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การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

และ ข้อมูลอ้างอิงส าหรับการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี



ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย

การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 

(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ

(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็ นข้างต้นแสดงถึง

การให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิ บัติ

อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

O36 การประเมิน

ความเสี่ยง

การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

ประจ าปี

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยง

และระดับของความเส่ียง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565



แนวทางการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง



เพื่อให้การวิเคราะห์และประเมนิ
ความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้ง

องค์กร ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดท าหนังสือ

แจ้งทุกส่วนงานและหน่วยงาน 
ลงนามโดย อธิการบดี ในฐานะประธาน
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยมหิดล

หนังสือแจ้งการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน / หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2566 (ด าเนินการออกหนังสือเวียนแจ้ง มีนาคม 2565)



แนวทางการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 
(ด าเนินการออกหนังสือเวียนแจ้ง มีนาคม 2565)

ก าหนดให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าทีท่ี่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตมิิชอบ



แบบฟอร์มการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารหมายเลข 1
---------------------------------------

หนังสือรับรอง
การประเมินผลการควบคุมภายใน



แบบฟอร์มการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารหมายเลข 2
---------------------------------------

แบบ Checklist การประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล COSO 2013
(Internal Control)

ข้อค าถามประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ 17 หลักการ



แบบฟอร์มการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล

มีรายการประเมินที่ทุกส่วนงาน / หน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย ฯ ต้องท าการประเมินในหัวข้อ

การประเมินความเสี่ยงทีอ่าจก่อให้เกิดการทุจริต

เอกสารหมายเลข 2
---------------------------------------

แบบ Checklist การประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล COSO 2013 (Internal Control)



แบบฟอร์มการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกสารหมายเลข 3 ------ รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง

WORD

EXCEL



แบบฟอร์มการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกสารหมายเลข 4 ------ แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

WORD

EXCEL



ข้อมูลอ้างอิงส าหรับ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบประจ าปี
ความหมาย



• ประมวลกฎหมายอาญา บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป หมวดท่ี 1 บทนิยาม มาตรา 1 (1) 
“โดยทุจริต” หมายความว่า “เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น”

• พระราชบัญญัติ มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 4 
“ทุจริตต่อหน้าท่ี” หมายความว่า “ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิัตอิย่างใดในต าแหน่งหรือหนา้ที่ หรือปฏิบัติ หรือละเว้น
การปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ ที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิไดม้ีต าแหน่งหรือหน้าที่นัน้ 
หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ 

ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหนง่
หน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น”
“ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า “ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตมิชิอบในภาครัฐ”

• พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 3
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า “การกระท าที่ไม่ใช่ทุจริตต่อหนา้ที่ แต่เป็นการปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติอย่างใด
โดยอาศัยเหตุที่มีต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่มุ่งหมาย
จะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน”

การทุจริตและประพฤติมิชอบ



ข้อมูลอ้างอิงส าหรับ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบประจ าปี
กฎหมายที่เก่ียวข้อง



• มาตรา 147 ตามประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติวา่ “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีซื้อ ท า จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด 
เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือ เป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือยอมให้ผู้อ่ืนเอาทรัพย์นั้นเสีย

ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปี ถึง ยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสีห่มืน่บาท

• มาตรา 157 ตามประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว่า “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมชิอบ 
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริต 

ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึง สิบปี หรือ ปรับตั้งแต่สองพันบาทถงึสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ”

• มาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 บัญญัติว่า “ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเท่ียงธรรม ห้ามมิให้อาศัย หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าท่ีราชการของตน ไม่ว่าจะ
โดยตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเอง
หรือผู้อื่นใดได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง”

• หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 บัญญัติว่า 
“เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ได้ดังต่อไปนี้ (1) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงิน
ได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติท่ีมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพนับาท (2) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจ
ค านวณเป็นเงินได้ที่การให้นั้นเปน็การให้ในลกัษณะให้กับบคุคลทั่วไป”

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้
ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐได้รับมาโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าพนักงาน

ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นต่อหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ



• แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส 

ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญ
กับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตสานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐท่ีเหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ
หน่วยงาน รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่

1) การป้องกันการทุจริตและประพฤตมิชิอบ ท่ีมุ่งการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบในส่วนการพัฒนาคน เน้นการปรับพฤติกรรม
“คน” ทุกกลุ่มในสังคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการปลูกฝังและหล่อหลอมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท้ังทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา กลุ่มประชาชนท่ัวไปเน้นการสร้างวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมสุจริต ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ส่งเสริม
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รู้จักแยกแยะเร่ืองส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน พร้อมกับสร้างจิตส านึกและค่านิยมของบุคลากร
ในการต่อต้านการทุจริต สนับสนุนการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแสการทุจริต พร้อมท้ังจัดให้มีมาตรการ
สนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

2) การปราบปรามการทจุริต มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต ท้ังในขั้นตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบื้องต้น การด าเนินการทางคดีการยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้กระทาความผิด การตัดสิน
ลงโทษผู้กระท าความผิดทั้งทางวินัยและอาญาให้มีความรวดเร็ว การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น การปรับกระบวนการทางานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการเชื่อมโยงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนระหว่างหน่วยงาน

อ้างอิงจาก : ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ



ข้อมูลอ้างอิงส าหรับ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบประจ าปี
ตัวอย่างพฤติกรรม



พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจ และ ต าแหน่งหน้าที่ 
▪ การใช้อ านาจหน้าท่ีช่วยญาติหรือบุคคลอ่ืนให้เข้าท างาน
▪ การน าทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัว , การน ารถของราชการ /หน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
▪ การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุทราบมาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูล

แล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล
▪ การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เช่น การรับจ้างเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนโดยน าเวลาราชการไปท างานส่วนตัว
▪ การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
▪ การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอ้ือประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น
▪ การเข้าท างานหลังออกจากงานเดิม โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งมารับงาน หรือหาประโยชน์ให้กับ ตนเอง

หรือพวกพ้อง เช่น เคยท างานเป็นผู้บริหารหน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม แล้วไปท างานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์
▪ การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการท่ีคุ้นเคย       
▪ การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
▪ การให้ของขวัญหรือของก านัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือ หวังผลประโยชน์ท่ีมิชอบ
▪ การซื้อขายต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชนรู์ปแบบอ่ืน เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ ต าแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ
▪ การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
▪ การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าท่ี เพื่อส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม
▪ การท่ีมีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
▪ การใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น การใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมา

จากองค์กรหรือหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่ หรือ เจ้าหน้าที่ฝา่ยจดัซื้อจัดจา้งท าสญัญาซื้ออุปกรณ์ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง เป็นต้น
อ้างอิงจาก : คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ตัวอย่างพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ



พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจ และ ต าแหน่งหน้าที่ 
▪ การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ท่ีเอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน
▪ การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์
▪ ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ ขายต าแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การด าเนินการวินัย 

เป็นต้น
▪ การใช้อ านาจในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
▪ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาต โดยไม่ได้ด าเนินการตามล าดับค าขอ
▪ เจ้าหน้าท่ีรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคล หรือ นิติบุคคลในการใช้อาคารที่ไม่ตรงกับใบรับรอง ใบอนุญาต 
▪ เจ้าหน้าท่ีรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคล หรือนิติบุคคลในการด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
▪ การด าเนินการยื่นค าขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลา อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพ่ือความรวมเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
▪ การรับสินบนเพื่อให้ตรวจผ่านการอนุญาตต่าง ๆ
▪ การปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย 
▪ การเรียกรับประโยชน์ เพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาต
▪ การเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

อ้างอิงจาก : คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562
โดย กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ท

ตัวอย่างพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ



พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ และบริหารจัดการทรัพยากร
▪ การก าหนด TOR ในการจัดซื้อจัดจ้าง ก าหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องานท่ีเกินความจ าเป็น (Over Designs) เพื่อใช้งบประมาณส่วนนี้

โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
▪ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ มีการประชุมเกินความจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม
▪ การให้สินบน ของขวัญ สินน้ าใจ การเล้ียงรับรอง ซึ่งน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
▪ การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
▪ การจัดโครงการต่าง ๆ ท่ีเกินความจ าเป็น ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า ไม่โปร่งใส

อ้างอิงจาก : คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562
โดย กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ท

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าตอบแทน
นายช านาญ ข้าราชการ ได้รับค าสั่งให้ปฏิบตัิหนา้ที่รักษาพยาบาลผูป้ว่ยท่ีห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินนอกเวลาท าการของวันท างานปกติ และ

วันหยุดราชการ นายช านาญ มาปฏิบัติงานลา่ช้ากว่าเวลาที่ก าหนดไวใ้นค าสัง่ แต่กลับใช้สิทธิเบิกค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานเต็มเวลาโดยลงนามรับรองใน
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนว่าตนเองปฏิบตัิงานเต็มเวลา อีกทั้งยังเป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงินบ ารุงของหนว่ยบริการส าหรับเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานดังกลา่วเต็มเวลา ให้กับตนเองและได้รับเงินที่เบิกจา่ยครบถ้วน ทั้งนี้ นายช านาญ ได้กระท าการดังกล่าวเป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปีทั้งที่ทราบดี
ว่าตนเองมิได้ปฏิบัติงานเต็มตามเวลาที่ก าหนดไวใ้นค าสัง่ 

อันเป็นการใช้สิทธิเบิกค่าตอบแทน และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบตัิหนา้ที่ราชการโดยมิชอบ และท าใหท้างราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
พฤติการณ์ของนายช านาญ ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบตัิหนา้ที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง และฐานปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบัติหนา้ที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ลงโทษไล่ออกจากราชการ

อ้างอิงจาก : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต (ศปท.) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวอย่างพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ



พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
นายทองดี ข้าราชการ ได้ยืมเงินราชการและลงช่ือในโครงการอบรมโดยเป็นผูเ้สนอโครงการอบรมทางด้านสุขภาพ รวมจ านวน 2 วัน นายทองดี ได้จัดท า

เอกสารหลักฐานขออนุมัติเบิกจา่ยเงินตามโครงการอบรมส่งให้กับฝา่ยการเงินเพือ่หักลา้งเงินยืม ส าหรับเป็นค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่มเป็นเงนิจ านวน 
10,600 บาท โดยลายมือช่ือของผู้เข้ารับการอบรมในเอกสารประกอบการหักล้างเงินยืม นั้นมิใช่เป็นลายมือช่ือท่ีแท้จริงของผู้เข้ารับการอบรมแต่เป็นลายมือ
ช่ือปลอม และมิได้มีการจัดอบรมตามโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด

พฤติการณ์ของนายทองดี ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิัติหนา้ที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏบิตัิหนา้ที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ     

***************************************************
นายทองเติม ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการอบรมนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันโรค นายทองเติม ได้จัดท า

ใบส าคัญรับเงินแล้วใหผู้รั้บจ้างลงช่ือรับเงินเป็นค่าจา้งท าอาหารให้กับผูเ้ข้าอบรม เป็นเงินรวม 30,000 บาท โดยเป็นค่าอาหารรายหัว หัวละ 150 บาท 
แต่ความจริงจ่ายค่าจ้างใหเ้พียงหวัละ 50 บาท นอกจากนี้ ยังได้จัดท าใบส าคัญรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากรรวมเป็นเงิน 14,000 บาท ให้วิทยากรท่ีมาบรรยาย
ลงช่ือเป็นผู้รับเงิน แต่ความจริงไม่ได้มีการจ่ายเงินให้กับวิทยากรแต่อย่างใด ทั้งนี้ ใบส าคัญรับเงินทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว นายทองเติมได้ลงนามเป็นผูจ้า่ยเงินแลว้
น าไปขออนุมัติเบิกจา่ยเงินกับทางราชการ

พฤติกรรมของนายทองเติม ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิัติหนา้ที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85 (1) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ

อ้างอิงจาก : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต (ศปท.) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวอย่างพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ


