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บทนํา (Preamble) 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา

เครื่องมือ ไดแก “ การประเมินคุณธรรมละความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Intergrity 

and Transparency Assessment : ITA) ” ซ่ึงเปนการประเมินเชิงบวกท่ีชวยปองกันการทุจริตและสราง

ความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐปฏิบัติราชการอยางโปรงใสและมีคุณธรรม สอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศ

จะตองดําเนินการและรับการประเมิน 

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก เปนหนวยงานหนึ่งท่ีอยูในเปาหมายของการประเมินดังกลาว    

และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดแสดงเจตจํานงท่ีจะเขารวมการประเมินในภาพรวมขององคการบริหาร       

สวนตําบลกุดจอก ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. เปนผูรับผิดชอบในการประเมินตามกรอบแนวทางหรือเกณฑท่ีกําหนด 

กรอบการประเมินไดกําหนดใหมีตัวชี้วัดท่ีจะประเมินในเรื่องของการปองกันผลประโยชนทับซอน (Conflict of 

Interest) ท่ีหนวยงานจะตองกําหนดมาตรการ กลไก ระบบ หรือกรอบแนวทางในการปองกันผลประโยชน 

ทับซอนดังกลาว 

ดังนั้น สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ในฐานะท่ีไดมอบหมายใหรับผิดชอบตัวชี้วัด

ในเรื่องของการปองกันผลประโยชนทับซอนดังกลาวจึงไดรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทํากรอบแนว

ทางการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหาร    

สวนตําบลกุดจอก (Conflict of Interest Framework) สําหรับใหขาราชการ พนักงาน และลูกจาง           

ไดนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการเรื่องดังกลาวและถือปฏิบัติ ซ่ึงจะชวยผลักดันใหการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ประสบผลสําเร็จและทําใหการปฏิบัติ

ราชการและการใหบริการประชาชนเปนไปอยางมีคุณธรรมและความโปรงใสมากยิ่งข้ึน สอดคลองกับหลัก  

ธรรมาภิบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 

2564) 

 

 

สํานักงานปลัด 

                                                                         องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
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1. หลักการและแนวคิดเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 

  เม่ือพูดถึงคําวา “ ทุจริต (Corruption or Fraud) ” หลายคนจะรูสึกกังวล เพราะกําลังเปน

ประเด็นท่ีท่ัวโลกใหความสนใจและกลาวถึงกันอยางกวางขวาง เนื่องจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตได

กอใหเกิดความเสียหายไมเพียงแตบุคคลหรือคนกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น แตองคกรและประเทศชาติยอมไดรับ

ผลจากการกระทํานั้นดวย ไมวาทางตรงหรือทางออม 

  การทุจริตมีหลายรูปแบบ เชน การรับสินบน การยักยอกทรัพย การจัดซ้ือจัดจางท่ีไมโปรงใส

และไมเหมาะสม การเรียกรับผลประโยชน การเบียดบังเวลาราชการไปหาประโยชนสวนตน ฯลฯ              

ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวสามารถพบเห็นไดโดยตรง แตในระยะหลังการทุจริตไดพัฒนารูปแบบใหมีความซับซอน

มากข้ึน บุคคลท่ัวไปไมสามารถรับรูหรือเห็นการกระทําไดโดยงาย เชน การกําหนดกฎหมายหรือนโยบายท่ีเอ้ือ

ประโยชนใหกับบุคคลเพียงบางกลุม การทุจริตท่ีเชื่อมโยงกับอาชญากรรม การทุจริตท่ีกระทําเปนกระบวนการ

ขามแดนหรือขามชาติ ฯลฯ 

  สาเหตุของการทุจริตอาจเปนไปไดหลายปจจัย เชน แรงขับเคลื่อนภายในตัวบุคคลท่ีตองการ

อยากไดหรืออยากมีสิ่งตาง ๆ สภาพแวดลอมโดยรอบเอหรือเปดโอกาสใหกระทําการทุจริตไดโดยงาย (ระบบ

การควบคุมท่ีไมมีประสิทธิภาพ) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมท่ีไมเขมแข็งหรือลาสมัย การมีเหตุผล

เขาขางตนเองท่ีทําใหไมรูสึกผิดหรือละอายตอการกระทําทุจริต ฯลฯ ซ่ึงเม่ือพิจารณาอยางละเอียดถ่ีถวน     

จะเห็นไดวา สาเหตุของการทุจริตสวนใหญเกิดจากบุคคล  ดังนั้น กลไกสําคัญท่ีจะชวยปองกันการทุจริตใหมี

ประสิทธิผล คือ ตองเปลี่ยนแปลงระบบการคิดของคนใหสามารถแยกแยะไดวา อะไรเปนประโยชนสวนตน 

(Personal Interest) และอะไรเปนประโยชนสวนรวม (Public Interest) เม่ือใดก็ตามท่ีบุคคลสามารถ

แยกแยะหรือจําแนกผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ดังกลาวได โอกาสท่ีจะกระทําการทุจริต

อาจจะลดลง 

  ถาเปนเชนนั้น ผลประโยชนทับซอนคืออะไร? สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (2560) ไดอธิบายวา เปนการกระทําท่ีเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติตามอํานาจ

หนาท่ีเพ่ือประโยชนของสวนรวม แตตนเองกลับเขาไปมีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนกับการกระทําดังกลาว 

หรือเอ้ือผลประโยชนใหกับพวกพอง ซ่ึงทําใหการใชอํานาจหนาท่ีนั้นเปนไปโดยไมสุจริตและกอใหเกิดผลเสีย

ตอรัฐ ในขณะท่ีสํานักงาน ก.พ. (อางในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ,ไมปรากฏปท่ีพิมพ) ไดใหความหมายไว

วา ผลประโยชนทับซอนเปนสถานการณหรือการกระทําของบุคคลท่ีมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจน

สงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไม

รูตัว เจตนาหรือไมเจตนา หรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิด พฤติกรรมเหลานี้

เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชน-

สวนรวม) แตกลับตัดสินใจเพ่ือพวกพองหรือตนเอง นอกจากนี้ Deutche Bank (ไมปรากฏปท่ีพิมพ) ยังให 
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ความหมายเพ่ิมเติมวา ผลประโยชนทับซอนไมเพียงแตจะเกิดข้ึนกับตัวของเจาหนาท่ีหรือเจาหนาท่ีคูคาเทานั้น 

แตอาจรวมถึงเจาหนาท่ีกับลูกคา (ผูมารับบริการ) หรือเจาหนาท่ีกับองคกรท่ีตนเองสังกัดอยูดวย ซ่ึงก็คือ ผูมี

สวนไดเสียทุกกลุมนั่นเอง 

  จากความหมายหรือคําอธิบายดังกลาวจะเห็นไดวา การขัดกันระหวางผลประโยชนสวน

บุคคลกับผลประโยชนสวนรวมเปนรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ซ่ึงขัดตอหลักคุณธรรม 

จริยธรรมและการบริหารบานเมืองท่ีดี (Good Governance) โดยสวนใหญมักจะเก่ียวของกับเจาหนาท่ีของรัฐ 

เนื่องจากวัตถุประสงคหลักของการปฏิบัติงาน คือ ใหบริการประชาชนหรือทําเพ่ือสาธารณประโยชน ฉะนั้น 

งานใดท่ีทําแลวมีประโยชนสวนบุคคลของตนเองเขามาเก่ียวของดวย งานนั้นยอมมีความเสี่ยงท่ีจะเขาขายการ

กระทําท่ีเรียกวาผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม

และหากเจาหนาท่ีไมสามารถจําแนกผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมออกจากกันไดอยางชัดเจน

โอกาสท่ีจะกระทําการทุจริตท่ีเกิดจากผลประโยชน?ทับซอนจึงมีความเปนไปไดสูง ดังนั้น การจําแนก

ผลประโยชนสวนตนออกจากผลประโยชนสวนรวมจึงมีความสําคัญและคลายกันกับการปฏิบัติตามกฎศีลธรรม

หรือจริยธรรมของสังคมท่ีบุคคลไมควรละเมิดหรือฝาฝน การกระทําเพ่ือประโยชนสวนรวม หากจะเปรียบกับ

หลักธรรมก็เหมือนกับการปฏิบัติตามกฎหรือศีลธรรมอันดี ในขณะท่ีประโยชนสวนบุคคลเปรียบเสมือนกิเลสท่ี

คอยยั่วยวนเม่ือใดก็ตามท่ีบุคคลเห็นวาประโยชน?สวนตนกับประโยชนสวนรวมมีความทับซอนหรือใกลเคียง

กันมากจนแทบจะแยกจากกันไมออก และคิดวาตนเองไดรับผลประโยชนเพียงเล็กนอยเทานั้นคงจะไมเปนไร 

ในขณะท่ีสวนรวมไมไดเสียประโยชนหรือไดรับผลกระทบจากการท่ีตนเองไดรับผลประโยชนดังกลาวเทาใดนัก 

กรณีเชนนี้ บุคคลมีโอกาสท่ีจะตัดสินใจละเมิดกฎศีลธรรมหรือจริยธรรมโดยเห็นประโยชนสวนตน (กิเลส) 

สําคัญกวาประโยชนสวนรวม (กฎศีลธรรม) ไดโดยงาย และมีแนวโนมท่ีจะกระทําการทุจริตตอไป ซ่ึงคงตอง

ยอมรับวา สภาพความเปนจริงของสังคมในปจจุบัน สถานการณในลักษณะดังกลาวมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนไดบอย 

และสังคมก็ไมไดลงโทษหรือกระทําการใด ๆ อยางจริงจังกับผูท่ีกระทําการทุจริตหรือไดรับผลประโยชน

เล็กนอยดังกลาว จนกลายเปนเรื่องปกติท่ีใครก็ทํากัน ดังนั้น การสงเสริมศีลธรรมใหบุคคลรูจักแยกแยะและ

ยับยั้งชั่งใจท่ีจะกระทําการใด ๆ เพ่ือประโยชนของตนเองมากกวาสวนรวม จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองปลูกฝงให

เกิดข้ึนในสังคม เพ่ือปองกันการทุจริตอยางยั่งยืน 

2. รูปแบบของการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม 

  การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมไมไดเกิดข้ึนเฉพาะกรณีท่ี

เปนเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีไมไดอยูในรูปของเงินและทรัพยสินดวย เชน   

การไดงานทําจากการฝากฝงกับคนรูจัก การไมถูกลงโทษหรือลดโทษเพระเปนพวกเดียวกัน ฯลฯ โดยท่ัวไปการ

ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนหรือภาวะท่ีเปนผลประโยชนทับซอนนั้นอาจเกิดข้ึน

ไดในหลายรูปแบบ ไดแก 
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          2.1 การรับผลประโยชนตาง ๆ จากผูท่ีเก่ียวของ คําวา ผลประโยชน ในท่ีนี้อาจหมายถึง 

ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด (เงิน ทรัพย สิ่งของ บริการ หรือสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีมีมูลคา) ซ่ึงขาราชการและเจาหนาท่ี

ภาครัฐใหและหรือไดรับนอกเหนือจากเงินเดือน รายได และผลประโยชนจาการจางงานในราชการปกติ

ตัวอยาง เชน การรับเงินหรือของขวัญจากบริษัทท่ีเปนคูคาหรือผูรับจาง การท่ีบริษัทคูคาหรือผูรับจาง

สนับสนุนคาเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศใหกับผูบริหารและหรือเจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐ       

การไดรับของแถม สวนลด หรือผลประโยชนอ่ืนใดเปนการตอบแทนใหกับเจาหนาท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจาง 

การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดรับเชิญใหไปเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางานในบริษัทเอกชนท่ีมีตอการเอ้ือ

ประโยชนใหบริษัทดังกลาวไดรับงานจากภาครัฐ ฯลฯ โดยสวนใหญการรับผลประโยชนดังกลาวจะมีผลตอการ

ตัดสินใจของเจาหนาท่ีภาครัฐ ซ่ึงจะทําใหรูสึกเอนเอียงหรือเอประโยชนใหกับผูท่ีใหของขวัญหรือประโยชนนั้น 

  2.2 การทําธุรกิจกับตนเอง (Self-dealing) หรือการเปนคูสัญญากับบริษัทของตนเอง เชน 

การใชตําแหนงหนาท่ีเพ่ือใหหนวยงานท่ีตนเองสังกัดอยูไดทําสัญญาซ้ือสินคาจากบริษัทของตนเองหรือจาง

บริษัทของตนเองใหเปนบริษัทของหนวยงานท่ีตนเองสังกัดอยู หรือซ้ือท่ีดินของบริษัทตนเองเพ่ือสราง

สํานักงาน (Office) ของหนวยงาน  หรือการท่ีผูบริหารของหนวยงานทําสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทของ

เจาหนาท่ีในหนวยงานของตนเอง ฯลฯ 

  2.3 การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงหรือหลังเกษียณ (Post-employment) เชน 

ผูบริหารหรือเจาหนาท่ีของโรงพยาบาล (แผนกยาและเวชภัณฑ) ลาออกหรือเกษียณและไปทํางานในบริษัท

จําหนายยาและเวชภัณฑ ซ่ึงอยูในธรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับงานท่ีเคยทํา จึงอาจจะทราบวิธีท่ี

จะทําใหบริษัทท่ีตนเองทํางานอยูนั้นไดรับประโยชนจากโรงพยาบาลในฐานะท่ีเปนคูคา หรือการจางเจาหนาท่ี

ท่ีเกษียณแลวมาทํางานในตําแหนงเดิมท่ีเคยทําในหนวยงาน ซ่ึงอาจจะมองวาไมคุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับการ

จางพนักงานคนอ่ืนท่ีอาจจะมีศักยภาพหรือความคลองตัวมากกวาหรือการกระทําดังกลาวอาจจะทําใหสงสัยได

วาหนวยงานเจตนาท่ีจะปกปดขอมูลอะไรบางอยางไมใหคนอ่ืนรู จึงยอมจางเจาหนาท่ีคนเดิมท่ีเกษียณแลวมา

ทํางานในตําแหนงเดิม 

  2.4 การทํางานพิเศษโดยใชเวลาราชการ (Outside employment or Moonlighting) เชน 

ผูบริหารหรือเจาหนาท่ีของหนวยงานไปจัดตั้งบริษัทเพ่ือดําเนินธุรกิจแขงขันกับหนวยงานท่ีตนเองสังกัดอยูหรือ

การรับจางเปนท่ีปรึกษาของโครงการใหกับบริษัทตาง ๆ โดยใชตําแหนงหนาท่ีราชการในการสรางความ

นาเชื่อถือวาโครงการของบริษัทดังกลาวจะไมมีปญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ในการจัดซ้ือหรือจัดจางกับหนวยงาน

ราชการท่ีตนเองสังกัดอยู การเปนผูตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพกรแตรับงานพิเศษในการเปนท่ีปรึกษาดาน

ภาษีหรือการจัดทําบัญชีใหกับบริษัทท่ีจะตองถูกกรมสรรพากรตรวจสอบ การใชเวลาและเครื่องมือของรัฐใน

การทํางานพิเศษท่ีไมใชอํานาจหนาท่ีหนวยงาน การนําเสนอบริการอ่ืน ๆ ใหกับผูรับบริการ ซ่ึงทําใหตนเอง 
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ไดรับผลประโยชน มิใชองคกร (เชน การเสนอขายประกันท่ีตนเองเปนตัวแทน ทําใหไดรับคาคอมมิชชัน) ฯลฯ

  2.5 การรับรูขอมูลภายในหรือใชขอมูลลับในการแสวงหาประโยชนสวนตน ( Inside 

Information) เชน ผูบริการหรือเจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐทราบขอมูลวาจะมีการตัดถนนผานในบริเวณ

ใดและผูบริหารหรือเจาหนาท่ีดังกลาวไดไปซ้ือท่ีดินในบริเวณนั้นเพ่ือเก็งกําไร หรือนําขอมูลดังกลาวไปบอก

ใหกับบริษัทหรือธุรกิจตาง ๆ ท่ีเปนพวกพองหือเครือญาติ เพ่ือท่ีจะหาประโยชนใหกับตนเองและเอ้ือประโยชน

ใหกับกลุมบุคคลดังกลาว 

  2.6 การใชทรัพยของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน เชน การนําเครื่องใชสํานักงานหรือ

วัสดุสํานักงานกลับไปใชท่ีบานหรือใชในงานสวนตัว การนํารถยนตราชการไปใชสวนตัว ฯลฯ ซ่ึงทําให

หนวยงานหรือราชการตองเสียประโยชน 

  2.7 การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนทางการเมืองหรือการใช

อํานาจหนาท่ีเพ่ือประโยชนของฝายใดฝายหนึ่งท่ีไมเปนธรรม (Pork-barreling) เชน การท่ีรัฐมนตรีหรือ

ผูบริหารของหนวยงานภาครัฐอนุมัติโครงการสาธารณูปโภคตาง ๆ ใหไปอยูในจังหวัดหรือพ้ืนท่ีท่ีเปนบานเกิด

ของตนเองหรือเครือญาติ ซ่ึงทําใหบุคคลเหลานั้นไดรับประโยชนจากโครงการดังกลาว 

  2.8 การใชตําแหนงหนาท่ีเพ่ือแสวงหาประโยชนใหกับเครือญาติหรือพวกพอง เชน ผูบริหาร

หรือเจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐใชอํานาจหนาท่ีของตนเองในการกําหนดใหหนวยงานทําสัญญากับบริษัท

ของญาติพ่ีนองหรือพวกพอง เจาหนาท่ีตํารวจแกไขขอหาในบันทึกการจับกุมเพ่ือชวยเหลือผูตองหาท่ีเปนญาติ

ของตนเอง การลัดคิวใหกับคนรูจัก ฯลฯ 

  2.9 การใชตําแหนงหนาท่ีเพ่ือแสวงหาประโยชนจากองคการ เชน ผูบริหารหรือเจาหนาท่ี

เรียกรองสิทธิใด ๆ จาดองคกร เชน ผลตอบแทน สวัสดิการ ฯลฯ แตมีเจตนาแอบแฝง ไมไดกระทําเพ่ือ

ประโยชนของเจาหนาท่ีโดยสวนรวม ผลประโยชนสวนใหญเกิดข้ึนกับตนเองหรือพวกพองหรือบุคคลเพียงบาง

กลุมในองคกรเทานั้น 

  2.10 การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาท่ี เชน นักการเมืองหรือผูบริหาร

ใชตําแหนงหนาท่ีขมขูผูใตบังคับบัญชาใหจัดซ้ือจัดจางกับบริษัทท่ีเปนเครือญาติของตนเองหรือพวกพอง    

การใชอํานาจไมใหเจาหนาท่ีตรวจสอบบริษัทท่ีเปนของเครือญาติหรือพวกพอง ฯลฯ 

3. ปจจัยท่ีทําใหเกิดผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันของผลประโยชน 

  จากความหมายของคําวา “ผลประโยชนทับซอน” หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวน

ตนกับผลประโยชนสวนรวม จะเห็นไดวา สาเหตุหลักของการเกิดกรณีดังกลาว คือ บุคคลไมสามารถจําแนก

หรือแยกแยะผลประโยชนสวนตนจากผลประโยชนสวนรวมไดอยางเด็ดขาด ซ่ึงอาจเปนเพราะเหตุผล 
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 ดังตอไปนี้  

3.1 วัฒนธรรมหรือความเชื่อของสังคมท่ีถูกหลอหลอมหรือสั่งสมมาตั้งแตอดีต ใครเคยทําอยางไร  

กันมา คนสวนใหญก็ทําตามนั้น แมวาอาจจะไมมีเหตุผลหรือไมถูกตองก็ตาม เชน ความเชื่อเรื่องศักดินาหรือ

ฐานันดรท่ีขาราชการตองเปนผูมีอํานาจเหนือกวาพอคาประชาชน เม่ือขาราชการไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีใด

จะตองไดรับการดูแลเปนพิเศษจากชาวบานหรือประชาชน การนิยมมอบของขวัญ ของฝาก หรือเครื่อง

บรรณาการตาง ๆ ใหกับผูท่ีมียศถาบรรดาศักดิ์ เพ่ือแลกกับความคุมครองหรือการอํานวยความสะดวกในการ

ใชบริการ ซ่ึงโดยสวนใหญมักจะไมเปนธรรม เม่ือเปนเชนนี้ ขาราชการบางคนจึงมักท่ีจะรับของขวัญและของ

ฝากจากประชาชน เพราะคิดวาคนสมัยกอนและคนอ่ืน ๆ ท่ัวไปเขาก็ทํากัน 

  3.2 สังคมแบบอุปถัมภเก้ือกูล ไมไดยึดถือหลักการ ระบบ กฎเกณฑ และความถูกตองเปน

สําคัญ การดําเนินงานตาง ๆ จึงมีความยืดหยุนเพ่ือเหตุผลสําหรับคนบางคนหรือคนบางกลุมไดเสมอ        

เพ่ือชวยเหลือกัน และเม่ือมีผูใดใหการชวยเหลือ ผูรับจะตอบแทนดวนการกระทําหรือใหผลประโยชนอยางใด

อยางหนึ่งเปนการทดแทน บุคคลท่ีอยูในสังคมท่ีมีลักษณะดังกลาวจึงมีความโนมเอียงท่ีจะกระทําการทุจริต

หรือเลือกผลประโยชนสวนตนหรือพวกพองมากกวาสาธารณประโยชน 

  3.3 แรงกดดันสวนตัว เชน รายไดไมพอใชจาย ภาระหนี้สินจํานวนมาก การไดรับมอบหมาย

ใหดําเนินการตามตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีทาทายความสามารถอยางมาก ฯลฯ สถานการณดังกลาวอาจทําให

บุคคลตัดสินใจเลือกผลประโยชนสวนตัวมากกวาผลประโยชนสวนรวม 

  3.4 ขาดการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ เชน กฎหมายท่ียอหยอน ระบบการตรวจสอบท่ีไม

เขมแข็งการมอบอํานาจหนาท่ีใหกับผูบริหารหรือเจาหนาท่ีบางคนมากเกินไป ฯลฯ เนื่องจากความคุนเคย 

ความไววางใจ ความเกรงใจ และความสัมพันธสวนบุคคล จึงทําใหลดความสําคัญหรือความเขมขนของระบบ

การควบคุมท่ีกําหนดไว เม่ือการควบคุมไมดี โอกาสท่ีบุคคลจะตัดสินใจกระทําการทุจริตก็จะงานข้ึน 

  3.5 การมีเหตุผลเขาขางตนเอง ขาดศีลธรรม และจุดยืนท่ีม่ันคง ซ่ึงเปนคุณลักษณะเฉพาะ

ของแตละบุคคลท่ีไดรับการหลอหลอมมาจากครอบครัวและสภาพแวดลอมท่ีเติบโตมา บุคคลท่ีมีลักษณะ

ดังกลาวมีโอกาสท่ีจะโนมเอียงเลือกผลประโยชนสวนตนมากกวาผลประโยชนสวนรวม 

  3.6 ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมมีความใกลเคียงหรือไมแตกตางกันมาก  

ซ่ึงสวนใหญมักจะเปนเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ บุคคลจึงมีแนวโนมท่ีจะเลือกทําเพ่ือผลประโยชนของตนเองมากกวา

สวนรวม เพราะคิดวาผลประโยชนท่ีตนเองไดรับนั้นนอยมาก และสวนรวมไมไดรับผลกระทบมากนักจากการท่ี

ตนเองไดรับประโยชนดังกลาว 

  3.7 การมีบทลงโทษท่ีไมรุนแรงและไมจริงจังสําหรับผูกระทําการทุจริต ท้ังท่ีเปนตัวบท 
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กฎหมายและมาตรการจากสังคม ดังนั้น ผูกระทําการทุจริตจึงตัดสินใจเลือกผลประโยชนสําหรับตนเอง

มากกวาผลประโยชนสวนรวม เพราะถึงจะถูกจับไดก็ไมไดมีบทลงโทษ 

4. แนวทางในการปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร 

  จากปจจัยท่ีทําใหเกิดผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวมดังกลาว องคกรหรือผูบริหารอาจกําหนดแนวทางพ้ืนฐานในการปองกันการเกิดผล

ประโยชนทับซอนได ดังนี้ 

  4.1 สรางวัฒนธรรมองคกรแบบใหมท่ีมุงเนนการดําเนินงานท่ีสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได

และมุงประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ โดยผูบริหารและเจาหนาท่ีของรัฐ ตลอดจนคูสมรสจะตองตระหนักเสมอ

วา ตนเองมีความตั้งใจเขามาทํางานเพ่ือรัฐและประโยชนของสวนรวม ดังนั้น ไมวาจะเปนกอนเขารับตําแหนง 

ระหวางดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ี และหลังจากพนตําแหนง ผูบริหารหรือเจาหนาท่ีของรัฐรายดังกลาว

จะตองเปดเผยขอมูลของตนเองเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีมีในปจจุบันหรืออาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน 

ตนเองมีญาติหรือพ่ีนองท่ีมีกิจการ ซ่ึงสามารถท่ีจะเขามาทําธุรกรรมกับองคกรได หรือตนเองไดรับแตงตั้งให

เปนกรรมการใดบางท้ังภายในและภายนอกองคกร ฯลฯ ซ่ึงขอมูลดังกลาวแสดงถึงความจริงใจท่ีจะเปดเผย

ขอมูลและเสมือนเปนพันธสัญญาวา พรอมท่ีจะปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใสตรวจสอบได ยึดถือ

ประโยชนสวนรวมของประชาชนเปนสําคัญ ไมถือประโยชนสวนตน ประพฤติตนเปนตัวอยางท่ีดี และทําตาม

หลักการหรือระบบงานท่ีองคกรกําหนด หากปฏิบัติไดเชนนั้น ผูบริหารหรือเจาหนาท่ีรายดังกลาวสมควรท่ีจะ

ไดรับการชื่นชมและยกยอง เพ่ือใหเปนแบบอยางท่ีดีแกเจาหนาท่ีคนอ่ืนในการปฏิบัติตามสวนเจาหนาท่ีคนใดท่ี

กระทําการทุจริต (พบเห็นหลักฐานอยางชัดเจน) องคกรก็ควนลงโทษอยางจริงจังเพ่ือเปนการปองกันหรือสราง

ความเกรงกลัวไมใหเจาหนาท่ีคนอ่ืนปฏิบัติตาม ในขณะเดียวกัน องคกรก็ควรกําหนดนโยบายหรือประกาศ

เจตจํานงของการตอตานการทุจริต เพ่ือใหเจาหนาท่ีในองคกรไดทราบอยางชัดเจนวาองคกรมีนโยบายหรือ

ทิศทางในการตอตานการทุจริตอยางชัดเจน เจาหนาท่ีไมควรปฏิบัติตนโดยเขาไปพัวพันกับการกระทําทุจริต 

นอกจากนี้ องคกรควรเสริมสรางความรูเก่ียวกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมในแบบท่ีองคกรคาดหวังให

เจาหนาท่ีทุกคนในองคกรไดรับทราบ เพ่ือท่ีจะกําหนดทิศทางหรือแนวทางท่ีตองการจะใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตอ

องคกร ซ่ึงก็คือ การสรางวัฒนธรรมท่ีดีใหเกิดข้ึนในองคกรนั่นเอง 

  4.2 ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชากํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางใกลชิด และ

สังเกตพฤติกรรมตาง ๆ หากพบวา มีความผิดปกติเกิดข้ึน เชน มีภาวะเครียดหรือแรงกดดันท่ีเกิดจากการ

ทํางานหรือเรื่องสวนตัว การใชจายเงินอยางฟุมเฟอยเกินกวามาตรฐานของรายได การปกปดขอมูลหรือ

เอกสารบางอยาง ฯลฯ ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาจะไดหาทางปองกันความเสี่ยงดานการทุจริตไดทันที กอนท่ี

ความเสียหายจะเกิดข้ึนอยางรุนแรงจนไมสามารถแกไขได 
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  4.3 กําหนดมาตรฐานทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Code of Ethics) ใหเจาหนาท่ีในแตละ

ตําแหนงไดทราบวา สิ่งใดควรทําและสิ่งใดไมควรทํา ซ่ึงรวมถึงกรณีของผลประโยชนทับซอนและผูบริหาร

จะตองประเมินความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาวเปนระยะ เพ่ือใหม่ันใจวาเจาหนาท่ี

ทุกคนในองคกรสามารถดําเนินการตามมาตรฐานดังกลาวไดอยางครบถวนและเปนรูปธรรม 

  4.4 จัดชองทางใหเจาหนาท่ีในองคกรและประชาชนสามารถเปดเผยขอเท็จจริงเก่ียวกับ

พฤติกรรมของคนในองคกรท่ีเขาขายการทุจริต โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของผลประโยชนทับซอน ท้ังนี้ 

องคกรจะตองกําหนดนโยบายคุมครองผูท่ีเปดเผยขอมูลดังกลาว (Whistleblower Policy) เพ่ือไมใหบุคคล

เหลานั้นไดรับผลกระทบจากการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกองคกร นอกจากนี้ องคกรควรสงเสริมใหภาค

ประชาสังคมมีความเขมแข็งมากข้ึนดวย เพ่ือกระตุนใหเกิดการตรวจสอบจากทุกภาคสวน และท่ีสําคัญท่ีสุด 

คือ เม่ือพบกรณีของการทุจริตท่ีเกิดจากผลประโยชนทับซอนแลว การพิจารณาแนวทางหรือวิธีการจัดการกับ

กรณีดังกลาว รวมถึงบทลงโทษ ควรเปนธรรมหรือยุติธรรมกับทุก ๆ ฝาย 

  4.5 นําแนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาประยุกตใชในองคกร 

เพ่ือใหทราบโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตและผลกระทบในแงมุมตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน

จากความเสี่ยงดังกลาว เพ่ือหาแนวทางในการปองกัน ควบคุม หรือจัดการความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผล 

5. การบริหารความเส่ียงดานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

  องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก กําหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงขององคกร ซ่ึงมี

องคประกอบหลัก 8 ประการ ไดแก  

  1. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) 

  2. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)  

  3. การบงชี้เหตุการณ (Event Identification) 

  4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

  5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

  6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

  7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 

  8. การติดตามผล (Monitoring) 
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  สําหรับความเสี่ยงดานการทุจริต ผลจากการระดมความเห็นจากผูแทนของหนวยงาน พบวา 

เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก มีจํานวน 10 เรื่อง ดังนี้ 

เหตุการณความเส่ียงดานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

  1. การจัดซ้ือจัดจางท่ีไมถูกตอง ไมเหมาะสม และอาจเขาขายทุจริตได 

  2. การเรียกรับผลประโยชน เชน การอนุมัติ อนุญาต การออกเอกสารตาง ๆ ของทาง

ราชการ  

  3. การยักยอกเงิน เชน การเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ ภาษีประเภทตาง ๆ 

  4. การใชทรัพยสินของทางราชการอยางไมเหมาะสม เชน นําไปใชสวนตัว 

  5. การเบียดบังเวลาราชการ 

  6. การจัดการฝกอบรม การฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานท่ีปฏิบัติไมเหมาะสมและไม

ถูกตอง 

  7. การจายเงินตาง ๆ เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการ ฯลฯ ไมถูกตองและไมเหมาะสม 

  8. งานตามนโยบายท่ีหนวยงานนํามาปฏิบัติอยางปฏิบัติอยางไมถูกตอง ไมเหมาะสม และ

อาจเกิดการทุจริตได 

  9. การเบิกคาอาหารโครงการตาง ๆ อยางไมถูกตองและไมเหมาะสม เชน เบิกเกินจํานวนคน

ท่ีมาอบรมจริง การลงชื่อแทนกัน ฯลฯ 

  10. การแตงตั้งโยกยายขาราชการอยางไมเปนธรรม ไมถูกตอง ไมเหมาะสม และใชระบบ

อุปถัมภ 

  ในจํานวนเหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตดังกลาวจะเห็นไดวา มีความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนทับซอนดวย เชน การ

เรียกรับผลประโยชน การใชทรัพยของทางราชการอยางไมเหมาะสม การเบียดบังเวลาราชการ การจัดซ้ือจัด

จางท่ีไมถูกตองและไมเหมาะสม ฯลฯ ซ่ึงหนวยงานตาง ๆ จะตองนําขอมูลในทะเบียนความเสี่ยงดังกลาวไปใช

ในการวางแผนการจัดการ ควบคุม หรือปองกันความเสี่ยงดานการทุจริตในระดับหนวยงานตอไป 

  การบริหารความเส่ียงของหนวยงาน เปนกลไกของการนํานโยบายและแนวทางการบริหาร 
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ความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอกกําหนดไว ไปปฏิบัติให

เกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก

จึงมีบทบาทเปนผูปฏิบัติตามนโยบายและกรอบแนวทางท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนด โดยทุก

หนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลจะตองรวมกันบริหารความเสี่ยง 

  ฝายตรวจสอบภายในในฐานะท่ีเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอกไดพยายามผลักดันใหเกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกหนวยงานขององคกร

อยางเปนรูปธรรม และจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย

การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เชน การกําหนดตัวชี้วัดท่ี 2.3 (มิติท่ี 2) ใหหนวยงาน

บริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ (Strategic Risk Management) โดยคนหาความเสี่ยงของมาตรการ ตัวชี้วัด 

โครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน เพ่ือใหหนวยงานดําเนินการตามแผน     

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ และกิจกรรมท่ีกําหนดไว ในแผนปฏิบัติราชการประจําปใหประสบผลสําเร็จ          

การกําหนดตัวชี้วัดท่ี 4.1 (มิติท่ี 4) รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการเสริมสรางธรรมา     

ภิบาลเพ่ือพัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน ซ่ึงกําหนดใหหนวยงานใน

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอกนําความเสี่ยงดานการทุจริตในทะเบียนความเสี่ยงขององคการบริหารสวน

ตําบลกุดจอกไปคนหาสาเหตุของความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และกําหนดแผนในการควบคุมหรือปองกัน

ความเสี่ยงดานดังกลาว ตลอดจนติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ฯลฯ ซ่ึงเปนการดําเนินการตาม

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอกท่ีประกอบดวย 4 ข้ันตอนหลัก คือ     

การคนหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล 

  - การคนหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือไดวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญมากใน

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเปนการคนหา ระบุ และบงชี้เหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนและสงผล

กระทบหรือความเสียหายตอการปฏิบัติงานท่ีทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด โดยหนวยงาน

จะใชวิธีการตาง ๆ ในการคนหาความเสี่ยง เชน การประชุมระดมสมอง การประชุมเชิงปฏิบัติการ            

การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม การพิจารณาขอผิดพลาดหรือขอบกพรองตาง ๆ ท่ีเคยเกิดข้ึนในหนวยงาน 

การพิจารณาผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในและสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ฯลฯ สําหรับความเสี่ยง

ดานการทุจริต หนวยงานอาจจะคนหาดวยวิธีการตาง ๆ ดังกลาวไดเชนกัน แตสิ่งท่ีสําคัญ คือ หนวยงานควร

คนหาความเสี่ยงและสาเหตุท่ีแทจริงของความเสี่ยง (Root Cause) เพ่ือใหสามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางมี

ประสิทธิผลหรือตรงเปามากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงดานการทุจริตในหนวยงาน

ซ่ึงมีผลตอภาพลักษณขององคกรและความเสียหายในรูปของเงินและทรัพยสินท่ีหนวยงานตองสูญเสีย 

  - การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เปนข้ันตอนท่ีดําเนินการหลังจากคนหาความ 
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เสี่ยง โดยเจาของงานหรือเจาของความเสี่ยงจะใชวิจารณญาณอยางเปนระบบเพ่ือวิเคราะหระดับของโอกาสท่ี

เกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพ่ือใหทราบระดับของความ

เสี่ยง (Degree of Risk) ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพิจารณาเลือกจัดการความเสี่ยงเพียงบางตัวเนื่องจาก

หนวยงานมีทรัพยากรจํากัด จึงไมสามารถจัดการความเสี่ยงไดท้ังหมด 

  - การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เปนการกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงท่ี

เหมาะสมและสอดคลองกับความเสี่ยง เพ่ือท่ีจะพยายามลดระดับของความเสี่ยงใหลงสูระดับท่ียอมรับได (Risk 

Appetite) ซ่ึงเนนการจัดการแบบปองกัน ( Preventive Measure) มากกวาการแกไข เพ่ือใหไดรับผลกระทบ

นอยท่ีสุด 

  - การติดตามประเมินผล (Monitoring) เปนการพิจารณาขอเท็จจริงและบริบทโดยรวมวา

หนวยงานมีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลหรือไม ตามแนวทางท่ี

กําหนดไวในแผนการจัดการความเสี่ยง หากไมเปนไปตามลักษณะดังกลาว หนวยงานจะไดพัฒนาหรือปรับปรุง

วิธีการจัดการความเสี่ยงใหดียิ่งข้ึนตอไป 

  สําหรับการประเมินความเสี่ยง องคกรจําเปนตองกําหนดมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมิน 

ไดแก ระดับของโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ซ่ึงอาจจะแตกตางกันไดตามบริบทและความเหมาะสมของแตละ

องคกร สําหรับองคการบริหารสวนตําบลกุดจอกระดับของโอกาสท่ีเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความ

รุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แบงเปน 5 ระดับ (5 คะแนน) 

ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก  ท้ังนี้ เกณฑการประเมินระดับของโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ

ดังกลาว สามารถกําหนดไดท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะสมกับองคกรท่ี

มีความพรอมดานขอมูล สถิติ ตัวเลข หรือจํานวนเงิน เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะห อยางไรก็ตาม สําหรับ

องคกรท่ีไมมีขอมูลสถิติ ตัวเลข หรือจํานวนเงิน สามารถกําหนดเกณฑใหเปนแบบเชิงคุณภาพได 

          การวิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood)  พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณในอดีต 

ปจจุบัน หรือโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงในอนาคต โดนกําหนดเกณฑมาตรฐานเปน 5 ระดับ (5 คะแนน) ไดแก 

สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก ตามลําดับ 
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ตัวอยางเกณฑของโอกาสท่ีจะเกิดแบบเชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก 1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา หรือมีความนาจะเปนท่ีจะเกิดข้ึนมากกวา 0.75 
4 สูง 1 – 6 เดือนตอครั้ง หรือมีความนาจะเปนท่ีจะเกิดข้ึนมากกวา 0.5 – 0.75 
3 ปานกลาง 6 เดือน – 1 ปตอครั้ง หรือมีความนาจะเปนท่ีจะเกิดข้ึนมากกวา 0.25 – 0.5 
2 นอย 2 – 3 ปตอครั้ง หรือมีความนาจะเปนท่ีจะเกิดข้ึนมากกวา 0.05 – 0.25 
1 นอยมาก มากกวา 3 ปตอครั้ง หรือมีความนาจะเปนท่ีจะเกิดข้ึนมากกวา 0.05 

  

ตัวอยางเกณฑของโอกาสท่ีจะเกิดแบบเชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดทุกเดือน 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูง หรือเกือบทุกเดือน 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดนอยมากหรือยากมาก 

 

          การวิเคราะหผลกระทบ (Impact) เปนการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลคาความ

เสียหายจากเหตุการณความเสี่ยง ซ่ึงอาจจะแบงเปนผลกระทบท่ีเปนตัวเงิน แสดงตัวเลขของยอดเงินอยาง

ชัดเจน และผลกระทบท่ีไมเปนตัวเงิน เชน ชื่อเสียงภาพลักษณ ขวัญกําลังใจ สภาพของบุคลากร ฯลฯ       

โดยกําหนดเกณฑเปน 5 ระดับเชนเดียวกับโอกาสท่ีจะเกิด 

 

ตัวอยางเกณฑของผลกระทบท่ีมีมูลคาเปนเงิน 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มากกวา 10 ลานบาท 
4 สูง มากกวา 2.5 แสนบาท – 10 ลานบาท 
3 ปานกลาง มากกวา 50,000 – 2.5 แสนบาท 
2 นอย มากกวา 10,000 – 50,000 บาท 
1 นอยมาก ไมเกิน 10,000 บาท 
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ตัวอยางเกณฑของผลกระทบท่ีไมไดมีมูลคาเปนเงิน 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีไมเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

   

  -ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีไดจากการ

วิเคราะหโอกาสหรือความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงหรือผลกระทบหรือความรุนแรงของเหตุการณความ

เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยหลังจากองคกรวิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแลว องคกร

ตองนําผลการวิเคราะหดังกลาวมาประเมินระดับของความเสี่ยง ซ่ึงแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

   ระดับความเสี่ยง  สูงมาก 

   ระดับความเสี่ยง  สูง 

   ระดับความเสี่ยง  ปานกลาง 

   ระดับความเสี่ยง  นอย 

   ระดับความเสี่ยง  นอยมาก 

   ระดับความเสี่ยง  ท่ียอมรับได 

  ท้ังนี้ หนวยงานแตละกองงานสามารถกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงในลักษณะตาง ๆ 

ไดตามความเหมาะสมกับบริบทของแตละกองงาน เนื่องจากหนวยงานแตละกองงานในองคการบริหารสวน

ตําบลกุดจอก มีภารกิจและขนาดของแตละกองงานท่ีแตกตางกันและหลากหลาย เกณฑการประเมินจึงอาจจะ

มีความซับซอนและหลากหลายดวยเชนกัน และในกรณีท่ีหนวยงานแตละกองงานไมมีฐานขอมูลเพียงพอ

สําหรับการกําหนดเกณฑการวิเคราะหหรือประเมินความเสี่ยงหนวยงานสามารถเปดโอกาสใหผูรับชอบงาน

ดานตาง ๆ ท่ีมีความเสี่ยงหรือผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานนั้น ๆ ท่ีมีความเสี่ยง ไดใชวิจารณญาณ

(Judgment) หรือความเห็นจากผู มีประสบการณในการประเมินหรือวิเคราะหความเสี่ยงได เนื่องจาก          

ผูประสบการณและความเชี่ยวชาญท่ีสั่งสมมาเปนระยะเวลานาน ยอมเสมือนกับการมีฐานขอมูลท่ีอยูในความ

ทรงจํา ซ่ึงสามารถนํามาใชในการวิเคราะหหรือประเมินความเสี่ยงไดใกลเคียงกับขอเท็จจริงหรือสภาพความ

เปนจริงในทางปฏิบัติไดเชนกัน 
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6. สรุปมาตรการเพ่ือควบคุมหรือการจัดการความเส่ียงดานการทุจริต กรณีการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม หรือผลประโยชนทับซอน 

  จากทะเบียนความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอกดานการทุจริต หนวยงานแตละ

กองงานในองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  ไดนําไปคนหา ประเมิน และวางแผนการควบคุมหรือการจัดการ

ความเสี่ยงดานการทุจริต ซ่ึงรวมถึงกรณีการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม

หรือผลประโยชนทับซอน และพบวา มีมาตรการหรือแนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงดังกลาวท่ี

หนวยงานอาจจะใชเปนแนวทางในการดําเนินการไดดังนี้ 

1. การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 

เหตุการณความเส่ียงหรืออาจเกิดความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 
1. เจาหนาท่ีรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
จากผูรับจาง ผูมาใชบริการ หรือผูท่ีเก่ียวของ 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ไดแก 
          1.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 และ 103 
          1 .2  ประกาศคณะกรรมการป อ ง กันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 
          1.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการให
หรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 
          1.4 ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบล กุดจอก พ.ศ. 2561 
2. ปฏิเสธการรับเงินสดหรือสินทรัพยคลายเงินสดในทุก
รูปแบบ ไมวาโอกาสใด ๆ ท้ังสิ้น สวนการรับของขวัญหรือ
ประโยชน อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติ  มูลคาของ
ของขวัญหรือประโยชนดังกลาว เม่ือตีมูลคาแลวตองไมเกิน 
3,000 บาท สําหรับการรับจากแตละบุคคลและแตละ
โอกาส 
3. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามมิให
ผูใตบังคับบัญชากระทําการใด ๆ ในการรับทรัพยหรือ
ประโยชน อ่ืนใด เ พ่ือปองกันความเสี่ยงอันเกิดจาก
ผลประโยชนทับซอน 
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2. การจัดซ้ือจัดจางท่ีไมถูกตอง ไมเหมาะสม และเขาขายการทุจริต (เอ้ือประโยชน

ใหกับตนเองและพวกพอง) 

เหตุการณความเส่ียงหรืออาจเกิดความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 
1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีมีผลใชบังคับ
มีสาระสําคัญท่ีแตกตางไปจากพระราชบัญญัติ
เดิม และยังไมมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน มีความ
ซับซอนยุงยาก อาจจะทําใหการจัดซ้ือจัดจางไม
ถูกตอง   ไมเหมาะสม และเขาขายทุจริต 

1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ
บ ริ ห า ร พั ส ดุ ภ า ค รั ฐ  พ . ศ .  2 5 6 0  ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการ
ท่ีเก่ียวของ 
2. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และ
ติดตามใหเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดาน
การจัดซ้ือจัดจางดําเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และ
แผนการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 
3. จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปของหนวยงานและ
ประกาศแผน ฯ ดังกลาวใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
4. มอบหมายใหผูมีรับผิดชอบงานดานการจัดซ้ือจัดจาง 
อยางชัดเจน (ทุกกระบวนการท่ีเก่ียวของ) 
5.  รายงานผลความคืบหนาของการดํ าเนินการให
ผูบังคับบัญชาทราบเปนระยะ 
6. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบล กุดจอก พ.ศ. 2561 
7. จัดทําฐานขอมูลการสืบราคากลาง เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการกําหนดราคากลางท่ีเปนมาตรฐาน 
8. หมุนเวียนงานระหวางเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการ
จัดซ้ือจัดจาง หรือมอบหมายใหมีผูปฏิบัติงานดานการ
จัดซ้ือจัดจางเพ่ิมมากข้ึน 
9. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 
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3. การเบิกคาอาหารทําการนอกเวลาอยางไมถูกตองและไมเหมาะสม 

เหตุการณความเส่ียงหรืออาจเกิดความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 
1. เจาหนาท่ีอยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม
ครบตามเวลาท่ีกําหนด ลงชื่อปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ แตไมไดปฏิบัติงานจริง มีการลงชื่อ
แทนกัน หรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหทํา
หนาท่ีควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาจัดสง
รายชื่อผูปฏิบัติงานนอกเวลาโดยไมตรวจสอบ    
วันลาและวันฝกอบรม 

1. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 
2550  
2. จัดทําแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและปฏิบัติ
ตามแผน ฯ 
3. ผูบังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีอยางใกลชิด 
4. จัดทําเอกสารการลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และมีผูควบคุมการลงชื่อการปฏิบัติงานดังกลาว 
5. สุมตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดย
หัวหนาหนวยงานหรือรองหัวหนาหนวยงาน และรายงาน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
6. จัดทําสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหผูบังคับบัญชาทราบทุกครั้งท่ีมีการเบิกจายเงิน
คาอาหารทําการนอกเวลา 
7. จัดทําคําสั่งมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบควบคุมการลง
ชื่อและดูแลเอกสารการลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
และรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบกอนการเบิกเ งิน
คาอาหารทําการนอกเวลาทุกครั้ง 
8. จัดทําแนวทางการควบคุมการเบิกจายเงินคาอาหารทํา
การนอกเวลา แลเวียนแจงใหเจาหนาท่ีในหนวยงานทราบ
และถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
9. สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการ
จัดตั้งฎีกาเบิกจายคาอาหารทําการนอกเวลา 
10. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 
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4. การใชทรัพยสินของราชการอยางไมเหมาะสม 

เหตุการณความเส่ียงหรืออาจเกิดความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 
1.  การนํารถยนตส วนกลางไปใชอย างไม
เหมาะสม (ไปใชสวนตัว) 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษา
รถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
2. จัดทําแบบใบอนุญาตการใชรถยนตสวนกลางและแบบ
รายงานการใชรถ 
3. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
4. ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล/ผูอํานวยการกองคลัง
หรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ตรวจสอบใบอนุญาตการ
ใชรถยนตสวนกลาง และแบบรายงานการใชรถทุกวัน หาก
มีกรณีใชรถไมถูกตองใหรายงานผูบังคับบัญชาทันที 
5. กําหนดแนวทางปฏิบัติ  มาตรการและการควบคุม
เก่ียวกับการใชรถราชการ หรือปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน
การใชรถสวนกลางให เปนปจจุบัน และเปนไปตาม
ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน/สํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน และแจงเวียนใหเจาหนาท่ีในหนวยงานทราบ
และถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
6. มอบหมายใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารใบอนุญาต
การใชรถยนตสวนกลาง และแบบรายงานการใชรถ กอน
อนุญาตใหใชรถยนตสวนกลางทุกคันและทุกวัน และ
รายงานสรุปผลการใชรถราชการใหผูบังคับบัญชาทราบทุก
เดือน 
7. กรณีท่ีมีการนํารถราชการไปใชกอนไดรับอนุญาต (กรณี
ฉุกเฉินหรือเรงดวน) ใหผูขออนุญาตใชรถยนตรายงานผล
การใชรถราชการทันทีหลังจากใชรถราชการ 
8. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 
 



2. การใชวัสดุสํานักงานในการปฏิบัติงานมี
โอกาสท่ีจะนําไปใชอยางไมเหมาะสมและเพ่ือ
ประโยชนสวนตัว 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอกําหนดตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ 
2. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
3. จัดฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางความรูเก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยสินของทางราชการ 
4. จัดทําคูมือเก่ียวกับการใชวัสดุสํานักงานและแจงเวียน
ใหเจาหนาท่ีทราบและถือปฏิบัติ 
5. จัดทําแบบสํารวจความตองการวัสดุสํานักงานกอนการ
จัดซ้ือทุกครั้ง 
6. จัดทําระบบการควบคุมการใชวัสดุสํานักงานและแจง
เวียนเจาหนาท่ีในหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ 
7. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบ 
 

3. การใชเครื่องถายเอกสารในการปฏิบัติงานมี
โอกาสท่ีจะนํากระดาษของทางราชการไปใช
อยางไมเหมาะสมและใชเพ่ือประโยชนสวนตน 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอกําหนดตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ 
2. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
3. จัดทําคําสั่งมอบหมายงานใหกับขาราชการเพ่ือทํา
หนาท่ีในการดูแลรักษาทรัพยสิน 
4. จัดทําสมุดควบคุมการใช เครื่องถายเอกสาร โดย
มอบหมายเจาหนาท่ีควบคุมใหมรการลงชื่อผูใชเครื่องถาย
เอกสารและจํานวนแผนท่ีถายเอกสารอยางชัดเจน 
5. จัดกิจกรรมรณรงคเรื่องการใชทรัพยสินของทางราชการ
อยางเหมาะสม 
6.  กําหนดแนวทางในการใช เครื่ องถายเอกสารให
เจาหนาท่ีไดรับทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน รวมท้ังกํากับ
ติดตามอยางใกลชิดใหเจาหนาท่ีดําเนินการตามแนวทางใน
เรื่องดังกลาว 
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5. การจายเงินตาง ๆ ท่ีไมถูกตองและไมเหมาะสม 

เหตุการณความเส่ียงหรืออาจเกิดความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 
1. การเบิกจายเงินคาเบี้ยประชุมอาจเบิกซํ้าซอน 
หากมีการประชุมในวันและเวลาเดียวกัน 

1. จัดทําบัญชีควบคุมการเบิกเงินคาเบี้ยประชุมรายบุคคล 
2. จัดทําคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาท่ีตรวจสอบการเบิก
เงินคาเบี้ยประชุมซํ้าซอน 
 

2. ผู เขารวมประชุมบางคนไม มีสิทธิรับเบี้ย
ประชุม แตมีการลงลายมือชื่อในรายชื่อผูเขารวม
ประชุมซ่ึงมีโอกาสทําใหเบิกจายเบี้ยประชุมอยาง
ไมถูกตองและไมเหมาะสม 

1. จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบ
เก่ียวกับเรื่องดังกลาวอยางชัดเจน 
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอกําหนดตาง ๆ    
ท่ีเก่ียวของ 
3. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
4. จัดกิจกรรมถายทอดความรูเรื่องการเบิกเบี้ยประชุม
ใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
5. จัดทําคูมือการดําเนินงานเก่ียวกับการเบิกจายคาเบี้ย
ประชุมและแจงเวียนใหเจาหนาท่ีในหนวยงานถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด 
 

3. เจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการรับ – สงเงินท่ี
ไดรับมอบหมายไมดําเนินการรับ – สงเงินตามท่ี
ระเบียบฯ กําหนด ทําใหมีโอกาสนําเงินไปใช
สวนตัว หมุนเงินสงลาชา ซ่ึงอาจเปนชองทางให
เกิดการทุจริตหรือเงินสูญหาย 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
2. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหมีการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน และการตรวจเงิน ให
เปนไปตามระเบียบอยางเครงครัด โดยเจาหนาท่ีจัดทํา
รายงานการจายเงินและเงินคงเหลือจายใหผูบังคับบัญชา
ทราบ 
3. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 
4. มอบหมายเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ ตรวจสอบการรับเงินและ
การเก็บรักษาเงินใหมีการดําเนินการตามระเบียบ ฯ หรือ
ตั้งคณะกรรมการจายเงินทําหนาท่ีรับผิดชอบดูแลการ
จายเงินใหกับผูรับเงิน 
5. จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรับเงินและการเก็บ
รักษาเงิน และเวียนแจงใหเจาหนาท่ีในหนวยงานทราบ
และถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
6. จัดประชุมเจาหนาท่ีผูเบิกเงินและเจาหนาท่ีตรวจสอบ 



ฎีกา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ ท่ี เ ก่ียวของให เขาใจและสามารถตรวจเอกสาร
ประกอบการเบิกจายเงินไดอยางถูกตอง 
7.จัดทําแอพพลิเคชันไลนระหวางเจาหนาท่ีตรวจสอบฎีกา
กับเจาหนาท่ีท่ีจัดทําเอกสารขอเบิกจายเงิน เพ่ือเผยแพร
กฎหมาย ระเบียบ และขอสั่งการตาง ๆ ใหทราบ 
 

 

6. การจัดฝกอบรม การฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานท่ีปฏิบัติไมเหมาะสมและไม

ถูกตอง 

เหตุการณความเส่ียงหรืออาจเกิดความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 
1. การเลือกใชบริการโรงแรมหรือสถานท่ีจัด
ฝกอบรม รวมท้ังอาหารวางและเครื่องดื่ม ท่ีไมมี
ความหลากหลาย ทําใหเกิดการผูกขาด 

1. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2. การประชุมมอบนโยบายและวางแผนการดําเนิน
โครงการ 
3. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุมและติดตามการ
ดําเนินงานของเจาหนาท่ี 
4. ปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานดานการจัดฝกอบรม 
5. จัดทําทะเบียนขอมูลท่ีเปนปจจุบันในการเสนอราคา
การใหบริการของโรงแรมหรือสถานท่ีการจัดการฝกอบรม 
รวม ท้ั งอาหารว า งและเครื่ องดื่ ม  ให เหมาะสมกับ
งบประมาณ/กลุมเปาหมาย/ความสะดวกในการเดินทาง
และสิ่งอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม 
6. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 
7. ชี้แจงทําความเขาใจแกเจาหนาท่ีดําเนินโครงการในการ
เลือกใชโรงแรมหรือสถานท่ีจัดฝกอบรม รวมท้ังอาหารวาง
และเครื่องดื่ม ใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติ ท่ี
กําหนดไว 
8. จัดทํารายงานการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเขารับบริการตอสถานท่ีท่ีใชในการฝกอบรม/สัมมนา 
รวมท้ังอาหารวางและเครื่องดื่ม เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการ
เลือก/ไมเลือกใชบริการตอไป 

2. ผูเขารับการฝกอบรมไมไดมีเปาหมายเพ่ือ
ศึกษาดูงานใหเปนประโยชนตอการพัฒนาความรู
และตอยอดกระบวนการทํางานอยางแทจริง 

1. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 



รวมท้ังการคัดเลือกบุคคลเขารับการฝกอบรมไม
มีความเหมาะสม ไมตรงตามตําแหนง หนาท่ี
ความรับผิดชอบ ไมถูกตองตามกลุมเปาหมายทํา
ใหไมสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม
มาต อยอดกระบวนการ ทํ า งานได อย า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  อ า จ ส ง ผ ล ใ ห ก า ร ใ ช จ า ย
งบประมาณไมคุมคาและไมบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการ 
 

2. วิเคราะหโครงการการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
จากหนวยงานตามหลักเกณฑในการจัดโครงการฝก   
อบรม ฯ  
3. รายงานผลการจัดโครงการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งานใหผูบริหารทราบ 
4. จัดทําทะเบียนขอมูลสถิติเพ่ือใชพิจารณาคัดเลือกผูเขา
รับการฝกอบรม 
5. จัดทํารายงานและแผนการนําความรูไปใชในการพัฒนา
งานรายบุคคลท่ีผานการเสนอหัวหนาหนวยงานหรือสวน
ราชการ 
6. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 
 
 

 

 

7. การเรียกรับผลประโยชน 

เหตุการณความเส่ียงหรืออาจเกิดความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 
1. เจาหนา ท่ี ท่ีไดรับมอบหมายให ทําหนา ท่ี
ตรวจสอบการกระทําความผิดมีโอกาสท่ีจะเรียก
รับผลประโยชนจากการไมดําเนินการตาม
ระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนด 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ 
2. ปฏิบัติตามคําสั่งมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ตลอดจนคูมือการปฏิบัติงาน 
3. ผูบังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน โดยสุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
4. ประชุมเนนย้ําแนวทางปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมใหมี
การเรียกรับผลประโยชนและแจงเวียนใหเจาหนาท่ีใน
หนวยงานทราบและถือปฏิบัติโดนเครงครัด 
5. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 
 



2. การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผูมี
อํานาจสามารถกําหนดหรือเลือกผูรับจาง อาจจะ
ทําใหมีการเรียกรับประโยชนจากผูรับได 

1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ
และประกาศท่ีเก่ียวของ รวมถึงคําสั่งมอบอํานาจเก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
2. ฝกอบรมใหความรูหรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน รวมถึง
ความรูเรื่องโทษทางวินัย หากกระทําการทุจริต 
3. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 
4. จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปของหนวยงานและ
ประกาศใหบุคคลท่ัวไปและผูท่ีเก่ียวของทราบ 
5. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางใกลชิด 
6. การรายงานผลความคืบหนาของการดําเนินการให
ผูบังคับบัญชาทราบเปนระยะ 
7. การมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบงานดานดังกลาวอยาง
ชัดเจนและเปนรูปธรรม 
8. จัดทําทะเบียนแสดงผลการจัดซ้ือจัดจางและประกาศ
รายชื่ อผู ท่ี ได รับการคัดเลือก ตามแบบสรุปผลการ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ตั้งแต
ตนปงบประมาณจนถึงปจจุบัน โดยปดประกาศใหทราบ
โดยท่ัวกัน 
9. ใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ
คัดเลือกผูรับจางในโครงการ 
10. จัดทําคําสั่งหมุนเวียนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานการ
จัดซ้ือจัดจาง 
11. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 
 

3. เจาหนา ท่ีเรียกรับผลประโยชนจากผูขอ
อนุญาตกอสราง/ขออนุญาตประกอบกิจการ  
ตาง ๆ/ขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืน หรือผูขอ
อนุญาตเสนอผลประโยชนใหเจาหนาท่ีเพ่ือความ
สะดวกและเรงรัดระยะเวลาการดําเนินการให
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
,พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
2. จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบงาน
ดานดังกลาวอยางชัดเจน 
3. ปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานดานดังกลาว 
4. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ หรือ
จัดประชุมเปนประจําทุกเดือน 
5. กําหนดระยะเวลาการดําเนินการขออนุญาตกอสราง



อาคารในแตละข้ันตอนใหชัดเจน โดยจัดทําผังกระบวนการ
ดําเนินการอนุญาตกอสรางอาคารและปดประกาศในท่ี
เปดเผย พรอมลงขอมูลในเว็บไซตของหนวยงาน 
6. ประชุมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการทุจริต กรณี
เรียกรับผลประโยชน ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไดรับทราบ
พรอมแจงเวียนเจาหนาท่ีในหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ
โดยเครงครัด 
7. จัดทําบัญชีควบคุมการขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง
อาคาร 

 

8. การยักยอกเงิน 

เหตุการณความเส่ียงหรืออาจเกิดความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 
1. เจาหนา ท่ี ท่ีไดรับมอบหมายให ทําหนา ท่ี
จั ด เ ก็บค า ธ ร รม เนี ย ม มี เ พี ย งหนึ่ ง คน  จึ ง
รับผิดชอบกระบวนการจัดเก็บคาธรรมเนียม
ตั้งแตตนจนจบ กลาวคือ จัดเตรียมขอมูล 
จัดเตรียมใบเสร็จรับเงิน เก็บเงิน ออกใบเสร็จ 
รวบรวมเงินและนําส งเ งิน ซ่ึ งมีโอกาสท่ีจะ
ยักยอกเงินไปใชสวนตัว หมุนเงิน หรือนําสงเงิน
ลาชาได 

1. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
2. จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบงาน
ดานดังกลาวอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 
3. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ 
4. ปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานดานดังกลาว 
5. จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช
ใบเสร็จรับเงิน 
6. ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานดังกลาว
แกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
7. มอบหมายใหเจาหนาท่ีคนอ่ืน ๆ ทําหนาท่ีสอบทานการ
รับเงิน การรวบรวมเงิน และการนําสงเงิน และปฏิบัติเปน
ประจําทุกวันเม่ือเกิดรายการ (Transaction)  
8.  จัดทําแผนการหมุนเวียนงานระหวางเจาหนา ท่ี
ผูรับผิดชอบงานดานการจัดเก็บคาธรรมเนียม 
9. ประชุมเนนย้ําวิธีการปฏิบัติตามระเบียบท่ีถูกตองและ
บทลงโทษกรณีท่ีมีการทุจริตเปนประจํา 
10. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 
 



2. เจาหนาท่ีจัดเก็บรายไดประเมินภาษี ออกใบ
แจงการประเมินภาษีแลวนําใบแจงการประเมิน
ภาษีไปสงใหกับผูเสียภาษีดวยตนเอง ในพ้ืนท่ีซ่ึง
มีโอกาสท่ีเจาหนาท่ีผูสงใบแจงการประเมินภาษี
จะรับเงินคาภาษีจากประชาชนผูมีหนาท่ีเสียภาษี
และนําเงินดังกลาวไปใชสวนตัว หมุนเงิน หรือ
ชําระภาษีลาชา 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอสั่งการท่ีเก่ียวของ 
2. จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบงาน
ดานดังกลาวอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 
3. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ 
4. มอบหมายใหเจาหนาท่ีตรวจสอบการคางชําระภาษี 
กร ณีก า ร ออก ใบแจ ง ก า รปร ะ เ มิ นแล ว  ใน ระบบ
คอมพิวเตอรเปนประจํา 
5. ปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานดานดังกลาว 
6. ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานดังกลาว
แกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ 
7. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 
8. จัดทําขอความแนบใบแจงการประเมินภาษี โดยมี
ขอความวา “ใหชําระภาษีผานชองทางท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลกุดจอกกําหนดไวเทานั้น กรุณาอยาฝากเงินมา
กับเจาหนาท่ี” 
 

 

9.การเบียดบังเวลาราชการ 

1. เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอาจเบียดบังเวลา
ราชการไปกระทําการอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน
สวนตัว ไมรับผิดชอบงานในอํานาจหนาท่ี ไมมี
วินัยในการปฏิบัติงาน ไมอุทิศเวลาใหแกราชการ 
หรือละท้ิงหนาท่ีราชการ เม่ือออกไปปฏิบัติงาน
นอกสถานท่ีแลวไมปฏิบัติงานจริงตามท่ีกําหนด 
ถือโอกาสไมกลับเขามาปฏิบัติงาน สงผลเสียตอ
ราชการ และมีผลกระทบตอการใหบริการ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับเรื่องดังกลาว 
2. มอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจนและ
เปนรูปธรรม 
3. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ โดยให
เจาหนาท่ีถายภาพการปฏิบัติงาน หรือจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานเสนอใหผูบังคับบัญชาทราบหลังการปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง 
4. ลงลายมือชื่อการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
5. จัดทําสมุดควบคุมการออกปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 
6. จัดทํากลุมไลน (Line Group) สําหรับติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โดยเจาหนาท่ีโพสตภาพการ
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีเพ่ือรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
ทุกครั้ง 
7. จัดกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และจัดทําขอตกลงท่ีจะรักษา
คุณธรรม จริยธรรม และวินัยอยางเครงครัดตอหัวหนางาน 



 
2. เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูตรวจ
งาน/ผูควบคุมงานกอสรางหรือผูชวยผูควบคุม
งานกอสรางใชเวลาราชการไปกระทําประโยชน
สวนตัว โดยอางวาไปตรวจงาน แตกลับไปปฏิบัติ
ภารกิจสวนตัว ซ่ึงเปนการละเลยหนาท่ีความ
รั บ ผิ ด ช อ บ  ทํ า ใ ห ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับเรื่องดังกลาว 
2. มอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจนและ
เปนรูปธรรม 
3. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ โดย
มอบหมายใหผูอํานวยการกองรวบรวมรายงานการออก
ตรวจพ้ืนท่ีในแตละวันของเจ าหนา ท่ีแตละคนสงให
ผูอํานวยการกองทราบทุกวัน (รายงานผลการปฏิบัติงานให
ผูบังคับบัญชาทราบ) 
4. กําหนดใหเจาหนาท่ีถายภาพการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี
และรายงานผานกลุมไลน (Line Group) ขององคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก 
5. มอบหมายเจาหนาท่ีตรวจสอบสมุกคุมการปฏิบัติงาน
นอกสถานท่ีราชการกับรายงานการออกตรวจพ้ืนท่ี เสนอ
ใหผูอํานวยการกองชางและผูบังคับบัญชาทราบทุกเดือน 
 

3. ประชาชนไมไดรับความสะดวกในการติดตอ
ราชการ เจาหนาท่ีฝายท่ีเก่ียวของไมไดความ
สะดวกในการประสานงานดานขอมูล ดาน
เอกสาร และดานอ่ืน ๆ เจาหนาท่ีไมอยูปฏิบัติ
ราชการเม่ือติดตอขอรับบริการ ขอประสานงาน 
สงผลทําใหงานเกิดความลาชา ไมไดรับขอมูลท่ี
ตองการจนทําใหเกิดผลเสียหายแกหนวยงาน 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับเรื่องดังกลาว 
2. มอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจนและ
เปนรูปธรรม 
3. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจาหนา ท่ีอยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ 
โดย เฉพาะ เจ าหน า ท่ีประจํ าจุ ดบริ การหรื อติ ดต อ
ประสานงาน 
4. จัดกิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกเรื่องความพรอมรับผิด 
(Accountability) โดยมีขอตกลงผลการปฏิบัติงานระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
5. จัดชองทางรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีมาติดตอราชการ
หรือขอรับริการ ดวยการสํารวจความพึงพอใจในการทํางาน
ของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
 

4. เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีออก
สํารวจและตรวจสอบการยื่นชําระภาษีท้ัง 3 
ประ เภท มีการออกปฏิบั ติหน า ท่ี ใน พ้ืน ท่ี
รับผิดชอบโดยไมมีการควบคุม กลาวคือ อาจใช
เวลาการปฏิบัติงานของทางราชการไปเพ่ือ

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับเรื่องดังกลาว 
2. มอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจนและ
เปนรูปธรรม 
3. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ



ประโยชนสวนตน ทําใหงานท่ีรับผิดชอบไม
เปนไปตามวัตถุประสงค งานไมมีประสิทธิภาพ 
ภาพลักษณขององคกรเสียหาย ประชาชนไดรับ
การบริการลาชา 

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ โดย
ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานตาง ๆ  
4. ควบคุมการบันทึกรายละเอียดของการใชรถราชการเพ่ือ
ออกปฏิบัติหนาท่ี 
5. กําหนดใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
พรอมแนบรูปถายการปฏิบัติงานการออกสํารวจพ้ืนท่ี 
6. จัดทําสรุปจํานวนผูยื่นชําระภาษีรายใหมของแตละ
ประเภทภาษีทุกเดือน เพ่ือเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน 

 

10.งานนโยบายท่ีนํามาปฏิบัติอยางไมถูกตอง ไมเหมาะสม และอาจจะเปนกรณีทุจริต 

เหตุการณความเส่ียงหรืออาจเกิดความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 
1. ผูบริหารบังคับหรือสั่งการใหหนวยงานจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรม เพ่ือประโยชนของตนเอง 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
2. ปฏิบัติตามกระบวนการ ข้ันตอน หรือแนวทางในการ
เสนอโครงการตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก
กําหนด 
3. จัดทําขอกําหนดใหโครงการท่ีหนวยงานเสนอ ตอง
เชื่อมโยงหรือสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
4. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณตองวิเคราะหเหตุผล
ความจําเปน การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก ผลผลิต และผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 
5. การติดตามการใชจายงบประมาณของโครงการท่ี
หนวยงานดําเนินการ 
6. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 
7. การตรวจสอบโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
8. การจัดทําชองทางใหเจาหนาท่ีหรือประชาชนแจง
เบาะแสของการ ทุจริ ต  เชน  การแนะนํา โครงการ          
นาตรวจสอบผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวน
ตําบลกุดจอก การรองเรียนผานชองทางตาง ๆ ฯลฯ 
 

 

 

27 



 

11. การแตงตั้งโยกยายขาราชการอยางไมเปนธรรม ไมถูกตอง ไมเหมาะสม และใชระบบอุปถัมภ 

เหตุการณความเส่ียงหรืออาจเกิดความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 
1. ผูบังคับบัญชาแตงตั้งโยกยายขาราชการหรือ
เจาหนาท่ีหรือลูกจาง ท่ีเปนพวกพองของตนเอง 
และอาจแสวงหาผลประโยชนจากการกระทํา
ดังกลาว 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับเรื่องดังกลาว 
2. ปฏิบัติตามระบบการสรรหาหรือวิธีการคัดเลือกท่ี
กําหนด 
3. จัดทําชองทางการรับเรื่องรองเรียนผานชองทางตาง ๆ 
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สรุปประเด็นท่ีสําคัญเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและ

ผลประโยชนสวนรวม จากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ. 2542 

การกระทําของเจาหนาท่ีรัฐท่ีตองหามตามกฎหมาย 

 1. การเปนคูสัญญา หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวน

ทองถ่ิน ไดเขามาสัญญากับหนวยงานของรัฐ มีฐานะเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ อันเปนสัญญาท่ีจะตอง

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

 2. การมีสวนไดเสียในสัญญา หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

ผูบริหารสวนทองถ่ิน จะตองมีเจตนาประสงคจะใหตนไดรับประโยชนหรือเลือกประโยชนใหกับบุคคลอ่ืน    

โดยการใชอํานาจหนาท่ีเขาไปยุงเก่ียวกับสัญญานั้นหรือการเขาไปดําเนินกิจการใด ๆ เพ่ือเปนการปองกันใน

กรณีท่ีตนอาจจะตองเสียประโยชนหรือไดรับความเสียหาย 

 3. การเปนหุนสวนในหางหุนสวน หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนด ไดรวมกันลงทุนในหางหุนสวน หางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวน

จํากัด เปนตน และไดเขามาเปนคาสัญญากับหนวยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ 

เจตนาท่ีจะเอ้ือประโยชนตอตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

 4. การถือหุนในบริษัท หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหาร

สวนทองถ่ิน ไดเขาไปลงทุนโดยมีหุนในบริษัทตามทะเบียนผูถือหุนและบริษัทท่ีมีเจาหนาท่ีของรัฐมีหุนอยูนั้นได

เขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

 5. รับสัมปทาน หรือคงไวซ่ึงสัมปทาน หรือเขาไปเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาดเปน

หุนสวนหรือผูถือหุน หรือในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทาน 

ขอหามสําหรับคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองหามดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกัน

ระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดบัญญัติหามมิให

เจาหนาท่ีของรัฐดําเนินกิจการใด ๆ ท่ีเปนการขัดกัน ระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม

บทบัญญัติดังกลาวยังบังคับไปถึงคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ดวย โดยมีขอหาม ดังตอไปนี้ 

1.หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีของรัฐเปนคูสัญญา หมายถึง การหามคูสมรสของ 
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เจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงเขามาเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานท่ีเจาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ

เจาหนาท่ีผูมีอํานาจ กํากับ ดูแลควบคุม ตรวจสอบ 

 2. หามคูสมรสของเจาหนาท่ีมีสวนไดเสียในสัญญา หมายถึง การท่ีคูสมรสของเจาหนาท่ีในตําแหนงได

อาศัยอํานาจหนาท่ีโดยมีเจตนาหรือความประสงคท่ีจะใหตนไดรับประโยชน หรือเอ้ือประโยชนตอบุคคลอ่ืน ๆ 

โดยการใชอํานาจหนาท่ีของคูสมรสไปดําเนินกิจการใด ๆ ในสัญญา 

 3. หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีของรัฐเปนหุนสวนในหางหุนสวน หมายถึง การท่ีคู

สมรสของเจาหนาท่ีรัฐไดลงทุนในหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดและได

เขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐ 

 4. หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวน

ทองถ่ิน ถือหุนในบริษัท หมายถึง การท่ีคูสมรสของเจาหนาท่ีรัฐเขาไปลงทุนโดยการมีหุนในบริษัทตามทะเบียน

ผูถือหุนและบริษัทท่ีมีเจาหนาท่ีของรัฐมีหุนอยูนั้นไดเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 

 5. หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีของรัฐรับสัมปทาน หรือคงไวซ่ึงสัมปทาน หรือเขาไป

เปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือเปนหุนสวนท่ีถือหุน ในหางหุนสวนหรือ

บริษัทท่ีไดรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

 6. หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวน

ทองถ่ิน เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะตาง ๆ เปนกรรมการ เปนท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ

เอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด

อยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแยงกับประโยชน

สวนรวม หรือประโยชนของทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ 

ผูนั้น 

แนวทางการปฏิบัติเพ่ือปองกันไมใหฝาฝนบทบัญญัติ มาตรา 100 และ 103 

1.การเตรียมตัวกอนเขาสูตําแหนง กอนเปนเจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลนั้นจะตองตรวจสอบตนเอง คู

สมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะวาไดมีการดําเนินกิจการใด ๆ บาง ในขณะท่ีตนเองไดอยูในสถานะของเอกชน

ท่ีไดทําธุรกิจหรือทําการคาไวกับรัฐ โดยจะตองตรวจสอบการเปนคูสัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือ

การเปนกรรมการผูจัดการ การถือหุน หรือการเปนหุนสวนผูจัดการในหางหุนสวนตาง ๆ วามีหรือไม และ

จะตองสํารวจกิจการตาง ๆ ของคูสมรส รวมไปถึงศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหทราบกอนเขาสูตําแหนงวา

จะตองดําเนินการตาง ๆ เก่ียวกับกิจการธุรกิจนั้นอยางไร มิใหขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย 
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 2. การปฏิบัติหนา ท่ีหรือการดํารงตําแหนงในระหวางท่ีเปนเจาหนา ท่ีของรัฐ ในตําแหนง

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถ่ิน ในขณะท่ีดํารงตําแหนงในขางตนจะตองไมดําเนินกิจการใด ๆ  

ท่ีเปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 100    

แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองและปราบปรามการทุจริต และการทําความเขาใจกับคูสมรส

ในหลักการของกฎหมายไดแลว หรือเกิดการเขาใจท่ีไมถูกตองอาจจะเปนการดําเนินการท่ีเปนการตองหาม

ตามกฎหมาย กลาวคือ แมตนเองจะมิไดกระทําการท่ีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิด แตละเลยไมใสใจกับการ

ดําเนินการของคูสมรส ทําหึคูสมรสดําเนินกิจการตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายหามไว เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นจะตอง

ไดรับโทษทางอาญาท่ีเกิดจากการกระทําของคูสมรส โดยจะตองถูกระวางโทษจําคุก ปรับ หรือท้ังจําท้ังปรับ

แลวแตกรณี 

 3. การดําเนินกิจการในภายหลังพนจากตําแหนง (พนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐยังไมถึงสองป) 

หามเจาหนาท่ีของรัฐมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชน

สวนรวม โดยหามดําเนินการนั้นตอไปอีกเปนเวลาสองป นับแตเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไดพนจากตําแหนง

เจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนั้น ๆ แลวการหามในสวนนี้ไดหามดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางผลประโย

ชนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม 

 4. หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก

ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด และใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของผูซ่ึงพนจากการเปน

เจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม ท้ังนี้ การรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดโดย

ธรรมจรรยา หมายถึง การรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ 

โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม หรือใหโดย

เสนหา ตามจํานวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
เรื่อง   ประมวลจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง 

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก พ.ศ. 2561 
…………………………… 

 

  ประมวลจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก

นี้ จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

  ๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

  ๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล 

และเปนเครื่องมือตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก

ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

  ๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจ

ในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชน 

และตอสังคม ตามลําดับ 

  ๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 

รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

  ท้ังนี้รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทาง

ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืน ๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

 

๓๓ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จึงออกประกาศ

ไว ดังตอไปนี้ 



หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 

 “ ประมวลจริยธรรม ”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

       “ ขาราชการ ” หมายถึง  ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ ขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน 

  “ พนักงาน ” หมายถึง  พนักงานสังกัดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

  “ ลูกจาง ” หมายถึง  ลูกจางสังกัดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก   

“ คณะกรรมการจริยธรรม ” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหารสวน

ตําบลกุดจอก 

 ขอ ๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

สวนท่ี ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

 ขอ ๓  ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอกทุกคน มีหนาท่ี

ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก

และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้ 

 (๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 (๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

 (๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 

 (๔) การยึดถือประโยชนของประเทศเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 

 (๕) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

 (๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

๓๔ 

 

 (๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

 (๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส  

 (๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 (๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชน

ใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

 



 

สวนท่ี ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององคกร 

 ขอ ๔  ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขอองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองจงรักภักดี 

ตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

 ขอ ๕  ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองเปน

แบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 ขอ ๖  ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองเปน

แบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมือง เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

 ขอ ๗  ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองไมประพฤติ

ตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 

 ขอ ๘  ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองปฏิบัติ

หนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จ

และมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและ

ประชาชน 

 ขอ ๙  ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองมุงแกปญหา

ความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน

และประชาชน 

 

 

 

๓๕ 

 ขอ ๑๐  ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความสุภาพ เรียบรอย  

 ขอ ๑๑ ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองรักษา

ความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและ

ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น 

 ขอ ๑๒  ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองรักษา 

และเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 

 ขอ ๑๓  ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองไมใช

สถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทาง

ทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ี



เก่ียวของเพ่ือประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือ

การใหตามประเพณี 

 ขอ ๑๔  ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองประพฤติ

ตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนใน

การปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 

 

 

หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

สวนท่ี ๑ 

กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ ๑๕  ใหสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก มีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมี

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

                     (๑)ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและ

ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 

   (๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให 

๓๖ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจ

ดําเนินการตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ี

เห็นเองก็ได 

   (๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้   อยาง

ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวานายกองคการบริหารสวน

ตําบลกุดจอก หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม

ตองผานนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 

   (๔) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูก

กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน

ขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

   (๕) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 



   (๖) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการ

จริยธรรมมอบหมาย ท้ังนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัดองคการ

บริหารสวนตําบลกุดจอก 

  ขอ ๑๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึนเพ่ือ

ควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย  

(๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

   (๒) กรรมการจากขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือ   

สองคน 

    (๓) กรรมการ ซ่ึงเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการ

บริหารสวนตําบลกุดจอก ท่ีไดรับเลือกจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล

กุดจอกนั้น  จํานวนสองคน 

   (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อ 

 

๓๗ 

และคัดเลือกใหเหลือสองคน 

   ใหหั วหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก เปนเลขานุการ

คณะกรรมการจริยธรรม และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 

 ขอ ๑๗  คณะกรรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้  

   (๑) ควบคุม กํากับ สงเสริม และใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   (๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอเรียกรองวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ

การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

   (๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจ

หนาท่ี ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจง

ขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับ

เรื่องท่ีสอบสวน 

   (๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคําหรือ

ใหสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

   (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด



โดยพลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด 

         (๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง

สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   (๗) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิให

ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

   (๘) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย 

   การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองมาใชบังคับ 

  

๓๘ 

สวนท่ี ๒ 

ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

 ขอ ๑๘  กรณีมีขอรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล

จริยธรรม ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

 ขอ ๑๙ การดําเนินการตามขอ ๑๘ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ

จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

 ขอ ๒๐  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง

หรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ

ตําแหนง ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต  สภาพแวดลอม

แหงกรณี ผลรายอันเกิดจาการฝาฝน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

 ขอ ๒๑  หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๑๙ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน

ประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวา

เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 

๑๘ สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๔ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย 

 ขอ ๒๒  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๘ ขอ ๑๙  

และขอ ๒๑ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ

ดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาบังคับใชโดยอนุโลม 

 ขอ ๒๓  การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๑ ใหดําเนินการตามนั้น เวนแตจะ

ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 

หมวด ๔ 



ข้ันตอนการลงโทษ 

 

 ขอ ๒๔  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย

หรือความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตองหรือตักเตือน 

หรือนําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้งการเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือการ 

 

๓๙ 

 

พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนา แลวแตกรณี 

 ขอ ๒๕  เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๑ แลว  ให

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 

 ขอ ๒๖  ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๔ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดทราบการลงโทษ  

 ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๗ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ 

 ขอ ๒๗  เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 

 

    

บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ ๒๘  จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุง

แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  

คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน และผูตรวจการ

แผนดินทราบตอไป 

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

      (นายสมศักดิ์  เสาทองหลาง) 

                                                    นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

 

 



 

๔๐ 

 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

เรื่อง  เจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

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

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560– 2564) 
และนโยบายของรัฐบาล ขอท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับ
ตอบสนองความตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้น 

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จึงขอแสดงเจตจํานงท่ีจะบริหารงานดวยความซ่ือสัตย
สุจริต       มีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ คานิยมสําหรับ
บุคลากร        ขององคกรใหยึดถือปฏิบัติควบคูกับ กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืน ๆ และพรอมท่ีจะไดรับการ
ติดตามตรวจสอบ  การปฏิบัติงานตามเจตจํานงท้ังตอเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน และสาธารณชนภายนอก
หนวยงาน เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม  และความโปรงใสในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุด
จอก อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน   

จึงประกาศเพ่ือใหทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  12  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕61 

 

 

   (นายสมศักดิ์  เสาทองหลาง) 

      นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

 

 

  



 

๔๑ 

 

คํากลาวแสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต เสริมสรางคณุธรรม  

และความโปรงใสในการบริหารราชการของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

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

     

ขาพเจา นายสมศักดิ์  เสาทองหลาง ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ขอ

แสดงเจตจํานงตอสาธารณชน ประชาชนท่ัวไป ผูนําทองท่ี สมาชิกสภาทองถ่ิน กลุมองคกร พนักงาน

สวนตําบล  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ทุกทานวา ขาพเจาจะปฏิบัติ

หนาท่ีในการบริหารราชการภายใตภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ดวยความซ่ือสัตย

สุจริต มีคุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และพรอมท่ีจะไดรับการติดตามตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานท้ังจากเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน และสาธารณชนภายนอกหนวยงาน โดยพรอมจะปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความตั้งใจ ขยันหม่ันเพียร เขมแข็ง อดทน เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตน มีจิตสํานึกท่ีดี    พรอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และปฏิบัติงานโดยยึดถือความถูกตอง

ตามระเบียบกฎหมายอยางเครงครัด และจะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ และจะยืน

หยัดตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

 

 

 

(นายสมศักดิ์  เสาทองหลาง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

 วันท่ี  12  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 
 



๔๒ 

นโยบาย มาตรการ การแสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต เสริมสรางคุณธรรม  

และความโปรงใสในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

ลงวันท่ี  12  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖1 

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

 เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล  เรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล 
และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  และยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกัน
และปราบ 
ปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  และยุทธศาสตรท่ี 4 การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จึงไดกําหนดนโยบาย มาตรการ การแสดงเจตจํานงการบริหารงาน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลกุดจอก ดังนี้ 

 1. ดานความโปรงใส 
  1.1 เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในข้ันตอนตาง ๆ ของ
หนวยงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน 
  1.2 ในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางจะตองดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความ
โปรงใส ในทุกข้ันตอนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  1.3 ใหเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานอยางชัดเจนถูกตอง และครบถวน รวมถึงการให
ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียเขาถึงขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานไดโดยสะดวกรวดเร็ว 
  1.4 เม่ือมีการรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีไมโปรงใสหรือทุจริตตอหนาท่ี
จะตองมีการสอบขอเท็จจริงใหแลวเสร็จโดยเร็ว พรอมแจงผลดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ 

 2. ดานความพรอมรับผิด 
  2.1 ในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกข้ันตอนของเจาหนาท่ีตองมีความถูกตองตาม
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตาง ๆ อยางครบถวนเครงครัด กลาหาญท่ีจะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของ
ตน 
  2.2 ตองปฏิบัติงานตามหนาท่ีอยางเต็มใจและมีประสิทธิภาพและสรางความเชื่อม่ันแกสังคม
วาจะขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 3. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  3.1 ไมมีการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูมีสวนไดเสีย หากมีการ
รองเรียนหรือชี้มูลวากระทําความผิดจะตองดําเนินการทางวินัยทันที 
  3.2 ไมใชตําแหนงหนาท่ีในการเอ้ือประโยชนตอตนเองและพวกพองของตนเองหรือผูอ่ืน 

 4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 
  4.1 ใหเจาหนาท่ีในหนวยงานมีความเขาใจกับการกระทําท่ีเปนผลประโยชนทับซอนหรือ
สามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสวนรวมได 
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  4.2 สรางวัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมท่ีไมทนตอการทุจริต จนกอเกิดวัฒนธรรมในการ 
รวมตอตานการทุจริตได ใหรางวัลกับผูตรวจพบหรือแจงเบาะแสการทุจริต 
  4.3 จัดทําแผนการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถวงดุลภายใน
หนวยงาน 
  4.4 มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษผูกระทําการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 

 5. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 
  5.1 ใหจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีชัดเจนและเปนไปตามระเบียบ
ข้ันตอน และมีระบบปองกันและตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 
  5.2 ในการบริหารงานบุคคล จะตองมีการสอนงาน แลกเปลี่ยนความรูและมอบหมายงานท่ีมี
ความเปนธรรม เทาเทียม มีการเสนอแนวความคิดท่ีแตกตางและไมเลือกปฏิบัติ 
  5.3 ใหความสําคัญแกสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยและสงเสริมในการปฏิบัติงาน 

 6. ดานการส่ือสารภายในหนวยงาน 
  หนวยงานตองจัดทําขอมูล วิธีการ การสื่อสาร เพ่ือถายทอดเก่ียวกับนโยบายท้ัง 5 ดาน           
ใหเจาหนาท่ีในหนวยงานรับทราบเพ่ือใหเกิดความตระหนักและใหความสําคัญถึงการปฏิบัติหนาท่ี มีคุณธรรม
และความโปรงใส 
 
 
  
 

(นายสมศักดิ์  เสาทองหลาง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

 วันท่ี  12  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
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มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 

 ตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีนโยบายสําคัญและเรงดวนในการปองกันและขจัดการทุจริต

และประพฤติมิชอบเพ่ือปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปอยางโปรงใสและเปนท่ีเชื่อม่ันและ

วางใจของประชาชน ซ่ึงแมท่ีผานมารัฐบาลจะไดกําหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการดําเนินการเรื่องดังกลาว

ใหเกิดผลมาอยางตอเนื่อง แตจากขอเท็จจริงท่ีปรากฏท้ังจากขอรองเรียนและผลการตรวจสอบการทุจริตใน

ระบบราชการ แสดงใหเห็นวายังคงมีความจําเปนตองใหความสําคัญกับการแกไขปญหาและการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในระบบราชการอยางจริงจังและเขมงวด เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันในกระบวนการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการยุติธรรม และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

หนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ และสรางความเชื่อม่ันและไววางใจแกประชาชน อันจะเปน

ประโยชนตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดิน และการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยประกอบกับมาตรา 42 

วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 คณะรักษาความสงบ

แหงชาติจึงกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการเพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระบบ

ราชการดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ในกรณีท่ีมีขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการหรือเจาหนาท่ีของ

รัฐ ใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน แลวรายงานผล

การพิจารณาตอหัวหนาสวนราชการและรัฐมนตรีเจาสังกัดเพ่ือรับทราบทันที และใหพิจารณาดําเนินการทาง

วินัยหรืออาญาโดยเร็วซ่ึงจะตองใหแลวเสร็จภายใน 30 วันในระหวางนี้ใหรายงานความคืบหนาในการ

ดําเนินการตอหัวหนาสวนราชการหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดเพ่ือทราบเปนระยะตามความเหมาะสม 

 กรณีท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวามีเหตุนาเชื่อถือ และเปนกรณีท่ีทําใหเกิดความเสียหายแก

ราชการหรือทําใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน แมผลการตรวจสอบยังไมอาจสรุปความผิดไดชัดเจนถึงข้ัน

ชี้มูลความผิด ใหพิจารณาปรับยายขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของไปดํารงตําแหนงอ่ืนเปนการ

ชั่วคราว เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและปองกันการกระทําท่ีอาจมีผลตอการตรวจสอบโดยเร็ว และกรณีท่ี

เปนเรื่องรายแรงหรือมีผลกระทบตอความเชื่อม่ันและไววางใจของประชาชน ใหเสนอใหมีการยายหรือโอนไป

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในอัตรากําลังชั่วคราวเปนกรณีพิเศษในสํานักนายกรัฐมนตรี และดําเนินการตาม

มาตรการท่ีกําหนดข้ึนตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 16/2558 เรื่อง มาตรการแกปญหา

เจาหนาท่ีของรัฐท่ีอยูระหวางการถูกตรวจสอบ และการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันท่ี 15 

พฤษภาคม 2558 หรือคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 68/2559 เรื่อง มาตรการแกปญหา 
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เจาหนาท่ีในหนวยงานอ่ืนของรัฐและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 

แลวแตกรณี 

 ขอ 2 ในกรณีท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวามีหลักฐานควรเชื่อวาสามารถสรุปความผิดไดชัดเจนถึง

ข้ันชี้มูลความผิด ใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการทางวินัยตอขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของ

อยางเด็ดขาดโดยเร็ว และใหรายงานหัวหนาสวนราชการและรัฐมนตรีเจาสังกัดเพ่ือทราบความคืบหนาและ

เรงรัดการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ อาจพิจารณาใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นออกจาก

ราชการไวกอนหรือออกจากตําแหนงก็ไดตามความจําเปนและเหมาะสม และในกรณีท่ีพบวามีความเก่ียวของ

กับการกระทําความผิดทางอาญาดวย ใหสงเรื่องใหหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเพ่ือพิจารณา

ดําเนินคดีโดยทันที 

 กระบวนการพิจารณาดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ ท่ีเก่ียวของ

ตามปกติ แตใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ ความสนใจของประชาชน 

และมูลคาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

 ในกรณีท่ีเปนการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือเปนความผิดทางวินัยอยางรายแรง 

แตไมถึงข้ันใหปลดออกจากราชการหรือไลออกจากราชการ ใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการปรับยายจาก

ตําแหนงเดิม และหามปรับยายกลับไปดํารงตําแหนงหนาท่ีในลักษณะเดิม หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน

ภายในเวลา 3 ป นับแตวันท่ีมีการลงโทษทางวินัย 

 ขอ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ีทําใหการปฏิบัติราชการ

เกิดความลาชาหรือไมมีประสิทธิภาพซ่ึงทําใหเกิดความเสียหายแกราชการหรือทําใหเกิดความเดือดรอนแก

ประชาชน ใหถือเปนกรณีท่ีตองพิจารณาใหมีการยายหรือโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนตามขอ 1 วรรค

สองดวย 

 ขอ 4 ใหหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของพิจารณาจัดใหมีมาตรการคุมครองพยานหรือผูใหขอมูลหรือ

เบาะแสในการตรวจสอบอยางเหมาะสม เพ่ือใหการไดขอมูลและหลักฐาน ในการดําเนินการตอผูมีสวน

เก่ียวของในการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 ในกรณีท่ีตรวจสอบพบวามีการจงใจใหขอมูลเพ่ือใสรายหรือบิดเบือนขอมูลเพ่ือใหมีการดําเนินการท่ี

เปนผลรายตอบุคคลอ่ืน ใหพิจารณาดําเนินการลงโทษบุคคลดังกลาวอยางเด็ดขาดดวย 

 ขอ 5 ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของยึดถือปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑนี้โดยเครงครัดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
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