


คํานํา 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ไดดําเนินการในการวิเคราะหความเสี่ยง
เก่ียวกับ การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะห ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน ทับซอน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 

way Commission) เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส 
ตรวจสอบ ได เพ่ือแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญ นอกจากนี้ยังนําความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีไดนี้มากําหนดเปนคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ อีกดวย เพ่ือจะไดบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการวิเคราะห
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบบันี้ จะเปน
ประโยชนแกบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ และใหทุกคนไดยึดเปนแนวปฏิบัติ
เพ่ือขับเคลื่อนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ใหเปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต ดังคํากลาว
ท่ีวา “หนาท่ีคือเกียรติยศ เหนือกวาหนาท่ีคือความรับผิดชอบ”  

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 
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สวนท่ี ๑ 
บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล  
 การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบคุคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซง 
การใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติ 
หนาท่ีสาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชน 
สาธารณะของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดย
ผลประโยชนท่ีสูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรม ใน
สังคมรวมถึงคุณคาอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลาง
ผูท่ีจงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวน
มาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือ ความ
ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็น
ปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ี รุนแรงข้ึน 
และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย  

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง 
เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน  
  การวิเคราะหความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหาร 
ปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้  
  ๑. ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุ เปาหมาย
และพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกท่ีสงผลตอ กลยุทธท่ี
กําหนดไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย เปาหมาย
กลยุทธ โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบ ตอวัตถุประสงค
หรือเปาหมายขององคกร  
  ๒. ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เ ก่ียวของกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ 
องคกร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ  



๒ 

 

 ๓. ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เชน การบริหารการเงินท่ีไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอ
สถานการณ หรือเปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเงินขององคการ เชน การประมาณการงบประมาณไม
เพียงพอ และไมสอดคลองกับข้ันตอนการดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การ
วางแผน การควบคุม และการจัดทํารายงานเพ่ือนํามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว  
 ๔. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวของกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสีย่ง เนื่องจากความไมชัดเจน ความไม
ทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การ
รางสัญญาท่ีไมครอบคลุมการดําเนินงาน สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย คือ  
  ๔.๑ ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซ่ือสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 
และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาท่ี
บอยครั้ง การควบคุม กํากับดูแลไมท่ัวถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน 
เปนตน  
  ๔.๒ ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยี หรือสภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน  
 ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงท่ีบุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง 
ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซ่ึงมีอํานาจหนาท่ี เจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ีท่ี
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซ่ึงการกระทํานั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัว
หรือไมรูตัว ท้ังเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไป
ดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจ
หนาท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการ
โดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสียจึง
เกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้เปนการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

 การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะหความ
เสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทําให
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงระหวางผลประโยชน สวน
ตนและผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมี
สถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่ง
มีโอกาสกอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจริตมากเทานั้น  
 การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ มา
ดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี



๓ 

 

การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยให
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึน 
และปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตทํุาให  
 ๑. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ 
รับผิดชอบไมเพียงพอ  
 ๒. การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทาใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม  
 ๓. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และ
การยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาลพรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต 
ปดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ การกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย  

๒. วัตถุประสงค  
 ๑. เพ่ือสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
 ๒. เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล  
 ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม เปน
แบบอยางท่ีดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได  
 ๔. เพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวน เสีย 
และประชาชน  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



๔ 

 

สวนท่ี ๒ 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

๑. การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิด
ผลกระทบ ของความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห 
และจัดลําดับ ความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ดาน
ผลประโยชนทับซอน ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) และระดับ ความเสี่ยง ท้ังนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณนา ท่ีไม
สามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได  
 
เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
๔ สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
๒ นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
๑ นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดาเนินงาน 
(บุคลากร)  

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
๓ ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีไมเหมาะสม 

๒ นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
๑ นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 

 

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย 
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว ๔ ระดับ ดังนี้  



๕ 

 

 

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
ระดับ ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 

๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕ – ๒๕ คะแนน 

๒ ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) ๙ – ๑๔ คะแนน 

๓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : 
M) 

๔ – ๘ คะแนน 

๔ ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk : L) ๑ - ๓ คะแนน 

 

  ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีไดจากการ
พิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสียง (Likelihood) และผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี  
 

              ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ  
                                                            (Likelihood x Impact)  

 

  ซ่ึงจัดแบงเปน ๔ ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน ๔ สวน (๔ Quadrant) 
ใช เกณฑในการ จัดแบง ดังนี้  

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด การแสดงสี
สัญลักษณ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) ๑๕ – ๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซํ้า 
หรือถายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) ๙ – ๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 

ปานกลาง (Medium) ๔ – ๘ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แตมี 

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ํา (Low) ๑ - ๓ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

 

 

 
 
 



๖ 

 

ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

 
 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 ๒. การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ มีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง 
เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดังนี้  
 ๑. การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน  
  ๑.๑ กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ในเวลาราชการ เพ่ือประโยชนสวน
ตน 

   ๑.๒ กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชทรัพยสินของทางราชการ ซ่ึงมีโอกาสใชงานอยางไม 
เหมาะสม เกิดความสิ้นเปลือง ไดแก การใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต วัสดุสํานักงาน รถ ราชการ การใช
กระแสไฟฟา  
   ๑.๓ กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี ซ่ึงมีโอกาสใชอยางไม
เหมาะสม คือ มีการเอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค 

    ๑.๔ กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการกํากับ ติดตามการทํางานอยางเปนระบบและตอเนื่อง  
 ๒. โดยมีกระบวนงานท่ีเขาขายมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน  
   ๒.๑ การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบท่ีเก่ียวของ  



๗ 

 

   ๒.๒ การใชวัสดุอุปกรณของทางราชการ  
   ๒.๓ การใชเวลาราชการเพ่ือประโยชนสวนตน  
  ๒.๔ การบันทึกบัญชีรับ - จาย การจัดทําบัญชีทางการเงิน 

   ๒.๕ การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ  

  ๒.๖ การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ  
  ๒.๗ การจัดหาพัสด ุ

  ๒.๘ การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
  ๒.๙ การเบิกคาตอบแทน  
  ๒.๑๐ การใชรถราชการ  
  ๒.๑๑ การทํางานไมเรียงลําดับความเรงดวน  
  ๒.๑๒ การวิเคราะหงานแตละกลุมงานในเขตพ้ืนท่ี  
 ๓. ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม  
  ๓.๑ สูญเสียงบประมาณ  
  ๓.๒ เปดชองทางใหเจาหนาท่ีใชอํานาจหนาทําใหผูปฏิบัติงานใชโอกาสกระทําผิดในทางมิ
ชอบ ดวยหนาท่ี  
  ๓.๓ เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน  
  ๓.๔ เกิดคานิยมองคกรท่ีไมถูกตอง และเปนแบบอยางท่ีไมดีสําหรับคนรุนหลัง 
 ๔. แนวทางการปองความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน  
   ๔.๑ การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต ๑ รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เชน  
    ๔.๑.๑ การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  
   ๔.๑.๒ เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาท่ี  
   ๔.๑.๓ จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับเจาหนาท่ี  
   ๔.๑.๔ การสงเสริมใหผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางท่ีดี  
  ๔.๒ การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน  
   ๔.๒.๑ การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปรงใสและเปนธรรม  
   ๔.๒.๒ การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด  
   ๔.๒.๓ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง  
   ๔.๒.๔ จัดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  



๘ 

 

สรุปผลการวิเคราะหความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
พิจิตร เขต ๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๓  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ กําหนดความเสี่ยงท่ีเ ก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอน จํานวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้  
  ๑. การปฏิบัติงานไมเต็มตามเวลาราชการ  
  ๒. การปฏิบัติงานไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
  ๓. การวิเคราะหงานไมเปนไปตามภารกิจงานทําใหงานลาชาไมเปนไปตามกําหนด 

  ๔. การใชทรัพยากรของทางราชการไปใชงานสวนตัว  

 เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซ่ึงจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน  

 

ลําดับ ปจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ
ความ
เส่ียง 

ลําดับ
ความ
เส่ียง 

๑ การปฏิบัติงานไมเต็มตามเวลาราชการ ๓ ๓ ๙ (๑) 

๒ การปฏิบั ติงานไม เปนไปตามข้ันตอนและ
ระเบียบ  
ท่ีเก่ียวของ 

๒ ๓ ๖ (๒) 

๓ วิเคราะหงานไมเปนไปตามภารกิจงานทําใหงาน 

ลาชาไมเปนไปตาม 

๒ ๒ ๔ (๓) 

๔ การใชทรัพยากรของทางราชการไปใชงาน
สวนตัว 

๒ ๒ ๔ (๔) 

 

 

 

 

 
 
 



๙ 

 

แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 

 
 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

  จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญ
ของ ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ
ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนได ดังนี้  

ผลการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน  
ผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับ

ซอน 
จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 

การปฏิบัติงานไมเต็มตามเวลาราชการ ลําดับ ๑ (สูง = ๙ คะแนน) 
การปฏิบัติงานไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบ ท่ี
เก่ียวของ 

ลําดับ ๒ (ปานกลาง = ๖ คะแนน) 

วิเคราะหงานไมเปนไปตามภารกิจงานทําใหงาน 

ลาชาไมเปนไปตาม 

ลําดับ ๓ (ปานกลาง = ๔ คะแนน) 

การใชทรัพยากรของทางราชการไปใชงานสวนตัว ลําดับ ๔ (ปานกลาง = ๔ คะแนน) 



๑๐ 

 

  จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน ๒ ระดับ คือ สูง และ
ปาน กลาง โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับ
ซอนของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ มีดังนี ้
 

ระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด ปจจัยความเส่ียง 

 เสี่ยงสูง (High) 
จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ ยง 
เพ่ือใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

- การปฏิบัติงานไมเต็มตามเวลา 
ราชการ 

 ปานกลาง  (Medium) 
ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

- การปฏิบัติงานไมเปนไปตาม 

ข้ันตอนและระเบียบ ท่ีเก่ียวของ 
- วิเคราะหงานไมเปนไปตาม
ภารกิจ งานทําใหงานลาชาไม
เปนไปตามกําหนด 

- การใชทรัพยากรของทาง
ราชการ 
ไปใชงานสวนตัว 

 



๑๑ 

 

๓. แผนจัดการความเส่ียงปองกันผลประโยชนทับซอน 

ปจจัยท่ี 

จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเส่ียง ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 

กระทบ 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ม.ค. 
๖๓ 

ก.พ. 
๖๓ 

ม.ีค. 
๖๓ 

เม.ย. 
๖๓ 

พ.ค. 
๖๓ 

มิ.ย. 
๖๓ 

ก.ค. 
๖๓ 

ส.ค. 
๖๓ 

ก.ย. 
๖๓ 

๑. การปฏิบัติงาน 

ไมเต็มตามเวลา 
ราชการ 

๓ ๓ ๑ ๑. ควบคุม กํากับ ดูแลให ขาราชการ  
และบุคลากร สพป.พิจิตร เขต ๑ 

ปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการ 
๒. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ  
บุคลากร ใหปฏิบัติงานเต็มตาม 

ศักยภาพในเวลาราชการ 
๓. สรางจิตสํานึกในการปฏิบัต ิ

ราชการใหเต็มศักยภาพ 

๔. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

วัฒนธรรมและหลักธรรมาภิบาล ใน 

องคกร 
๕.จัดทําคูมือ/มาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานรายบุคคล  
๖.บุคลากรทุกคนจัดท าบันทึกการ 
ปฏิบัติงาน 

         ทุกกลุม/
หนวย 

 



๑๒ 

 

ปจจัยท่ี 

จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเส่ียง ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 

กระทบ 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ม.ค. 
๖๓ 

ก.พ. 
๖๓ 

ม.ีค. 
๖๓ 

เม.ย. 
๖๓ 

พ.ค. 
๖๓ 

มิ.ย. 
๖๓ 

ก.ค. 
๖๓ 

ส.ค. 
๖๓ 

ก.ย. 
๖๓ 

๒. การปฏิบัติงาน    
ไมเปนไปตาม 

ข้ันตอนและ 

ระเบียบท่ีเก่ียว  
ของ 

๒ ๓ ๒ ๑. ใหขาราชการ และบุคลากรจัดทํา 
คูมือและข้ันตอนการปฏิบัติงานทุก 

งาน 

๒. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ  
และบุคลากร ปฏิบัติตามคูมือและ 

ข้ันตอนอยางเครงครัด 

๓. ติดตามและประเมินผลขาราชการ  
และบุคลากร ในการปฏิบัติงานตาม 

คูมือและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี 

กําหนดอยางสมํ่าเสมอ 

๔. เสริมสรางความรูและความเขาใจ 

เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ี 

เก่ียวของแกขาราชการและบุคลากร 
ใน สพป.พิจิตร เขต ๑ 

๕. PLC ภารกิจงานของแตละกลุม/ 
หนวยเพ่ือใหทราบถึงกระบวนงานท่ี 

ปฏิบัตเิปนประจํา 

         ทุกกลุม/
หนวย 



๑๓ 

 

 

ปจจัยท่ี 

จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเส่ียง ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 

กระทบ 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ม.ค. 
๖๓ 

ก.พ. 
๖๓ 

ม.ีค. 
๖๓ 

เม.ย. 
๖๓ 

พ.ค. 
๖๓ 

มิ.ย. 
๖๓ 

ก.ค. 
๖๓ 

ส.ค. 
๖๓ 

ก.ย. 
๖๓ 

๓. วิเคราะหงานไม 
เปนไปตามภารกิจ 

งานทําใหงาน 

ลาชาไมเปนไป 

ตามกําหนด 

๒ ๒ ๓ ๑. ศึกษา วิเคราะห ภารกิจงานตาม 

โครงสรางของ สพป.พิจิตร เขต ๑ 

การศึกษา และงานของแตละกลุมงาน/ 
หนวย 

๒. PLC ภารกิจงานของแตละกลุม/ 
หนวยเพ่ือใหทราบถึงกระบวนงานท่ี 

ปฏิบัติเปนประจํา 
๓. การสงเสริมการปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณของบุคลากร สพป.พิจิตร 
เขต ๑ 

4.ติดตามและประเมินผลขาราชการ  
และบุคลากร ในการปฏิบัติงานตาม
คู มือและข้ันตอนการปฏิบั ติ งานท่ี
กําหนดอยางสมํ่าเสมอ 

         ทุกกลุม/
หนวย 

 

 



๑๔ 

 

ปจจัยท่ี 

จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเส่ียง ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 

กระทบ 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ม.ค. 
๖๓ 

ก.พ. 
๖๓ 

ม.ีค. 
๖๓ 

เม.ย. 
๖๓ 

พ.ค. 
๖๓ 

มิ.ย. 
๖๓ 

ก.ค. 
๖๓ 

ส.ค. 
๖๓ 

ก.ย. 
๖๓ 

๔. การใชทรัพยากร
ของทางราชการไป
ใชงานสวนตัว 

๒ ๒ ๔ ๑. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ  
และบุคลากรปฏิบัติตามคูมือ 

ผลประโยชนทับซอนของ สพป.พิจิตร 
เขต ๑ อยางเครงครัด 

๒. จัดทํามาตรการประหยัดการใช 
พลังงานของทางราชการ 

๓. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  
วัฒนธรรมและหลักธรรมาภิบาล ใน 

องคกร 
๔. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ  
และบุคลากรใชทรัพยากรของทาง 
ราชการเพ่ืองานของทางราชการ 
เทานั้น 

 

 

         ทุกกลุม/
หนวย 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

ภาพการประชุมการกํากับติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 

ณ หองประชุมรวมใจ สพป.พิจิตร เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงาน 

ของ สพป.พิจิตร เขต 1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

ประชุมคณะกรรมการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ 

เม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หองประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต ๑ 

โดยมีผูแทนผูบริหารสถานศึกษา ครู เขามามีสวนรวมในการวิเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

ประชุมช้ีแจงประชุมแนวทางการประเมิน ITA Online 2020 

วันท่ี 4  มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ณ หองประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

ประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online :  

ITA Online) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันท่ี 19 เดือน มิถุนายน 2563 ณ หองประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

เรื่อง  มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

- - - - - - - - - - - - 

 เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ เปนไปดวยความ
โปรงใส เปนธรรม ปราศจากผลประโยชนทับซอน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ได
กําหนดมาตรการ ปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ดังนี้  
  ๑. กําหนดบทบาทหนาท่ีของผูบริหารทุกระดับของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต ๑ ใหครอบคลุมถึงการประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี การควบคุม กํากับ ติดตาม สนับสนุน และ ขับเคลื่อน
การดําเนินงานเพ่ือปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
  ๒. กําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากร ใหครอบคลุมถึงการสอดสอง และรวมกันปองกัน การกระทํา
ท่ีเขาขายการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ตลอดจนใหความรวมมือในการแจง
เบาะแสและเปนพยาน  
  ๓. กําหนดใหมีมาตรการคุมครองบุคลากรท่ีใหความรวมมือในการแจงเบาะแส เปนพยาน กรณี
เก่ียวกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หากผลการดําเนินการถึงท่ีสุดแลวปรากฏ
วามีผูกระทําผิดจริง ใหพิจารณายกยองชมเชยหรือใหคาตอบแทนเพ่ิมพิเศษ แกบุคคล ผูแจงเบาะแส หรือพยาน
ตามควรแกกรณี  
  ๔. กําหนดจรรยาบรรณสําหรับบุคลากรทุกระดับ ใหครอบคลุมถึง  
  ๔.๑ การไมใชตําแหนงหนาท่ี เวลางานปกติไปใชในการแสวงหาประโยชนใด ๆ ใหแก ตนเอง หรือ
ผูอ่ืน ไมวาทางตรงหรือทางออม  
   ๔.๒ การไมนําความลับ เงิน บุคลากร และทรัพยสินใดๆ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ไปแสวงหาผลประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาทางตรงหรือทางออม  
   ๔.๓ การไมรับงาน หรือปฏิบัติงานภายนอก ท่ีอาจกอใหเกิดผลประโยชนทับซอนกับผลประโยชน
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ไมวาทางตรงหรือทางออม  
   ๔.๔ การไมนําความสัมพันธสวนตัวมาประกอบการใชดุลพินิจในการพิจารณา ตัดสิน อนุมัติ
โครงการ การจัดซ้ือจัดจาง หรือในลักษณะอ่ืนใดอันเปนการใหคุณใหโทษแกบุคคล หรือหนวยงานอ่ืน ไมวาทางตรง
หรือทางออม  
  ๕. กําหนดใหทุกกลุมภารกิจและสถานศึกษา จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือหลีกเลี่ยง ลด ปองกัน  
             .../การขัดกัน 



 
- ๒ - 

 
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
  ๖. กําหนดใหกลุมภารกิจท่ีเก่ียวของจัดประชุมชี้แจง อบรม และสรางชองทางการรับรู แกบุคลากร
เพ่ือสรางความตระหนักและความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน กับ
ผลประโยชนสวนรวม  
  ๗. กําหนดใหมีการดําเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย อยางจริงจังและเด็ดขาด 
สําหรับบุคลากรท่ีกระทําความผิดเก่ียวกับเรื่องการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ท้ัง
ในฐานะตัวการหรือผูสนับสนุน  
  ๘. กําหนดใหกลุมกฎหมายและคดี รายงานผลการดําเนินการท่ีเก่ียวกับเรื่องการขัดกัน ระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ตอท่ีประชุมผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต ๑ ทราบ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง  

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

    ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๕  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  (นางผกาภรณ  พลายสังข) 
   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ รักษาการในตําแหนง 
   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 





คํานํา 

 การปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติท่ีทุกหนวยงานภาครัฐตองรวมกัน
ขับเคลื่อนกลไกการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล โดยการดําเนินงาน
ดังกลาว ตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการ
ปองกันมิใหเกิดปญหาการทุจริตภายในหนวยงานภาครัฐ จึงมุงเนนการสรางจิตสํานึกและการเสริมสรางองค
ความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

  คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
เปนแนวทางหนึ่งในการเสริมสรางองคความรูใหกับบุคลากรภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต ๑ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือปองกันไมใหเกิดผลประโยชนทับซอนระหวาง
ผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 
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 การทุจริต คือ การใชอํานาจอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีท่ีตนเองมีอยู เพ่ือเอ้ือประโยชนใหแกตนเอง
ญาติพ่ีนองหรือพวกพอง การทุจริตเปนปรากฏการณทางสังคมท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอองคกรและ
ประเทศชาติ ในภาคราชการ การทุจริตตอตําแหนงหนาท่ีราชการเปนการใชอํานาจในฐานะเจาหนาท่ีของรัฐ
เพ่ือประโยชนใหแกตนเอง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เชน การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง มักจะพบในการ “ฮ้ัว
ประมูล” ระหวางภาครัฐและเอกชน หรือการทุจริตในการสัมปทานผูกขาดการทุจริตโดยการทําลายระบบการ
ตรวจสอบอํานาจของรัฐเปนการดําเนินการใหบุคคลท่ีมีสายสัมพันธกับผูดํารงตําแหนงในภาครัฐใชอํานาจและ
อิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 

  ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ทุกภาคสวนจึงตองใหความตระหนักตอปญหาการทุจริตท่ีสงผล
กระทบตอความม่ันคงของชาติ รวมถึงตองเขามามีสวนรวมเพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต รัฐบาลจึงไดกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงมี
วัตถุประสงคสําคัญในการกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมี
การบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวน เพ่ือใหการดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตรชาติฯ ดังกลาวเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ หนวยงานของรัฐจึงตองใหความสําคัญกับการประสานงาน การบูรณาการและการทํางาน
รวมกันของเครือขายทุกภาคสวนภายในประเทศ เพ่ือเปนกลไกและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ท้ังการพัฒนาดานกฎหมายกฎระเบียบ ขอบังคับการเสริมสรางบุคลากรท่ีมีองคความรูและความ
เชี่ยวชาญในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการพัฒนาระบบกลไกในการตอตานการทุจริตใน
ทุกสวนราชการ เพ่ือเปนมาตรการเชิงบวกดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยประยุกตแนวคิดจาก
การประเมินคุณธรรมการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐขององคกรตอตานการทุจริตและสิทธิพลเมืองแหง
สาธารณรัฐเกาหลี และบูรณาการรวมกับดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสํานักงาน ป.ป.ช. การ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐดังกลาวกําหนดใหหนวยงานภาครัฐ
ตองจัดอบรมใหความรูและมีการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนเพ่ือใหเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน
ไดศึกษาและนําไปเปนแนวทางในการปองกันมิใหเกิดผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ผลการ
ประเมินคุณธรรมฯ ดังกลาวจะถูกใชเปนผลคะแนนตัวชี้วัด ตามการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 
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๑.๑ ความหมายผลประโยชนทับซอน  

  คําวา Conflict of Interests มีการใชคําภาษาไทยไวหลายคํา เชน “ผลประโยชนทับซอน” 

“ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคําเหลานี้ถือเปน
รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบอันเปนการกระทําท่ีขัดตอหลัก คุณธรรม จริยธรรมและ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ีเปนกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตาม
อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัวโดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม 

มีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพยสินท่ีมีลักษณะ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

๑. หาผลประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือตนเอง  
๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญเพ่ือประโยชนตนเอง  
๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกรับผลตอบแทนโดยใชตําแหนงหนาท่ี จนสงผลใหเปน 

    คุณหรือเปนโทษแกฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม  
๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน 

๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เพ่ือเอ้ือประโยชนตอบุคคลอ่ืน เชน เปดเผย  
    คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ในกรณีการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 

๖. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานท่ีตนเองทํางานอยู 
๗. ทํากิจการหลังจากพนจากตําแหนงหนาท่ีดวยการแสวงหาผลประโยชน 
    หนวยงานเดิมท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ี 
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๑.๒ นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ  

  ๑.๒.๑ ผลประโยชนสวนตน “ผลประโยชน” คือสิ่งใด ๆ ท่ีมีผลตอบุคคล/กลุม ท้ังทางบวกหรือ
ทางลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการปฏิบัติงานหรือธุรกิจของเจาหนาท่ี
แตรวมถึงคนท่ีติดตอสัมพันธดวย    

  ๑.๒.๒ ผลประโยชนสวนรวม คือ ผลประโยชนของบุคคลในสังคมเดียวกันและเปนเจาของรวมกัน  

  ๑.๒.๓ หนาท่ีสาธารณะ หนาท่ีสาธารณะของผูท่ีทํางานใหภาครัฐ คือ ใหความสําคัญอันดับตนแก
ประโยชนสาธารณะ บุคคลเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐในระดับทองถ่ิน หรือระดับประเทศเทานั้น 

แตยังรวมถึงบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีทํางานใหภาครัฐดวย  

  ๑.๒.๔ หนาท่ีทับซอน หรือผลประโยชนเบียดซอนกันมี ๒ ประเภท  

   ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่งบทบาท ปญหาจะ
เกิดข้ึน เม่ือไมสามารถแยกแยะบทบาทหนาท่ีท้ังสองออกจากกันไดอาจทําใหการทํางานไมมีประสิทธิภาพ คน
สวนใหญมักไมกังวลตอปญหานี้เพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของ 
   ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่งบทบาท และการทํา
บทบาทหนาท่ีในหนวยงานหนึ่งนั้น ทําใหได ขอมูลภายในบางอยางท่ีอาจนนํามาใชเปนประโยชนแกการทํา
บทบาทหนาท่ีใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได 

 

๑.๓ แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 

  - ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริงมีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม 

  - ผลประโยชนทับซอนท่ีเห็นเปนผลประโยชนทับซอนท่ีคนเห็นวามี แตจริง ๆ อาจไมมีก็ได ถา
จัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพก็อาจนนํามาซ่ึงผลเสียไมนอยกวาการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง ในประเด็นนี้แสดงใหเห็นวาเจาหนาท่ีไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมี
จริยธรรมเทานั้น แตตองทําใหคนอ่ืน ๆ รับรู และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง 
  - ผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได ผลประโยชนสวนตนท่ีมี ในปจจุบันอาจจะทับซอนกับ
ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต 
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 ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ี
รุนแรงข้ึนและยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 

๒.๑ หลักการจัดการผลประโยชนทับซอน 

  ๒.๑.๑ ปกปองผลประโยชนสาธารณะ การทําเพ่ือผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาท่ีหลัก
สําหรับเจาหนาท่ีในการตัดสินใจและใหคําแนะนําภายใตกรอบของกฎหมายและนโยบาย เจาหนาท่ีจะตอง
ทํางานในขอบเขตหนาท่ี พิจารณาความถูกผิด อยางเปนกลาง และไมมีอคติลําเอียง 
  ๒.๑.๒ สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัย
กระบวนการแสวงหาขอเท็จจริง การเปดเผยขอมูลและการบริหารจัดการท่ีโปรงใส ซ่ึงถือเปนข้ันตอนแรกของ
การจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีใหความสําคัญกับการใชกระบวนการอยางเปดเผยและสรางความเชื่อม่ันแก
ประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 

  ๒.๑.๓ สรางวัฒนธรรมองคกร ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายและสรางวัฒนธรรม
แหงความซ่ือตรงตอหนาท่ี ซ่ึงตองอาศัยวิธีการดังนี ้
   - ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาท่ีเพ่ือสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับกฎเกณฑและ
การปฏิบัต ิรวมถึงการใชกฎเกณฑท่ีมีในสภาพแวดลอมการทํางาน 

   - ปองกันไมใหขอมูลเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีเจาหนาท่ีเปดเผยรั่วไหล เพ่ือมิใหมี
ผูนําไปใชในทางท่ีผิด 

   - ใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนเพ่ือใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตาม 

   - ดําเนินการจัดการและลงโทษเจาหนาท่ีผูกระทําความผิดใหเปนไปตามกฎระเบียบและ
มาตรฐานขององคกร 
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๒.๒ แนวทางการจัดการเพ่ือปองกันและแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน 

  ๒.๒.๑ กรอบการทํางาน เปนวิธีการกวาง ๆ ไมจํากัดอยูกับรายละเอียด ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
สามารถนําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได มี ๕ ข้ันตอนสําหรับการ
พัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดข้ึนในองคกร 
๒) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไข 

    ปญหา 
๓) ใหความรูแกเจาหนาท่ีและผูบริหารระดับตาง ๆ รวมถึงเผยแพร 
    นโยบายการจัดการ 
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง 
๕) ส่ือสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกรและชุมชน 

    รับทราบถึงความมุงม่ันในการจัดการผลประโยชนทับซอน 
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  ๒.๒.๒ รายละเอียดแตละข้ันตอน 

     ๑) การระบุผลประโยชนทับซอน 

     - ข้ันตอนแรก ไดแก การระบุวาในการทํางานของหนวยงานมีจุดใดบางท่ีเสี่ยงตอการ
เกิดผลประโยชนทับซอนและผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึนไดนั้นมีประเภทใดบาง 
     - เปาหมายสําคัญ คือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได เพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดการกระทําข้ึนได 
     - การมีสวนรวมของเจาหนาท่ีมีสวนสําคัญ เพราะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมทําให
เจาหนาท่ีรูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย 

 

 

 

 

    ๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนคือ ความตระหนักของผูบริหารและเจาหนาท่ีเก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน 

      - รูไดวาเม่ือใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึนและเกิดข้ึนในแบบใด 

      - เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตาง ๆ ท่ีใชเพ่ือการจัดการ 
      - ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธท่ีใช 
     ๓) ใหความรูแกเจาหนาท่ีและหัวหนางานระดับสูง 
      - เพ่ือใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยาง
ตอเนื่องต้ังแตระดับเจาหนาท่ีในองคกรเอกชนท่ีมาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหนางานระดับสูง และ
กรรมการบริหารการใหความรูจะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศและมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน เจาหนาท่ีทุกคน
ควรเขาถึงนโยบายและขอมูลท่ีจะชวยใหสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็
ตองรูวิธีจัดการผลประโยชนทับซอน 

      - ข้ันตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอน 

ผลประโยชนทับซอนใดเกิดข้ึนบอยในองคกรรวมถึงความแตกตางของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม

 - ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชน
ทางการเ งินเศรษฐกิจ  (เชน  หนี้ สินธุ ร กิจสวนตัว/ครอบครัว 

ความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ ศาสนา ฯลฯ) 

ความสัมพันธกับองคกร (เอ็นจีโอ สหภาพการคา พรรคการเมือง 
ฯลฯ) การทํางานเสริม ความเปนอร/ิการแขงขันกับคนอ่ืน 

- ตัวอยางของจุดเส่ียง เชน การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชน 

การทําสัญญาจัดซ้ือจัดจาง การตรวจตราเพ่ือควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุร กิจ การออก
ใบอนุญาต การใหบริการท่ีมีอุปสงคมากกวาอุปทาน 



 

 7 

นโยบายของผูมีตําแหนงหนาท่ีตางกัน เชน การติดตอ การรวมทํางานกับภาคเอกชนการแลกเปลี่ยนบุคลากร
กับภาคเอกชน เปนตน 

      - นอกจากการใหความรูแลว ความต่ืนตัวและเอาใจใสของผูบริหารจะชวยในการ
แสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนตอไป 

     ๔) ดําเนินการเปนแบบอยางการจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีมีประสิทธิภาพ จําเปนตอง
อาศัยความทุมเทของผูท่ีอยูในตําแหนงระดับบริหารซ่ึงตองแสดงภาวะผูนํา เนื่องจากเจาหนาท่ีมักจะคํานึงถึงสิ่ง
ท่ีผูบริหารใหความสนใจ 

 

 

  ๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย 

    - ประเด็นสําคัญ คือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไม
วาจะสามารถจัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด แตถาผูมีสวนไดเสียรับรูในสิ่งท่ีตรงกันขามก็อาจเกิด
ผลเสียไดเชนกัน 

ผูบริหารควรจะตอง 
 - พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอท่ีจะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอนหรือไม 
 - ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสาธารณะและ
พิจารณาวาอะไรคือวิธีท่ีดีท่ีสุด 

 - พิจารณาปจจัยอ่ืน ๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตําแหนงหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน 
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    - การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ จะตองระบุจุดเสี่ยง
ของผลประโยชนทับซอนกอนและพัฒนา  
  วิธีการปองกัน 

    วิธีดําเนินการดังกลาวจะทําใหไดรับผลการดําเนินการท่ีสอดคลองกับความคาดหวัง
ของสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสีย ท้ังนี้ในการรวมกันจัดการผลประโยชนทับซอนกับผูมี
สวนไดเสียนี ้องคกรภาครัฐตองดําเนินการทุกข้ันตอนอยางโปรงใสและตรวจสอบได 
   ๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย 

    - ระบบจัดการผลประโยชนทับซอน ตองไดรับการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือให
สอดคลองกับสภาพการทํางานท่ีมีการพัฒนาไปตามระยะเวลา นอกจากนี้ยังควรมีการเรียนรูจากองคกรอ่ืน ๆ 

เพ่ือเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงม่ันในการจัดการผลประโยชนทับซอน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุน 

เพ่ือชวยพัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแกเจาหนาท่ีการเปดเผยและรายงานขอสงสัยเก่ียวกับการประพฤติมิ
ชอบ และการบริหารท่ีบกพรอง/อคติของภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม (Integrity) และการ
ยึดม่ันยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง 
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¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¾.È. òõôò ÁÒµÃÒ ñðð 

๓.๑ องคประกอบของกฎหมาย 

 หามดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวมตาม
มาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

๒๕๔๒ ซ่ึงไดบัญญัติหามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี ้
 

 

 

(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอนํานาจกนํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคด ี

 (๒) เปนหุนสวน หรือผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึง
เจาหนาท่ีผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐมีอนํานาจ กนํากับ ดูแล ควบคุม 

ตรวจสอบ 

 (๓) การรับสัมปทาน หรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการหนวยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือ
เปนหุนสวน หรือเปนผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาใน
ลักษณะดังกลาว 

 (๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทนพนักงาน หรือลูกจางในธุรกิจของ
เอกชนซ่ึงอยูภายใตการกนํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีผูนั้น
สังกัดอยู หรือไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนผูไดรับมอบหมาย ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจ
ของเอกชนนั้นอาจจะมีการขัดแยงตอประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีผูนั้น 
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๓.๒ การกระทําของเจาหนาท่ีรัฐท่ีตองหามตามกฎหมาย 

  ๑) เปนคูสัญญา หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหาร
สวนทองถ่ิน ไดเขามาทําสัญญากับหนวยงานรัฐ มีฐานะเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ อันเปนสัญญาท่ี
จะตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
  ๒) การมีสวนไดเสียในสัญญา หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรี 
ผูบริหารสวนทองถ่ิน จะตองมีเจตนาประสงคจะใหตนไดรับประโยชนหรือเลือกประโยชนใหกับบุคคลอ่ืนโดย
การใชอํานาจหนาท่ีเขาไปยุงเก่ียวกับสัญญานั้นหรือการเขาไปดําเนินกิจการใด ๆ เพ่ือเปนการปองกันในกรณีท่ี
ตนอาจจะตองเสียประโยชนหรือไดรับความเสียหาย 

  ๓) การเปนหุนสวนในหางหุนสวน หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนดไดรวมกันลงทุนในหางหุนสวนหางหุนสวนสามัญ จดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด เปนตน 

และไดเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐเจตนาท่ีจะเอ้ือ
ประโยชนตอตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

  ๔) การถือหุนในบริษัท หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผูบริหารสวนทองถ่ิน ไดเขาไปลงทุนโดยมีหุนในบริษัท ตามทะเบียนผูถือหุนและบริษัทท่ีมีเจาหนาท่ีของรัฐมีหุน
อยูนั้นไดเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม 

ตรวจสอบ 

  ๕) รับสัมปทาน หรือคงไวซ่ึงสัมปทาน หรือเขาไปเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาดเปน
หุนสวนหรือผูถือหุน หรือในหางหุนสวนหรือบริษัท ท่ีรับสัมปทานสัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาท่ีเอกชน
ไดรับอนุญาตจากรัฐใหดําเนินกิจการตาง ๆ แทน ดังตอไปนี ้
   - สัญญาท่ีรัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะ 

  - สัญญาท่ีรัฐใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 

  - สัญญาท่ีรัฐใหเอกชนแสวงหาประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติ 

   การรับสมัปทานจากรัฐ หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงเขาเปนคูสัญญากับรัฐ และ
ทําสัญญารับสัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

  ๖) เปนกรรมการ ท่ีปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงเขาไปมีสวนได
เสียในฐานะเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาในธุรกิจเอกชน 

  ๗) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถ่ิน ไดทําการเปนตัวแทนกับตัวการท่ีเปนเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเปนหนาท่ีของ
ตัวแทนในธุรกิจเอกชน 

  ๘) ในฐานะพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจเอกชน หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถ่ินไดเขาไปเปนพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจเอกชน 
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๓.๓ ขอหามสําหรับคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองหามดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดบัญญัติหาม
มิใหเจาหนาท่ีของรัฐดําเนินกิจการใด ๆ ท่ีเปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชน
สวนรวมบทบัญญัติดังกลาว ยังบังคับไปถึงคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐ (ภริยา หรือสามี) ดวยโดยมีขอหาม 

ดังตอไปนี ้
  ๑) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีของรัฐเปนคูสัญญา หมายถึง การหามคูสมรสของ
เจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงเขามาเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงาน ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ี ใน
ฐานะเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

  ๒) หามคูสมรสของเจาหนาท่ีมีสวนไดเสียในสัญญา หมายถึง การท่ีคูสมรสของเจาหนาท่ีใน
ตําแหนงไดอาศัยอํานาจหนาท่ีโดยมีเจตนา หรือความประสงคท่ีจะใหตนไดรับประโยชน หรือเอ้ือประโยชนตอ
บุคคล อ่ืน ๆ โดยการใชอํานาจหนาท่ีของ คูสมรสไปดําเนินกิจการใด ๆ ในสัญญา 
  ๓) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีรัฐเปนหุนสวนในหางหุนสวน หมายถึง การท่ีคู
สมรสของเจาหนาท่ีรัฐไดลงทุนในหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดและไดเขา
มาเปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐ 

  ๔) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผูบริหารสวนทองถ่ินถือหุนในบริษัท หมายถึงการท่ีคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปลงทุนโดยการมีหุนใน
บริษัทตามทะเบียนผูถือหุนและบริษัทท่ีมีเจาหนาท่ีของรัฐมีหุนอยูนั้นไดเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 

  ๕) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไวซ่ึงสัมปทาน หรือ
เขาเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนท่ีถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทท่ีไดรับ
สัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 
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  ๖) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหาร
สวนทองถ่ินเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะตาง ๆ เปนกรรมการ เปนท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ
เอกชน ซ่ึงอยูภายใต การกํากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ผูนั้นสังกัด
อยู หรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแยงกับประโยชน
สวนรวม หรือประโยชนของทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผู
นั้น 

 

๓.๔ แนวทางการปฏิบัติเพ่ือปองกันไมใหฝาฝนบทบัญญัต ิมาตรา ๑๐๐ 

  ๑) การเตรียมตัวกอนเขาสูตําแหนงกอนเปนเจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลนั้นจะตองตรวจสอบตนเอง คู
สมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะวาไดมีการดําเนินกิจการใด ๆ บางในขณะท่ีตนเองไดอยูในสถานะของเอกชนท่ี
ไดทําธุรกิจหรือทําการคาไวกับรัฐโดยจะตองตรวจสอบการเปนคูสัญญากับรัฐการรับสัมปทานจากรัฐ หรือการ
เปนกรรมการผูจัดการ การถือหุนหรือการเปนหุนสวนผูจัดการในหุนสวน หางหุนสวนตาง ๆ วามีหรือไมและ
จะตองสํารวจกิจการตาง ๆ ของคูสมรสรวมไปถึงศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหทราบกอนเขาสูตําแหนงวา
จะตองดําเนินการตาง ๆ เก่ียวกับกิจการธุรกิจนั้นนั้นอยางไร มิใหขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย 

  ๒) การปฏิบัติหนาท่ีหรือการดํารงตําแหนงในระหวางท่ีเปน เจาหนาท่ีของรัฐ ในตําแหนง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถ่ิน ในขณะท่ีดํารงตําแหนงตามขางตนจะตองไมดําเนินกิจการใด ๆ 

ท่ีเปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๑๐๐ แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการทําความเขาใจกับคูสมรส
หากไมสามารถทําความเขาใจกับคูสมรสในหลักการของกฎหมายไดแลวหรือเกิดการเขาใจท่ีไมถูกตองอาจจะ
เปนการดําเนินการท่ีเปนการตองหามตามกฎหมายกลาวคือแมตนเองจะมิไดกระทําการท่ีกฎหมายบัญญัติวา
เปนความผิดแตละเลยไมใสใจกับการดําเนินการของคูสมรสทําใหคูสมรสดําเนินกิจการตาง ๆ ตามท่ีกฎหมาย
หามไว เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นจะตองไดรับโทษทางอาญาท่ีเกิดจากการกระทําของคูสมรส โดยจะตองถูกระวาง
โทษจําคุก ปรับ หรือท้ังจําท้ังปรับแลวแตกรณี 
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  ๓) การดําเนินกิจการในภายหลังพนจากตําแหนง (พนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐยังไมถึงสองป) 
มาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดบัญญัติหาม
เจาหนาท่ีของรัฐมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม 

โดยหามดําเนินการนั้นตอไปอีกเปนเวลาสองปนับแตเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไดพนจากตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐ
ในตําแหนงนั้น ๆ แลวการหามในสวนนี้ไดหามการดําเนินกิจการของคูสมรสของเจาหนาท่ีรัฐไวดวย 
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๔.๑ รูปแบบการดําเนินการในการจัดซ้ือจัดจาง 

 

 

  วิธีการจัดซ้ือจัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม กระทําได ๖ วิธี ดังนี้คือ 

   ๔.๑.๑ วิธีตกลงราคา ไดแก การซ้ือหรือการจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาไมเกิน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท 

    ** กรณีฉุกเฉินเรงดวนท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดคาดหมายไวกอน และไมอาจดําเนินการตาม 

ข้ันตอนจัดซ้ือจัดจางตกลงราคาปกติไดทันใหเจาหนาท่ีพัสดุหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น
ดําเนินการไปกอน และรีบรายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบ และใหถือวา
รายงานฯ ดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

  ๔.๑.๒ วิธีสอบราคา ไดแก การซ้ือหรือการจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

     ** วิธีตกลงราคาและวิธีสอบราคา ถาผูสั่งซ้ือหรือผูสั่งจาง เห็นสมควรจะสั่งใหกระทําโดย
วิธีท่ีกําหนดไวสําหรับวงเงินท่ีสูงกวาก็ไดการแบงซ้ือหรือแบงจางโดยลดวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางในครั้งเดียวกัน
เพ่ือใหวงเงินตํ่ากวาท่ีกําหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพ่ือใหอํานาจสั่งซ้ือสั่งจางเปลี่ยนไป จะกระทํามิได การซ้ือ
หรือการจางซ่ึงดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือผูสั่งซ้ือหรือผูสั่งจางจะสั่งใหกระทําตามวงเงินท่ีสัญญา
เงินกู หรือสัญญาเงินชวยเหลือกําหนดก็ได 
  ๔.๑.๓ วิธีประกวดราคา ไดแก การซ้ือหรือการจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคา เกินกวา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๔.๑.๔ วิธีพิเศษ สวนราชการจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไดเฉพาะกรณี ดังตอไปนี ้
     ๑) การจัดซ้ือวิธีพิเศษ ไดแก การซ้ือครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน๑๐๐,๐๐๐ บาทใหกระทําได
เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี ้
      (๑) เปนพัสดุท่ีจะขายทอดตลาด โดยสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 

องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ 
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      (๒) เปนพัสดุท่ีตองซ้ือเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ 
     (๓) เปนพัสดุเพ่ือใชในราชการลับ 

     (๔) เปนพัสดุท่ีมีความตองการใชเพ่ิมข้ึนในสถานการณท่ีจําเปน หรือเรงดวนหรือเพ่ือ
ประโยชนของสวนราชการ และจําเปนตองซ้ือเพ่ิม (Repeat Order) 

      (๕) เปนพัสดุท่ีจําเปนตองซ้ือโดยตรงจากตางประเทศหรือดําเนินการโดยผานองคการ
ระหวางประเทศ 

     (๖) เปนพัสดุท่ีโดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัด ทางเทคนิคท่ีจําเปนตองระบุ
ยี่หอเปนการเฉพาะ ซ่ึงหมายความรวมถึง อะไหล รถประจําตําแหนง หรือยารักษาโรคท่ีไมตองจัดซ้ือตามชื่อ
สามัญ ในบัญชียาหลักแหงชาติตามระเบียบพัสดุฯ ขอ ๖๐ 

     (๗) เปนพัสดุท่ีเปนท่ีดินและหรือสิ่งกอสรางซ่ึงจําเปนตองซ้ือเฉพาะแหง 
     (๘) เปนพัสดุท่ีไดดําเนินการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลด ี

     ๒) การจัดจางวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทใหกระทําได
เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี ้
     (๑) เปนงานท่ีตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือ ผูมีความชํานาญเปนพิเศษ 

     (๒) เปนงานจางซอมพัสดุท่ีจําเปนตองถอดตรวจ ใหทราบความชํารุดเสียหายกอน จึง
จะประมาณคาซอมได เชน งานจาง ซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกสเปนตน 

     (๓) เปนงานท่ีตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ 
     (๔) เปนงานท่ีตองปกปดเปนความลับของทางราชการ 
     (๕) เปนงานท่ีจําเปนตองการจางเพ่ิมในสถานการณท่ีจําเปนหรือเรงดวน หรือเพ่ือ
ประโยชนของสวนราชการ และจําเปนตองจางเพ่ิม (Repeat Order) 

     (๖) เปนงานท่ีไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี สําหรับสวนราชการใน
ตางประเทศ หรือมีกิจกรรมท่ีตองปฏิบัติในตางประเทศจะซ้ือหรือจางโดยวิธีพิเศษก็ได โดยใหติดตอซ้ือหรือจาง
กับผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง 
  ๔.๑.๕ วิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซ้ือหรือการจางจากสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังตอไปนี ้
     ๑) เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหซ้ือหรือจาง 
     ๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซ้ือหรือจางและกรณีนี้ใหรวมถึงหนวยงาน
อ่ืนท่ีมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย 

  ๔.๑.๖ วิธีประกวดราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสพ.ศ. ๒๕๔๙ (E-Auction) โดยมีการกําหนดใหเริ่มใชบังคับต้ังแต วันท่ี ๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๔๙ เปนตนไป กําหนดใหการจัดหาพัสดุท่ีมีมูลคาตั้งแต ๒ ลานบาทข้ึนไป โดยแขงขันเสนอราคา
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ผานตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสท่ีข้ึนทะเบียนไวกับกระทรวงการคลัง ตอมาคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 

กรมบัญชีกลางได พัฒนาระบบจัด ซ้ือจัดจ างภาครัฐด วย อิ เล็กทรอนิกส  (Electronic Government 

Procurement) เพ่ือเปนศูนยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยกรางประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : E-

Market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : E-Bidding) เสนอคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ กําหนดใหสวนราชการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ดังตอไปนี ้
      ๑) การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : E-Market) ไดแก 
การจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมดวยวิธีการซ้ือ
หรือการจางท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะท่ีไมซับซอน เปนสินคาหรือบริการท่ัวไปมีมาตรฐาน ซ่ึงกําหนดไวใน
ระบบ E-Catalog ไดแก ๑) กระดาษ ๒) แฟมเอกสาร ๓) ผงหมึก ๔) เทปปดสําหรับการเขาเลม ๕) ซอง
เอกสาร ๖) โตะสํานักงาน ๗) เกาอ้ีสํานักงาน ๘) ยารักษาภาวะตอมลูกหมากโต และ ๙) ยาปองกันและรักษา
ภาวะขาดแคลเซียม โดยไดมีการกําหนดไว ๒ วิธีการ ดังนี ้
      ๑.๑) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation : RFQ) ไดแก การ
จัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

      ๑.๒) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส (Thai Auction) ไดแก การจัดหา
พัสดุครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีราคาเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

     ๒) การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : E-

Bidding) ไดแก การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคา เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยเปนการจัดหาพัสดุท่ีมีรายละเอียด
คุณลักษณะ ท่ีมีความซับซอนมีเทคนิคเฉพาะ หรือเปนสินคาหรือบริการท่ีไมไดกําหนดไวในระบบ E-Market 
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๔.๒ แนวทางการปองกันมิใหเกิดการฝาฝนบทบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

  การปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ (การให - การรับของขวัญและผลประโยชน) 
  ๔.๒.๑ หลักการและแนวคิด 

     หลักการและแนวคิด สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการให
และรับของขวัญและผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับ
ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

  ๔.๒.๒ เจตนารมณ 
   เพ่ือสรางความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและ
เจาหนาท่ีภาครัฐวาจะตัดสินใจและกระทําหนาท่ีโดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลักปราศจากผลประโยชน
สวนบุคคล 

 

 

ข้ันตอนกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
  ก. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

    - การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีตกลงราคา 
    - การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีสอบราคา 
    - การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกวดราคา 
    - การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีพิเศษ 

    - การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีกรณีพิเศษ 

    - การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (E-Auction) 

  ข. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส  (Electronic Market : E-Market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
(Electronic Bidding : E-Bidding) 

    - การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : E-Market) 

    - การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : E-

Bidding) 

 



 

 18 

 

 

 

 ๔.๒.๓ ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีใชในความหมายนี ้ 
  - ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ
บริการหรืออ่ืน ๆ ท่ีมีมูลคา) ท่ีขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐให หรือไดรับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได 
และผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ 

  - ของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใดสามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจจะไมสามารถตีคาตี
ราคาได 
  - ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได หมายรวมถึงสินคา บริโภคความบันเทิง การตอนรับ ใหท่ี
พักการเดินทาง อุปกรณเครื่องใช 
  - ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีคิดเปนราคาไมได หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ท่ีไม
สามารถคิดเปนราคาท่ีจะซ้ือขายได 
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 ๔.๒.๔ ควรมีการจัดการอยางไร 
  การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ มี ๒ คําถามท่ีใชในการตัดสินใจวาจะรับ
หรือไมรับของขวัญและหรือผลประโยชน คือ 

  ๑) เราควรรับหรือไม ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสท่ี
เราไมสามารถปฏิเสธได หรือเปนการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี อยางไรก็ตามมี
หลายโอกาสท่ีไมเปนการเหมาะสม อยางยิ่งท่ีจะรับถาเปนการใหเงินจะตองปฏิเสธไมวาจะเปนโอกาสใด ๆ 

เนื่องจากการรับเงินสด หรือสิ่งใด ๆ ท่ีสามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน สลากกินแบงรัฐบาล หุน พันธบัตร 

เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการรับสนิบน 

  - การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งท่ีควรนํามาเปนเหตุผล ในการตัดสินใจ คือ
ทําไมเขาจึงเสนอใหกับเรา 
  - ความประทับใจของทานตอของขวัญ และหรือผลประโยชนท่ีจะสงผลตอการทํางานใน
อนาคต ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง เชน การจัดซ้ือจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตตาง ๆ 

ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอ่ืนการรับกอใหเกิดการ
ขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม หรือไมแลวผลประโยชนสวนตนท่ีไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอ
การปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติโดยมิชอบ 

   การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิ
ชอบและการทุจริต ดังนั้นในแตละสวนราชการจึงควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของ
ตนเองโดยสวนราชการท่ีอยูในกลุมปฏิบัติหนาท่ี ท่ีเสี่ยงตอการประพฤติมิชอบควรกําหนดนโยบายดานนี้อยาง
เครงครัดมากกวาหนวยงานอ่ืน หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพ้ืนฐานท่ีวา “การกระทําและการ
ตัดสินใจใด ๆ จะตองกระทําดวยความเปนกลางปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการและ
ปกปองผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม” 

   ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใด ๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบ/

ผลประโยชนใหกับองคกรของตน หรือตนเองทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจท่ีประมีตอภาครัฐ
และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม ประการสําคัญสมาชิกท้ังหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปน
ธรรมภายใตระบอบประชาธิปไตยขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติงานอยางเปน
ธรรมโดยกระทํา และแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใสความพรอมรับผิดชอบและแสดงพฤติกรรมท่ี
ถูกตอง 
   ๒) เราตองรายงานหรือไม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใหตัดสินจาก
หลักการตอไปนี ้
  - ธรรมชาติของผูใหพิจารณาตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของรวมท้ังนโยบายของ
หนวยงาน เชน การหามรับของขวัญหรือประโยชนจากคูสัญญา การตรวจสอบดานตาง ๆ ฯลฯ หนวยงานควร
กําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัด และมีกระบวนการท่ีชวยใหขาราชการ และเจาหนาท่ีภาครัฐสามารถจัดการ
เรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม 
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  - บทบาทหนาท่ีของทานในองคกรถาขาราชการนั้น ๆ ทํางานในขอบขายท่ีออนไหวและ
ตองการความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษควรใหแนใจท่ีสุดวาตัวทาน และองคกรมีความเท่ียงธรรมและจะไมถูก
ต้ังขอสงสัย แมวาหนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ 

ทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญ และหรือผลประโยชนนั้น ๆ ท้ังนี้ตาม
หลักการ การกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใดควรตองรายงาน หรือไมใหเทียบกับคา ตามราคาตลาด
ตองมีคานอยกวา 
๓,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   ๔.๒.๕ แนวพิจารณาในการปฏิบัต ิ

  - ของขวัญท้ังหมดท่ีมีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอยของขวัญนั้น ๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกร
ไมวาจะมีคาราคาเทาใด 

  - ของขวัญหรือผลประโยชนท่ีไดรับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไม
ตองรายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได 
  - ของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ เม่ือเทียบกับราคาตลาด มีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตอง
รายงานหนวยงานและลงทะเบยีนไว 
  - ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท และ
เจาหนาท่ีมีความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวาสมควรใหขาราชการหรือเจาหนาท่ี
ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม 
  - ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาด มากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบ
เปนทรัพยสินขององคกรเพ่ือใชประโยชนสาธารณะ และหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาต
ใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป 

  - ถาในปงบประมาณใด ๆ คุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากผูใหคน
เดียวกันกลุมเดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลาย ๆ ครั้ง เม่ือรวมกันท้ังปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท ตอง
รายงานของขวัญหรือผลประโยชน แตละอยางท่ีไดรับ 

  - เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินได (เชน หุน พันธบัตร สลากกินแบงรัฐบาล) 

ควรท่ีจะปฏิเสธไมรับ 

  - ของขวัญ และหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีไดรับเพ่ือเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ 

(ประชาชนองคกรเอกชน) ท่ีไดอยางสมํ่าเสมอบอยครั้ง ควรปฏิเสธการรับ 

   - เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินได (เชน หุน พันธบัตร สลากกินแบงรัฐบาล) 

ควรท่ีจะปฏิเสธไมรับ 
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ผูรับจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม 
   - ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

   - หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณา
ตัดสินวาขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น จะเก็บไวเองไดหรือไม 
   - หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวน
ราชการพิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร 

การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร 

  อาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน หรือไลออก ข้ึนกับความรายแรงของการฝาฝน 

นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น ๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉลทุจริต และสามารถพิสูจน
ไดวาขาราชการและหรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน ซ่ึงมีผลตอความเปนธรรม
กอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเก่ียวของทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับ
โทษทางอาญา 
  ๔.๒.๖ การรับของขวัญและผลประโยชนกุญแจแหงความเสี่ยง 
   การรับของขวัญและผลประโยชนใด ๆ เปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมี
อคติ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ กอใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชน ตอภาครัฐและตอขาราชการ 
 

 

 

 

กุญแจแหงความเส่ียง ๒ ประการท่ีสําคัญ คือ 

   ๑) ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือ
ผลประโยชนนอยกวาความเปนจริงเพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงานการกระทําดังกลาวนับวาเปนการคด
โกงและหลอกลวง ซ่ึงเขาขายการฝาฝนประมวลจริยธรรม 

   ๒) การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลท่ีเกิดข้ึนการรับของขวัญหรือ
ผลประโยชนใด ๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิดความคาดหวังเสมอวาจะไดรับ
ของขวัญ หรือผลประโยชนใด ๆ ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซ้ืออาจ
รับรูผิดพลาดและเขาใจวาการรับจางตาง ๆ ไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ
นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานของ องคกรขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของ
รัฐจะมีพฤติกรรม เคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาท่ี และละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดย
ความรับผิดชอบซ่ึงจัดไดวาเปนการรับสินบน 
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๔.๓ การแสดงรายการบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน 

  ๔.๓.๑ กรณีท่ีตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 

   เจาหนาท่ีของรัฐผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม มีหนาท่ี
ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินอยางนอย ๓ ครั้ง เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
นอกจากนั้นถาเจาหนาท่ีของรัฐผูใดอยูในตําแหนงครบสามป หรือหาปตองยื่นบัญชีในกรณีอยูในตําแหนงครบ
สามป หรือหาป ดวยทุกครั้ง ดังนี ้
   ๑) กรณีเขารับตําแหนง 
   ๒) กรณีดํารงตําแหนงครบทุกสามป หรือหาป 
   ๓) กรณีพนจากตําแหนง 
   ๔) กรณีพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป 
  ๔.๓.๒ จํานวนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินท่ีตองยื่น 

   ในกรณีผู มีหนาท่ียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินดํารงตําแหนงมากกวา  
๑ ตําแหนง ใหแยกการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินทุกตําแหนง 
  ๔.๓.๓ ระยะเวลาในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินกรณีปกต ิ

  ๑) กรณีเขารับตําแหนง ใหยื่นภายใน ๓๐ วัน นับแตวันเขารับตําแหนง 
   ๒) กรณีดํารงตําแหนง ครบทุกสามป ใหยื่นภายใน ๓๐ วัน นับแตดํารงตําแหนงครบทุก
สามป กรณีดํารงตําแหนงครบทุกหาป ใหยื่นภายใน ๓๐ วัน นับแตดํารงตําแหนงครบทุกหาป 
   ๓) กรณีพนจากตําแหนงใหยื่นภายใน ๓๐ วันนับแตวันพนจากตําแหนง 
   ๔) กรณีพนจากตําแหนง มาแลวเปนเวลาหนึ่งป ใหยื่นภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีพนจาก
ตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งป 
   กรณีผูยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหนี้สินตายหากผูยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสิน และหนี้สินซ่ึงไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินไวแลวตายในระหวางดํารงตําแหนง หรือ
กอนยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินหลังจากพนจากตําแหนงใหทายาทหรือผูจัดการมรดกยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินแทนภายใน ๙๐ วันนับแตวันท่ีตาย โดยแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินท่ีมี
อยูในวันท่ีผูดํารงตําแหนงนั้นตาย 
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  ๔.๓.๔ ทรัพยสินและหนี้สินของบุคคลท่ีตองแสดงในบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 

   ผูท่ีมีหนาท่ียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตองแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะท่ีมีอยูจริงท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังทรัพยสิน
ท่ีอยูในความครอบครองของบุคคลอ่ืน หรือท่ีใหบุคคลอ่ืน ถือแทน กรณีทรัพยสินท่ีอยูในความครอบครองของ
บุคคลอ่ืน หรือท่ีใหบุคคลอ่ืนถือแทนตองมีหนังสือรับรองจากผูครอบครองหรือผูถือแทนวาทรัพยสินนั้นเปนของ
ผูยื่น คูสมรส หรือบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะดวย 

  ๔.๓.๕ บัญชีและเอกสารท่ีตองใชในการแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ใหจัดเรียงตามลําดับ 

ดังนี ้
   ๑ ) บัญชีแสดงรายการทรัพย สินและหนี้ สิ นของ เจ าหน า ท่ี ของรั ฐ  ตามแบบ ท่ี 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

   ๒) รายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ซ่ึงผูยื่นตอง
จัดทําเพ่ือใชเปนสารบัญของเอกสารท้ังหมดท่ียื่นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

   ๓) สําเนาเอกสารประกอบ 

   - สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษี ท่ีผานมา (แบบ 

ภ.ง.ด.๙๐ภ.ง.ด. ๙๑) ของผูยื่น คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ เชน มีหนาท่ีตองยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและ หนี้สิน ป ๒๕๔๙ ตองแนบสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของปภาษี ๒๕๔๘ 

    - สําเนาเอกสารท่ีพิสูจนหรือแสดงถึงความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สิน หมายถึง 
เอกสารท่ีตองแนบตามคําอธิบายการกรอกบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาท่ีของรัฐ 

    - กรณีทรัพยสินและหนี้สินท่ีแสดงในบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินเปน
รายการเดียวกับท่ีเคยแสดงไวแตเดิมและไมเปลี่ยนแปลง หากผูยื่นบัญชีฯ ประสงคจะใชสําเนาเอกสารประกอบ
รายการเดียวกับท่ีเคยยื่นไวแลว ใหจดแจงไวในบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินวาขอใชสําเนาเอกสาร
ประกอบรายการใดท่ียื่นไวในตําแหนงใดกรณีใด และเม่ือใด 
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เพ่ิมเติม 

๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
https://www.nacc.go.th/download/article/article_20190708153254.pdf 

 

๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
http://www.nakhonlocal.go.th/pdf/2544.pdf 

 

๓) “เปดแฟม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย”ความจริงท่ีตองเปดเผย 

 
https://www.nacc.go.th/download/10_200_pr.pdf 

 

๔) เรื่องกลาวหาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด 

 
https://www.nacc.go.th/culpability.php 
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