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ค าน า 

  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี                      
เพ่ือเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งได้มีการสร้างระบบเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม และได้มีการจัดท าคู่มือการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของข้าราชการ พนักงานราชการ                   
และลูกจ้างในสังกัดส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตลอดจนได้ให้                  
องค์ความรู้จากคู่มือดังกล่าวแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็น
การปลูกฝังและปรับฐานความคิดของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่อง
ประโยชน์ส่วนตนออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบัน และสังคมต้องสูญเสียไป 
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จ านวนมากจนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม(Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

 จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน                  
ตามรูปแบบของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นกรอบ                    
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร ซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่               
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป
ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจ
หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ
โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสีย                 
จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์        
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติ งาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ
ท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 
กล่าวคือ ไม่มีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 



สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก                          
ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

 2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : O)เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากรความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ
สถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การ
วางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

 4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance Risk : C)เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

 

 ความเสี่ยงส่วนใหญ่ขององค์กรทั่วไป รวมทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเป็นความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ(Operational Risk : O)ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ ได้น าเอา
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาด าเนินการวิเคราะห์ตามรูปแบบของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้จังหวัดสุราษฎร์
ธานีทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการ
ป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2) เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3) เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 4) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
  5) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของ                  
การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

๒ 



1.3 การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง                  
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ 
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มี              
การรับรู้และยอมรับจากผู้ที่ เกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบ                 
ภายในจะเป็นในลักษณะก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทานเป็นลักษณะ Post-Decision 
 
1.4 องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการทุจริต  
  องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม  ก ากับควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
  คู่มือนี้จะแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้  
  1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี  ภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  
  2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
  3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
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1.6 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแต่ละ
ประเภทที่จะท าการประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จ าแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้  ๓ ด้าน ดังนี้
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ  ให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และความ
เสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือก
ได้แล้ว ให้ท าการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้นๆ โดยเฉพาะการด าเนินงาน  ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นจึงลงมือท าการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่างในการประเมิน  ความเสี่ยง ในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
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ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ขั้นตอนที่  ๑ น าข้อมูลที่ ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์                  

การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น                
ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่  ๑ ให้ท าการระบุความเสี่ยง                       
อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมิน 
ต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงาน 
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ             
ในการด าเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไข 
ความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known 
Factor หรือ Unknown Factor 

 
Known Factor ความเสี่ ยงทั้ ง ปัญหา/พฤติกรรมที่ เคยรับรู้ ว่า เคยเกิดมาก่อน คาดหมาย               

ได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 
Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/ 

พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
 
เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 
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ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริตเช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง  
                การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากท่ีสุด  
      -  ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย   
                           ในช่อง Known Factor  
                        - หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่า  
                          มีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง Known Factor 
                        - หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ                
                          Unknown Factor ก็ได้ 
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  ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ ๒ ให้น าข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต ของแต่ละ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยง               
ในช่องสีไฟจราจร  

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้   
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน

องค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ   
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก              

ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
 

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
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  ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 ขั้นตอนที่ ๓ น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง ระดับสูงมาก                 
ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป็นของการ             
เฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์
ในการให้ค่า ดังน ี้ 
  3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
   - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม  หรือ
ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึง มีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน
ไม่ด าเนินการไม่ได้ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒  
   - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ  แสดง
ว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต                  
ค่าของ SHOULD คือ ค่ าที่อยู่ในระดับ ๑ เทา่นั้น 
  ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบมีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  กิจกรรมหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคี
เครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่ าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติ งานนั้นผลกระทบต่อผู้ ใช้บริการ กลุ่มเป้ าหมาย 
Customer/User ค่ าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 
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  ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
  ขั้นตอนที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินการควบคุม
การทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ
การจัดการสอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้  
  ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร  ไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
  พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
  อ่อน : จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
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 ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – 
Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง 
มาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานท าการประเมินการควบคุม 
ความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยง 
การทุจริตอยู่ในระดับ ต่ า หรือ ค่อนข้างต่ าให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยง               
การทุจริตหรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการด าเนินงานที่อาจ 
ก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตน ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม) 
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ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ ๖ เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม                 

ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผล 
การป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
การทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง  
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  ขั้นตอนที่ ๗ จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
  ขั้นตอนที่ ๗ น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ                   
๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม                     
หรือ มาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้  
  ๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
  ๗.๒ เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)  
  ๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
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ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

ตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง                    
ความเสี่ยงระดับต่ า สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก                   
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 

 ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                 

หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของ                 
การรายงานผลขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่ งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ ๙ 
และตารางท่ี ๑๐ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
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บทที่ 2 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง  

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)                      
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบของ 
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับ             
ความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข               
หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้  
 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง                       

โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 



ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ล าดับ ระดับความเสี่ยง 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) ที่ได้จากการ

พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ                
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่  
 
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact)   
  ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่ เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant)                 
ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

ต่ า (Low) 1 - 3 คะแนน ยอมรับความสี่ยง สีเขียว     
ปานกลาง (Medium) 4 - 8 คะแนน ยอมรับความสี่ยง 

แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

สูง (High) 9 - 14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
สูงมาก (Extreme) 15 - 25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า 

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)               
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
   เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน      
จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เจ้าหน้าที่จะมีพฤติกรรม 
ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจากส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงก าหนดความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การน าทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว                 
2) การจัดหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง 3) การเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

 
 

ประเด็นความเสี่ยง/
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 

 
 

วัตถุประสงค ์

ระดับการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

การน าทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

เช่น การน ารถยนต์ หรือ
วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์  แ ล ะ
อุปกรณ์ส านักงานของ
ทางราชการไปใช้ส่วนตัว 

เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่
เป็ น ไปด้ วยความ
โ ป ร่ ง ใ ส แ ล ะ
ตรวจสอบได้ 
 

3 4 12 

 

2 

การจั ดหาพัสดุ และ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1 . การจั ดห าพั สดุ ไม่
เป็ น ไปตามระเบี ยบที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบที่
ใช้ ใน ก ารด า เนิ น ก าร
จัดซื้อจัดจ้าง 
2. มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง
และแสวงหาผลประโยชน์ 
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ 
3. หัวหน้าส่วนราชการ/
เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อ
จากร้านที่ ตน เองสนิท
สนมหรือเป็นญาติกัน 
หรือเป็นร้านที่สามารถ
ตกลงกันได้ง่าย 
 

เพ่ื อให้ การจัดหา
พัสดุภาครัฐโดยการ
ซื้ อ  จ้ า ง  เ ช่ า 
แลกเปลี่ ยน  หรือ
โด ย วิ ธี อ่ื น ใด ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ประกาศ ระเบียบ 
ห ลั ก เก ณ ฑ์  วิ ธี
ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ ม ติ 
ครม. ที่เก่ียวข้อง 

2 4 8 

 

3 
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ประเด็นความเสี่ยง/
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

วัตถุประสงค ์
ระดับการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

การเรียกร้องสิ่งตอบแทน
จากการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

การเรียกรับผลประโยชน์
จากผู้มาติดต่อราชการ 
หรือผู้ใช้บริการ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่
เป็ น ไปด้ วยความ
โ ป ร่ ง ใ ส แ ล ะ
ตรวจสอบได้ 
 

2 3 6 

 

3 
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
2.1 ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 
 

กระบวนงาน 

รูปแบบของความขัดแย้งกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวม/  

กิจกรรมของเจ้าหน้าที่ท่ีมีความเสี่ยง 
ต่อผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการและการด าเนินการในการป้องกัน 
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติงาน

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

การใช้รถยนต์ของทาง
ราชการ 

น ารถยนต์ของทางราชการมาใช้ในธุระส่วนตัว
รวมทั้งการเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

1. ผู้ขอใช้รถยนต์ของทางราชการต้องยื่นค าขอ
ใช้รถต่อหัวหน้าส่วนราชการผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการใช้รถ และเสนอหัวหน้าฝ่าย
เพ่ือพิจารณาตามล าดับ 
2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ของทาง
ราชการ จัดพนักงานขับรถ และเติมน้ ามัน
เชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับระยะทางที่ใช้รถ 
3. พนักงานขับรถจะสามารถน ารถออกไป
ปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วน
ราชการแล้วเท่านั้น 
4. การใช้รถจะอนุมัติเฉพาะกรณีการปฏิบัติ
ภารกิจในราชการเท่านั้น 
5. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจให้น ารถมาเก็บรักษาใน
บริเวณหน่วยงาน ห้ามน ารถไปเก็บ ณ ที่อื่นโดย
เด็ดขาด 
 
 

การใช้วัสดุครุภัณฑ์ 
และอุปกรณ์ส านักงาน
ของทางราชการ 

- ใช้ซองจดหมายของทางราชการในเรื่อง
ส่วนตัว 
- ใช้เครื่องถ่ายเอกสารของทางราชการในเรื่อง
ส่วนตัว 
- ใช้คอมพิวเตอร์ของทางราชการในเรื่อง
ส่วนตัว 
- ใช้โทรศัพท์ของทางราชการในเรื่องส่วนตัว 
- ใช้โทรสารของทางราชการในเรื่องส่วนตัว 

1. ให้ใช้วัสดุส านักงานโดยประหยัดและเกิด
ความคุ้มค่าสูงสุด 
2. ให้ เจ้ าห น้ าที่ พั ส ดุ ค วบ คุ ม การใช้ วั ส ดุ
ส านักงานให้เป็นไปตามระเบียบราชการและลง
รายการเบิ กจ่ ายไว้ เป็ นลายลักษณ์ อักษร 
สามารถตรวจสอบได ้
3. ควบคุมดูแลมิให้มีการน าวัสดุส านักงานไปใช้
เป็นประโยชน์ส่วนตัว 
 
 

 



 
 

กระบวนงาน 

รูปแบบของความขัดแย้งกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวม/  

กิจกรรมของเจ้าหน้าที่ท่ีมีความเสี่ยง 
ต่อผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการและการด าเนินการในการป้องกัน 
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติงาน

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

การใช้ไฟฟ้า และ
น้ าประปาของทาง
ราชการ 

- น าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์ตที่ท างาน 
- ใช้น้ าประปาของทางราชการล้างรถยนต์
ส่วนตัว 

1. หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าส่วนราชการต้องคอย
สอดส่องดูแล และควบคุมมิให้ เจ้าหน้าที่ ใน
สังกัดน าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์ตที่ท างาน 
รวมทั้ งมิให้น ารถยนต์ส่วนตัวมาล้างโดยใช้
น้ าประปาของทางราชการ 
2. จัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยของ
สถานที่อย่างเข้มงวดกวดขัน 
 
 

การใช้บุคลากรของ
หน่วยงาน 

การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการ
ส่วนตัว 

หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าส่วนราชการต้องคอย
สอดส่องดูแลมิให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดน าบุคลากร
ของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว 
 
 

การรับผลประโยชน์ - การรับของขวัญหรือของก านัลที่มีค่าของ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
- การรับของขวัญหรือของก านัลที่มีค่า หรือ
ผลประโยชน์จากบริษัทคู่ค้า คู่สัญญา หรือ
ผู้รับเหมา 
- การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบ
แท น จากการป ฏิ บั ติ ง าน ใน ห น้ าที่ ค ว าม
รับผิดชอบ 
- ก าร ให้ ข อ งข วั ญ  ข อ งก านั ล  เ พ่ื อ ห วั ง
ความก้าวหน้า 

1. หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าส่วนราชการต้องคอย
สอดส่องดูแล และควบคุมข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่ให้มีการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ อันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่
โดยธรรมจรรยา จากญาติ หรือบุคคลอ่ืนซึ่ง
มูลค่าต้องไม่เกิน 3 ,000 บาท หากมีความ
จ า เป็ น ต้ อ ง รั บ  เพ ร า ะ เ พ่ื อ รั ก ษ า ไม ต รี 
ข้าราชการและเจ้าหน้าแจ้งผู้บังคับบัญชา ซึ่ง
เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ท าการวินิจฉัย ถ้ามี
เหตุผลสมควรสามารถรับได้ก็ให้รับไว้ แต่ถ้าไม่
มี เหตุควรรับก็ต้อส่ งคืน  หรือมอบให้ส่ วน
ราชการ 
2. มี ก าร ให้ ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ
ประโยชน์ทับซ้อนมาตรา 103 และประกาศ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 
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กระบวนงาน 

รูปแบบของความขัดแย้งกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวม/  

กิจกรรมของเจ้าหน้าที่ท่ีมีความเสี่ยง 
ต่อผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการและการด าเนินการในการป้องกัน 
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติงาน

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

การใช้ต าแหน่งหน้าที่
ในทางมิชอบ 

- การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์
ทางธุรกิจของตนเอง 
- การใช้ ต าแหน่ งไปช่ วย เหลื อญ าติ สนิ ท              
มิตรสหายหรือพวกพ้อง 
- การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่ง
หน้าที่การงาน 
- การช่วยญาติมิตรท างานในหน่วยงานที่ตนมี
อ านาจ 

1. หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน ตลอดจนมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการ
ปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. หน่วยงานมีการให้ความรู้ความเข้ากับ
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
และมีการแจกประมวลจริยธรรมดังกล่าวให้แก่
ข้าราชการในสังกัดทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ 
 

การรับงานนอก - การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบัง
เวลาราชการ 
- การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ประจ า 

1. หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าส่วนราชการต้องคอย
สอดส่องดูแล และควบคุมข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่ให้รับงานนอกหรือ
การท าธุรกิจส่วนตัวที่เบียดบังเวลาราชการหรือ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
2. หน่วยงานควรจัดสวัสดิการและมีระบบการ
เลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ให้แก่บุคลากรในสังกัด
อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเหมาะสม 

การใช้ข้อมูลลับของ
ทางราชการ 

- การใช้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พวกพ้อง/
ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูล
หรือการจ้างเหมา 
- การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานไป
ใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

1. หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน ตลอดจนมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และมี
การปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. หน่วยงานมีการให้ความรู้ความเข้ากับ
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
และมีการแจกประมวลจริยธรรมดังกล่าวให้แก่
ข้าราชการในสังกัดทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ 
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