
                                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น   โทร. 034-961113-9  ต่อ  123                                                      
 

ที่   นฐ  ๐๐๓๒.9/๓๐๑/                                   วันที่   11  มีนาคม  2563                           .                                                  
 

เร่ือง   รายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรม ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปูองกัน      
          ผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้อต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน                        .  

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 

  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ได้ขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป1 ค (ปลูก/ปลุกจิตส านึกปูองกัน ปราบปราม 
และเครือข่าย) ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการปูองกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่าน
กระบวนการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนแม่บทการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ 5 ปี (2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (2560-2564) และแผน
ปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2559-2564) 
โดยได้ด าเนินการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปลูกฝังวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิต
พอเพียงต้านทุจริต นั้น 

  ดังนั้น  จึงขอรายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรม เผยแพร่ ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยได้ด าเนินการประชุมชี้แจงในวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น จ านวน 16 คน และด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563  

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเพ่ือโปรดพิจารณา      
      

 
          (นางสาวพิชาภัค  โห้นา) 
                นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 

                                  - ทราบ/เห็นชอบ 
                                                         - ลงเว็บไซต์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 
 
                     (นายยุทธกรานต์  ชินโสตร) 
                     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง  
                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น                                              
 
 
 
 



 
 

 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  โทร ๐ 3496 1113  ต่อ 121 
ที ่ นฐ  0032.9/พิเศษ                                   วันที่  23     มกราคม   2563 
เรื่อง  เสนอแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น   
  

1. เรื่องเดิม  

     ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบงานปูองกันและปราบปรามทุจริต ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น นั้น 

              2.  ข้อเท็จจริง  

   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ได้จัดท าคู่มือเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ปี 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือให้กลุ่มงานทุกกลุ่มงานถือปฏิบัติ ซึ่งสาระส าคัญของการ
ด าเนินการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีการด าเนินการ ดังนี้ 

  2.1 เรื่องการใช้รถของทางราชการ จากเดิมให้ผู้ขอใช้รถยื่นแบบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เพียงอย่างเดียว โดยได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการขอใช้รถของทางราชการเพ่ือลดความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนด้วยการท าบันทึกการใช้รถยนต์ของทางราชการ แต่ละคัน แต่ละเดือน โดยละเอียด 

  2.2 เรื่องการด าเนินการขอใช้รถของทางราชการ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นได้ด าเนินการจัดท า
มาตรการเพื่อรองรับการใช้รถของหน่วยงาน 

3. ข้อพิจารณา 

                                                               เพ่ือให้การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เห็นควรแจ้งคู่มือเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ให้กลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสังกัดสังกัด
ทราบ และถือปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเคร่งครัด โดยให้ทุกหน่วยงานมีการเฝูา
ระวังการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่อง หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชา เพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุงขั้นตอนการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีความเหมาะสม รัดกุมมากข้ึน     
                4. ข้อเสนอ  

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบตาม 2 และพิจารณาตาม 3 หากเห็นชอบกรุณาสั่งการเพ่ือจะได้
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 

 

                                                (นางสาวพิชาภัค  โห้นา) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
        -รับทราบและเห็นชอบ 

     -ลงเว็ปไซต์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
 

                             (นายยุทธกรานต์  ชินโสตร) 
                นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 
- แจ้งคู่มือให้ทุกกลุ่มงานทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 - แจ้งกลุ่มงานทุกกลุ่มงานถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยเคร่งครัด 



 
 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น จังหวัดนครปฐม 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 

 
ชื่อหนว่ยงาน :      กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น   จังหวัดนครปฐม                     . 
วัน/เดือน/ปี :       23 มกราคม 2563                                                                         . 

  หัวข้อ: คู่มือการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปี 2563       . 
            
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

คู่มือการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปี 2563        

  Linkภายนอก: …………ไม่มี………………………………………………………………………………………………….……………… 
  หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 

 

(นางสาวพิชาภคั  โห้นา) (นายยุทธกรานต์  ชินโสตร) 
ต าแหน่ง นักจดัการงานท่ัวไปปฏิบตัิการ  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแน่ง 

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

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 

(นายภัทรพล  สระทองยอด) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

วันท่ี  23    เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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จดัท ำโดย                              ทบทวน/อนมุติัโดย    

  ศนูย์คณุภำพ                        ......................................  

                                        (นำยยทุธกรำนต์   ชินโสตร) 

                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหลวงพอ่เป่ิน
เป่ิน 



 
 

 

ค าน า 
 

คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นปีงบประมาณ 2562 ได้รวบรวมหลกัการและแนวคดิที่เป็น
สากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เพื่อการบรหิารจดัการผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชนส์าธารณะที่มผีลต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐเป็นสถานการณ์ที่เจา้หน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียตอ่ผลประโยชน์ส่วนร่วม  

คู่มือเลม่นี้ สะท้อนให้เห็นถึงหลักการ แนวคิดพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบรหิารจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน มิให้เกิดปัญหาการทุจรติประพฤติชอบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเลม่นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ตรวจสอบภายในของโรงพยาบาล
หลวงพ่อเปิ่น   ผู้บริหารโรงพยาบาล และผู้ปฏิบตัิราชการ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการบรหิารและเพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

สารบัญ 
                                                                                                         หน้า                               

ค าน า 

สารบญั 

บทที่ ๑ บทน า                                                4 

บทที่ ๒ แนวทางปฏิบัติเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน            9 

บทที่ ๓ มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน         10 

มาตรการกลไกการจัดการเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                   13 
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                                                                             บทท่ี 1 

                                                                             บทน า 
 
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง 
การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรก
ที่จะน าไปสู่การทุจริต 

ส านักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ Conflict of Interests 
หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจน
มีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏบิัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าท่ีที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ 
การที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐตดัสินใจหรอืปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไมรู่้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบท่ีหลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏบิัติที่
ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอยา่งการกระท าดังกล่าวมีให้พบเห็นไดม้ากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการ
ยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายใหเ้กิดขึ้นกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระท าท่ีผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจา้หน้าท่ี
ของรัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ท าหน้าท่ีกลับตัดสินใจหรือปฏิบัตหิน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลกั 

ความขัดแย้งConflict สถานการณ์ที่ขัดกันไม่ลงรอยเป็นเหตุการณอ์ันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระท าอย่างใดอย่างหน่ึง ความ
ขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไมล่งรอยกันในเรื่องความคดิแนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือของ
กลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการทั้งหลาย 

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม 
ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม 

พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐควรมีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอ ตัวอย่าง

พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่ 

๑. หาประโยชน์ใหต้นเอง หรือ การใช้อ านาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ท าให้เครือญาติหรือฝากลูกหลานเข้า
ท างาน 

๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานเกี่ยวกับการงานบุคคลรับเรื่อง โอน ย้าย สอบแข่งขัน 
สอบคัดเลือก แล้วรับของก านัลจากเขาเหล่านั้น 

๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เกิดส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝุายใดฝุายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการท างานส่วนตัว 
๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการท าข้อมูลลับขอทางราชการไม่เปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือ

ประโยชน์อ่ืนๆ หรือน าไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพื่อแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 
๖. การท างานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่ 
๗. การท างานหลังเกษียณ คือการท างานกับผู้อื่นหลังออกจากท่ีท างานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการ

มารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 

หน้าท่ีทับซ้อน Conflict of Duty หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน Competing Interestsแบ่งเป็น ๒ ประเภท 
๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้าน

ระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้ง สองออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มี
ประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกปูองกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ 
ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่ส ามารถท างานบางอย่างที่คน
อื่นๆ ท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
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๒. ประเภทท่ีสอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหน่ึงบทบาท และการท าบทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้

ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้ประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าท่ีให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการ
ประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการ
จัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจท าหน้าท่ีต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าท่ีทับ
ซ้อนได้ 
หลักการ ๔ ประการส าหรับการจดัการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. ปกปูองผลประโยชน์สาธารณะ การท าเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักเจ้าหนา้ที่ต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน า
ภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขตหน้าทีพ่ิจารณาความถูกผดิไปตามข้อเทจ็จริง ไม่ใหผ้ลประโยชน์ส่วนตนมา
แทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทศันคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบคุคลอย่างเป็นกลางไมม่ีอคตลิ าเอยีงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพ การเมือง วงศ์
ตระกลูฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่าน้ันแตต่้องมีจริยธรรม 

๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพรอ้มรับผดิ การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่
โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่างๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจา้หน้าท่ีจากต าแหน่งที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสมัพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีถือเป็นขั้นตอนแรกของ
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะท าให้เจ้าหน้าทีร่่วมมือและสร้างความเช่ือมั่นแก่ประชาชน 
ผู้รับบริการ และผูม้ีส่วนได้เสีย 

๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบคุคลและปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่าง การแก้ปัญหาหรือจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความ
ยึดหลักคณุธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ีและองค์กรการจัดการต้องอาศัยขอ้มูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝุายบริหารตอ้ง
รับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบายและเจ้าหน้าท่ีก็มคีวามรบัผิดชอบต้องระบผุลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าทีต่้องจัดการกบั
เรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีท าได้ และผูบ้ริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์
ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าท่ีซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

- ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีใน
สภาพแวดล้อมการท างาน 

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

- ปูองกันไม่ใหข้้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าท่ีเปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้น าไปใช้ในทางที่ผิด 
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและ

ปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี ้
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าท่ีโดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีท าให้เจ้าหน้าท่ีถือว่าเป็นความรับผิดของตนเองที่จะต้องท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
กรอบการท างานนี้เป็นวิธีการกว้างๆ ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการ

ตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ ๖ ขั้นตอน 
 ส าหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดขึ้นในองค์กร 
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชนท์ับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 
๔. ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 

๕.สื่อสารใหผู้้มสี่วนไดเ้สยีผูร้ับบรกิารผูส้นับสนุนองค์กรและชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 
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รายละเอียดแต่ละขั้นตอน 
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับ

ซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง 
- เปูาหมายส าคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง

และที่เห็น 
- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีมีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและท าให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือ

กับนโยบาย 
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น หนี้)ธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว 

(ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธ์ุ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับ พรรคการเมือง  การท างานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/กลุ่มอื่น 
- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิบัติสมัพันธ์กับภาคเอกชน การท าสัญญาจัดซื้อจดัจ้างการตรวจตราเพื่อควบคุมคณุภาพมาตรฐาน

ของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริการที่อุปสงคม์ากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุง
การลงโทษ การให้เงิน/สิ่งของ 

- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน 

ดังนั้น กฎเกณฑเ์กี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผดิชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กร และ
ยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ 

- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบท่ีเห็นหรือแบบเป็นไปได้) 
- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีและหัวหน้างานระดับสูง 
- เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาท า

สัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างท างาน 
เจ้าหน้าท่ีทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็
ต้องรู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้คอื สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร 
อะไรคือจดุเสี่ยงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบในการปฏิบตัิตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกัน ควรให้
เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนส าหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงทีเ่ป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อการ
ร่วมท างานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การลดขั้นตอนและกระจายอ านาจความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางการเมือง 
เป็นต้น 

- นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผูบ้ริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจดัการทีม่ีประสทิธิภาพจะมสี่วนอย่างส าคญัใน
การช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปูองกันปัญหาที่
เกิดขึ้นต่อไป 

๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีมีประสทิธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในต าแหน่งระดับบรหิาร ซึ่งต้องแสดงภาวะ

ผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข 
ผู้บริหารมีความส าคัญ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะค านึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ 
   4.1 พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอท่ีจะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่  
   4.2 ช่ังน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะและพิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือ
แก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ 
  4.3 พิจารณาปัจจัยอื่นๆรวมถึงระดับและลักษณะของต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 
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๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
- ประเด็นส าคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่สามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดี

เพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน 
- การท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธี

ปูองกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อ านาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตามมา หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือด าเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐ
จะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าท่ีและความพร้อมรับผิดที่ผู้ท าธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ท าสัญญาด้วย 

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนา
กลไกปูองกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและ
แก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่านี้จะท าให้ได้นโยบายที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้ ใน
การร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้องค์กรภาครัฐต้องท าให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอ โดยสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสีย

อื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการท างานรวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นใน
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้อง
สื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการท างานให้สอดคล้องกันโดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและ
การให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ี 

บทบาทส าคัญของการบริหาร 
ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทส าคญัต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร 

และให้เห็นว่าไมเ่ป็นอุปสรรคในการรายงานของผูเ้ปิดเผย ผู้อ านวยการจะเป็นผูไ้ด้รับข้อมลูและจัดการกับการร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับผลการ
ตรวจสอบและรับผดิชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทส าคัญทีสุ่ดที่ได้จากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการต่อ
การรายงานสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระท าผิดและภาวะผู้น าเรื่องส าคัญมากในการสร้างบรรยากาศในท่ีท างาน 
ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณก์ารตอบสนองของข้าราชการและผลที่เกดิขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆผู้อ านวยการและเจ้าหนา้ที่ต้องไม่
คุกคามหรือท าใหผู้้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ เจา้หน้าท่ีผู้รับผิดชอบต้องปกปูองและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่
เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสยัในการเปดิเผย ให้ความเช่ือมั่นว่าข้อมลูที่ไดจ้ะเป็นความลับซึ่งเป็นปจัจัยที่ส าคัญต่อการลดแรงต่อต้านหากสิ่งทีเ่ปิดเผย
บางส่วนหรือท้ังหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและปูองกันผู้ต่อต่านเท่าที่จะท าได้บทบาท
อื่นๆ คือ 

- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งท่ีจะเกิดจากการเปิดเผย 

- พัฒนาโครงสร้างผู้น าแก่ลูกน้องที่ท างาน ขณะมีการตรวจสอบ 
- ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนและปูองกันพยานที่ดี 

- ปกปูองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน 
- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าท่ีโดยให้ค าปรึกษาแนะน าลูกน้องไม่ให้ท าผิดและตื่นตัวต่อ
การรับรู้ต่อการกระท าผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง 
ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและตรงไปตรงมาไม่ว่าจะยากเพียงไรผู้บริหารต้องท าให้ผู้เปิดเผยมั่นใจ ตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเป็นความลับเช่ือมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลทีเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารที่สมบู รณ์ 
หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การกระท าใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อ
การตรวจสอบหรือท าให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าท าเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้รับรู้ได้ว่าอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 
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การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน 
- จดัท าแผนพัฒนาและโครงการระบุหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ตระหนักในความส าคญัและผลักดันให ้

เกิดทัศนคติทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่าท าไมต้องเปดิเผยและอะไรจะเกดิขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการกระท าผิด 
- จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แก่ข้าราชการหรือเมื่อข้าราชการได ้

เลื่อนต าแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บรหิารรวมทั้งต้องไดร้ับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะในการรับข้อร้องเรียนการรายงาน การเปิดเผย และจดัการกับ
การเปิดเผยข้อมลู รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปูองคุ้มครองพยาน 

เป้าหมายเพ่ือการบริหารจัดการที่ดี  
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกปูองคุ้มครองผู้เปดิเผยข้อมูลมีนโยบายและกระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มาก

เกินไปและส่งเสรมิให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกีย่วกับการบริหารที่ไมเ่ป็นธรรมหรือคดโกงและการทุจริต 
- จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ทีผ่ิดพลาดให้ค าปรึกษาการเปิดเผยพฤติกรรมการกระท าผิด

ที่เหมาะสม และปกปูองการต่อตา้นท่ีจะมีต่อผูเ้ปิดเผย 
-โครงสรา้งการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้างธรรมชาติและขนาดขององค์กร 

- นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ
ทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี ๒ 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑.  ผู้อ านวยการกลุ่มหรือหัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้างาน  มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด 
  ๒. เจ้าหน้าท่ีต้องไม่อาศัย ต าแหน่งหน้าท่ี แสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น 
  ๓. เจ้าหน้าท่ีต้องไม่อาศัย โอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ รับหรือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น 
  ๔. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการให้ของขวัญ ของก านัล หรือจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์แบบอื่น 
เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ต าแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ 
 ๕. เจ้าหน้าท่ีต้องไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้องให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งในต าแหน่งงานใดๆ 
๖. ห้ามเจ้าหน้าที่น าทรัพย์ใดๆ ของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 
๗. ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาท าการของราชการ ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีมิใช่งานราชการ 
 ๘. ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลทางลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตน หรือพวกพ้อง หรือครอบครัว หรือคนรู้จัก 
 ๙. ห้ามเจ้าหน้าที่กระท าการใดๆ อันเป็นการเบียดเบียนผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ใต้บังคับบัญชา 

ข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงรับของตอบแทน ที่เป็นเงินและไม่ใช่ตัวเงินท่ีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสมและได้มาโดยมิชอบ 
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงตัดสินใจในหน้าที่การท างาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การลงคะแนนเสียง

ของข้าราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระท าอ่ืนใดที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม 
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 
ขั้นตอนท่ี 1 ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดขึ้นในองค์กร 
ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
ขั้นตอนท่ี 3 ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึง เผยแพร่นโยบายการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงใน

องค์กร 
ขั้นตอนท่ี 4 ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
ขั้นตอนที่ 5 สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการเพื่อปูองกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ขั้นตอนที่ 6 บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอรายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพื่อปูองกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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บทท่ี ๓ 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 และ 

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

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ี 
ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสมัปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หนว่ยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคูส่ัญญา
กับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถอืหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รบัสัมปทานหรือเข้าเป็นคูส่ัญญาในลักษณะดังกล่าว 
(๔) เข้าไปมสี่วนได้เสียในฐานะเปน็กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม 
หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยูห่รือปฏิบัตหิน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ
ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรอืกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเจา้หน้าท่ีของรัฐต าแหน่งใดท่ีต้องห้ามมิให้ด าเนินกจิการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรส
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามวรรคสองโดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

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

มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตาม
กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา
ตามหลักเกณฑ์และจ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ที่
พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิด 
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

บทลงโทษ 
มาตรา 122เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดฝุาฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้องระวางโทษ  

จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้
ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนด าเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 

๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 

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

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่
ปฏิบัติกันในสังคม 
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“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปูา น้า อา คู่สมรส ผู้
บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน 

ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตาม
กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
ข้อ 5 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน

สามพันบาท 
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมีหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท 
ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วห าก
ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคลให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 
ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ นั้นต้อง
แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริห ารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีท่ีสามารถกระท าได้เพื่อให้วินิจฉัยว่ามี
เหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ในกรณีที่
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สม ควรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่ง
มอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็วเมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรค สอง
แล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 

ในกรณีทีเ่จ้าหนา้ที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหวัหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้
แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัการรับทรัพยส์ินหรือประโยชน์นัน้ต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบญัชาท่ีมีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทั้งนี้ เพื่อด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณีที่เจา้หน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพยส์ินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเปน็สมาชิก แล้วแต่กรณเีพื่อด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 

     การให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ีและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 

(๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการ
ใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง 

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวย ความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง
หรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย 
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(๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับ
ประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน้าท่ี ท้ังนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระท าดังกล่าวไว้
ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด 
แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าท่ีอื่น ในราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ
ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับ
ประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ า เป็นต้องวินิจฉัยหรือช้ีขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

การให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 

(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารง
ต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้
ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

(๒) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการการด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้

โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
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วิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน และ มาตรการ กลไก การจัดการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

สถานการณ์/พฤติการณ ์
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการ กลไก การจดัการความเสี่ยงอันอาจจะเกดิผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาส 

 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบหรือการเอื้อ
ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อ จัดจ้างหรือการมสี่วนได้
ส่วนเสยี  

5 5 25 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการจัดซื้อจัดจา้งอย่างเครง่ครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบด้านการจัดซื้อจดัจ้าง จัดท า
รายงานสรุปการจดัซื้อจัดจ้างและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบคุลากรที่
เกี่ยวข้องกบัการจัดซื้อจดัจ้าง ต้องไม่เกี่ยวข้องสมัพันธ์กับผู้เสนองานในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
 

3 5 15 1. ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละ
แนวทาง การเบิกเงินงบประมาณ ตามระเบียบอยา่งเคร่งครดั 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้หน่วยตรวจสอบภายใน ติดตามตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบยีบอย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ตดิตาม ผลการด าเนินงานตรวจสอบ ตดิตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ จากหน่วยตรวจสอบภายใน  

3. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เพื่อประโยชนส์่วนตัวเช่น การใช้
โทรศัพทข์องโรงพยาบาลติดต่อ
ธุระส่วนตัว  การน ารถราชการ
ไปใช้ธุระส่วนตัว  การใช้
คอมพิวเตอร์ในเรื่องส่วนตัว  
การน าวัสดุ อุปกรณ์ของ
โรงพยาบาลไปใช้ส่วนตัว     
เป็นต้น 

4 3 12 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัตติามระเบยีบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ พัสดสุ านักงาน ครุภัณฑ์ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย ค านึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวม อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบตัิตามระเบยีบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ ประเมนิผลเน้นย้ าเตือนการกระท าท่ีเป็นการใช้
ทรัพย์สินของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
3.ผู้รับผดิชอบในการจัดระบบรถยนต์ต้องปฏิบัตติามระเบียบในการจัดรถ 
รวมทั้งหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝุาย ต้องควบคุมก ากับ และสรา้งจิตส านึกกับบุคลากร
ทุกระดับ 

4.ไม่น าบุคลากรของหน่วยงาน
ไปใช้ประโยชนส์่วนตัวในเวลา
ราชการ 

3 4 12 1.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัตติามระเบียบให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ค านกึถึงผลประโยชน์ส่วนรวม อย่างเคร่งครัด 
2.หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุม่งาน สือ่สารให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัตอิย่าง
เคร่งครดั 

5. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์หรือช่วยเหลือญาติ
หรือบุคคลอื่นเข้าท างาน 

2 5 8 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัตติามนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสรมิสรา้ง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัตเิกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัต ิ
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัตติามคูม่ือผลประโยชน์
ทับซ้อน 
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สถานการณ์/พฤติการณ ์
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการ กลไก การจดัการความเสี่ยงอันอาจจะเกดิผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

6.การรับของขวัญหรือการรับ
สินบน  ของก านัล  
 6.1  ของขวัญที่สามารถคิด
ราคาได้ (Tangible gifts) หมาย
รวมถึง สินค้าบรโิภค ความ
บันเทิง การต้อนรับ ให้ที่พัก 
การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ 
ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ 
เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านลั บัตร
ลดราคาสินคา้หรือบริการ และ
เงิน เป็นต้น 
  6.2 ของขวัญและประโยชน์
อื่นใดท่ีคิดเป็นราคาไมไ่ด้
(Intangible gifts and 
benefits) หมายถึง สิ่งใด ๆหรือ
บริการใด ๆ ท่ีไม่สามารถคิดเป็น
ราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น 
การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติ
ด้วยความชอบส่วนตน การ
เข้าถึงประโยชน์ หรือการสญัญา
ว่าจะให้หรือการสญัญาว่าจะ
ได้รับประโยชน์มากกว่าคนอ่ืน ๆ 

3 2 6 1.หัวหน้าหน่วยงาน  หัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้างาน ต้องปฏิบัติตามแนวทาง
ของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด 
2.ควบคุม ก ากับบุคลากร ในหน่วยงานให้ปฏิบัติและต้องรายงานในกรณีที่
บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  อย่างเคร่งครดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


