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คํานาํ 
 
   เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่
ค้นหาต้นตอท่ีแท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจําเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริตคือ การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตที่ย่ังยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ พนักงาน และผู้บริหารงานทุกคน ซึ่งเป็นเจตจํานงของทุก
องค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 
 

   ดังน้ัน เทศบาลตําบลแม่หล่าย จึงได้ดําเนินการและจัดทําแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาใช้ในเทศบาลตําบล
แม่หล่าย อันจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหน่ึงได้ว่าการดําเนินการของเทศบาลตําบลแม่หล่าย จะไม่มีการทุจริต 
หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหาย
ขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบมา
ใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระ
งานแต่อย่างใด 
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วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตใน
องค์กรได้ ดังน้ัน การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน 
ที่เหมาะสมจะ ช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการต่อด้านการทุจริตให้แก่
บุคลากรของ องค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งน้ี การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ใน
องค์กรจะช่วย ให้เป็นหลักประกันในระดับหน่ึงว่า การดํา เนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับ
การทุจริตที่ไม่ คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเลียหายขึ้นก็จะเป็นความ
เลียหายที่น้อย กว่าองค์กรที่ไม่มีการนําเคร่ืองมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้
โดยให้เป็นส่วน หน่ึงของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไม่ใช่ การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทาง 
ในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มี 
ประสิทธิภาพต่อไป 

นิยาม 
ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเส่ียงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
  ๑. แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทําอย่างไรจะไม่ให้เกิดซํ้าอีก 
  ๒. เฝ้าระวัง สอดล่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดล่องต้ังแต่แรก ต้ังข้อบ่งช้ี บาง
เร่ืองที่น่าสงสัย ทําการลดระดับความเสี่ยงน้ันหรือให้ข้อมูลเบาะแสน้ันแก่ผู้บริหาร 
  ๓. ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นําไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทําผิด ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคย รับรู้ว่าเคย
เกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซํ้าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทําไปมีความเสี่ยงต่อการ ทุจริต 
จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก 
  ๔. การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็น ที่ไม่คุ้นเคย 
ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor) 

 

ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน 

  ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือตามกฎระเบียบ ที่
เก่ียวข้อง 

  ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 
  ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย 

 



 

๓

การวิเคราะหค์วามเสี่ยงในการเกดิการทจุริตในองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ต้องการบ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจน
บุคคล หรือ หน่วยงานที่อาจเก่ียวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน การทุจริตที่มี
อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ การทุจริตในระดับท้องถ่ินพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของ
การทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ กระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการ
กระจายอํานาจ มีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมาก
ขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นหลายแห่งเพ่ิมมากย่ิงขึ้น 
เช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทจุริตในส่วนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จําแนกเป็น ๗ ประเภท ดังน้ี 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่ เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด คุณธรรม 

จริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน การ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถสรุปเป็น ประเด็น
ได้ ดังนี้ 

๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้ กฎหมายที่
ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะผู้บริหารและข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาส
หน่ึงที่ทําให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเร่ืองของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทํา พฤติกรรมการทุจริต
มากย่ิงขึ้น 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก การ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่าน้ี 

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเร่ืองของ การ
ผูกขาด ดังน้ันจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางคร้ังพบบริษัทมีการให้ สินบนแก่ เจ้าหน้าที่
เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
กอ่สร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 



 

๔

๕) การไดร้บัคา่ตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หน่ึงที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจรติ เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิมรายได้พิเศษ ให้กับตนเองและครอบครัว 
   ๖) การขาดจรยิธรรม คณุธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสตัย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ เน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเคร่ืองวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเหน็แก่ตัวมากย่ิงขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ังมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม 
   ๗) มีคา่นิยมทีผ่ดิ ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความช่ือสัตย์ สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุน้ี ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเร่ืองปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาํการทุจริต     
ฉ้อราษฎรบังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 
การดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ 
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลตําบลแม่หล่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

  ๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

  - กระบวนงานสรรหา/คัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงาน ซึ่งมีโอกาสเรียกรับผลประโยชน์ หรือ
เอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 

- กระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มี
การเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 

- กระบวนนําทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ 
- กระบวนการที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

   ๒) การพิจารณากระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรอือาจก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

- การรับ - จ่ายเงิน 
- การใช้อํานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน 
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างเหมาบริการ 

- การกําหนดคุณลักษณะพัสดุการกําหนดคุณสมบัติผู้เข้าเสนอราคา 

- การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธ์ 

- การตรวจรับพัสดุ 
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

- การนําทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์ 

- การบริหารบุคคล เข่น การคัดเลือกเข้ารับราชการ 



 

๕

    ๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

- สูญเสียงบประมาณ 
- เสื่อมเสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 

   ๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

- การจัดทําประกาศนโยบาย มาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริต โดยนายกเทศมนตรีตําบล
แม่หล่าย ได้แจ้งทุกส่วนราชการในสังกัดรับทราบและประกาศและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

- จัดทําโครงการอบรม/กิจกรรมส่งเสริมสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
   - จัดทําโครงการฟิกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 

   - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ําเสมอ
และต่อเน่ือง 

   - จัดช่องทางการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ เว็บไซต์เทศบาลตําบล   
แม่หล่าย http://www.maelai.go.th/ หรือ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๕๒๖๖๐ แฟกซ์ กดต่อ ๑๑๕  

 

http://www.maelai.go.th/
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แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

เทศบาลตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวนการ
ดําเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ปัจจัยที่อาจมี
ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด
การทุจริต 

การควบคุม/ระบบที่
เกี่ยวข้อง 

มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจริต ไม่มี ต่ํา กลาง สูง สูงมาก 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 

  /   ๑ กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
และการหา
พัสดุ 

เป็นความ
เสี่ยงที่อาจ
เกิด
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

๑. ผู้บังคับบัญชา การดําเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 

การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการ 
จัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ดําเนินไปตาม 
มาตรฐานหรือแนวทางที่ถูกต้องตาม 
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
มีความสนิทสนมและการเสนอ 
ผลประโยชน์ใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดความ 
คาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ซึ่งอาจนําไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา

ไม่ได้ควบคุม 
อย่างใกล้ชิด 
ให้ความไว้วางใจ 
๒. เจ้าหน้าที่ 
มีปัญหาทาง 
การเงิน ไ

 

ควบคุมกํากับดูแล
ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์วิธี
และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุอย่าง
เคร่งครัด 

จํานวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุ 



ประเมินระดับของความเสี่ยง 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง: งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล 
ชื่อผู้รายงาน: นายนพดล  หล่ายดวงใจ 
ตําแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/
กระบวนการ
ดําเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ปัจจัยที่อาจมี
ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม/ระบบ
ที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี ต่ํา กลาง สูง สูงมาก 

มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจริต 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 

  /   ประกาศ
คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่น
ใด โดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

๑. ผู้บังคับบัญชา 

๒. เจ้าหน้าที่ขาด
จิตสํานึกในการ
ปฏิบัติราชการ 

ขาดการควบคุม 

๓. เจ้าหน้าที่ 

อย่างใกล้ชิด 

มีปัญหาทาง 
การเงิน 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน 
ระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
ในการเสนอขออนุมัติโครงการและ 
งบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

ความเสี่ยง
การทุจริตใน
ความโปร่งใส
ของการให้
และรับ
ของขวัญ/
สินน้ําใจ/การ
เลี้ยงรับรอง 
ในรูปของเงิน
หรือ
ผลประโยชน์
อื่นใด ส่งผล
ให้มีการ
ตัดสินใจที่เอื้อ
ประโยชน์แก่
ผู้ให้หรือ
บุคคลอื่น 

ประกาศ
นโยบายไม่
รับของขวัญ
และของ
กํานัลทุก
ชนิดจาก
การปฏิบัติ
หน้าที่ (No 
Gift Policy) 

๒ ๑. จัดทําประกาศ
เทศบาลตําบล 
แม่หล่ายเรื่อง 
ประกาศนโยบายไม่
รับของขวัญและ
ของกํานัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติ
หน้าที่ (No Gift 
Policy) 
๒. จัดกิจกรรมหรือ
การประชุม/อบรม 
ส่งเสริมการรับรู้
นโยบายไม่รับ
ของขวัญและของ
กํานัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift Policy) 

จํานวนเรื่อง
ร้องเรียนการให้
และรับของขวัญ/
สินน้ําใจ/การเลี้ยง
รับรอง ในรูปแบบ
เงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด 
ส่งผลให้เกิดการ
ตัดสินใจที่เอื้อ
ประโยชน์แก่ผู้ให้
หรือบุคคลอื่น 
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