
กิจกรรมที่ 1 
การจัดท าแนวทางมาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

ในการปฏิบัติงานของส านักงาน ป.ป.ส. 
 

1. ความเสี่ยงอาจเกิดการรับผลประโยชน์ต่างๆ 
สถานการณ์ความเสี่ยง 

 
มาตรการ/แนวทางป้องกันฯ 

1.1 การเบิกค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง 
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  
 
1.1.2 ค่าล่วงเวลา 
1.1.3 ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการและข่าว 
 
1.1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการ 
1.1.5 ค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ 
๑.๑.๖ เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางเบิกจ่ายให้ได้       
๑๒ ชม./ค่ายานพาหนะ/น้ ามันเชื้อเพลิง/ค่าท่ีพัก 

  

 
๑. ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ าให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังเรื่องการเบิกจ่าย และ 

มีการก ากับติดตามให้รายงานผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เช่น
ก าหนดแผนการปฏิบัติราชการเป็นรายเดือน และสรุปเสนอ ผอ.ส านัก ทุกเดือน 

๒. ผอ.กอง/ส านักมีการตรวจสอบข้อมูลการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานล่วงเวลาตามความเป็นจริง  
๓. สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ส. ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจให้เกิดผลประโยชน์  

ทับซ้อน และเห็นถึงบทลงโทษจะท่ีได้รับ  
๔. จัดโครงการอบรม ให้ความรู้ และยกตัวอย่างกรณีผู้ที่กระท าผิดและได้รับบทลงโทษ  
๕. ติด GPS ในรถยนต์ราชการทุกคัน 
๖. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ตระหนักถึงความประหยัด ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ยึดผลประโยชน์

ขององค์กรเป็นส าคัญ และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

1.2 การรับของฝาก หรือของที่ระลึก ซึ่งเป็นผล     
มาจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑.๒.๑ ของแถมที่ไม่ปรากฏใน TOR 
๑.๒.๒ ให้เพ่ือจูงใจเพื่ออ านวยความสะดวก     
ในการจัดจ้างครั้งต่อไป  

 
 

 
 

๑. ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ ห้ามรับของฝากหรือของที่ระลึก พร้อมแจ้งบริษัทคู่สัญญาทราบ 
๒. กรณีของแถมให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในส านักงาน ว.๒๕๔  
๓. ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างยึดตามกฎ ระเบียบ และประกาศของส านักงาน 

ป.ป.ช. 
๔. สร้างจิตส านึกระหว่างส านักงาน ปปส. กับผู้รับจ้าง 



 
สถานการณ์ความเสี่ยง 

 
มาตรการ/แนวทางป้องกันฯ 

1.3 การเรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
จากการด าเนินงานด้านยาเสพติด 
 

๑. ประกาศห้ามเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ต้องหา หรือผู้ที่เก่ียวข้อง พร้อม
ก าหนดบทลงโทษให้ผู้ฝ่าฝืน 

๒. ผู้บังคับบัญชาก ากับการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
๓. เสนอให้มีการแก้ไขกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ให้มีการบันทึกวีดีโอระหว่าง

การปฏิบัติงาน 
๔. สร้างค่านิยมเพ่ือนเตือนเพ่ือนให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานตรงไปตรงมา  ในงานที่มีความเสี่ยง   

ในการที่จะเกิดการทุจริต 
๕. เน้นการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๖. หากพบการกระท าความผิด และได้รับการลงโทษแล้ว ให้เผยแพร่พฤติกรรมเพ่ือไม่ให้เป็น

เยี่ยงอย่างในการกระท าความผิด 
1.4 งบลับของหน่วยงาน 
 

๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการควบคุม ก ากับ ติดตาม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อองค์กร  
๒. มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบลับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
๓. ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบลับอย่างชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 



2. ความเสี่ยงทีอ่าจเกิดการน าข้อมูลภายในหน่วยงานไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ 
สถานการณ์ความเสี่ยง 

 
มาตรการ/แนวทางป้องกันฯ 

2.1 การน าข้อมูลที่เป็นความลับของหน่วยงานไป
เปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนทั้งในรูปของเงินหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทน   

๑. ผู้บังคับบัญชาถ่ายทอดเป็นข้อสั่งการ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบถึงการปฏิบัติ และบทลงโทษ 
๒. ตรวจสอบและก าชับข้าราชการที่เป็นนายทะเบียนลับให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  

2.2 การน าข้อมูลของหน่วยงาน (โดยอาจจะมี
ผลกระทบทางลบกลับมายังหน่วยงาน) ไปเปิดเผย
หรือเผยแพร่แก่ญาติพ่ีน้อง เพื่อนสนิท หรือผ่านทาง 
Social Network โดยอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์  

สร้างการรับรู้และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ไม่ให้โพสข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ ลง Social 
network ยกเว้นเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

2.3 การขายข่าวหรือข้อมูลเกี่ยวกับการสืบสวน 
สอบสวน และปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคดียาเสพติด 
 

1. เน้นย้ าให้ผู้บังคับบัญชาก าชับ ก ากับ ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ เพื่อ 
เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับส านักงาน ป.ป.ส. และอ านวยความยุติธรรมให้กับผู้ปฏิบัติ 

2. มีระบบตรวจสอบเกี่ยวกับการเข้าใช้และเผยแพร่ข้อมูล 
3. ให้มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อกระท าความผิด กรณีได้รับการลงโทษแล้ว ให้เผยแพร่พฤติกรรมเพ่ือ

ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในการกระท าความผิด 
4. สร้างค่านิยมเพ่ือนเตือนเพ่ือนให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานตรงไปตรงมา  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ 

2.4 การแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลคดีตรวจสอบ
ทรัพย์สิน เกี่ยวกับการคืนหรือไม่คืนทรัพย์สินที่ยึด
อายัดไว้เพื่อตรวจสอบชั่วคราวตามค าสั่ง รวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
  

1. ผอ.กอง/ส านัก ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม อย่างเคร่งครัด 
2. ให้ความรู้แก่ประชาชนที่มีส่วนเข้ามารับรู้การตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นมาตรฐาน การคืนทรัพย์ 
3. ใช้วิธีการประมูลทางอิเล็คทรอนิกส์ เพ่ือป้องกันการฮั้วประมูล 
๔. ให้มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อกระท าความผิด กรณีได้รับการลงโทษแล้ว ให้เผยแพร่พฤติกรรมเพ่ือ

ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในการกระท าความผิด 
๕. สร้างค่านิยมเพ่ือนเตือนเพ่ือนให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานตรงไปตรงมา  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ 

2.5 การอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ที่ปฏิบัติงาน
ด้านการสืบสวน สอบสวน เพ่ือประโยชน์ในทางมิชอบ 
 

๑. เผยแพร่อ านาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ให้กับประชาชนรับทราบเป็น
การทั่วไป 

๒. เพ่ิมช่องทางการตรวจสอบการเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 



3. ความเสี่ยงทีอ่าจเกิดการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

สถานการณ์ความเสี่ยง 
 

มาตรการ/แนวทางป้องกันฯ 

3.1 การน ารถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวม
ไปถึงการน าน้ ามันรถราชการไปเติมรถยนต์ส่วนบุคคล 
  
  
  

1. เน้นย้ าให้ผู้บังคับบัญชาก าชับ ก ากับ ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ เพื่อ 
เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับส านักงาน ป.ป.ส. 

2. เน้นย้ าให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบข้อมูล ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงาน และบทลงโทษของ  
การไม่ปฏิบัติตาม 

3. มีการก ากับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกเดือน 
4. ติดตั้งระบบ GPS ในรถราชการทุกคัน 

3.2 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของ
ส่วนตัว เช่น วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เป็นต้น 
 
 

1. ประกาศระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
2. มีการควบคุมการเบิกจ่าย การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ลงทะเบียนยืมทุกครั้งที่น าไปใช้ 
3. สร้างค่านิยมเพ่ือนเตือนเพ่ือนให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานตรงไปตรงมา  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ 
4. เน้นย้ าให้ผู้ปฏิบัติงานทราบข้อมูล ถึงระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานและบทลงโทษของการไม่

ปฏิบัติตาม 
5. ผู้บังคับบัญชาควรเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.3 การน าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) 
ของหน่วยงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

 เช่น การล้างรถยนต์ส่วนตัวในส านักงาน 
 
  

1. เน้นย้ าให้ผู้บังคับบัญชาก าชับ ก ากับ ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ เพื่อเกิด
ผลประโยชน์สูงสุดกับส านักงาน ป.ป.ส. 

2. เน้นย้ าให้ผู้ปฏิบัติงานทราบข้อมูล ถึงระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานและบทลงโทษของการไม่
ปฏิบัติตาม 

3. ผู้บังคับบัญชาควรเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
3.4 การใช้บุคลากรในหน่วยงานท างานส่วนบุคคล 
หรือการท างานส่วนบุคคลในเวลาราชการ 
 
 

1. สร้างจิตส านึกเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ส. (ระดับหัวหน้าขึ้นไป) 
2. เน้นย้ าให้ผู้ปฏิบัติงานทราบข้อมูล ถึงระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานและบทลงโทษของการไม่

ปฏิบัติตาม 
3. ผู้บังคับบัญชาควรเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
 



4. ความเสี่ยงทีอ่าจเกิดการใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง 

สถานการณ์ความเสี่ยง 
 

มาตรการ/แนวทางป้องกันฯ 

4.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีต่าง ๆ 
  
  

1. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  ให้หน่วยงานก าหนดมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่เชิญชวนพวก
พ้องเข้าร่วมเสนอราคา 

2. สร้างค่านิยมเพ่ือนเตือนเพ่ือนให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานตรงไปตรงมา  ไม่แสวงหาผลประโยชน์
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

4.2 การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ หรือเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 

1. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 
2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้ละเอียดทุกขั้นตอน 
3. สร้างจิตส านึกเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ส. (ระดับหัวหน้าขึ้นไป) 

4.3 การใช้ระบบอุปถัมภ์ในการรับบุคคลเข้ามา
ท างานในหน่วยงาน 
 

1. ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรตามกระบวนการโดยใช้การสอบคัดเลือกเป็นหลัก คัดเลือกตาม
คุณสมบัติที่ตรงกับภารกิจงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรวม
คะแนน มีข้อค าถามท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันในการสัมภาษณ์ 

2. ก าหนดมาตรฐาน คุณสมบัติ ประสบการณ์ของกรรมการสัมภาษณ์ ควรต้องเป็นผู้มีความสามารถ  
ในการคัดเลือกบุคคลระดับหนึ่ง 

 
  



5. ความเสี่ยงทีอ่าจเกิดการใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น 

สถานการณ์ความเสี่ยง 
 

มาตรการ/แนวทางป้องกันฯ 

5.1 การใช้ต าแหน่งอ านาจหน้าที่เข้าไปข่มขู่เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง 
  

1. มีช่องทางการร้องเรียน และตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว 
2. ผู้บังคับบัญชาควรเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
3. ก าหนดมาตรฐาน คุณสมบัติ ประสบการณ์ของกรรมการสัมภาษณ์ ควรต้องเป็นผู้มีความสามารถ

ในการคัดเลือกบุคคลระดับหนึ่ง 
5.2 การใช้ระบบอุปถัมภ์ในการคัดเลือกบุคลากรเข้า
มาปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
 

1. เชิญบุคลากรจากหน่วยงานนอก เข้ามาร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์ เพ่ือให้เกิดความเป็นกลาง
มากขึ้น 

2. พิจารณาจากความสามารถของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งเป็นหลัก 
3. ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรตามกระบวนการโดยใช้การสอบคัดเลือกเป็นหลัก คัดเลือกตาม

คุณสมบัติที่ตรงกับภารกิจงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรวม
คะแนน มีข้อค าถามท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันในการสัมภาษณ์ 

4. ก าหนดมาตรฐาน คุณสมบัติ ประสบการณ์ของกรรมการสัมภาษณ์ ควรต้องเป็นผู้มีความสามารถ
ในการคัดเลือกบุคคลระดับหนึ่ง 

5.3 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามา
เกี่ยวข้อง 
 

1. เน้นย้ าให้ผู้บังคับบัญชาก าชับ ก ากับ ติดตามให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 

2. ให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง 
5.4 การใช้อิทธิพลเข้าแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ที่อาวุโสน้อยกว่า หรือผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การ
จับกุม การตรวจสอบทรัพย์สิน การพิจารณาคดีที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

1. ให้ยึดหลักระเบียบ กฎหมาย และความถูกต้อง มีหน่วยงานนอกเข้าร่วมในการปฏิบัติงาน 
2. สร้างการรับรู้ช่องทางการร้องทุกข์ กล่าวโทษ การตรวจสอบการใช้อิทธิพลเข้าแทรกแซง        

การปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก 

 

 


