับดแูล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดซ้ือจัดจา้งจัดท ารายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน และเสนอใหห้ัวหน้าส่วนราชการรับทราบ 
ทุกครัง้ 
5) ควบคุม ก ากับดแูล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุและบุคลากรที่เกีย่วขอ้งกับการจัดซ้ือจัดจ้างต้อง
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธก์ับผู้เสนองานในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
6) ควบคุม ก ากับ ดูแล ใหข้้าราชการ และบุคลากรให้
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจา้งอยา่งเคร่งครัด 

2 การใช้อ านาจ
และต าแหน่ง
หน้าท่ี 

มีการรับบคุคลที่เป็นเครือญาติ
หรือบุคคลทีต่นเองไดร้ับ
ผลประโยชน์เข้าท างาน 

6 
ปานกลาง 
(Medium) 

1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมคัรพนักงาน
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ 
2.  ห้ามเจา้หน้าที่ผู้มหีน้าที่ในการรับสมัครพนักงาน
เรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าท างาน 
3.  หากมีการฝ่าฝืนหรือกระท าผิดตามแนวทางปฏบิัติ
ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย
ตามระเบียบข้อบังคับ 

3 การพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต
ทางราชการ 

1. การปฏิบัติหน้าท่ีไม่เป็นไป
ตามคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ 
พระราชบัญญัต ิ
การอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 
2. เจ้าหน้าท่ีชะลอการ
พิจารณาค าขอเพื่อเรียกรับ
ผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อ  

6 
ปานกลาง 
(Medium) 

1) ออกแบบกระบวนงานโดยให้เจา้ของเร่ืองออก
ตรวจสอบ/ประเมินพร้อมหัวหนา้กลุ่มงานหรือจัดตั้ง
เป็นคณะท างานรว่ม 
2)การจัดท ารายงาน ต้องลงนามร่วมกันของฝ่ายผูย้ื่น
ค าขอและเจ้าหน้าที่ผู้ออก 
ตรวจพร้อมภาพถา่ยการออกตรวจ 
3) น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการพิจารณาใน
การอนุมัติ อนญุาต โดยส่วน 
ราชการสามารถตรวจสอบย้อนกลับการด าเนนิการ
ของเจ้าหน้าที่ได้ ซ่ึงจะท าให ้
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถอ้างเหตุที่ไม่ด าเนินการ และเป็น
การป้องกันการเรียกรับผลประโยชน ์
4) ก าหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบและคู่มือ
หลักเกณฑ์ใช้เป็นแนวทางมาตรฐาน 
เดียวกัน เพือ่ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 
5) ผู้บังคับบัญชาทุกล าดับชั้นต้องก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของเจ้าหนา้ทีอ่ย่างละเอียด
รอบคอบก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม
อนุมัติ อนุญาต 
6) จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติส าหรับเจ้าหนา้ที่ในการ
พิจารณาออกใบอนุญาต และจัดฝึกอบรมเพื่อให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออก 
ใบอนุญาต 

 



 1.ีควำมเก ่ยวข้องของเจ้ำหน้ำท ่ในหน่วยงำนภำครัฐของจังหวัดนครรำชส มำกับผู้เสนองำนจัดซื้อ
จัดจ้ำงม ีดังนี้ 
  1.1 เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้เสนองาน 
  1.2 เป็นญาติของผู้เสนองาน คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็นพ่ีน้องหรือ 
ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
  1.3 เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของผู้เสนองาน 
  1.4 เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างของผู้เสนองาน 
  1.5 เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เข้าเป็นผู้เสนองานที่
บุคลากรผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคด ี
 1.6 กรณีมีเหตุอ่ืนใดที่อาจท าให้การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปด้วยความยุติธรรมหรือเป็น 
การให้เปรียบแก่ผู้เสนองาน 
 
1.ีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงีและกำรจัดหำพัสดุ 
ชื่อโครงกำรี/ีกิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนกำรด ำเนินงำน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
เหตุกำรณ์ควำมเส ่ยงท ่อำจะเกิดขึ้น ๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติ

หน้ าที่ โดยตรง ท าให้ เจ้ าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายอาจ
ปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
๒. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ 
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาส 
ที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้
กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจ
ก่อให้เกิด ความคาดหวังทั้งผู้ ให้และผู้ รับและอาจท าให้
บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
3.เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย 

มำตรกำรป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดกำรทุจริต 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการท างานอย่าง
ใกล้ชิด มีการสอบทานและก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2. ด าเนินการจัดหาเจ้าพนักงานพัสดุมาปฏิบัติหน้าที่โดยตรง 
3.  ด า เนินการจัดท าคู่ มื อการปฏิบัติ ง าน เ พ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ระดับควำมเส ่ยง สูง 
สถำนะของกำรด ำเนินกำรจดักำร 
ควำมเส ่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)............................ 

รำยละเอ ยดข้อมูลกำรกำรด ำเนินงำน ๑. ก าหนดแผนอัตราก าลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ  
๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการก าชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด  
๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ 



ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน 
หน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน 
ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ 
นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกสุจริต รวมถึงการ
ก าหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ 
    ๓.๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
   ๓.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
   ๓.๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง  
   ๓.๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
   ๓.๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
   ๓.๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน 
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
   ๓.๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการ
ภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการ
ทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 
   3.8) มาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
   3.9) มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานใน
จังหวัดนครราชสีมา 

ตัวช ้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลกำรด ำเนินงำน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
 
2.ีกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
ชื่อโครงกำรี/ีกิจกรรม  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนกำรด ำเนินงำน วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินราชการ 
เหตุกำรณ์ควำมเส ่ยงท ่อำจะเกิดขึ้น 1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่า ด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น  
2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การก ากับติดตาม 
หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
3. เจ้าหน้าที่น าทรัพย์ส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว 

มำตรกำรป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดกำรทุจริต 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการท างาน และ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบทานและ
ก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2. ด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และ
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ระดับควำมเส ่ยง สูง 



สถำนะของกำรด ำเนินกำรจดักำร 
ควำมเส ่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)............................ 

รำยละเอ ยดข้อมูลกำรกำรด ำเนินงำน ๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการก าชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด  
2. ก าชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/                
ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน
การ จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของ หน่วยงานของรัฐ โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
   2.๑) ปรับปรุงการก าหนดปริมาณการเบิกน้ ามันเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่น โดยก าหนดการเบิกน้ ามันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน 
   ๑.๒) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการ 
ใช้ทรัพย์สินส่วนกลางของราชการ  
๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน 
หน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน 
ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ 
นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกสุจริต รวมถึงการ
ก าหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ 
   ๓.๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
   ๓.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
   ๓.๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง  
   ๓.๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
   ๓.๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
   ๓.๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน 
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
   ๓.๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการ
ภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการ
ทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 
   3.8) มาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 



   3.9) มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานใน
จังหวัดนครราชสีมา 
4. ด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และ
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ตัวช ้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ผลกำรด ำเนินงำน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
 
 2. แนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบเจ้ำหน้ำท ่ในหน่วยงำนภำครัฐของจังหวัดนครรำชส มำ
ถึงควำมเก ่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงีและผู้รับจ้ำง/ผู้เสนองำนีเพื่อป้องกันผลประโยชน์ร่วมกันหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 2.1 ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมาเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้      
ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงาน ซึ่งบุคลากรผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 2.2 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง   
เพ่ือตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบุคลากรกับผู้เสนองาน หากผลการตรวจสอบพบว่าบุคลากรเกี่ยวข้องกับ       
ผู้เสนองานให้บุคลากรผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้นไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือที่
ผู้บังคับบัญชาจะได้มีค าสั่งต่อไป 
 2.3 บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานจะปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ    
การจัดซื้อจัดจ้างไม่ได ้
 2.4 เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับรายงาน ให้รีบสั่งการเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมและเป็นไป       
เพ่ือปกปอ้งรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
 2.5 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมา หากไม่ถือปฏิบัติตามแนวทางการ
ปฏิบัตินี้ อาจถูกด าเนินการทางวินัย หรือคดีอาญา หรือคดีแพ่ง 
 2.6 ให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามในแบบฟอร์มที่ก าหนด ดังนี้ 
   (1) แบบฟอร์มการรับรองตนเองของผู้มีอ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับ         
ผู้เสนองาน 
  (2) แบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ /เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง    
ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 
  (3) แบบฟอร์มการรับรองตนเองของกรรมการ /เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อ   
จัดจ้างถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 
 2.7 มีช่องทางร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ร้องเรียนด้วยตนเองท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (ศปท.จ.นม.) 
หรือศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา         
ถนนมหาดไทย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    
  (2) ร้องเรียนทางจดหมาย เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา ถนนมหาดไทย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 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 



บทท ่ี4 
 

แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของจังหวัดนครรำชส มำ 
 

 เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัด
นครราชสีมามีแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 

1.ีกรณ กำรด ำเนินกำรเก ่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 1.1 ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด 
 1.2 ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบฯ และ
กฎกระทรวงการคลัง 
 1.3 ให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัด
นครราชสีมาถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 (1) ความเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมากับผู้เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง 
มีดังนี้ 
  (1.1) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้เสนองาน 
  (1.2) เป็นญาติของผู้เสนองาน คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพ่ีน้อง
หรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
  (1.3) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของผู้เสนองาน 
  (1.4) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างของผู้เสนองาน 
  (1.5) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เข้าเป็นผู้เสนองานที่
บุคลากรผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคด ี
  (1.6) กรณีมีเหตุอ่ืนใดที่อาจท าให้การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปด้วยความยุติธรรมหรือ
เป็นการให้เปรียบแก่ผู้เสนองาน 
 (2) แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมา      
ถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้รับจ้าง /ผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ร่วมกันหรือ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  (2.1) ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมาเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้
เสียในสัญญาท ากับหน่วยงานซึ่งบุคลากรผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  (2.2) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้ง เพ่ือตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบุคลากรกับผู้เสนองานหากผลการตรวจสอบพบว่าบุคลากรเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองาน ให้บุคลากรผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้นไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือที่ผู้บังคับบัญชา
จะได้มีค าสั่งต่อไป 
  (2.3) บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานจะปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ 
  (2.4) เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับรายงาน ให้รีบสั่งการเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมและเป็นไป 
เพ่ือปกป้องรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
  (2.5) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมาหากไม่ถือปฏิบัติตามแนวทาง     
การปฏิบัตินี้ อาจถูกด าเนินการทางวินัย หรือคดีอาญา หรือคดีแพ่ง 
 
 
 
 
 



 
 
  (2.6) ให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามในแบบฟอร์มที่ก าหนด ดังนี้ 
   1) แบบฟอร์มการรับรองตนเองของผู้มีอ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนองาน 
   2) แบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัด
จ้าง ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
   3) แบบฟอร์มการรับรองตนเองของกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการ
จัดซือ้จัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
  (2.7) มีช่องทางร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
   1) ร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา 
(ศปท.จ.นม.) หรือศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา ถนนมหาดไทย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000   
   2) ร้องเรียนทางจดหมาย เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา ถนนมหาดไทย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 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 
2.ีกรณ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
 2.1 การใช้รถยนต์ราชการ ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือที่ ปช. 0003/0334 ลงวันที่             
7 พฤศจิกายน 2561 ระบุว่า ข้าราชการผู้ใดที่มิได้ด ารงต าแหน่งที่มีรถประจ าต าแหน่งจะน ารถยนต์ส่วนกลางไป
ใช้เสมือนรถประจ าต าแหน่งมิได้ จึงให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการ ดังนี้ 
  (1) การน ารถยนต์ราชการไปใช้ทุกครั้งต้องมีการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา โดยให้ใช้แบบฟอร์ม
ใบอนุญาตใช้รถยนต์ราชการ และให้พนักงานขับรถยนต์บันทึกการใช้รถยนต์ราชการ หลังเสร็จสิ้นภารกิจในแบบ 
ฟอร์มบันทึกการใช้รถและให้บันทึกรายละเอียดการใช้รถยนต์ในทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์ 
  (2) ให้พนักงานขับรถยนต์น ารถยนต์ราชการมาเก็บที่โรงจอดรถในหน่วยงานทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการใช้
งานและน ากุญแจรถเก็บไว้ที่ตู้เก็บกุญแจ 
  (3) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมาจัดท ารายงานปริมาณและ
ค่าใช้จ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมทั้งรวบรวมทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์ราชการ เสนอให้ผู้ยังคับ
บัญชาทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
3.ีกรณ ใช้ดุลพินิจ 
 3.1 การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ให้ด าเนินการ ผู้บริหารต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง 
 3.2 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคู่มือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การเบิกเงินของทางราชการ    
โดยเคร่งครัด 
 
 
 
 



 
 
4.ีกรณ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  
 4.1 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 103 
 4.2 หากเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
   (1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานะ 
  (2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน ซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับ     
จากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 
5.ีกรณ ม พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนท ่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5.1 ให้ปฏิบัติตามคู่มือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ของส่วนราชการ และคู่มือฯ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา 
 5.2 ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท ่ี5 
กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเส ่ยงกำรทุจริตของจังหวัดนครรำชส มำ 

  เพ่ือให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  5.1ีจังหวัดนครรำชส มำได้ออกมำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริตีจังหวัดนครรำชส มำ 

 

 























 
 
 
 
 
 
 
 



มำตรกำรจัดกำรควำมเส ่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำท ่ 
ท ่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตีหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

จังหวัดนครรำชส มำีประจ ำปีงบประมำณีพ.ศ.ี2565 
 

ปัจจัยท ่ท ำให้เกิดควำมเส ่ยง มำตรกำรจัดกำรควำมเส ่ยง 

1. กระบวนการโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

1.๑ ควบคุม ก ากับดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
1.๒ ควบคุม ก ากับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดท ารายงานสรุป
การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ ทุกครั้ง 
1.๓ ควบคุม ก ากับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.๔ ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

2. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวก
พ้อง 
 

ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 
2.1 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าจะเป็นของขวัญ 
รางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ 
2.2 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลต่อการด ารงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมหรือน าสู่การ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม 
2.3 แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ 
2.4 หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆที่ท าให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง ประชาชนขาดความไว้วางใจ 
2.5 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือค าแนะน าเกี่ยวกับการให้ การรับของขวัญ ของก านัล การ
รับรอง และการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. การใช้อ านาจและต าแหน่ง
หน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 

ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตจังหวัดนครราชสีมาอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 
3.1 ต้องไม่ถามน าถึงการให้ การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของก านัลหรือผลประโยชน์
ใดๆ 
3.2 หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึน ควรปฏิเสธการรับของก านัล ของขวัญหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐความเป็นกลาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
3.3 ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เช็คพันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งอ่ืน
ใดๆ เช่น ลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใด
ในลักษณะเดียวกัน 
3.๔ ไมย่ินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
3.๕ ก่อนรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ของก านัลหรือประโยชน์ใดๆ ควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐ 
3.๖ เก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึกเพ่ือการ
ตรวจสอบ 
3.๗ กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงาน
ภายนอกอาจรับเงินค่าสมนาคุณ สิ่งของหรือของขวัญตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลัง 



 
 

ปัจจัยท ่ท ำให้เกิดควำมเส ่ยง มำตรกำรจัดกำรควำมเส ่ยง 

4. การเบียดบังทรัพย์สินหรือ
เวลาของทางราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

4.๑ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุส านักงาน 
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
4.๒ ไม่เบียดบัง ยักยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
4.๓ ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของราชการช ารุดเสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซม
หรือบูรณะถือเป็นความจ าเป็นต้องกระท าตามความเหมาะสม 
4.๔ ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ พากเพียร อุทิศตน 
4.๕ ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ 
4.๖ ไม่ใช้เวลาราชการเพ่ือไปท างานภายนอก 

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน
และการคลังอย่างเคร่งครัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5.2ีจังหวัดนครรำชส มำได้จัดกิจกรรมี“กำรจัดกำรควำมเส ่ยงกับกำรปฏิบัติงำนท ่อำจจะ
เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของจังหวัดนครรำชส มำีประจ ำปี
งบประมำณีพ.ศ.ี2565” เพ่ือจัดการความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยเชิญวิทยากรจาก                 
คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๓                        
มาให้ความรู้ให้ค าปรึกษา แนะน า และแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และก าหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องในการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผลวิเคราะห์
ความเสี่ยงของจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้การจัดการความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โดยเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 
- 16.30 น. ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2  

 
 
 

 


