
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน  โทร ๐ 3496 1113  ต่อ 121 
ที่  นฐ  0032.9/พิเศษ                                   วันที่  23     มกราคม   2563 
เรื่อง  เสนอแนวทางการปรับปรุงข้ันตอนเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน   
  

1. เรื่องเดิม  

     ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบงานปูองกันและปราบปรามทุจริต ได้ด าเนินการวิเคราะห์
การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน นั้น 

              2.  ข้อเท็จจริง  

   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ได้จัดท าคู่มือเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ปี 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อให้กลุ่มงานทุกกลุ่มงานถือปฏิบัติ ซึ่งสาระส าคัญของการ
ด าเนินการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีการด าเนินการ ดังนี้ 

  2.1 เรื่องการใช้รถของทางราชการ จากเดิมให้ผู้ขอใช้รถยื่นแบบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางเพียง
อย่างเดียว โดยได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการขอใช้รถของทางราชการเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยการ
ท าบันทึกการใช้รถยนต์ของทางราชการ แต่ละคัน แต่ละเดือน โดยละเอียด 

  2.2 เรื่องการด าเนินการขอใช้รถของทางราชการ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นได้ด าเนินการจัดท ามาตรการ
เพื่อรองรับการใช้รถของหน่วยงาน 

3. ข้อพิจารณา 

                                                               เพื่อให้การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็น
ควรแจ้งคู่มือเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ให้กลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสังกัดสังกัดทราบ และถือ
ปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุงข้ันตอนผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเคร่งครัด โดยให้ทุกหน่วยงานมีการเฝูาระวังการเกิดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่อง หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อด าเนินการปรับปรุงขั้นตอนการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีความเหมาะสม รัดกุมมากขึ้น         
            4. ข้อเสนอ  

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบตาม 2 และพิจารณาตาม 3 หากเห็นชอบกรุณาสั่งการเพื่อจะได้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 

 

                                                (นางสาวพิชาภัค  โห้นา) 
นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ 

 
        -รับทราบและเห็นชอบ 

     -ลงเว็ปไซต์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
 

                             (นายยุทธกรานต ์ ชนิโสตร) 
                นายแพทยช์ านาญการพิเศษ รกัษาการในต าแหน่ง 

                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน 
- แจ้งคู่มือให้ทุกกลุ่มงานทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 - แจ้งกลุ่มงานทุกกลุ่มงานถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยเคร่งครัด 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน จังหวัดนครปฐม 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการของโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน 

 
ชื่อหน่วยงาน :      กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน   จงัหวัดนครปฐม                     . 
วัน/เดือน/ปี :       23 มกราคม 2563                                                                         . 

  หัวข้อ: คู่มือการป้องกนัการมีผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปี 2563       . 
            
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

คู่มือการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปี 2563        

  Linkภายนอก: …………ไม่มี………………………………………………………………………………………………….……………… 
  หมายเหต:ุ ……………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 

 

(นางสาวพิชาภัค  โห้นา) (นายยุทธกรานต์  ชินโสตร) 
ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่เปิ่น 
วันที ่ 23    เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562 วันที ่ 23    เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายภัทรพล  สระทองยอด) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที ่ 23    เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562 

 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S/D-I-LPH-055.002 Rev.00 date.16/03/2562 eff.17/03/2562 

 
 

จดัท ำโดย                              ทบทวน/อนมุตัิโดย    

  ศนูยค์ณุภำพ                        ......................................  

                                        (นำยยทุธกรำนต ์  ชินโสตร) 

                                     ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลหลวงพอ่เป่ิน
เป่ิน 
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ค าน า 

 
คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นปีงบประมาณ 2562 ได้รวบรวมหลักการและแนวคิดที่เป็นสากล

พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนร่วม  

คู่มือเล่มนี้ สะท้อนให้เห็นถึงหลักการ แนวคิดพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อน มิให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติชอบ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น   
ผู้บริหารโรงพยาบาล และผู้ปฏิบัติราชการ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารและเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
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สารบัญ 

                                                                                                         หน้า                               
ค าน า 

สารบัญ 

บทที่ ๑ บทน า                                                4 

บทที่ ๒ แนวทางปฏิบัติเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน            8 

บทที่ ๓ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน          9 

มาตรการกลไกการจัดการเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                   11 
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                                                                             บทที่ 1 

                                                                             บทน า 
 
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การที่
เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่ จะน าไปสู่
การทุจริต 

ส านักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง 
สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการ
ตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าท่ีที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท าดังกล่าวจะ
เกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระท่ังกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่าง
การกระท าดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้
ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ 
แต่ท าหน้าท่ีกลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 

ความขัดแย้งConflict สถานการณ์ที่ขัดกันไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้ง
อาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเร่ืองความคิดแนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่
ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นส่ิงจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการท้ังหลาย 

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์
สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม 

พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอ ตัวอย่าง

พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อสังคมไทย ได้แก่ 

๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อ านาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าท่ีท าให้เครือญาติหรือฝากลูกหลานเข้าท างาน 
๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานเกี่ยวกับการงานบุคคลรับเรื่อง โอน ย้าย สอบแข่งขัน สอบ

คัดเลือก แล้วรับของก านัลจากเขาเหล่านั้น 
๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เกิดส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝุายใดฝุายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการท างานส่วนตัว 
๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการท าข้อมูลลับขอทางราชการไม่เปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือ

ประโยชน์อื่นๆ หรือน าไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพื่อแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 
๖. การท างานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่ 
๗. การท างานหลังเกษียณ คือการท างานกับผู้อื่นหลังออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับ

งาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 

หน้าที่ทับซ้อน Conflict of Duty หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน Competing Interestsแบ่งเป็น ๒ ประเภท 
๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบ

วินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือ
แม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกปูองกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหา
ได้โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถท างานบางอย่างที่คนอื่นๆ ท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อย
ห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้
ข้อมูลภายในบางอย่างท่ีอาจน ามาใช้ประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าท่ีให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติ
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มิชอบหรือความล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน 
นั่นคือ การตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ 
หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชนท์ับซ้อน 

๑. ปกปูองผลประโยชน์สาธารณะ การท าเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักเจ้าหน้าท่ีต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายใน
กรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขตหน้าท่ีพิจารณาความถูกผิดไปตามข้อเท็จจริง ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึง
ความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลางไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพ การเมือง วงศ์ตระกูลฯลฯ ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมีจริยธรรม 

๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส 
นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่างๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเช่ือมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้เสีย 

๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การแก้ปัญหาหรือจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึด
หลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กรการจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝุายบริหารต้องรับผิดชอบ
เร่ืองการสร้างระบบและนโยบายและเจ้าหน้าท่ีก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อ
หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าที่ท าได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่เกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าท่ีซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

- ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีใน
สภาพแวดล้อมการท างาน 

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนในที่ท างาน 

- ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าท่ีเปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้น าไปใช้ในทางที่ผิด 
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติ

ตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าท่ีโดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดของตนเองที่จะต้องท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
กรอบการท างานนี้เป็นวิธีการกว้างๆ ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตาม

บริบทขององค์กรและกฎหมายได้ ๖ ขั้นตอน 
 ส าหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดขึ้นในองค์กร 
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 
๔. ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 

๕.สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียผู้รับบริการผู้สนับสนุนองค์กรและชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 

รายละเอียดแต่ละขั้นตอน 
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างท่ีเส่ียงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะ

เกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง 
- เปูาหมายส าคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่

เห็น 
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- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและท าให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับ
นโยบาย 

- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ  (เช่น หนี้)ธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว 
(ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับ พรรคการเมือง  การท างานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/กลุ่มอื่น 

- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิบัติสัมพันธ์กับภาคเอกชน การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของ
การท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริการท่ีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ 
การให้เงิน/สิ่งของ 

- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน 

ดังนั้น กฎเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กร และยังต้อง
ท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ 

- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็นหรือแบบเป็นไปได้) 
- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 
- เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาท าสัญญา 

อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างท างาน เจ้าหน้าที่ทุก
คนควรสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้ บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือ
จุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยาย
พร้อมตัวอย่างท่ีชัดเจนส าหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเส่ียงมากๆ เช่น การติดต่อการร่วมท างานกับ
ภาคเอกชน การแลกเปล่ียนบุคลากรกับภาคเอกชน การลดขั้นตอนและกระจายอ านาจความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น 

- นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างส าคัญในการ
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเส่ียงและพัฒนาวิธีการปูองกันปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป 

๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในต าแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า 

สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ค วามช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมี
ความส าคัญ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีมักจะค านึงถึงส่ิงที่ผู้บริหารให้ความสนใจ 
   4.1 พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่  
   4.2 ชั่งน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะและพิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไข
ผลประโยชน์ทับซ้อน และ 
  4.3 พิจารณาปัจจัยอื่นๆรวมถึงระดับและลักษณะของต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 

๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
- ประเด็นส าคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่สามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้า

ผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน 
- การท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธี

ปูองกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อ านาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดก าร
ผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตามมา หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือด า เนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะอาศัย
จริยธรรมธุรกิจเพื่อส่ือสารเกี่ยวกับหน้าท่ีและความพร้อมรับผิดที่ผู้ท าธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ท าสัญญาด้วย 

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไก
ปูองกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไข
ผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่านี้จะท าให้ได้นโยบายที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้ ในการร่วมกัน
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้องค์กรภาครัฐต้องท าให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอ โดยสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการท างานรวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความ
ร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการส่ือสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ 
และปรับเปลี่ยนการท างานให้สอดคล้องกันโดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ี 

บทบาทส าคัญของการบริหาร 
ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร 

และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผย ผู้อ านวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับผลการ
ตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทส าคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการต่อการ
รายงานสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระท าผิดและภาวะผู้น าเรื่องส าคัญมากในการสร้างบรรยากาศในที่ท างาน ผู้บริหาร
จะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆผู้อ านวยการและเจ้าหน้าท่ีต้องไม่คุกคามหรือท าให้ผู้
เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกปูองและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลท่ีเปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการ
เปิดเผย ให้ความเช่ือมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการลดแรงต่อต้านหากส่ิงที่เปิดเผยบางส่วนหรือท้ังหมดรั่วไหลออกไป
เป็นส่ิงส าคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและปูองกันผู้ต่อต่านเท่าท่ีจะท าได้บทบาทอ่ืนๆ คือ 

- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย 

- พัฒนาโครงสร้างผู้น าแก่ลูกน้องท่ีท างาน ขณะมีการตรวจสอบ 
- ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนและปูองกันพยานที่ดี 

- ปกปูองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน 
- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าที่โดยให้ค าปรึกษาแนะน าลูกน้องไม่ให้ท าผิดและตื่นตัวต่อการ
รับรู้ต่อการกระท าผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้ าไปมี
ส่วนได้ส่วนเสียและตรงไปตรงมาไม่ว่าจะยากเพียงไรผู้บริหารต้องท าให้ผู้เปิดเผยมั่นใจ ตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่าง เป็น
ความลับเชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลทีเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ หากมีการรายง านด้วย
วาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การกระท าใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบหรือท าให้ผู้ อื่น
รับรู้ได้ว่าท าเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้รับรู้ได้ว่าอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 

การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน 
- จัดท าแผนพัฒนาและโครงการระบุหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ตระหนักในความส าคัญและผลักดันให้ 

เกิดทัศนคติทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่าท าไมต้องเปิดเผยและอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการกระท าผิด 
- จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แก่ข้าราชการหรือเมื่อข้าราชการได้ 

เล่ือนต าแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหารรวมท้ังต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะในการรับข้อร้องเรียนการรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการ
เปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปูองคุ้มครองพยาน 

เป้าหมายเพื่อการบริหารจดัการที่ด ี 
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกปูองคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบายและกระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไปและ

ส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือคดโกงและการทุจริต 
- จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาดให้ค าปรึกษาการเปิดเผยพฤติกรรมการกระท าผิดที่

เหมาะสม และปกปูองการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย 
-โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้างธรรมชาติและขนาดขององค์กร 

- นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป 
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ ๒ 
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑.  ผู้อ านวยการกลุ่มหรือหัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้างาน  มีหน้าท่ีควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด 
  ๒. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัย ต าแหน่งหน้าท่ี แสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น 
  ๓. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัย โอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ รับหรือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น 
  ๔. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการให้ของขวัญ ของก านัล หรือจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์แบบอื่น เพื่อให้
ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ต าแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ 
 ๕. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้องให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งในต าแหน่งงานใดๆ 
๖. ห้ามเจ้าหน้าท่ีน าทรัพย์ใดๆ ของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
๗. ห้ามเจ้าหน้าท่ีใช้เวลาท าการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานราชการ 
 ๘. ห้ามเจ้าหน้าท่ีใช้ข้อมูลทางลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตน หรือพวกพ้อง หรือครอบครัว หรือคนรู้จัก 
 ๙. ห้ามเจ้าหน้าท่ีกระท าการใดๆ อันเป็นการเบียดเบียนผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ใต้บังคับบัญชา 

ข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงรับของตอบแทน ที่เป็นเงินและไม่ใช่ตัวเงินที่มูลค่าสูงเกินความเหมาะสมและได้มาโดยมิชอบ 
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงตัดสินใจในหน้าที่การท างาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การลงคะแนนเสียงของ

ข้าราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระท าอื่นใดที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม 
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงท างานในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ หลังพ้นต าแหน่งราชการเป็นการปูองกันมิให้ผู้ด ารงต าแหน่งทาง

ราชการน าข้อมูลลับภายในหน่วยงานราชการที่ทราบไปใช้ประโยชน์หลังออกจากต าแหน่งแล้วและปูองกันการใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อกับ
หน่วยงานราชการ ในฐานะที่เคยด ารงต าแหน่งส าคัญในหน่วยงานราชการมาแล้ว 

หลักการ 4 ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ปูองกันผลประโยชน์สาธารณะ 
2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด 
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบริหารเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

กรอบการท างาน มี 6 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดขึ้นในองค์กร 
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
ขั้นตอนที่ 3 ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึง เผยแพร่นโยบายการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
ขั้นตอนที่ 5 สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการเพื่อปูองกันผลประโยชน์

ทับซ้อน 
ขั้นตอนที่ 6 บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอรายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
บทที่ ๓ 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 และ 

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 
มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมสี่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ 
ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอ านาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
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(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ 
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือ
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในหา้งหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือ
ตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของ
ธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นเจ้าหน้าท่ีของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามวรรคสอง
โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มาตรา102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งหน่วยงาน 
ที่มีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัด 
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน 

มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย 
หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์
และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ที่พ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิด 
ต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

บทลงโทษ 
มาตรา 122เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝุาฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้องระวางโทษ  

จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตน
มิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนด าเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 

๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์ 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติ
กันในสังคม 

“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปูา น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือ
ผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน 

ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตาม
กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสาม

พันบาท 
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป 
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ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมีหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่า
จะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มี
เหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้ นส่งมอบทรัพย์สินให้
หน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 
ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ
มาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพั นธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระท าได้เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น 
ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิ
ของหน่วยงานที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็วเมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 

ในกรณีที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ เพื่อด าเนินการตามความใน
วรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณีที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิก
วุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
วุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณีเพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรั ฐ
มาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 

     การให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลย
พินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง 

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวย ความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือ
ผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์
ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน้าที่ ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่น ในราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่ วยงานของรัฐ
ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับ
ประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ า เป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

การให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่ง
หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ ตามประเพณี
หรือให้แก่บุคคลท่ัวไป 

(๒) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการการด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืน จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
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วิเคราะหค์วามเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน และ มาตรการ กลไก การจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 

สถานการณ์/พฤติการณ์ 
จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการ กลไก การจัดการความเสี่ยงอันอาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาส 

 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบหรือการเอื้อ
ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อ จัดจ้างหรือการมีส่วนได้
ส่วนเสีย  

5 5 25 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท า
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องกบัการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
 

3 5 15 1. ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทาง การเบิกเงินงบประมาณ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้หน่วยตรวจสอบภายใน ติดตามตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานตรวจสอบ ติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ จากหน่วยตรวจสอบภายใน  

3. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเช่น การใช้
โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อ
ธุระส่วนตัว  การน ารถราชการ
ไปใช้ธุระส่วนตัว  การใช้
คอมพิวเตอร์ในเรื่องส่วนตัว  
การน าวัสดุ อุปกรณ์ของ
โรงพยาบาลไปใช้ส่วนตัว     
เป็นต้น 

4 3 12 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ พัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย ค านึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวม อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ ประเมินผลเน้นย้ าเตือนการกระท าที่เป็นการใช้
ทรัพย์สินของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
3.ผู้รับผิดชอบในการจัดระบบรถยนต์ต้องปฏิบัติตามระเบียบในการจัดรถ 
รวมทั้งหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝุาย ต้องควบคุมก ากับ และสร้างจิตส านึกกับบุคลากร
ทุกระดับ 

4.ไม่น าบุคลากรของหน่วยงาน
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวในเวลา
ราชการ 

3 4 12 1.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ค านึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวม อย่างเคร่งครัด 
2.หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน สื่อสารให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

5. การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์หรือช่วยเหลือญาติ
หรือบุคคลอ่ืนเข้าท างาน 

2 5 8 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบาย
เก่ียวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อน 
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สถานการณ์/พฤติการณ์ 
จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการ กลไก การจัดการความเสี่ยงอันอาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

6.การรับของขวัญหรือการรับ
สินบน  ของก านัล  
 6.1  ของขวัญที่สามารถคิด
ราคาได้ (Tangible gifts) หมาย
รวมถึง สินค้าบริโภค ความ
บันเทิง การต้อนรับ ให้ที่พัก 
การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ 
ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ 
เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล บัตร
ลดราคาสินค้าหรือบริการ และ
เงิน เป็นต้น 
  6.2 ของขวัญและประโยชน์
อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้
(Intangible gifts and 
benefits) หมายถึง ส่ิงใด ๆหรือ
บริการใด ๆ ท่ีไม่สามารถคิดเป็น
ราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น 
การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติ
ด้วยความชอบส่วนตน การ
เข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญา
ว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะ
ได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่น ๆ 

3 2 6 1.หัวหน้าหน่วยงาน  หัวหนา้กลุ่มงาน  หัวหน้างาน ต้องปฏิบัติตามแนวทาง
ของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด 
2.ควบคุม ก ากับบุคลากร ในหน่วยงานให้ปฏิบัติและต้องรายงานในกรณีที่
บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  อย่างเคร่งครัด 
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