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บทนํา (Preamble) 

  

 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา

เครื่องมือ ไดแก “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA)” ซ่ึงเปนการประเมินเชิงบวกท่ีชวยปองกันการทุจริตและสรางความ-

ตระหนักใหหนวยงานภาครัฐปฏิบัติราชการอยางโปรงใสและมีคุณธรรม สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวย-

การปองกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  โดยหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศ

จะตองดําเนินการและรับการประเมิน 

 กรุงเทพมหานครเปนหนวยงานหนึ่งท่ีอยูในเปาหมายของการประเมินดังกลาว และในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดแสดงเจตจํานงท่ีจะเขารวมการประเมินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสาํนักงาน ป.ป.ช. 

เปนผูรับผิดชอบในการประเมินตามกรอบแนวทางหรือเกณฑท่ีกําหนด โดยแบงเปน  ๕  ดัชนี  ๑๔ ตัวชี้วัด ท้ังนี้  

ในสวนของดัชนีท่ี ๔ “วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร” กรอบการประเมินไดกําหนดใหมีตัวชี้วัดท่ีจะประเมิน

ในเรื่องของการปองกันผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ท่ีหนวยงานจะตองกําหนดมาตรการ 

กลไก ระบบ หรือกรอบแนวทางในการปองกันผลประโยชนทับซอนดังกลาว 

 ดังนั้น สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดในเรื่องของการปองกันผลประโยชนทับซอนดังกลาวจึงไดรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทํากรอบ-

แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนของกรุงเทพมหานคร (Conflict of Interest Framework) สําหรับ

ใหหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครไดนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการเรื่องดังกลาวและถือปฏิบัติ ซ่ึงจะ

ชวยผลักดันใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกรุงเทพมหานครประสบผลสําเร็จ 

และทําใหการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชนเปนไปอยางมีคุณธรรมและโปรงใสมากยิ่งข้ึน สอดคลอง

กับหลักธรรมาภิบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ถึง ๒๕๖๔) 

 

 

                   สํานักงานตรวจสอบภายใน 

                   สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
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๑. หลักการและแนวคิดเร่ืองผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest)  

  เม่ือพูดถึงคําวา “ทุจริต (Corruption or Fraud)” หลายคนจะรูสึกกังวล เพราะกําลังเปน

ประเด็นท่ีท่ัวโลกใหความสนใจและกลาวถึงกันอยางกวางขวาง เนื่องจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริต

ไดกอใหเกิดความเสียหายไมเพียงแตบุคคลหรือคนกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น แตองคกรและประเทศชาติยอมไดรับ

ผลจากการกระทํานั้นดวย ไมวาทางตรงหรือทางออม  

  การทุจริตมีหลายรูปแบบ เชน การรับสินบน การยักยอกทรัพย การจัดซ้ือจัดจางท่ีไมโปรงใส-

และไมเหมาะสม การเรียกรับผลประโยชน การเบียดบังเวลาราชการไปหาประโยชนสวนตัว ฯลฯ ซ่ึงพฤติกรรม

ดังกลาวสามารถพบเห็นไดโดยตรง แตในระยะหลังการทุจริตไดพัฒนารูปแบบใหมีความซับซอนมากข้ึน บุคคล-

ท่ัวไปไมสามารถรับรูหรือเห็นการกระทําไดโดยงาย เชน การกําหนดกฎหมายหรือนโยบายท่ีเอ้ือประโยชนใหกับ

บุคคลเพียงบางกลุม การทุจริตท่ีเชื่อมโยงกับอาชญากรรม การทุจริตท่ีกระทําเปนขบวนการแบบขามแดนหรือ

ขามชาติ ฯลฯ 

  สาเหตุของการทุจริตอาจเปนไปไดหลายปจจัย เชน แรงขับเคลื่อนภายในตัวบุคคลท่ีตองการ

อยากไดหรืออยากมีสิ่งตาง ๆ  สภาพแวดลอมโดยรอบเอ้ือหรือเปดโอกาสใหกระทําการทุจริตไดโดยงาย 

(ระบบการควบคุมท่ีไมมีประสิทธิผล) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมท่ีไมเขมแข็งหรือลาสมัย การมี-

เหตุผลเขาขางตนเองท่ีทําใหไมรูสึกผิดหรือละอายตอการกระทําทุจริต ฯลฯ ซ่ึงเม่ือพิจารณาอยางละเอียด-

ถ่ีถวนจะเห็นไดวา สาเหตุของการทุจริตสวนใหญเกิดจากบุคคล ดังนั้น กลไกสําคัญท่ีจะชวยปองกันการทุจริต 

ใหมีประสิทธิผล คือ ตองเปลี่ยนแปลงระบบการคิดของคนใหสามารถแยกแยะไดวา อะไรเปนประโยชนสวนตน 

(Personal Interest) และอะไรเปนประโยชนของสวนรวม (Public Interest) เม่ือใดก็ตามท่ีบุคคลสามารถ

แยกแยะหรือจําแนกผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ดังกลาวได โอกาสท่ีจะกระทําการทุจริต

อาจจะลดลง  

  ถาเปนเชนนั้น ผลประโยชนทับซอนคืออะไร? สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม-

การทุจริตแหงชาติ (๒๕๖๐) ไดอธิบายวา เปนการกระทําท่ีเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือประโยชน

ของสวนรวม แตตนเองกลับเขาไปมีสวนไดสวนเสียหรือมีผลประโยชนกับการกระทําดังกลาว หรือเอ้ือผลประโยชน

ใหกับพวกพอง ซ่ึงทําใหการใชอํานาจหนาท่ีนั้นเปนไปโดยไมสุจริตและกอใหเกิดผลเสียตอรัฐ ในขณะท่ีสํานักงาน- 

ก.พ. (อางในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, ไมปรากฏปท่ีพิมพ) ไดใหความหมายไววา ผลประโยชนทับซอนเปน

สถานการณหรือการกระทําของบุคคลท่ีมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใจ

หรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว เจตนาหรือไมเจตนา หรือ

บางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทาง

จริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนสวนรวม) แตกลับตัดสินใจเพ่ือ

พวกพองหรือตนเอง นอกจากนี้ Deutche Bank (ไมปรากฏปท่ีพิมพ) ยังใหความหมายเพ่ิมเติมวา ผลประโยชน-

ทับซอนไมเพียงแตจะเกิดข้ึนกับตัวของเจาหนาท่ีหรือเจาหนาท่ีกับคูคาเทานั้น แตอาจรวมถึงเจาหนาท่ีกับลูกคา 

(ผูมารับบริการ) หรือเจาหนาท่ีกับองคกรท่ีตนเองสังกัดอยูดวย ซ่ึงก็คือ ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมนั่นเอง    

3 
 



  จากความหมายหรือคําอธิบายดังกลาวจะเห็นไดวา การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคล

กับผลประโยชนสวนรวมเปนรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ซ่ึงขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม 

และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) โดยสวนใหญมักจะเก่ียวของกับเจาหนาท่ีของรัฐ 

เนื่องจากวัตถุประสงคหลักของการปฏิบัติงาน คือ ใหบริการประชาชนหรือทําเพ่ือสาธารณประโยชน ฉะนั้น 

งานใดท่ีทําแลวมีประโยชนสวนบุคคลของตนเองเขามาเก่ียวของดวย งานนั้นยอมมีความเสี่ยงท่ีจะเขาขายการ-

กระทําท่ีเรียกวาผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม 

และหากเจาหนาท่ีไมสามารถจําแนกผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมออกจากกันไดอยางชัดเจน 

โอกาสท่ีจะกระทําการทุจริตท่ีเกิดจากผลประโยชนทับซอนจึงมีความเปนไปไดสูง ดังนั้น การจําแนกผลประโยชน

สวนตนออกจากผลประโยชนสวนรวมจึงมีความสําคัญและคลายกันกับการปฏิบัติตามกฎศีลธรรมหรือจริยธรรม

ของสังคมท่ีบุคคลไมควรละเมิดหรือฝาฝน การกระทําเพ่ือประโยชนสวนรวม หากจะเปรียบเทียบกับหลักธรรม 

ก็เหมือนกับการปฏิบัติตามกฎหรือศีลธรรมอันดี ในขณะท่ีประโยชนสวนบุคคลเปรียบเสมือนกิเลสท่ีคอยยั่วยวน 

เม่ือใดก็ตามท่ีบุคคลเห็นวาประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวมมีความทับซอนหรือใกลเคียงกันมากจนแทบจะ

แยกจากกันไมออก และคิดวาตนเองไดรับผลประโยชนเพียงเล็กนอยเทานั้นคงจะไมเปนไร ในขณะท่ีสวนรวมไมได

เสียประโยชนหรือไดรับผลกระทบจากการท่ีตนเองไดรับผลประโยชนดังกลาวนั้นเทาใดนัก กรณีเชนนี้ บุคคล

มีโอกาสท่ีจะตัดสินใจละเมิดกฎศีลธรรมหรือจริยธรรมโดยเห็นผลประโยชนสวนตน (กิเลส) สําคัญกวาประโยชน-

สวนรวม (กฎศีลธรรม) ไดโดยงาย และมีแนวโนมท่ีจะกระทําการทุจริตตอไป ซ่ึงคงตองยอมรับวา สภาพความ-

เปนจริงของสังคมในปจจุบัน สถานการณในลักษณะดังกลาวมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนไดบอย และสังคมก็ไมไดลงโทษ

หรือกระทําการใด ๆ อยางจริงจังกับผูท่ีกระทําการทุจริตหรือไดรับผลประโยชนเล็กนอยดังกลาว จนกลายเปน

เรื่องปกติท่ีใครก็ทํา ดังนั้น การสงเสริมศีลธรรมใหบุคคลรูจักแยกแยะและยับยั้งชั่งใจท่ีจะกระทําการใด ๆ 

เพ่ือประโยชนของตนเองมากกวาสวนรวม จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองปลูกฝงใหเกิดข้ึนในสังคม เพ่ือปองกันการ-

ทุจริตอยางยั่งยืน 

 

๒.  รูปแบบของการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม 

  การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมไมไดเกิดข้ึนเฉพาะ-

กรณีท่ีเปนเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีไมไดอยูในรูปของเงินและทรัพยสินดวย 

เชน การไดงานทําจากการฝากฝงกับคนรูจัก การไมถูกลงโทษหรือลดโทษเพราะเปนพวกเดียวกัน ฯลฯ โดยท่ัวไป 

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมหรือภาวะท่ีเปนผลประโยชนทับซอนนั้น 

อาจเกิดข้ึนไดในหลายรูปแบบ ไดแก 

  ๑. การรับผลประโยชนตาง ๆ จากผูท่ีเก่ียวของ คําวา ผลประโยชน ในท่ีนี้อาจหมายถึง

ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ บริการ หรือสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีมีมูลคา) ซ่ึงขาราชการและเจาหนาท่ี-

ภาครัฐใหและหรือไดรับนอกเหนือจากเงินเดือน รายได และผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ 

ตัวอยางเชน การรับเงินหรือของขวัญจากบริษัทท่ีเปนคูคาหรือผูรับจาง การท่ีบริษัทคูคาหรือผูรับจางสนับสนุน

คาเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศใหกับผูบริหารและหรือเจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐ การไดรับของแถม 
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สวนลด หรือผลประโยชนอ่ืนใดเปนการตอบแทนใหกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง การท่ีเจาหนาท่ี-

ของรัฐไดรับเชิญใหไปเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางานในบริษัทเอกชนท่ีมีผลตอการเอ้ือประโยชนใหบริษัท

ดังกลาวไดรับงานจากภาครัฐ ฯลฯ โดยสวนใหญการรับผลประโยชนดังกลาวจะมีผลตอการตัดสินใจของ

เจาหนาท่ีภาครัฐ ซ่ึงจะทําใหรูสึกเอนเอียงหรือเอ้ือประโยชนใหกับผูท่ีใหของขวัญหรือผลประโยชนนั้น 

  ๒. การทําธุรกิจกับตนเอง (Self-dealing) หรือการเปนคูสัญญากับบริษัทของตนเอง 

เชน การใชตําแหนงหนาท่ีเพ่ือใหหนวยงานท่ีตนเองสังกัดอยูไดทําสัญญาซ้ือสินคาจากบริษัทของตนเองหรือ 

จางบริษัทของตนเองใหเปนบริษัทของหนวยงานท่ีตนเองสังกัดอยู หรือซ้ือท่ีดินของบริษัทตนเองเพ่ือสราง

สํานักงาน (Office) ของหนวยงาน หรือการท่ีผูบริหารของหนวยงานทําสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทของ

เจาหนาท่ีในหนวยงานของตนเอง ฯลฯ 

  ๓. การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงหรือหลังเกษียณ (Post-employment) เชน 

ผูบริหารหรือเจาหนาท่ีของโรงพยาบาล (แผนกยาและเวชภัณฑ) ลาออกหรือเกษียณและไปทํางานในบริษัท

จําหนายยาและเวชภัณฑ ซ่ึงอยูในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับงานท่ีเคยทํา จึงอาจจะทราบวิธี

ท่ีจะทําใหบริษัทท่ีตนเองทํางานอยูนั้นไดรับประโยชนจากโรงพยาบาลในฐานะท่ีเปนคูคา หรือการจางเจาหนาท่ี

ท่ีเกษียณแลวมาทํางานในตําแหนงเดิมท่ีเคยทําในหนวยงาน ซ่ึงอาจจะมองไดวาไมคุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับการ-

จางพนักงานคนอ่ืนท่ีอาจจะมีศักยภาพหรือความคลองตัวมากกวาหรือการกระทําดังกลาวอาจจะทําใหสงสัยไดวา

หนวยงานเจตนาท่ีจะปกปดขอมูลอะไรบางอยางไมใหคนอ่ืนรู จึงยอมจางเจาหนาท่ีคนเดิมท่ีเกษียณแลวมาทํางาน

ในตําแหนงเดิม 

  ๔. การทํางานพิเศษโดยใชเวลาราชการ (Outside employment or Moonlighting) 

เชน ผูบริหารหรือเจาหนาท่ีของหนวยงานไปจัดตั้งบริษัทเพ่ือดําเนินธุรกิจแขงขันกับหนวยงานท่ีตนเองสังกัดอยู 

หรือการรับจางเปนท่ีปรึกษาของโครงการใหกับบริษัทตาง ๆ โดยใชตําแหนงงานราชการในการสรางความ-

นาเชื่อถือวาโครงการของบริษัทดังกลาวจะไมมีปญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ในการจัดซ้ือหรือจัดจางกับหนวยงาน-

ราชการท่ีตนเองสังกัดอยู การเปนผูตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากรแตรับงานพิเศษในการเปนท่ีปรึกษาดาน

ภาษีหรือการจัดทําบัญชีใหกับบริษัทท่ีจะตองถูกกรมสรรพากรตรวจสอบ การใชเวลาและเครื่องมือของรัฐ 

ในการทํางานพิเศษท่ีไมใชอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน การนําเสนอบริการอ่ืน ๆ ใหกับผูรับบริการ ซ่ึงทําใหตนเอง

ไดรับผลประโยชน มิใชองคกร (เชน การเสนอขายประกันท่ีตนเองเปนตัวแทน ทําใหไดรับคาคอมมิชชัน) ฯลฯ 

  ๕. การรับรูขอมูลภายในหรือใชขอมูลลับในการแสวงหาประโยชนสวนตน (Inside 

Information) เชน ผูบริหารหรือเจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐทราบขอมูลวาจะมีการตัดถนนผาน 

ในบริเวณใดและผูบริหารหรือเจาหนาท่ีดังกลาวไดไปซ้ือท่ีดินในบริเวณนั้นเพ่ือเก็งกําไร หรือนําขอมูลดังกลาว

ไปบอกใหกับบริษัทหรือธุรกิจตาง ๆ ท่ีเปนพวกพองหรือเครือญาติ เพ่ือท่ีจะหาประโยชนใหกับตนเองและ

เอ้ือประโยชนใหกับกลุมบุคคลดังกลาว 

  ๖. การใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว เชน การนําเครื่องใชสํานักงาน

หรือวัสดุสํานักงานกลับไปใชท่ีบานหรือใชในงานสวนตัว การนํารถยนตราชการไปใชสวนตัว ฯลฯ ซ่ึงทําให

หนวยงานหรือราชการตองเสียประโยชน 
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  ๗. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนทางการเมืองหรือการใชอํานาจ-

หนาท่ีเพ่ือประโยชนของฝายใดฝายหนึ่งท่ีไมเปนธรรม (Pork-barreling) เชน การท่ีรัฐมนตรีหรือผูบริหาร

ของหนวยงานภาครัฐอนุมัติโครงการสาธารณูปโภคตาง ๆ ใหไปอยูในจังหวัดหรือพ้ืนท่ีท่ีเปนบานเกิดของตนเอง

หรือเครือญาติ ซ่ึงทําใหบุคคลเหลานั้นไดรับประโยชนจากโครงการดังกลาว 

  ๘. การใชตําแหนงหนาท่ีเพ่ือแสวงหาประโยชนใหกับเครือญาติหรือพวกพอง เชน 

ผูบริหารหรือเจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐใชอํานาจหนาท่ีของตนเองในการกําหนดใหหนวยงานทําสัญญา

กับบริษัทของญาติพ่ีนองหรือพวกพอง เจาหนาท่ีตํารวจแกไขขอหาในบันทึกการจับกุมเพ่ือชวยเหลือผูตองหา

ท่ีเปนญาติของตนเอง การลัดคิวใหกับคนรูจัก ฯลฯ 

  ๙. การใชตําแหนงหนาท่ีเพ่ือแสวงหาประโยชนจากองคกร เชน ผูบริหารหรือเจาหนาท่ี

เรียกรองสิทธิใด ๆ จากองคกร เชน ผลตอบแทน สวัสดิการ ฯลฯ แตมีเจตนาแอบแฝง ไมไดกระทําเพ่ือประโยชน

ของเจาหนาท่ีโดยสวนรวม ผลประโยชนสวนใหญเกิดข้ึนกับตนเองหรือพวกพองหรือบุคคลเพียงบางกลุมในองคกร

เทานั้น  

  ๑๐. การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาท่ีรัฐ เชน นักการเมืองหรือ

ผูบริหารใชตําแหนงหนาท่ีขมขูผูใตบังคับบัญชาใหจัดซ้ือจัดจางกับบริษัทท่ีเปนเครือญาติของตนเองหรือ

พวกพอง การใชอํานาจไมใหเจาหนาท่ีตรวจสอบบริษัทท่ีเปนของเครือญาติหรือพวกพอง ฯลฯ 

 

๓.  ปจจัยที่ทําใหเกิดผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันของผลประโยชน 

  จากความหมายของคําวา “ผลประโยชนทับซอน” หรือการขัดกันระหวางผลประโยชน-

สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม จะเห็นไดวา สาเหตุหลักของการเกิดกรณีดังกลาว คือ บุคคลไมสามารถ

จําแนกหรือแยกแยะผลประโยชนสวนตนจากผลประโยชนสวนรวมไดอยางเด็ดขาด ซ่ึงอาจเปนเพราะเหตุผล

ดังตอไปนี้ 

  ๓.๑ วัฒนธรรมหรือความเชื่อของสังคมท่ีถูกหลอหลอมหรือสั่งสมมาตั้งแตอดีต ใครเคยทํา

อยางไรกันมา คนสวนใหญก็ทําตามนั้น แมวาอาจจะไมมีเหตุผลหรือไมถูกตองก็ตาม เชน ความเชื่อเรื่องศักดินา

หรือฐานันดรท่ีขาราชการตองเปนผูมีอํานาจเหนือกวาพอคาประชาชน เม่ือขาราชการไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีใด

จะตองไดรับการดูแลเปนพิเศษจากชาวบานหรือประชาชน การนิยมมอบของขวัญ ของฝาก หรือเครื่อง-

บรรณาการตาง ๆ ใหกับผูท่ีมียศถาบรรดาศักดิ์ เพ่ือแลกกับความคุมครองหรือการอํานวยความสะดวกในการ-

ใชบริการ ซ่ึงโดยสวนใหญมักจะไมเปนธรรม เม่ือเปนเชนนี้ ขาราชการบางคนจึงมักท่ีจะรับของขวัญและ

ของฝากจากประชาชน เพราะคิดวา คนสมัยกอนและคนอ่ืน ๆ ท่ัวไปเขาก็ทํากัน 

  ๓.๒ สังคมแบบอุปถัมภเก้ือกูล ไมไดยึดถือหลักการ ระบบ กฎเกณฑ และความถูกตองเปน-

สําคัญ การดําเนินงานตาง ๆ จึงมีความยืดหยุนเพ่ือเหตุผลสําหรับคนบางคนหรือคนบางกลุมไดเสมอ เพ่ือ

ชวยเหลือกัน และเม่ือมีผูใดใหการชวยเหลือ ผูรับจะตอบแทนดวยการกระทําหรือใหผลประโยชนอยางใด-

อยางหนึ่งเปนการทดแทน บุคคลท่ีอยูในสังคมท่ีมีลักษณะดังกลาวจึงมีความโนมเอียงท่ีจะกระทําการทุจริตหรือ

เลือกผลประโยชนสวนตนหรือพวกพองมากกวาสาธารณประโยชน 
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  ๓.๓ แรงกดดันสวนตัว เชน รายไดไมพอใชจาย ภาระหนี้สินจํานวนมาก การไดรับมอบหมาย

ใหดําเนินการตามตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีทาทายความสามารถอยางมาก ฯลฯ สถานการณดังกลาวอาจทําให

บุคคลตัดสินใจเลือกผลประโยชนสวนตัวมากกวาผลประโยชนสวนรวม  

  ๓.๔ ขาดการควบคุมท่ีมีประสิทธิผล เชน กฎหมายท่ียอหยอน ระบบการตรวจสอบท่ีไมเขมแข็ง  

การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูบริหารหรือเจาหนาท่ีบางคนมากเกินไป ฯลฯ เนื่องจากความคุนเคย ความ-

ไววางใจ ความเกรงใจ และความสัมพันธสวนบุคคล จึงทําใหลดความสําคัญหรือความเขมขนของระบบการ-

ควบคุมท่ีกําหนดไว เม่ือการควบคุมไมดี โอกาสท่ีบุคคลจะตัดสินใจกระทําการทุจริตโดยเลือกก็จะงายข้ึน 

  ๓.๕ การมีเหตุผลเขาขางตนเอง ขาดศีลธรรม และจุดยืนท่ีม่ันคง ซ่ึงเปนคุณลักษณะเฉพาะ

ของแตละบุคคลท่ีไดรับการหลอหลอมมาจากครอบครัวและสภาพแวดลอมท่ีเติบโตมา บุคคลท่ีมีลักษณะดังกลาว

มีโอกาสท่ีจะโนมเอียงเลือกผลประโยชนสวนตนมากกวาผลประโยชนของสวนรวม 

  ๓.๖ ผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมมีความใกลเคียงหรือไมแตกตางกันมาก 

ซ่ึงสวนใหญมักจะเปนเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ บุคคลจึงมีแนวโนมท่ีจะเลือกทําเพ่ือผลประโยชนของตนเองมากกวา

สวนรวม เพราะคิดวาผลประโยชนท่ีตนเองไดรับนั้นนอยมาก และสวนรวมไมไดรับผลกระทบมากนักจากการท่ี

ตนเองไดรับประโยชนดังกลาว 

  ๓.๗ การมีบทลงโทษท่ีไมรุนแรงและไมจริงจังสําหรับผูกระทําการทุจริต ท้ังท่ีเปนตัวบทกฎหมาย

และมาตรการจากสังคม ดังนั้น ผูกระทําการทุจริตจึงตัดสินใจเลือกผลประโยชนสาํหรับตนเองมากกวา

ผลประโยชนของสวนรวม เพราะถึงจะถูกจับไดก็ไมไดมีบทลงโทษ  

 

๔.  แนวทางในการปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร      

  จากปจจัยท่ีทําใหเกิดผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวมดังกลาว องคกรหรือผูบริหารอาจกําหนดแนวทางพ้ืนฐานในการปองกันการเกิด 

ผลประโยชนทับซอนไดดังนี้ 

  ๔.๑ สรางวัฒนธรรมองคกรแบบใหมท่ีมุงเนนการดําเนินงานท่ีสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได 

และมุงประโยชนของสาธารณะเปนสําคัญ โดยผูบริหารและเจาหนาท่ีของรัฐ ตลอดจนคูสมรสจะตองตระหนัก

เสมอวา ตนเองมีความตั้งใจเขามาทํางานเพ่ือรัฐและประโยชนของสวนรวม ดังนั้น ไมวาจะเปนกอนเขารับ

ตําแหนง ระหวางดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ี และหลังจากพนตําแหนง ผูบริหารหรือเจาหนาท่ีของรัฐ

รายดังกลาวจะตองเปดเผยขอมูลของตนเองเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีมีอยูในปจจุบันหรืออาจจะเกิดข้ึน 

ในอนาคต เชน ตนเองมีญาติหรือพ่ีนองท่ีมีกิจการ ซ่ึงสามารถท่ีจะเขามาทําธุรกรรมกับองคกรได หรือตนเอง

ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการใดบางท้ังภายในและภายนอกองคกร ฯลฯ ซ่ึงขอมูลดังกลาวแสดงถึงความ-

จริงใจท่ีจะเปดเผยขอมูลและเสมือนเปนพันธสัญญาวา พรอมท่ีจะปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส 

ตรวจสอบได ยึดถือประโยชนสวนรวมของประชาชนเปนสําคัญ ไมถือประโยชนสวนตน ประพฤติตนเปน

ตัวอยางท่ีดี และทําตามหลักการหรือระบบงานท่ีองคกรกําหนดไว หากปฏิบัติไดเชนนั้น ผูบริหารหรือเจาหนาท่ี

รายดังกลาวสมควรท่ีจะไดรับการชื่นชมและยกยอง เพ่ือใหเปนแบบอยางท่ีดีแกเจาหนาท่ีคนอ่ืนในการปฏิบัติตาม 
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สวนเจาหนาท่ีคนใดท่ีกระทําการทุจริต (พบเห็นหลักฐานอยางชัดเจน) องคกรก็ควรลงโทษอยางจริงจังเพ่ือเปนการ-

ปองกันหรือสรางความเกรงกลัวไมใหเจาหนาท่ีคนอ่ืนปฏิบัติตาม ในขณะเดียวกัน องคกรก็ควรกําหนดนโยบาย

หรือประกาศเจตจํานงของการตอตานการทุจริต เพ่ือใหเจาหนาท่ีในองคกรไดทราบอยางชัดเจนวาองคกรมี

นโยบายหรือทิศทางในการตอตานการทุจริตอยางชัดเจน เจาหนาท่ีไมควรปฏิบัติตนโดยเขาไปพัวพันกับการ-

กระทําทุจริต นอกจากนี้ องคกรควรเสริมสรางความรูเก่ียวกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมในแบบท่ีองคกร

คาดหวังใหเจาหนาท่ีทุกคนในองคกรไดรับทราบ เพ่ือท่ีจะกําหนดทิศทางหรือแนวทางท่ีตองการจะใหเจาหนาท่ี

ปฏิบัติตอองคกร ซ่ึงก็คือ การสรางวัฒนธรรมท่ีดีใหเกิดข้ึนในองคกรนั่นเอง  

  ๔.๒ ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชากํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางใกลชิดและ

สังเกตพฤติกรรมตาง ๆ หากพบวา มีความผิดปกติเกิดข้ึน เชน มีภาวะเครียดหรือแรงกดดันท่ีเกิดจากการทํางาน

หรือเรื่องสวนตัว การใชจายเงินอยางฟุมเฟอยเกินกวามาตรฐานของรายได การปกปดขอมูลหรือเอกสาร

บางอยาง ฯลฯ ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาจะไดหาทางปองกันความเสี่ยงดานการทุจริตไดทันที กอนท่ี

ความเสียหายจะเกิดข้ึนอยางรุนแรงจนไมสามารถแกไขได 

  ๔.๓ กําหนดมาตรฐานทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Code of Ethics) ใหเจาหนาท่ี 

ในแตละตาํแหนงไดทราบวา สิ่งใดควรทําและสิ่งใดท่ีไมควรทํา ซ่ึงรวมถึงกรณีของผลประโยชนทับซอน 

และผูบริหารจะตองประเมินความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาวเปนระยะ เพ่ือใหม่ันใจวา 

เจาหนาท่ีทุกคนในองคกรสามารถดําเนินการตามมาตรฐานดังกลาวไดอยางครบถวนและเปนรูปธรรม 

  ๔.๔ จัดชองทางใหเจาหนาท่ีในองคกรและประชาชนสามารถเปดเผยขอเท็จจริงเก่ียวกับ

พฤติกรรมของคนในองคกรท่ีเขาขายการทุจริต โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของผลประโยชนทับซอน ท้ังนี้ 

องคกรจะตองกําหนดนโยบายคุมครองผูท่ีเปดเผยขอมูลดังกลาว (Whistleblower Policy) เพ่ือไมใหบุคคล

เหลานั้นไดรับผลกระทบจากการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกองคกร นอกจากนี้ องคกรควรสงเสริมให

ภาคประชาสังคมมีความเขมแข็งมากข้ึนดวย เพ่ือกระตุนใหเกิดการตรวจสอบจากทุกภาคสวน และท่ีสําคัญท่ีสุด 

คือ เม่ือพบกรณีของการทุจริตท่ีเกิดจากผลประโยชนทับซอนแลว การพิจารณาแนวทางหรือวิธีการจัดการ

กับกรณีดังกลาว รวมถึงบทลงโทษ ควรเปนธรรมหรือยุติธรรมกับทุก ๆ ฝาย   

  ๔.๕ นําแนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาประยุกตใชในองคกร 

เพ่ือใหทราบโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตและผลกระทบในแงมุมตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน

จากความเสี่ยงดังกลาว เพ่ือหาแนวทางในการปองกัน ควบคุม หรือจัดการความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผล   

 

๕.  การบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตของกรุงเทพมหานคร 

  กรุงเทพมหานครไดนําแนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) 

ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ฉบับป 

ค.ศ. ๒๐๑๔ มาประยุกตใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององคกร ซ่ึงมีองคประกอบหลัก  

๘ ประการ ไดแก  
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  ๑. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) 

  ๒. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) 

  ๓. การบงชี้เหตุการณ (Event Identification) 

  ๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

  ๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

  ๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

  ๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 

  ๘. การติดตามผล (Monitoring) 
 

  องคประกอบท้ัง ๘ ประการดังกลาว เม่ือนํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับกระบวนการหรือ

ข้ันตอนของการบริหารความเสี่ยง จะพบวา มี ๔ ข้ันตอนหลักท่ีจะตองดําเนินการ คือ การคนหาและระบุ-

เหตุการณความเสี่ยง การวิเคราะหหรือประเมินความเสี่ยง การควบคุมหรือจัดการความเสี่ยง และการติดตามผล  

  สําหรับกรุงเทพมหานคร โครงสรางของการบริหารความเสี่ยงแบงเปน ๒ ระดับ ไดแก การ-

บริหารความเสี่ยงระดับองคกร และการบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนองคกร

ขนาดใหญท่ีมีภารกิจหลากหลายและมีหนวยงานในสังกัดจํานวนมาก ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดใหหนวยงาน

แตละแหงมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของตนเองและมีผูรับผิดชอบงานดานการบริหารความเสี่ยง 

(Risk Coordinator) ของหนวยงานอยางชัดเจน เพ่ือทําหนาท่ีในการประสานและบริหารความเสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนในขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยงาน โดยดําเนินการตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง- 

ระดับกรุงเทพมหานครกําหนด 
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  - การบริหารความเส่ียงระดับองคกร ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ-

กรุงเทพมหานคร (Risk Management Committee) ซ่ึงแตงตั้งโดยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และ 

มีปลัดกรุงเทพมหานคร เปนประธาน รองปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหนาผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 

หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 

ผูอํานวยการสํานักการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการ โดยมีผูอํานวยการ-

สํานักงานตรวจสอบภายใน เปนกรรมการและเลขานุการ และหัวหนากลุมพัฒนางานตรวจสอบภายใน เปน

ผูชวยเลขานุการ นอกจากนี้ยังมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก จํานวน ๕ คน ซ่ึงเปนผูท่ีมี

ความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารความเสี่ยง มารวมใหความเห็นและขอเสนอแนะ 

ท่ีเปนประโยชนตอการบริหารความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร ปจจุบัน ความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการบริหาร-

ความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานครใหความสนใจ คือ ความเสี่ยงท่ีคาดวาจะสงผลกระทบตอเมืองและการ-

บริหารจัดการในภาพรวมขององคกร ดังตาราง 
 

การบริหารความเส่ียงระดับกรุงเทพมหานคร 

ความเส่ียงดานภัยพิบัติ (Disaster Risks) ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risks) 

๑. อุทกภัย ๑. เศรษฐกิจ 

๒. อัคคีภัย ๒. เทคโนโลยี 

๓. แผนดินไหว ๓. การบริหารงานบุคคล 

๔. โรคระบาด ๔. การทุจริต 

๕. สิ่งแวดลอม  

๖. ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

๗. การกอการราย  

๘. ความขัดแยงของคนในชาติ  

๙. การเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรศาสตร  

 

  ความเสี่ยงดานภัยพิบัติและความเสี่ยงดานการดําเนินงานดังกลาว คณะกรรมการบริหาร-

ความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานครไดพิจารณาจากภารกิจตาง ๆ ท่ีกรุงเทพมหานครรับผิดชอบและเหตุการณท่ี

คาดวาจะเกิดข้ึนกับกรุงเทพมหานครในอนาคต เพ่ือจัดทําเปน “ทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร 

(BMA Risk Register)” หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ ไดเปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ สงผูแทนเขารวมสัมมนา

เพ่ือคนหาเหตุการณความเสี่ยงในแตละหัวขอ ปจจัยเสี่ยง ประเมินหรือวิเคราะหความเสี่ยง ระบุการควบคุมท่ีมี

หรือเก่ียวของกับความเสี่ยง และกําหนดแผนการจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

  สําหรับความเสี่ยงดานการทุจริต ผลจากการสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผูแทนของหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยงดังกลาว พบวา เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตของกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 

๑๐ เรื่อง ดังนี้ 
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เหตุการณความเส่ียงดานการทุจริตของกรุงเทพมหานคร 

๑. การจัดซ้ือจัดจางท่ีไมถูกตอง ไมเหมาะสม และเขาขายการทุจริต 

๒. การเรียกรับผลประโยชน เชน การอนุมัติ อนุญาต การออกเอกสารตาง ๆ ของทางราชการ ฯลฯ 

๓. การยักยอกเงิน เชน การเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ภาษีประเภทตาง ๆ  

    การใชใบเสร็จปลอม ฯลฯ 

๔. การใชทรัพยสินของทางราชการอยางไมเหมาะสม เชน นําไปใชสวนตัว สํารองหองพักของ 

    โรงพยาบาลใหกับญาติและคนรูจัก ฯลฯ 

๕. การเบียดบังเวลาราชการ 

๖. การจัดการฝกอบรม การฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานท่ีปฏิบัติไมเหมาะสมและไมถูกตอง 

๗. การจายเงินตาง ๆ เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการ ฯลฯ ไมถูกตองและไมเหมาะสม 

๘. งานตามนโยบายท่ีหนวยงานนํามาปฏิบัติอยางไมถูกตอง ไมเหมาะสม และอาจจะเปนกรณีทุจริต 

๙. การเบิกคาอาหารทําการนอกเวลาอยางไมถูกตองและไมเหมาะสม เชน ขอเบิกแตไมไดมา 

    ปฏิบัติงานจริง การลงชื่อแทนกัน ฯลฯ 

๑๐. การแตงตั้งโยกยายขาราชการอยางไมเปนธรรม ไมถูกตอง ไมเหมาะสม และใชระบบอุปถัมภ 

  

  ในจํานวนเหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตดังกลาวจะเห็นไดวา มีความเสี่ยงท่ีเก่ียวของ

กับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนทับซอนดวย เชน 

การเรียกรับผลประโยชน การใชทรัพยสินของทางราชการอยางไมเหมาะสม การเบียดบังเวลาราชการ การ-

จัดซ้ือจัดจางท่ีไมถูกตองและไมเหมาะสม ฯลฯ ซ่ึงหนวยงานตาง ๆ จะตองนําขอมูลในทะเบียนความเสี่ยง

ดังกลาวไปใชในการวางแผนการจัดการ ควบคุม หรือปองกันความเสี่ยงดานการทุจริตในระดับหนวยงานตอไป  

  - การบริหารความเส่ียงระดับหนวยงาน เปนกลไกของการนํานโยบายและแนวทางการ-

บริหารความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานครกําหนดไว ไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ 

อยางเปนรูปธรรม โดยหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ไมวาจะเปนสํานัก สํานักงาน สวนราชการ- 

ในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร และสํานักงานเขต ตองจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ-

หนวยงาน โดยมีองคประกอบ คือ หัวหนาหนวยงาน เปนประธานคณะกรรมการ หัวหนาสวนราชการ- 

ทุกแหงของหนวยงาน เปนกรรมการ และมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบงานดานการบริหารความเสี่ยงของ-

หนวยงาน (Risk Coordinator) จํานวนอยางนอย ๒ คน ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ-

หนวยงานจึงมีบทบาทเปนผูปฏิบัติตามนโยบายและกรอบแนวทางท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ-

กรุงเทพมหานครกําหนด โดยทุกภาคสวนในหนวยงานจะตองรวมกันบริหารความเสี่ยง และในบางกรณี 

หนวยงานอาจจะมีโอกาสไดเขาไปมีสวนรวมในการระบุรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยง

ระดับองคกรในฐานะผูปฏิบัติดวย (เชน การคนหาและระบุความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงของ

กรุงเทพมหานคร) อยางไรก็ตาม การท่ีจะทําใหการบริหารความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครประสบผลสําเร็จ 
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คณะกรรมการฯ ท้ัง ๒ ระดับจําเปนตองเชื่อมโยงและประสานงานกันอยางใกลชิด โดยคณะกรรมการ-

บริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานครเปนผูกําหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการดําเนินงานดานการ-

บริหารความเสี่ยง  ใหความรูและคําแนะนําเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาความเสี่ยงในระดับ

องคกร เพ่ือจัดทําเปนทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร สาํหรับใหหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด-

กรุงเทพมหานครไดนําไปปฏิบัติหรือบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเก่ียวของใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

ตลอดจนรายงานการบริหารความเสี่ยงใหคณะกรรมการฯ ทราบเปนระยะ  

     สํานักงานตรวจสอบภายในในฐานะท่ีเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความ-

เสี่ยงระดับกรุงเทพมหานครไดพยายามผลักดันใหเกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององคกรอยางเปน

รูปธรรม จึงกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนตัวชี้วัดหนึ่งในกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ-

ประจําปของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ตัวชี้วัด ๔ มิติ) นอกเหนือจากการจัดทํารายงานการควบคุม-

ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

เชน การกําหนดตัวชี้วัดท่ี ๒.๓ (มิติท่ี ๒) ใหหนวยงานบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ (Strategic Risk 

Management) โดยคนหาความเสี่ยงของมาตรการ ตัวชี้วัด โครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ-

ประจําปของหนวยงาน เพ่ือใหหนวยงานดําเนินการตามแผนกลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ และกิจกรรมท่ีกําหนดไว

ในแผนปฏิบัติราชการประจําปใหประสบผลสาํเร็จ การกําหนดตัวชี้วัดท่ี ๔.๑ (มิติท่ี ๔) รอยละความสําเร็จ-

ของการดําเนินการตามมาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของหนวยงาน ซ่ึงกําหนดใหหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครนําความเสี่ยงดานการทุจริตในทะเบียนความเสี่ยง

ของกรุงเทพมหานครไปคนหาสาเหตุของความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และกําหนดแผนในการควบคุมหรือ

ปองกันความเสี่ยงดานดังกลาว ตลอดจนติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง  ฯลฯ ซ่ึงเปนการดําเนินการ

ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครท่ีประกอบดวย ๔  ข้ันตอนหลัก คือ การคนหาความ-

เสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล 

  - การคนหาความเส่ียง (Risk Identification) ถือไดวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญมากใน

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเปนการคนหา ระบุ และบงชี้เหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนและสงผล-

กระทบหรือความเสียหายตอการปฏิบัติงานท่ีทําใหไมบรรลวุัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด โดยหนวยงาน

จะใชวิธีการตาง ๆ ในการคนหาความเสี่ยง เชน การประชุมระดมสมอง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณ 

การใชแบบสอบถาม การพิจารณาขอผิดพลาดหรือขอบกพรองตาง ๆ ท่ีเคยเกิดข้ึนในหนวยงาน การพิจารณา

ผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ฯลฯ สําหรับความเสี่ยงดานการ-

ทุจริต หนวยงานอาจจะคนหาดวยวิธีการตาง ๆ ดังกลาวไดเชนกัน แตสิ่งท่ีสําคัญ คือ หนวยงานควรคนหา

ความเสี่ยงและสาเหตุท่ีแทจริงของความเสี่ยง (Root Cause) เพ่ือใหสามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางมี

ประสิทธิผลหรือตรงเปามากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงดานการทุจริตในหนวยงาน 

ซ่ึงมีผลตอภาพลักษณขององคกรและความเสียหายในรูปของเงินและทรัพยสินท่ีหนวยงานตองสูญเสีย 
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  - การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เปนข้ันตอนท่ีจะดําเนินการหลังจากคนหา

ความเสี่ยง โดยเจาของงานหรือเจาของความเสี่ยงจะใชวิจารณญาณอยางเปนระบบเพ่ือวิเคราะหระดับของ

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพ่ือใหทราบระดับ

ของความเสี่ยง (Degree of Risk) ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพิจารณาเลือกจัดการความเสี่ยงเพียงบางตัว 

เนื่องจากหนวยงานมีทรัพยากรจํากัด จึงไมสามารถจัดการความเสี่ยงไดท้ังหมด 

  - การจัดการความเส่ียง (Risk Response) เปนการกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม

และสอดคลองกับความเสี่ยง เพ่ือท่ีจะพยายามลดระดับของความเสี่ยงใหลงสูระดับท่ียอมรับได (Risk Appetite) 

ซ่ึงเนนการจัดการแบบปองกัน (Preventive Measure) มากกวาการแกไข เพ่ือไหไดรับผลกระทบนอยท่ีสุด  

  - การติดตามประเมินผล (Monitoring) เปนการพิจารณาขอเท็จจริงและบริบทโดยรวมวา 

หนวยงานมีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลหรือไม ตามแนวทาง 

ท่ีกําหนดไวในแผนการจัดการความเสี่ยง หากไมเปนไปตามลักษณะดังกลาว หนวยงานจะไดพัฒนาหรือปรับปรุง

วิธีการจัดการความเสี่ยงใหดียิ่งข้ึนตอไป 

  สําหรับการประเมินความเสี่ยง องคกรจําเปนตองกําหนดเกณฑมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมิน 

ไดแก ระดับของโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ซ่ึงอาจจะแตกตางกันไดตามบริบทและความเหมาะสมของแตละองคกร 

สําหรับกรุงเทพมหานครระดับของโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact)  และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แบงเปน ๕ ระดับ (๕ คะแนน) ไดแก สูงมาก  สูง  

ปานกลาง นอย และนอยมาก ท้ังนี้ เกณฑการประเมินระดับของโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบดังกลาว สามารถ

กําหนดไดท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองคกรท่ีมีความพรอมดานขอมูล

สถิติ ตัวเลข หรือจํานวนเงิน เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะห อยางไรก็ตาม สําหรับองคกรท่ีไมมีขอมูลสถิติ ตัวเลข 

หรือจํานวนเงิน สามารถกําหนดเกณฑใหเปนแบบเชิงคุณภาพได 

  - การวิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณในอดีต 

ปจจุบัน หรือโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงในอนาคต โดยกําหนดเกณฑมาตรฐานเปน ๕ ระดับ (คะแนน ๕ คะแนน) 

ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก ตามลําดับ 
 

       ตัวอยางเกณฑของโอกาสท่ีจะเกิดแบบเชิงปริมาณ  

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

๑ สูงมาก ๑ เดือนตอครั้งหรือมากกวา หรือมีความนาจะเปนท่ีจะเกิดข้ึนมากกวา ๐.๗๕ 

๒ สูง ๑ – ๖ เดือนตอครั้ง หรือมีความนาจะเปนท่ีจะเกิดข้ึนมากกวา ๐.๕ – ๐.๗๕ 

๓ ปานกลาง ๖ เดือน – ๑ ปตอครั้ง หรือมีความนาจะเปนท่ีจะเกิดข้ึนมากกวา ๐.๒๕ – ๐.๕ 

๔ นอย ๒ – ๓ ปตอครั้ง หรือมีความนาจะเปนท่ีจะเกิดข้ึนมากกวา ๐.๐๕ – ๐.๒๕ 

๕ นอยมาก มากกวา ๓ ปตอครั้ง หรือมีความนาจะเปนท่ีจะเกิดข้ึนมากกวา ๐.๐๕  
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       ตัวอยางเกณฑของโอกาสท่ีจะเกิดแบบเชิงคุณภาพ  

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

๑ สูงมาก มีโอกาสในการเกิดทุกเดือน 

๒ สูง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูง หรือเกือบทุกเดือน 

๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 

๔ นอย มีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง 

๕ นอยมาก มีโอกาสเกิดนอยมากหรือยากมาก 

 

  - การวิเคราะหผลกระทบ (Impact) เปนการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลคา 

ความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยง ซ่ึงอาจจะแบงเปนผลกระทบท่ีเปนตัวเงิน แสดงตัวเลขของยอดเงิน

อยางชัดเจน และผลกระทบท่ีไมเปนตัวเงิน เชน ชื่อเสียงภาพลักษณ ขวัญกําลังใจ สภาพของบุคลากร ฯลฯ 

โดยกําหนดเกณฑเปน ๕ ระดับเชนเดียวกับโอกาสท่ีจะเกิด  
 

       ตัวอยางเกณฑของผลกระทบท่ีมีมูลคาเปนเงิน 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

๑ สูงมาก มากกวา ๑๐ ลานบาท 

๒ สูง มากกวา ๒.๕ แสนบาท – ๑๐ ลานบาท 

๓ ปานกลาง มากกวา ๕๐,๐๐๐ – ๒.๕ แสนบาท 

๔ นอย มากกวา ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท 

๕ นอยมาก ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

       ตัวอยางเกณฑของผลกระทบท่ีไมไดมีมูลคาเปนเงิน  

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

๑ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 

๒ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 

๓ ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีไมเหมาะสม 

๔ นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 

๕ นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 
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  - ระดับของความเสี่ยง (Degree of risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะห

โอกาสหรือความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงและผลกระทบหรือความรุนแรงของเหตุการณความเสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน โดยหลังจากองคกรวิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแลว องคกรตองนําผลการ-

วิเคราะหดังกลาวมาประเมินระดับของความเสี่ยง ซ่ึงแบงเปน ๕ ระดับ ดังนี้ 

 

 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ท้ังนี้ หนวยงานแตละแหงสามารถกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงในลักษณะตาง ๆ ไดตาม

ความเหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน เนื่องจากหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีภารกิจและขนาดของ

องคกรท่ีแตกตางกันและหลากหลาย เกณฑการประเมินจึงอาจจะมีความซับซอนและหลากหลายดวยเชนกัน 

และในกรณีท่ีหนวยงานไมมีฐานขอมูลเพียงพอสําหรับการกําหนดเกณฑการวิเคราะหหรือประเมินความเสี่ยง 

หนวยงานสามารถเปดโอกาสใหผูรับผิดชอบงานดานตาง ๆ ท่ีมีความเสี่ยงหรือผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับการ-

ปฏิบัติงานดานนั้น ๆ ท่ีมีความเสี่ยง ไดใชวิจารณญาณ (Judgment) หรือความเห็นจากผูมีประสบการณ 

ในการประเมินหรือวิเคราะหความเสี่ยงได เนื่องจากผูท่ีมีประสบการณและความเชี่ยวชาญท่ีสั่งสมมาเปน 

ระยะเวลานาน ยอมเสมือนกับการมีฐานขอมูลท่ีอยูในความทรงจํา ซ่ึงสามารถนํามาใชในการวิเคราะหหรือ

ประเมินความเสี่ยงไดใกลเคียงกับขอเท็จจริงหรือสภาพความเปนจริงในทางปฏิบัติไดเชนกัน 

 

 

 

 

   

โอกาสท่ีจะเกิด  

ความหมายของสีและเสนประ 
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๖.  สรุปมาตรการเพ่ือควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงดานการทุจริต กรณีการขัดกันระหวาง 

     ผลประโยชนสวนบุคคลกบัผลประโยชนสวนรวม หรือผลประโยชนทับซอน 

  จากทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครดานการทุจริต หนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ไดนําไปคนหา ประเมิน และวางแผนการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงดานการทุจริต ซ่ึงรวมถึงกรณีการขัดกัน

ระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนทับซอน และพบวา มีมาตรการหรือ

แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงดังกลาวท่ีหนวยงานอาจจะใชเปนแนวทางในการดําเนินการไดดังนี้ 

  ๑. การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 

เหตุการณความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 

๑. เจาหนาท่ีรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจาก

ผูรับจาง ผูมาใชบริการ หรือผูท่ีเก่ียวของ 

๑. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ไดแก 

     ๑.๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย-

การปองกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๐๓ 

     ๑.๒  ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลกัเกณฑการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 

๒๕๔๓ 

     ๑.๓  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือ

รับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

     ๑.๔  ระเบียบกรงุเทพมหานครวาดวยประมวล- 

จริยธรรมของขาราชการและลูกจางกรุงเทพมหานคร- 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒. ปฏิเสธการรับเงินสดหรือสินทรัพยคลายเงินสด 

ในทุกรูปแบบ ไมวาโอกาสใด ๆ ท้ังสิ้น สวนการรับ

ของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติ  

มูลคาของของขวัญหรือประโยชนดังกลาว เม่ือตีมูลคาแลว

ตองไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท สําหรับการรับจากแตละบุคคล

และแตละโอกาส 

๓. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามมิให 

ผูใตบังคับบัญชากระทําการใด ๆ ในการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอ่ืนใด เพ่ือปองกันความเสี่ยงอันเกิดจาก 

ผลประโยชนทับซอน 
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  ๒. การจัดซ้ือจัดจางท่ีไมถูกตอง ไมเหมาะสม และเขาขายการทุจริต (เอ้ือประโยชนใหกับ

ตนเองและพวกพอง) 

เหตุการณความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 

๑. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ-

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีผลใชบังคับ  

มีสาระสําคัญท่ีแตกตางไปจากพระราชบัญญัติเดิม 

และยังไมมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน มีความซับซอน

ยุงยาก อาจจะทําใหการจัดซ้ือจัดจางไมถูกตอง  

ไมเหมาะสม และเขาขายการทุจริต 

๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ- 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวง-

การคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ-

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการ 

ท่ีเก่ียวของ 

๒. ปฏิบัติตามคําสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๒๗๑๘/ ๒๕๖๐ 

ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอํานาจเก่ียวกับ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๓. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และ

ติดตามใหเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดาน

การจัดซ้ือจัดจางดําเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และ

แผนการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

๔. จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปของหนวยงานและ

ประกาศแผนฯ ดังกลาวใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

๕. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบงานดานการจัดซ้ือจัดจาง 

อยางชัดเจน (ทุกกระบวนการท่ีเก่ียวของ) 

๖. รายงานผลความคืบหนาของการดําเนินการให 

ผูบังคับบัญชาทราบเปนระยะ 

๗. ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยประมวล- 

จริยธรรมของขาราชการและลูกจางกรุงเทพมหานคร- 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๘. จัดทําฐานขอมูลการสืบราคากลาง เพ่ือใชเปนแนวทาง

ในการกําหนดราคากลางท่ีเปนมาตรฐาน 

๙. หมุนเวียนงานระหวางเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการ-

จัดซ้ือจัดจาง หรือมอบหมายใหมีผูปฏิบัติงานดานการ- 

จัดซ้ือจัดจางเพ่ิมมากข้ึน 

๑๐. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 
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  ๓. การเบิกคาอาหารทําการนอกเวลาอยางไมถูกตองและไมเหมาะสม 

เหตุการณความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 

๑. เจาหนาท่ีอยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ไมครบตามเวลาท่ีกําหนด ลงชื่อปฏิบัติงาน 

นอกเวลาราชการ แตไมไดปฏิบัติงานจริง มีการ- 

ลงชื่อแทนกัน หรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายให

ทําหนาท่ีควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาจัดสง 

รายชื่อผูปฏิบัติงานนอกเวลาโดยไมตรวจสอบ 

วันลาและวันฝกอบรม 

๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ- 

เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การ- 

จายเงินคาอาหารทําการนอกเวลา พ.ศ. ๒๕๒๙  

๒. จัดทําแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

๓. ผูบังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีอยางใกลชิด 

๔. จัดทําเอกสารการลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

และมีผูควบคุมการลงชื่อการปฏิบัติงานดังกลาว 

๕. สุมตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดย

หัวหนาหนวยงานหรือรองหัวหนาหนวยงาน และรายงาน

การตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

๖. จัดทําสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลา- 

ราชการใหผูบังคับบัญชาทราบทุกครั้งท่ีมีการเบิกจายเงิน

คาอาหารทําการนอกเวลา 

๗. จัดทําคําสั่งมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบควบคุมการ- 

ลงชื่อและดูแลเอกสารการลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลา-

ราชการ และรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบกอนการ- 

เบิกเงินคาอาหารทําการนอกเวลาทุกครั้ง 

๘. จัดทําแนวทางการควบคุมการเบิกจายเงินคาอาหาร-

ทําการนอกเวลา และเวียนแจงใหเจาหนาท่ีในหนวยงาน

ทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

๙. สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการ-

จัดตั้งฎีกาเบิกจายคาอาหารทําการนอกเวลา 

๑๐. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 
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  ๔. การใชทรัพยสินของทางราชการอยางไมเหมาะสม 

เหตุการณความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 

๑. การนํารถยนตสวนกลางไปใชอยางไมเหมาะสม 

(ไปใชสวนตัว) 

๑. ปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง  

รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๒. จัดทําแบบใบอนุญาตการใชรถยนตสวนกลาง (แบบ ๓) 

และแบบรายงานการใชรถ (แบบ ๔) 

๓. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ-

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

๔. ใหหัวหนาฝายหรือกลุมงานตรวจสอบใบอนุญาตการ-

ใชรถยนตสวนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใชรถ 

(แบบ ๔) ทุกวัน หากมีกรณีใชรถไมถูกตองใหรายงาน 

ผูบังคับบัญชาทันที 

๕. กําหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการ และการควบคุม

เก่ียวกับการใชรถราชการ หรือปรับปรุงคูมือการ-

ปฏิบัติงานการใชรถสวนกลางใหเปนปจจุบัน และเปนไป

ตามขอเสนอแนะของสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานัก-

ปลัดกรุงเทพมหานคร และสํานักงานการตรวจเงิน-

แผนดิน และเวียนแจงใหเจาหนาท่ีในหนวยงานทราบและ

ถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

๖. มอบหมายใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารใบอนุญาต

การใชรถยนตสวนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงาน- 

การใชรถ (แบบ ๔) กอนอนุญาตใหใชรถยนตสวนกลาง 

ทุกคันและทุกวัน และรายงานสรุปผลการใชรถราชการให

ผูบังคับบัญชาทราบทุกเดือน 

๗. กรณีท่ีมีการนํารถราชการไปใชกอนไดรับอนุญาต 

(กรณีฉุกเฉินหรือเรงดวน) ใหผูขออนุญาตใชรถยนต

รายงานผลการใชรถราชการทันทีหลังจากใชรถราชการ 

๘. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 

 

๒. การใชวัสดุสํานักงานในการปฏิบัติงานมีโอกาส

ท่ีจะนําไปใชอยางไมเหมาะสมและเพ่ือประโยชน

สวนตน 

๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอกําหนดตาง ๆ  

ท่ีเก่ียวของ 

๒. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ-

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
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เหตุการณความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 

๓. จัดฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางความรูเก่ียวกับการจัดการ

ทรัพยสินของทางราชการ  

๔. จัดทําคูมือเก่ียวกับการใชวัสดุสํานักงานและเวียนแจง

ใหเจาหนาท่ีทราบและถือปฏิบัติ 

๕. จัดทําแบบสํารวจความตองการวัสดุสํานักงาน 

กอนการจัดซ้ือทุกครั้ง 

๖. จัดทําระบบการควบคุมการใชวัสดุสํานักงานและ 

เวียนแจงเจาหนาท่ีในหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ 

๗. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 

 

๓. การใชเครื่องถายเอกสารในการปฏิบัติงาน 

มีโอกาสท่ีจะนํากระดาษของทางราชการไปใช

อยางไมเหมาะสมและใชเพ่ือประโยชนสวนตน 

๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอกําหนดตาง ๆ  

ท่ีเก่ียวของ 

๒. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ-

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

๓. จัดทําคําสั่งมอบหมายงานใหกับขาราชการเพ่ือ 

ทําหนาท่ีในการดูแลรักษาทรัพยสิน 

๔. จัดทําสมุดควบคุมการใชเครื่องถายเอกสาร โดย

มอบหมายเจาหนาท่ีควบคุมใหมีการลงชื่อผูใชเครื่องถาย-

เอกสารและจํานวนแผนท่ีถายเอกสารอยางชัดเจน 

๕. จัดกิจกรรมรณรงคเรื่องการใชทรัพยสินของทาง-

ราชการอยางเหมาะสม 

๖. กําหนดแนวทางในการใชเครื่องถายเอกสารให

เจาหนาท่ีไดรับทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน รวมท้ัง

กํากับติดตามอยางใกลชิดใหเจาหนาท่ีดําเนินการตาม

แนวทางในเรื่องดังกลาว 

 

  ๕. การจายเงินตาง ๆ ท่ีไมถูกตองและไมเหมาะสม 

เหตุการณความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 

๑. การเบิกจายเงินคาเบี้ยประชุมอาจเบิกซํ้าซอน 

หากมีการประชุมในวันและเวลาเดียวกัน 

๑. จัดทําบัญชีควบคุมการเบิกเงินคาเบี้ยประชุมรายบุคคล 

๒. จัดทําคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาท่ีตรวจสอบการเบิก-

เงินคาเบี้ยประชุมซํ้าซอน 
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เหตุการณความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 

๒. ผูเขารวมประชุมบางคนไมมีสิทธิรับเบี้ยประชุม 

แตมีการลงลายมือชื่อในรายชื่อผูเขารวมประชุม 

ซ่ึงมีโอกาสทําใหเบิกจายเบี้ยประชุมอยางไม

ถูกตองและไมเหมาะสม 

๑. จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบ

เก่ียวกับเรื่องดังกลาวอยางชัดเจน 

๒. ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ-  

พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และพระราชกฤษฎีกา

กําหนดเงินเดือน เงินเพ่ิม เงินคาเบี้ยประชุม และเงิน-

ตอบแทนอ่ืนของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

ขาราชการการเมืองอ่ืนของกรุงเทพมหานคร และ

กรรมการท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ง พ.ศ. 

๒๕๒๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตลอดจนขอบัญญัติ- 

กรุงเทพมหานคร เรื่อง เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ-

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

๔. จัดกิจกรรมถายทอดความรูเรื่องการเบิกเบี้ยประชุม

ใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

๕. จัดทําคูมือการดําเนินงานเก่ียวกับการเบิกจายคาเบี้ย-

ประชุมและเวียนแจงใหเจาหนาท่ีในหนวยงานถือปฏิบัติ

อยางเครงครัด 

 

๓. เจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการรับ-สงเงินท่ีไดรับ

มอบหมายไมดําเนินการรับ-สงเงินตามท่ีระเบียบฯ 

กําหนด ทําใหมีโอกาสนําเงินไปใชสวนตัว หมุนเงิน 

สงเงินลาชา ซ่ึงอาจเปนชองทางใหเกิดการทุจริต

หรือเงินสูญหาย 

๑. ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน 

การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน และการ

ตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบกรุงเทพมหานคร- 

วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงินฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 

๒. ผูบังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของ 

เจาหนาท่ีใหมีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษา-

เงิน การนําสงเงิน และการตรวจเงิน ใหเปนไปตาม

ระเบียบฯ อยางเครงครัด โดยเจาหนาท่ีจัดทํารายงาน-

การจายเงินและเงินคงเหลือจายใหผูบังคับบัญชาทราบ 

๓. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 

๔. มอบหมายเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ ตรวจสอบการรับเงินและ 

การเก็บรักษาเงินใหมีการดําเนินการตามระเบียบฯ หรือ
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เหตุการณความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 

ตั้งคณะกรรมการจายเงินทําหนาท่ีรับผิดชอบดูแลการ-

จายเงินใหกับผูรับเงิน 

๕. จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรับเงินและการเก็บ-

รักษาเงิน และเวียนแจงใหเจาหนาท่ีในหนวยงานทราบ

และถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

๖. จัดประชุมเจาหนาท่ีผูเบิกเงินและเจาหนาท่ีตรวจสอบ-

ฎีกา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ- 

สั่งการท่ีเก่ียวของใหเขาใจและสามารถตรวจเอกสาร

ประกอบการเบิกจายเงินไดอยางถูกตอง 

๗. จัดทําแอพพลิเคชันไลนระหวางเจาหนาท่ีตรวจสอบ

ฎีกากับเจาหนาท่ีท่ีจัดทําเอกสารขอเบิกจายเงิน เพ่ือ

เผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอสั่งการตาง ๆ ใหทราบ 

 

  

 ๖. การจัดฝกอบรม การฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานท่ีปฏิบัติไมเหมาะสมและไมถูกตอง 

เหตุการณความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 

๑. การเลือกใชบริการโรงแรมหรือสถานท่ีจัด

ฝกอบรม รวมท้ังอาหารวางและเครื่องดื่ม ท่ีไมมี

ความหลากหลาย เกิดการผูกขาด 

๑. ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒. การประชุมมอบนโยบายและวางแผนการดําเนิน

โครงการ 

๓. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ- 

ดําเนินงานของเจาหนาท่ี 

๔. ปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานดานการจัดฝกอบรม 

๕. จัดทําทะเบียนขอมูลท่ีเปนปจจุบันในการเสนอราคา-

การใหบริการของโรงแรมหรือสถานท่ีการจัดฝกอบรม 

รวมท้ังอาหารวางและเครื่องดื่ม ใหเหมาะสมกับ

งบประมาณ/ กลุมเปาหมาย/ ความสะดวกในการเดินทาง 

และสิ่งอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม 

๖. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 

๗. ชี้แจงทําความเขาใจแกเจาหนาท่ีดําเนินโครงการ 

ในการเลือกใชโรงแรมหรือสถานท่ีจัดฝกอบรม รวมท้ัง
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เหตุการณความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 

อาหารวางและเครื่องดื่มใหสอดคลองกับแนวทางการ

ปฏิบัติท่ีกําหนดไว 

๘. จัดทํารายงานการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผูเขารับบริการตอสถานท่ีท่ีใชในการจัดฝกอบรม/ 

สัมมนา รวมท้ังอาหารวางและเครื่องดื่ม เพ่ือนํามาเปน

ขอมูลในการเลือก/ ไมเลือกใชบริการตอไป 

 

๒. ผูเขารับการฝกอบรมไมไดมีเปาหมายเพ่ือ 

ศึกษาดูงานใหเปนประโยชนตอการพัฒนาความรู

และตอยอดกระบวนการทํางานอยางแทจริง 

รวมท้ังการคัดเลือกบุคคลเขารับการฝกอบรมไมมี

ความเหมาะสม ไมตรงตามตําแหนง หนาท่ีความ-

รับผิดชอบ ไมถูกตองตามกลุมเปาหมาย ทําให 

ไมสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมมา

ตอยอดกระบวนการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อาจสงผลใหการใชจายงบประมาณไมคุมคาและ 

ไมบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

๑. ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๑ หนังสือสั่งการท่ี  

กท ๐๔๐๑/ ๓๑๑ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๔๗ เรื่อง 

คูมือวิเคราะหโครงการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  

และคําสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๑๘๐๒/ ๒๕๕๒ ลงวันท่ี 

๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑในการจัดโครงการ

ฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

๒. วิเคราะหโครงการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานจาก

หนวยงานตามหลักเกณฑในการจัดโครงการฝกอบรมฯ 

๓. รายงานผลการจัดโครงการฝกอบรม สัมมนา  

ศึกษาดูงานใหผูบริหารทราบ   

๔. จัดทําทะเบียนขอมูลสถิติเพ่ือใชพิจารณาคัดเลือก 

ผูเขารับการฝกอบรม 

๕. จัดทํารายงานและแผนการนําความรูไปใชในการ- 

พัฒนางานรายบุคคลท่ีผานการเสนอหัวหนาหนวยงาน

หรือสวนราชการ 

๖. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 
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  ๗. การเรียกรับผลประโยชน 

เหตุการณความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 

๑. เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี

ตรวจสอบการกระทําความผิดมีโอกาสท่ีจะ 

เรียกรับผลประโยชนจากการไมดําเนินการตาม

ระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนด 

๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ  

ท่ีเก่ียวของ 

๒. ปฏิบัติตามคําสั่งมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ตลอดจนคูมือการปฏิบัติงาน 

๓. รายงานการอบรมและตรวจแถวของเจาหนาท่ีเทศกิจ

กอนการปฏบิัติงานเปนประจําทุกวัน 

๔. ผูบังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของ 

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน โดยสุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

๕. จัดเจาหนาท่ีชุดระดับหัวหนาชุดหรือหัวหนางาน 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเปนประจําทุกวัน 

โดยใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น พรอม

ภาพประกอบ 

๖. ประชุมเนนย้ําแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

ไมใหมีการเรียกรับผลประโยชนและเวียนแจงใหเจาหนาท่ี

ในหนวยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

๗. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 

 

๒. เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหทําพินัยกรรม 

มีโอกาสเรียกรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใด

ในการทําพินัยกรรม และหากประชาชนประสงค

จะใหสํานักงานเขตจัดหาพยานใหจะตองเสียคา-

ปวยการพยาน จึงอาจเปนชองทางใหเจาหนาท่ี

สามารถเรียกรับผลประโยชนไดเกินกวาอัตราท่ี

ราชการกําหนด 

๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ  

ท่ีเก่ียวของ 

๒. ปฏิบัติตามคําสั่งมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ตลอดจนคูมือการปฏิบัติงาน 

๓. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางใกลชิด 

๔. ติดปายประกาศใหประชาชนทราบข้ันตอนและอัตรา 

คาธรรมเนียมในการใชบริการอยางชัดเจน 

๕. จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในการใหบริการดานการทําพินัยกรรม โดยมี

คําถามเรื่องคาบริการดวย 

๖. จัดทําชองทางใหผูรับบริการแจงผูบังคับบัญชาของ

หนวยงาน เม่ือมีการเรียกรับผลประโยชน 
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เหตุการณความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 

๓. การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผูมี

อํานาจสามารถกําหนดหรือเลือกผูรับจาง อาจจะ

ทําใหมีการเรียกรับผลประโยชนจากผูรับจางได 

๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ 

และประกาศท่ีเก่ียวของ รวมถึงคําสั่งมอบอํานาจเก่ียวกับ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๒. ฝกอบรมใหความรูหรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน รวมถึง

ความรูเรื่องโทษทางวินัย หากกระทําการทุจริต 

๓. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๔. จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปของหนวยงาน 

และประกาศใหบุคคลท่ัวไปและผูท่ีเก่ียวของทราบ 

๕. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางใกลชิด 

๖. การรายงานผลความคืบหนาของการดําเนินการให 

ผูบังคับบัญชาทราบเปนระยะ 

๗. การมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบงานดานดังกลาวอยาง

ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

๘. จัดทําทะเบียนแสดงผลการจัดซ้ือจัดจางและประกาศ

รายชื่อผูท่ีไดรับการคัดเลือก ตามแบบสรุปผลการ

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ตั้งแต

ตนปงบประมาณจนถึงปจจุบัน โดยปดประกาศใหทราบ

โดยท่ัวกัน 

๙. ใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ

คัดเลือกผูรับจางในโครงการ 

๑๐. จัดทําคําสั่งหมุนเวียนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานการ

จัดซ้ือจัดจาง 

๑๑. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน  

๔. เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนจากผูขออนุญาต

กอสรางอาคารหรือผูขออนุญาตกอสรางอาคาร

เสนอผลประโยชนใหเจาหนาท่ีเพ่ือความสะดวก

และเรงรัดระยะเวลาการดําเนินการใหรวดเร็ว 

มากยิ่งข้ึน 

๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

๒. จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบงาน

ดานดังกลาวอยางชัดเจน 

๓. ปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานดานดังกลาว 
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เหตุการณความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 

๔. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ หรือ

จัดประชุมเปนประจําทุกเดือน 

๕. กําหนดระยะเวลาการดําเนินการขออนุญาตกอสราง

อาคารในแตละข้ันตอนใหชัดเจน โดยจัดทําผัง

กระบวนการดําเนินการอนุญาตกอสรางอาคารและ 

ปดประกาศในท่ีเปดเผย พรอมลงขอมูลในเว็บไซตของ

หนวยงาน 

๖. ประชุมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการทุจริต กรณี

เรียกรับผลประโยชน ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไดรับทราบ 

พรอมเวียนแจงเจาหนาท่ีในหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ

โดยเครงครัด 

๗. จัดทําบัญชีควบคุมการขออนุญาตกอสราง/ ดัดแปลง

อาคาร 

๘. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 

 

  ๘. การยักยอกเงิน 

เหตุการณความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 

๑. เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีจัดเก็บ

คาธรรมเนียมหรือจายเงินเบี้ยยังชีพมีเพียงไมก่ีคน จึง

รับผิดชอบกระบวนการจัดเก็บคาธรรมเนียมหรือจายเงิน

เบี้ยยังชีพ ตั้งแตตนจนจบ กลาวคือ จัดเตรียมขอมูล 

วางแผนเสนทาง จัดเตรียมใบเสร็จรับเงิน เก็บเงิน ออก

ใบเสร็จ รวบรวมเงิน และนําสงเงิน ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะ

ยักยอกเงินไปใชสวนตัว หมุนเงิน หรือนําสงเงินลาชาได 

๑. ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการ

รับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสง

เงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 

๒. จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ีและความ

รับผิดชอบงานดานดังกลาวอยางชัดเจนและเปน

รูปธรรม 

๓. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตาม

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางใกลชิดและ

สมํ่าเสมอ  

๔. ปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานดานดังกลาว 

๕. จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและรายงานการ

ใชใบเสร็จรับเงิน 
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เหตุการณความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 

๖. ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานดาน

ดังกลาวแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  

๗. มอบหมายใหเจาหนาท่ีคนอ่ืน ๆ ทําหนาท่ีสอบ

ทานการรับเงิน การรวบรวมเงิน และการนําสงเงิน 

และปฏิบัติเปนประจําทุกวันเม่ือเกิดรายการ 

(Transaction) 

๘. จัดทําแผนการหมุนเวียนงานระหวางเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบงานดานการจัดเก็บคาธรรมเนียมหรือ

จายเงินเบี้ยยังชีพ 

๙. ประชุมเนนย้ําวิธีการปฏิบัติตามระเบียบท่ี

ถูกตอง และบทลงโทษกรณีท่ีมีการทุจริต เปน

ประจาํ 

๑๐. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 

 

๒. เจาหนาท่ีประจําแขวงทําการประเมินภาษี ออกใบ

แจงการประเมินภาษีแลวนําใบแจงการประเมินภาษีไป

สงใหกับผูเสียภาษีดวยตนเอง ในพ้ืนท่ีแขวงท่ีตนเอง

รับผิดชอบ ซ่ึงมีโอกาสท่ีเจาหนาท่ีผูสง 

ใบแจงการประเมินภาษีจะรับเงินคาภาษีจากประชาชนผู

มีหนาท่ีเสียภาษีและนําเงินดังกลาว 

ไปใชสวนตัว หมุนเงิน หรือชําระภาษีลาชา 

๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอสั่งการ 

ท่ีเก่ียวของ 

๒. จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ีและความ

รับผิดชอบงานดานดังกลาวอยางชัดเจนและเปน

รูปธรรม 

๓. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตาม

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางใกลชิดและ

สมํ่าเสมอ 

๔. มอบหมายใหเจาหนาท่ีตรวจสอบการคางชําระ

ภาษี กรณีการออกใบแจงการประเมินแลว ในระบบ

คอมพิวเตอรเปนประจํา 

๕. ปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานดานดังกลาว 

๖. จัดทําคําสั่งสับเปลี่ยนพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ 

เจาหนาท่ีประเมินภาษี 

๗. ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานดาน

ดังกลาวแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ 

๘. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 
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เหตุการณความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 

๙. จัดทําขอความแนบใบแจงการประเมินภาษี โดย

มีขอความวา “ใหชําระภาษีผานชองทางท่ี

กรุงเทพมหานครกําหนดไวเทานั้น กรุณาอยาฝาก

เงินมากับเจาหนาท่ี” 

 

๓. เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหสูบสิ่งปฏิกูลตาม

บานเรือนของประชาชน อาจมีโอกาสยักยอกเงินไปใช

สวนตัว กรณีประชาชนเรียก 

รถบริการตามรายทางและเจาหนาท่ีดําเนินการใหโดยไม

ออกใบเสร็จรับเงิน เนื่องจากคําขอนั้นไมไดเขาระบบ

เลขท่ีท่ีหนวยงาน และอาจจะมีการออกใบเสร็จรับเงิน

ปลอมใหกับประชาชน 

๑. ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการ

รับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสง

เงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 

๒. จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ีและความ

รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องดังกลาวอยางชัดเจน 

๓. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตาม

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางใกลชิดและ

สมํ่าเสมอ โดยสอบทานการรับเงิน การรวบรวมเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการนําสงเงิน ใหเปนไปตาม

ระเบียบอยางเครงครัด หากพบใบเสร็จรับเงินปลอม

จะดําเนินการตามกฎหมายทันที  

๔. จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและรายงาน 

การใชใบเสร็จรับเงินใหผูบังคับบัญชาทราบ 

๕. จัดฝกอบรมหรือประชุมใหความรูเก่ียวกับเรื่อง

ดังกลาวแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 

เพ่ือเนนย้ําวิธีปฏิบัติตามระเบียบฯ ท่ีถูกตอง และ

บทลงโทษ กรณีท่ีมีการทุจริต 

๖. จัดทําแผนการหมุนเวียนงานระหวางเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบงานดานดังกลาว โดยใหสับเปลี่ยน

หมุนเวียนในแตละแขวงของพ้ืนท่ีเขต 

๗. มอบหมายใหเจาหนาท่ีคนอ่ืน ๆ ทําหนาท่ี 

สอบทานการรับเงิน การรวบรวมเงิน และการนําสง

เงิน และปฏิบัติเปนประจําทุกวันเม่ือเกิดรายการ 

(Transaction) 

๘. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน  
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  ๙. การเบียดบังเวลาราชการ 

เหตุการณความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 

๑. เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอาจเบียดบังเวลา

ราชการไปกระทําการอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชนสวนตน 

ไมรับผิดชอบงานในอํานาจหนาท่ี ไมมีวินัยในการ

ปฏิบัติงาน ไมอุทิศเวลาใหแกราชการ หรือละท้ิง

หนาท่ีราชการ เม่ือออกไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี

แลวไมปฏิบัติงานจริงตามท่ีกําหนด ถือโอกาส 

ไมกลับเขามาปฏิบัติงาน สงผลเสียตอราชการ และ

มีผลกระทบตอการใหบริการประชาชน 

๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ  

ท่ีเก่ียวของกับเรื่องดังกลาว 

๒. มอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจนและ

เปนรูปธรรม 

๓. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ โดย

ใหเจาหนาท่ีถายภาพการปฏิบัติงาน หรือจัดทํารายงาน 

ผลการปฏิบัติงานเสนอใหผูบังคับบัญชาทราบหลังการ-

ปฏิบัติงานทุกครั้ง 

๔. ลงลายมือชื่อการปฏิบัติงานทุกครั้ง 

๕. จัดทําสมุดควบคุมการออกปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 

๖. จัดตั้งกลุมไลน (Line Group) สําหรับติดตามการ-

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โดยเจาหนาท่ีโพสตภาพการ

ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีเพ่ือรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ

ทุกครั้ง 

๗. จัดกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมใหกับ

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และจัดทําขอตกลงท่ีจะรักษา

คุณธรรม จริยธรรม และวินัยอยางเครงครัดตอ 

หัวหนางาน 

 

๒. เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเปนนายตรวจ

อาคารแตละแขวงใชเวลาราชการไปกระทํา

ประโยชนสวนตัว โดยอางวาไปตรวจงาน แต

กลับไปปฏิบัติภารกิจสวนตัว ซ่ึงเปนการละเลย

หนาท่ีความรับผิดชอบ ทําใหการปฏิบัติงานไมมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ  

ท่ีเก่ียวของกับเรื่องดังกลาว 

๒. มอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจนและ

เปนรูปธรรม 

๓. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ โดย

มอบหมายใหหัวหนากลุมงานรวบรวมรายงานการออก-

ตรวจพ้ืนท่ีในแตละวันของนายตรวจอาคารแตละคน  

สงใหหัวหนากลุมงานทราบทุกวัน (รายงานผลการ

ปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ) 
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เหตุการณความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 

๔. กําหนดใหเจาหนาท่ีถายภาพการปฏิบัติงานนอก-

สถานท่ีและรายงานผานกลุมไลน (Line Group) ของ 

เจาหนาท่ีฝายโยธา  

๕. มอบหมายเจาหนาท่ีตรวจสอบสมุดคุมการปฏิบัติงาน

นอกสถานท่ีราชการกับรายงานการออกตรวจพ้ืนท่ี เสนอ

ใหหัวหนาฝายโยธาทราบทุกเดือน  

 

๓. ประชาชนไมไดรับความสะดวกในการติดตอ 

ราชการ เจาหนาท่ีฝายท่ีเก่ียวของไมไดรับความ

สะดวกในการประสานงานดานขอมูล ดานเอกสาร 

และดานอ่ืน ๆ เจาหนาท่ีไมอยูปฏิบัติราชการเม่ือ

ติดตอขอรับบริการ ขอประสานงาน สงผลทําให

งานเกิดความลาชา ไมไดรับขอมูลท่ีตองการ 

จนทําใหเกิดผลเสียหายแกหนวยงาน 

๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ  

ท่ีเก่ียวของกับเรื่องดังกลาว 

๒. มอบหมายหนาท่ีและความรบัผิดชอบอยางชัดเจนและ

เปนรูปธรรม 

๓. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ 

โดยเฉพาะเจาหนาท่ีประจําจุดใหบริการหรือติดตอ

ประสานงาน 

๔. จัดกิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกเรื่องความพรอมรับผิด 

(Accountability) โดยมีขอตกลงผลการปฏิบัติงาน

ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

๕. จัดชองทางรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีมาติดตอราชการ

หรือขอรับบริการ ดวยการสํารวจความพึงพอใจในการ

ทํางานของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

 

๔. เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี 

ออกสํารวจและตรวจสอบการยื่นชําระภาษี 

ท้ัง ๓ ประเภท มีการออกปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบโดยไมมีการควบคุม กลาวคือ อาจใช 

เวลาการปฏิบัติงานของทางราชการไปเพ่ือ

ประโยชนสวนตน ทําใหงานท่ีรับผิดชอบไมเปนไป

ตามวัตถุประสงค งานไมมีประสิทธิภาพ 

ภาพลักษณองคกรเสียหาย ประชาชนไดรับการ

บริการลาชา 

๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ  

ท่ีเก่ียวของกับเรื่องดังกลาว 

๒. มอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจนและ

เปนรูปธรรม 

๓. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ โดย

ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานตาง ๆ  

๔. ควบคุมการบันทึกรายละเอียดของการใชรถราชการ

เพ่ือออกปฏิบัติหนาท่ี 
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เหตุการณความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 

๕. กําหนดใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 

พรอมแนบรูปถายการปฏิบัติงานการออกสํารวจพ้ืนท่ี 

๖. จัดทําสรุปจํานวนผูยื่นชําระภาษีรายใหมของแตละ

ประเภทภาษีทุกเดือน เพ่ือเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน 

 

 

  ๑๐. งานตามนโยบายท่ีนํามาปฏิบัติอยางไมถูกตอง ไมเหมาะสม และอาจจะเปนกรณีทุจริต  

เหตุการณความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 

๑. ผูบริหารบังคับหรือสั่งการใหหนวยงานจัดทํา

โครงการหรือกิจกรรม เพ่ือประโยชนของตนเอง  

๑. ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

๒. ปฏิบัติตามกระบวนการ ข้ันตอน หรือแนวทางในการ-

เสนอโครงการตามท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด 

๓. จัดทําขอกําหนดใหโครงการท่ีหนวยงานเสนอ ตอง

เชื่อมโยงหรือสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ของ

กรุงเทพมหานคร 

๔. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณตองวิเคราะหเหตุผล-

ความจําเปน การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของ

กรุงเทพมหานคร ผลผลิต และผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 

๕. การติดตามผลการใชจายงบประมาณของโครงการท่ี

หนวยงานดําเนินการ 

๖. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 

๗. การตรวจสอบโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

๘. การจัดทําชองทางใหเจาหนาท่ีหรือประชาชนแจง

เบาะแสของการทุจริต เชน การแนะนําโครงการ- 

นาตรวจสอบผานทางเว็บไซตของกรุงเทพมหานคร  

การรองเรียนผาน Call Center (๑๕๕๕) ฯลฯ  
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  ๑๑. การแตงตั้งโยกยายขาราชการอยางไมเปนธรรม ไมถูกตอง ไมเหมาะสม และใชระบบ-

อุปถัมภ 

เหตุการณความเส่ียง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเส่ียง 

๑. ผูบังคับบัญชาแตงตั้งโยกยายขาราชการหรือ

เจาหนาท่ีท่ีเปนพวกพองของตนเอง และอาจ

แสวงหาผลประโยชนจากการกระทําดังกลาว 

๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติตาง ๆ  

ท่ีเก่ียวของกับเรื่องดังกลาว 

๒. ปฏิบัติตามระบบการสรรหาหรือวิธีการคัดเลือกท่ี

กําหนด 

๓. จัดทําชองทางรับเรื่องรองเรียน เชน การรองเรียนผาน

คณะกรรมการพิทักษคุณธรรม ฯลฯ 

๔. กลไกของคณะกรรมการพิทักษคุณธรรมในการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง 
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สรุปประเด็นท่ีสาํคัญเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนหรอืการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคล

และผลประโยชนสวนรวม จากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ-

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

การกระทําของเจาหนาท่ีรัฐท่ีตองหามตามกฎหมาย 

 ๑. การเปนคูสัญญา หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหาร

สวน-ทองถ่ิน ไดเขามาทําสัญญากับหนวยงานรัฐ มีฐานะเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ อันเปนสัญญาท่ี

จะตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

 ๒. การมีสวนไดเสียในสัญญา หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

ผูบริหารสวนทองถ่ิน จะตองมีเจตนาประสงคจะใหตนไดรับประโยชนหรือเลือกประโยชนใหกับบุคคลอ่ืน 

โดยการใชอํานาจหนาท่ีเขาไปยุงเก่ียวกับสัญญานั้นหรือการเขาไปดําเนินกิจการใด ๆ เพ่ือเปนการปองกัน 

ในกรณีท่ีตนอาจจะตองเสียประโยชนหรือไดรับความเสียหาย 

 ๓. การเปนหุนสวนในหางหุนสวน หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนดไดรวมกันลงทุนในหางหุนสวน หางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด 

เปนตน และไดเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ เจตนาท่ีจะ

เอ้ือประโยชนตอตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

 ๔. การถือหุนในบริษัท หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหาร-

สวนทองถ่ิน ไดเขาไปลงทุนโดยมีหุนในบริษัทตามทะเบียนผูถือหุนและบริษัทท่ีมีเจาหนาท่ีของรัฐมีหุนอยูนั้น 

ไดเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

 ๕. รับสัมปทาน หรือคงไวซ่ึงสัมปทาน หรือเขาไปเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาดเปนหุนสวน

หรือผูถือหุน หรือในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทาน   
 

ขอหามสําหรับคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองหามดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกัน

ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดบัญญัติหามมิให

เจาหนาท่ีของรัฐดําเนินกิจการใด ๆ ท่ีเปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม 

บทบัญญัติดังกลาวยังบังคับไปถึงคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ดวย โดยมีขอหาม ดังตอไปนี้ 

 ๑. หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีของรัฐเปนคูสัญญา หมายถึง  การหามคูสมรสของ 

เจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงเขามาเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ี 

ในฐานะเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
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 ๒. หามคูสมรสของเจาหนาท่ีมีสวนไดเสียในสัญญา หมายถึง การท่ีคูสมรสของเจาหนาท่ีในตําแหนงได

อาศัยอํานาจหนาท่ีโดยมีเจตนาหรือความประสงคท่ีจะใหตนไดรับประโยชน หรือเอ้ือประโยชนตอบุคคลอ่ืน ๆ 

โดยการใชอํานาจหนาท่ีของคูสมรสไปดําเนินกิจการใด ๆ ในสัญญา 

 ๓. หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีรัฐเปนหุนสวนในหางหุนสวน หมายถึง การท่ีคูสมรส

ของเจาหนาท่ีรัฐไดลงทุนในหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดและไดเขามา

เปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐ 

 ๔. หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหาร-

สวนทองถ่ินถือหุนในบริษัท หมายถึง การท่ีคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปลงทุนโดยการมีหุนในบริษัทตาม

ทะเบียนผูถือหุนและบริษัทท่ีมีเจาหนาท่ีของรัฐมีหุนอยูนั้นไดเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 

 ๕. หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไวซ่ึงสัมปทาน หรือ 

เขาเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวน หรือเปนหุนสวนท่ีถือหุนในหางหุนสวน 

หรือบริษัทท่ีไดรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

 ๖. หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวน-

ทองถ่ินเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะตาง ๆ เปนกรรมการ เปนท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ

เอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดอยู 

หรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแยงกับประโยชน-

สวนรวม หรือประโยชนของทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ 

ผูนั้น 

   

แนวทางการปฏิบัติเพ่ือปองกันไมใหฝาฝนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐  

 ๑. การเตรียมตัวกอนเขาสูตําแหนง กอนเปนเจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลนั้นจะตองตรวจสอบตนเอง   

คูสมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะวาไดมีการดําเนินกิจการใด ๆ บางในขณะท่ีตนเองไดอยูในสถานะของ

เอกชนท่ีไดทําธุรกิจหรือทําการคาไวกับรัฐ โดยจะตองตรวจสอบการเปนคูสัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐ 

หรือการเปนกรรมการผูจัดการ การถือหุน หรือการเปนหุนสวนผูจัดการในหางหุนสวนตาง ๆ วามีหรือไม และ

จะตองสํารวจกิจการตาง ๆ ของคูสมรสรวมไปถึงศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหทราบกอนเขาสูตําแหนง 

วาจะตองดําเนินการตาง ๆ เก่ียวกับกิจการธุรกิจนั้นอยางไร มิใหขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย 

 ๒. การปฏิบัติหนาท่ีหรือการดํารงตําแหนงในระหวางท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ในตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถ่ิน ในขณะท่ีดํารงตําแหนงตามขางตนจะตองไมดําเนินกิจการใด ๆ ท่ีเปนการ-

ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมาย-

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการทําความเขาใจกับคูสมรสในหลักการ

ของกฎหมายไดแลว หรือเกิดการเขาใจท่ีไมถูกตองอาจจะเปนการดําเนินการท่ีเปนการตองหามตามกฎหมาย 

กลาวคือ แมตนเองจะมิไดกระทําการท่ีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิด แตละเลย ไมใสใจกับการดําเนินการ
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ของคูสมรส ทําใหคูสมรสดําเนินกิจการตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายหามไว เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นจะตองไดรับโทษ

ทางอาญาท่ีเกิดจากการกระทําของคูสมรส โดยจะตองถูกระวางโทษจําคุก ปรับ หรือท้ังจําท้ังปรับแลวแตกรณี 

 ๓. การดําเนินกิจการในภายหลังพนจากตําแหนง (พนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐยังไมถึงสองป) 

หามเจาหนาท่ีของรัฐมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม 

โดยหามดําเนินการนั้นตอไปอีกเปนเวลาสองป นับแตเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไดพนจากตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐ

ในตําแหนงนั้น ๆ แลวการหามในสวนนี้ไดหามดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคล

และผลประโยชนสวนรวม 
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ตัวอยาง  การประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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