
 บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กลุมงานบรหิาร  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน                                         

ที ่  - วันที ่       10   มกราคม   2563 

เรื่อง   ทบทวนประกาศฯ และขออนุญาตเผยแพร 

เรียน  สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ตามที่ กลุมงานบริหาร  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  จัดทําประกาศสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอนาบอน เรื่อง แนวทางการปองกันการมีผลประโยชนทับซอนของขาราชการ พนักงาน และลูกจางในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ ลงวันที่  4  มกราคม พ.ศ. 2562 นั้น  

เพื่อใหการใหมีขอกําหนดเปนลายลักษณอักษรและบทลงโทษ เกี่ยวกับการมีผลประโยชนทับ
ซอนของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เปนผูมีความประพฤติ สํานึกในหนาที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ถือเอา
ประโยชนสาธารณะเปนที่ตั้ง มีเกียรติ ศักดิ์ศรี สรางความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือ และยกยองจากประชาชน
กลุมงานบริหาร  จึงไดจัดทําประกาศฯ ดังกลาว เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563  ตามรายละเอียดที่แนบมาพรอมนี ้                                                   

จึงเรียนมาเพื่อทบทวน แจงเวียนเจาหนาที่ในสังกัดถือปฏิบัติ และขออนุญาตเผยแพรบน
เว็บไซตหนวยงานตอไป 

 
 
               
          (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
                   เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
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ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
เรื่อง  แนวทางการปองกันการมีผลประโยชนทับซอนของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง 

ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
.............................................. 

  โดยที่เปนการสมควรใหมีขอกําหนดเปนลายลักษณอักษรและบทลงโทษ เกี่ยวกับการมี
ผลประโยชนทับซอนของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ เพื่อใหขาราชการ 
พนักงาน และลูกจาง ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เปนผูมีความประพฤติ สํานึกในหนาที่  
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ถือเอาประโยชนสาธารณะเปนที่ตั้ง มีเกียรติ ศักดิ์ศรี สรางความเลื่อมใสศรัทธา 
ความเชื่อถือ และยกยองจากประชาชน 
  ดังนั้น เพื่อใหการนําแนวทางการปองกันการมีผลประโยชนทับซอนฯ ดังกลาว ไปสูการปฏิบัติ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับขาราชการ พนักงาน และลูกจางในสังกัด 
ดังนี้ 
  ขอ  1  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศ เปนตนไป 
  ขอ  2  ในประกาศนี ้
   “ผลประโยชนทับซอน” หมายความวา ความทับซอนระหวางประโยชนสวนตนของ
เจาหนาที่และผลประโยชนทางราชการ 
   “เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ  
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  
   “ผูบังคับบัญชา” หมายความวาผูซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจบังคับบัญชาหรือ
กํากับดูแล ซึ่งดํารงตําแหนงในระดับสูงกวาเจาหนาที่ซึ่งตนเองบังคับหรือกํากับดูแล 
  ขอ  3  ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาที่ควบคุม ดูแลใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามประกาศนี้โดย
เครงครัด 
  ขอ  4  เจาหนาที่ตองไมอาศัยตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนใด ๆใหแกตนเองและผูอื่น 
  ขอ  5  เจาหนาที่ตองไมอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหนาที่รับ เรียกรับ  ยอมรับผลประโยชน 
ใด ๆ ใหแกตนเองและผูอื่น 
  ขอ  6  เจาหนาที่ตองไมดําเนินการใด ๆ ที่ เปนการใหของขวัญของกํานัลหรือจาย
ผลประโยชนใด ๆ ใหแกตนเองและผูอื่น เพื่อใหไดมาซึ่งการบรรจุ แตงตั้ง เลื่อนระดับ ตําแหนง หรือความดี
ความชอบพิเศษ 
  ขอ  7  เจาหนาที่ตองไมดําเนินการใด ๆ ที่เปนการชวยเหลือญาติมิตร หรือพวกพองใหไดรับ
การบรรจุ แตงตั้งในตําแหนงใด ๆ ในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน และหนวยบริการสาธารณสุข 
ในสังกัด    
  ขอ  8  หามเจาหนาที่นําทรัพยใด ๆ ของทางราชการไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น 
  ขอ  9  หามเจาหนาที่ใชเวลาราชการ ปฏิบัติงานที่มิใชงานราชการ 
  ขอ  10  หามเจาหนาที่ใชขอมูลลับทางราชการ เพื่อแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือ 
พวกพองหรือครอบครัวหรือคนรูจัก 
  

/ขอ  11 



  ขอ  11  ในกรณีที่มีการรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันควรไดตามกฎหมาย
หรือโดยธรรมจรรยาจากผูใดในแตละโอกาสที่มีมูลคาเกิน 3,000 บาท ใหเจาหนาที่ผูนั้นรายงานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น เพื่อทราบประกอบการพิจารณาวามีผลประโชนทับซอนหรือไม 
  ขอ  12  ในกรณีที่ เจาหนาที่ผู ใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการทางวินัยแกเจาหนาที่ผูนั้นตามควรแกกรณ ี
  ขอ  13  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ปลอยปละละเลย จนเปนเหตุใหเจาหนาที ่
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ใหถือวาผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่มีสวนรูเห็น หรือมีสวนรวมในการกระทํา
ดังหลาวดวย และใหผูบังคับเหนือขึ้นไปดําเนินการทางวินัยแกผูบังคับบัญชานั้นดวย 
  ขอ  14  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเห็นวาการกระทําอาจมีเหตุเกี่ยวของกับการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในทางราชการ มีมูลความผิดอาญา หรืออาจเปนการฝาฝนกฎหมายอื่นใหผูบังคับบัญชารายงาน
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับ เพื่อแจงใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในเรื่องนั้นพิจารณาดําเนินการตอไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง 

    ประกาศ ณ วันที่  4  มกราคม พ.ศ. 2562 

 

 

          (นางณิชมน  รัตนคช) 
       สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 

 
   
 
 
   

 
 



 
 
 

ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
เรื่อง  มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขการทําผิดวินัย 

.............................................. 
  ดวย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดประกาศมาตรการเรงดวนเชิงรุก เพื่อการปองกัน
การทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการบรรลุ
เปาหมายตามนโยบายสําคัญเรงดวน หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 4 มาตรการสําคัญ คือ  
  1. มาตรการการใชรถราชการ  
  2. มาตรการการเบิกจายคาตอบแทน  
  3. มาตรการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา  
  4. มาตรการจัดหาพัสดุ  
  เพื่อใหการปฏิบัติตามประกาศดังกลาวเปนอยางถูกตองและเปนไปอยางถูกตองและเปนไป
แนวทางเดียวกัน จึงออกประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เพื่อบุคลากรทุกกลุ มงานและ 
หนวยบริการสาธารณสุขในสังกัด ถือปฏิบัติดังนี้ 
  1. มาตรการใชรถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
   1.1 การใช รถราชการหรือรถส วนกลาง ให ดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว าดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และแกไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยหลักเกณฑการใช การเก็บรักษา การซอมบํารุงรถสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 โดย
เครงครัด 
   1.2 การเก็บรักษาราชการ ใชเก็บสถานที่เก็บ หรือสวนบริเวณของสวนราชการ 
เทานั้น และ หากมีความจําเปนไมมีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจําเปนและเรงดวน ใหทําบันทึกขอ
อนุญาตหัวหนาสวนราชการเปนการชั่วคราว หรือเปนครั้งคราว 
   1.3 หามขาราชการหรือบุคลากรนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว หรือบุคคลอื่น
นําไปใช ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไมเหมาะสม
หรือไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ 
   1.4 ใหผู บังคับบัญชา กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การใชรถ การเบิกจายคาเชื้อเพลิง  
คาซอมบํารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรองและดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด 
  2. มาตาการการเบิกจายคาตอบแทน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
   2.1 ใหจัดทําคูมือ มาตรฐานและกระบวนการปฏิบัติงานในกลุมงานตางๆ และหนวย
บริการสาธารณสุข ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจาย 
คาตอบแทนตางๆ 
   2.2 ใหกลุมงานมีการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
เงื่อนไข และเปาประสงคการเบิกจายคาตอบแทนตางๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบ
เบิกจายคาตอบแทนที่เก่ียวของใหถูกตองและชัดเจน 



   2.3 ใหมีการกํากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจายงบ
ประมาณ เพื่อใชประกอบในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจายคาตอบแทนใหมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง 
  3. มาตรการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้ 
   3.1 การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ตางๆใหมีเปา
หมายและรายละเอียดการดําเนินงานฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ตางๆใหมีเปาหมายและ
รายละเอียดการดําเนินงานฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคลองการแกปญหาและพัฒนางาน
ของหนวยงานหรือองคกรอยางชัดเจน 
   3.2 การเบิกจายคาใชจายตางๆ จะตองเปนไปตามผลการดําเนินงานที่เปนจริง  
ทั้งดานกิจกรรม จํานวนผูเขารับการอบรม ระยะเวลา และการจัดการตางๆ ที่สอดคลองและเปนตามระเบียบ 
ที่เก่ียวของ  
   3.3 จัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน
โครงการฯ โดยมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในหนวยงานและภายนอกทุกโครงการ 
  4. มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบตัิดังนี้ 
   4.1 มีกระบวนการประชาสัมพันธ หรือประกาศการจัดซื้อจัดจาง หรือจัดหาพัสดุ
ตามโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาตางๆ กอนดําเนินการจัดหา ทั้งในหนวยงาน หรือสื่อสารตางๆ ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือระเบียบที่เก่ียวของ 
   4.2 มีการตรวจรับ ตรวจสอบและสงมอบพัสดุตางๆ ใหเปนไปตามจํานวน หรือ
ปริมาณและคุณภาพ เพื่อประโยชนตามวัตถุประสงคโครงการฯ และการดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสม 
   4.3 มีกระบวนการปองกัน ตรวจสอบและการดําเนินการ การมีผลประโยชนทับซอน
หรือการเอื้อประโยชนของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ กับผูรับจาง ผูคา และ/หรือ ผูมีความเกี่ยว 
ของในประโยชนดังกลาว 
  ใหทุกกลุมงานและหนวยบริการสาธารณสุขในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน
พัฒนาระบบ กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการสรางการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดสวนเสีย หรือประชาชน และชองทางการสื่อสาร รองเรียนปญหา เพื่อปองกันการทุจริตและกระทําผิดวินัย 
ตามมาตรการในการประกาศนี้พรอมสรุปรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดตอสาธารณสุข
อําเภอนาบอนอยางตอเนื่อง หรือเมื่อพบความผิดปกติใหรายงานโดยทันท ี

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

    ประกาศ  วันที่ 4  มกราคม  พ.ศ. 2562 

 
 
 

               (นางณิชมน  รัตนคช) 
              สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 



 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทบัซอน

ในสํานักงานสาธารณสขุอําเภอนาบอน 
 
 
 
 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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คํานํา 
 

  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ในฐานะเปนหนวยงานที่มีภารกิจจัดทําแผนยุทธศาสตร
ดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ ดําเนินการและใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุข กํากับ ดูแล 
ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุข เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย 
มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ ใหการสงเสริม สนับสนุน และ
ประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขให เปนไปตามนโยบายของกระทรวง พัฒนาระบบสารสนเทศ  
งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะดานสุขภาพ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงาน และดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอนาบอน ยอมอาจสงผลกระทบตอบุคลากร ตอผูมีสวนไดสวนเสีย ตอสังคมและประเทศชาติ ซึ่งอาจมี
สาเหตุ มาจากการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือ ไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อ
แสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ ดวยกฎหมาย รวมทั้งปญหาการทุจริตคอรัปชั่น อันเปนปญหาของ
สังคมไทย มายาวนาน ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตได 
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวง
สาธารณสุข ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการดําเนินการของเจาหนาที่ในสํานักงาน        
การปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหา
ผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย ไดดําเนินการจัดทําวิเคราะหความเสี่ยงในการปฏิบัติงานอันอาจ
เกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน จัดทํามาตรการ กลไก ระบบ การปองกันผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงานและ คูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ตอไป 

 
 

        สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  
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สารบัญ 

                                                                                              หนา                              
คํานํา 

สารบัญ 

บทที่ ๑  บทนํา          4 
           การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 

บทที่ ๒ แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน      10 

บทที่ ๓ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน   12 

ตัวอยางพฤติกรรมผลประโยชนทับซอนที่พบเห็นบอย     25

คณะทํางานจัดทํา คูมือ การจัดการผลประโยชนทับซอนภายในองคกร    26 

 

……………………………………………………………… 
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          บทท่ี 1 

บทนํา 

การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 

ความหมายของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests)  
ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน สวนรวมหรือ

ผลประโยชนขัดกัน หมายถึง การที่เจาหนาที่รัฐปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปนหลัก 
ซึ่งถือเปนความผิดเชิงจริยธรรมและเปนความผิดขั้นแรกที่จะนําไปสูการทุจริต 

สํานักงาน ก.พ. ไดนิยามความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือ 
Conflict of Interests หมายถึง สถานการณหรือการกระทําที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมืองขาราชการ พนักงาน 
บริษัท หรือผูบริการ มีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม กลาวคือ การที่เจาหนาที่ของรัฐตัดสินใจหรือ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงของตนอันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพองมากกวาประโยชนสวนรวมซึ่งการ 
กระทําดังกลาวจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาและ ไมเจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเปน
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ไมเห็นวาเปนความผิด ตัวอยาง การกระทําดังกลาวมีใหพบเห็นไดมากในสังคม สงผลใหบุคคล
นั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักไดสงผลเสียหายใหเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติ กอใหเกิดการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึง  ถึงประโยชน
สาธารณะ แตทําหนาที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปนหลัก 

ความขัดแยง Conflict สถานการณที่ขัดกันไมลงรอยเปนเหตุการณอันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไมสามารถตัดสินใจ
กระทําอยางใดอยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นไดจากความไมลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติหรือ
ผลประโยชน 

ผลประโยชนสวนตัว Private Interest เปนผลตอบแทนที่บุคคลไดรับโดยเห็นวามีคุณคาที่จะสนองตอบความ
ตองการของตนเองหรือของกลุมที่ตนเองเกี่ยวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามีพฤติกรรมตางๆ เพื่อสนอง
ความตองการทั้งหลาย 

ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่ใหประโยชนสุขแกกลุมบุคคล
ทั้งหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคม 

พฤติกรรมท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอน 
เจาหนาที่ของรัฐควรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตนเสมอ ตัวอยางพฤติกรรมที่เขาขายผลประโยชนทับซอนหรือเขาขายความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย ไดแก 

๑. หาประโยชนใหตนเอง หรือ การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาที่ทําใหเครือ
ญาติหรือฝากลูกหลานเขาทํางาน 
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๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานเกี่ยวกับการงานบุคคลรับเรื่อง 
โอน ยาย สอบแขงขัน สอบคัดเลือก แลวรับของกํานัลจากเขาเหลานั้น 

๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่เกิดสงผลที่เปนคุณแกฝายใด 
ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอรของราชการ
ทํางานสวนตัว 

๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เปนการทําขอมูลลับขอทางราชการไมเปดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เปน
ประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอื่นๆ หรือนําไปเปดเผยใหญาติหรือพวกพองเพ่ือแสวงหาประโยชนจากขอมูล
เหลานั้น 

๖. การทํางานพิเศษ เชน เปนที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเองทํางานอยู 
๗. การทํางานหลังเกษียณ คือการทํางานกับผูอื่นหลังออกจากที่ทํางานเดิม โดยใชความรูหรืออิทธิพลจากที่

เคยปฏิบัติหนาที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง 

หนาที่ทับซอน Conflict of Duty หรือผลประโยชน เบียดซอนกัน Competing Interests  แบ งเปน  
๒ ประเภท 

๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ในหนวยงานและ
เปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาทหนาที่ทั้ง
สองออกจากกันไดอาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติ
หนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในหนวยงานที่มีกําลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทํางานบางอยางที่คนอ่ืนๆ ทําไมได คนสวน
ใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ 

๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาทหนาที่ใน
หนวยงานหนึ่งนั้น ทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชประโยชนแกการทําบทบาทหนาที่ใหแกอีก
หนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติตอคนบางกลุม 
ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การ
ตัดสินใจทําหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน ทับซอนก็สามารถนํามาจัดการกับหนาที่ทับซอน
ได 
หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 

๑. ปกปองผลประโยชนสาธารณะ การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลักเจาหนาที่ตอง
ตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทํางานในขอบเขตหนาที่พิจารณาความถูกผิด
ไปตามขอเท็จจริง ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคลปฏิบัติตอแตละ
บุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพ การเมือง วงศตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจาหนาที่ไมเพียง
ปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นแตตองมีจริยธรรม  

๒. สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัยกระบวนการแสวงหา 
เปดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบและมคีวามพรอมรับผิดมีวิธีการตางๆ เชน จดทะเบียน
ผลประโยชน โยกยายเจาหนาที่จากตําแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอนการเปดเผยผลประโยชนสวนตน
หรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ถือเปนขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชนทับซอน การใช
กระบวนการอยางเปดเผยทั่วหนา จะทําใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความเชื่อมั่นแกประชาชน ผูรับบริการ และผู
มีสวนไดเสีย 

๓. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง การแกปญหาหรือจัดการผลประโยชน
ทับซอนจะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และองคกรการจัดการตองอาศัย
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ขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกร ฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและนโยบายและเจาหนาที่ก็มี
ความรับผิดชอบตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมี เจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่องสวนตนเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลประโยชนทับซอนมากท่ีสุดเทาที่ทําได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย 

๔. สรางวัฒนธรรมองคกร ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลา
ที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่ซึ่งตองอาศัยวิธีการ 
ดังนี้ 

- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติ รวมถึง
การใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน 

- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อใหเจาหนาที่สบายใจในการเปดเผย
และหารือเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน  

- ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผยเพื่อมิใหมีผูนําไปใชในทางท่ีผิด 
- ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอน 

เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่อง ตอไปนี้ 
- มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน 
- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดของตนเองที่จะตองทําตาม

กฎระเบียบและมาตรฐาน 

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน 
กรอบการทํางานนี้เปนวิธีการกวางๆ ไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของสามารถนําไปพัฒนา

เปนรูปแบบ การจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได ๖ ขั้นตอน 
 สําหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน 
๑. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดข้ึนในองคกร 
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 
๓.  ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนให

ทั่วถึงในองคกร 
๔. ดําเนินการเปนแบบอยาง 

        ๕.  สื่อสารใหผูมีสวนไดเสียผูรับบริการผูสนับสนุนองคกรและชุมชนทราบถึงความมุงม่ันในการจัดการ
ผลประโยชนทับซอน 

๖. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ 

รายละเอียดแตละขั้นตอน 
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน 
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับ

ซอน และผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมีประเภทใดบาง 
- เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เปนไปไดเพื่อปองกันไมใหเกิดผล

ประโยชนทับซอน     ที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น 
- การมีสวนรวมของเจาหนาที่มีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทําใหเจาหนาที่รูสึก

เปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย 
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- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชน หนี้) ธุรกิจสวนตัว/
ครอบครัว ความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธกับ พรรคการเมือง  การ
ทํางานเสริม ความเปนอริ/การแขงขันกับคนอ่ืน/กลุมอื่น 

- ตัวอยางของจุดเสี่ยง เชน การปฏิบัติสัมพันธกับภาคเอกชน การทําสัญญาจัดซื้อจัดจางการตรวจตราเพื่อ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การใหบริการที่อุปสงค
มากกวาอุปทาน การกระจาย  งบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การใหเงิน/สิ่งของ 

- การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายที่เก่ียวของประกอบดวย 
๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม 
- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหารและ

เจาหนาที่เก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคน 

ดังนั้น กฎเกณฑเกี่ยวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบ
ของสมาชิก    ในองคกร และยังตองทําใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถ 

- รูไดวาเมื่อใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็นหรือแบบเปนไปได) 
- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆ ที่ใชเพื่อการจัดการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช 
๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง 
-   เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่องตั้งแตเจาหนาที่

ในองคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัคร หัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรูจะเริ่มตั้งแต
การปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบายและขอมูลที่จะชวย
ใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธีจัดการผลประโยชนทับซอน 

-  ขั้นตอนแรกของการใหความรูคือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนผลประโยชนทับซอนใด
เกิดขึ้นบอย  ในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาที่ตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางที่ชัดเจนสําหรับการระบุและ
จัดการผลประโยชนทับซอน โดยเนนตรงที่เปน  จุดเสี่ยงมากๆ เชน การติดตอการรวมทํางานกับภาคเอกชน  
การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การลดขั้นตอนและกระจายอํานาจความสัมพันธกับกิจกรรมทางการเมือง 
เปนตน 

- นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจใสจะ
ชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาที่เกิดขึ้นตอไป   

         ๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง 
- การจัดการผลประโยชนทับซอนที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูที่อยูในตําแหนงระดับ

บริหาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขัน สนับสนุนใหเจาหนาที่เปดเผย
ผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญ เนื่องจากเจาหนาที่มักจะคํานึงถึงสิ่งที่
ผูบริหารใหความสนใจ 
       - ผูบริหารตอง (๑) พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอที่จะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอนหรือไม     
(๒) ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะและพิจารณาวาอะไรคือวิธีที่ดี
ที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓) พิจารณาปจจัยอื่นๆรวมถึงระดับและลักษณะของ
ตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน 
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 ๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย 
- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมสามารถจัดการกับ

ผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขาม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวรายไมแพกัน 
- การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน 

ทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอํานาจหนาที่เพื่อผลประโยชน 
และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลที่ตามมา หากไมปฏิบัติ
ตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมาย บางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อ
สื่อสารเกี่ยวกับหนาที่และความพรอมรับผิดที่ผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย 

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชน ใหมีสวนรวมในการระบุจุด
เสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน 
รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอนวิธีเหลานี้จะทําใหไดนโยบายที่สอดคลอง
ความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียทั้งนี้ ในการรวมกันจัดการผลประโยชนทับซอนกับ
ผูมีสวนไดเสียนี้องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนโปรงใสและตรวจสอบได 

           ๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย 
- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอ โดยสอบถามขอมูลจากผูใช

ระบบ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เพื่อใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทํางานรวมถึงสภาพสังคม 
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรูจากองคกร
อื่นๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงมั่นในการจัดการผลประโยชนทับซอนอีกดวย 
การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกันโดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อชวยพัฒนา
ทักษะและการใหคําปรึกษาแกเจาหนาที ่

บทบาทสําคัญของการบริหาร  
ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะชวยใหเกิดความตระหนักรู

ขององคกรและใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการรายงานของผูเปดเผย ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับ
การรองเรียนที่เกี่ยวของกับผลการตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงตอผลที่จะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญที่สุดที่ได
จากการวิจัย คือ  การปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงานสัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจาก
รายงานการกระทําผิดและภาวะผูนําเรื่องสําคัญมากในการสรางบรรยากาศในที่ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถ
คาดการณการตอบสนองของขาราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบตางๆ ผูอํานวยการและเจาหนาที่ตองไม
คุกคามหรือทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปนเหยื่อ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความ
เชื่อมั่นใหแกบุคคลที่เปดเผย หรือผูตองสงสัยในการเปดเผย ใหความเชื่อม่ันวาขอมูลที่ไดจะเปนความลับซึ่งเปนปจจัย
ที่สําคัญตอการลดแรงตอตานหากสิ่งที่เปดเผยบางสวนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญที่ตองเขาไปจัดการ
โดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผูตอตานเทาที่จะทําไดบทบาทอื่นๆ คือ 

- ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปดเผย 
- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปดเผย 

         - พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองท่ีทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ 
       - ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรม เพื่อใหแนใจวาไดรับการ
สนับสนุนและปองกันพยานที่ดี 
        - ปกปองขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปดเผยที่เปนหลักฐาน 
       - ใหเวลาและขอมูลที่ยอนกลับตอทุกฝายที่เกี่ยวของ 
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ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลที่ตอตานการเปดเผย และเจาหนาที่โดยใหคําปรึกษาแนะนําลูกนอง
ไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบขอมูลอยาง
ระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและตรงไปตรงมาไมวาจะยาก
เพียงไรผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยมั่นใจ ตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนความลับเชื่อมั่นใน
กระบวนการเปดเผยและผลทีเกิดจากการเปดเผยขอมูลที่ไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปนเอกสารที่สมบูรณ หากมีการ
รายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสาร ผูบริหารจะตองระงับไมใหการกระทําใดๆ ของตนเขาไปกาว
กาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบหรือทําใหผูอื่นรับรูไดวาทําเพื่อประโยชนสวนตน หรือทําใหรับรูไดวาอิทธิพลตอการ
ตรวจสอบ 

การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน 
- จัดทําแผนพัฒนาและโครงการระบุหลักสูตรการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนักในความสําคัญและ

ผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวาทําไมตองเปดเผยและอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อ
ขาราชการเปดเผยการกระทําผิด 

- จัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แก ขาราชการหรือ
เมื่อขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหารรวมทั้งตองไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอรองเรียน
การรายงาน การเปดเผย และจัดการกับการเปดเผยขอมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน 
เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี  

- หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูลมีนโยบายและกระบวนการ
เพื่อลดกฎเกณฑที่มากเกินไปและสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่ไมเปนธรรม
หรือคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพื่อลดการรายงานและการรับรูที่ผิดพลาดใหคําปรึกษาการ
เปดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกปองการตอตานที่จะมีตอผูเปดเผย 

-  โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสรางธรรมชาติและ
ขนาดขององคกร 
          - นโยบายโครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะตองไดรับทราบโดยทั่วกัน 

        - มีหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสมกับ
ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี ๒ 
แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๑. ใหผูอํานวยการกลุมหรือหัวหนางานมีหนาที่ควบคุม ดูแลใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามคูมืออยางเครงครัด 
  ๒. เจาหนาที่ตองไมอาศัย ตําแหนงหนาที่ แสวงหาประโยชนใดๆ ใหแกตนเองและผูอ่ืน 
  ๓. เจาหนาที่ตองไมอาศัย โอกาสในการปฏิบัติหนาที่ รับหรือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชนใดๆ ใหแก
ตนเองและผูอื่น 
  ๔. เจาหนาที่ตองไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการใหของขวัญ ของกํานัล หรือจายผลประโยชนทั้งที่เปนตัวเงิน 
และประโยชนแบบอื่น เพื่อใหไดมาซึ่งการบรรจุ แตงตั้ง เลื่อนระดับ ตําแหนง หรือความดีความชอบพิเศษ 
 ๕. เจาหนาที่ตองไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการชวยเหลือญาติมิตรหรือพวกพองใหไดรับการบรรจุ แตงตั้ง ใน
ตําแหนงงานใดๆ 
ในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน   
        ๖. หามเจาหนาที่นําทรัพยใดๆ ของทางราชการ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน 
        ๗. หามเจาหนาที่ใชเวลาทําการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นที่มิใชงานราชการ 
 ๘. หามเจาหนาที่ใชขอมูลทางลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชนแกตน หรือพวกพอง หรือ
ครอบครัว หรือคนรูจัก 
 ๙. หามเจาหนาที่กระทําการใดๆ อันเปนการเบียดเบียนผลประโยชนที่เปนตัวเงินหรือประโยชนอื่นใดของ
ผูใตบังคับบัญชา 

ตัวอยางความขัดแยงระหวางบทบาท 
“ความขัดแยง ระหวาง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความวา บุคคลดํารงตําแหนงที่มีบทบาทสอง

บทบาทขัดแยงกัน เชน นายสมจิตรเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยที่บุตรสาวของนายสมจิตรเปน
ผูสมัครสอบคนหนึ่งดวย ซึ่งในกรณีนี้ถือวาเกิด “การดํารงตําแหนงอันหมิ่นเหมตอการเกิดปญหาผลประโยชนทับ
ซอน” แตในกรณีนี้ถือวายังมิไดนําไปสูการกระทําความผิดแตประการใด เชน การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิไดเกิดขึ้น
จริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแลวแตนายสมชายสามารถวางตัวเปนกลางมิไดชวยเหลือบุตรสาวของตนแตประการใด 
เปนตน 

ถาเกิดผลประโยชนทับซอน จะตองถอนตัวออกอยางสมบูรณจากการเปนผูมีสวนในการตัดสินใจ งดแสดง
ความคิดเห็น ละเวนจากการใหคําปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เชน ในกรณีที่สมจิตรเปนกรรมการสอบ
คัดเลือกบุคลากรเขาทํางานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเขารวมสอบคัดเลือกดวยนั้นซึ่งในสถานการณเชนนี้ สมจิตร
จะตองลาออกจากการเปนกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเปนการถอนตัวออกจากการเกี่ยวของกับสถานการณอันหมิ่น
เหมตอผลประโยชนทับซอนอยางสูงมาตรการของรัฐในการปองกันความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม 

๑. กําหนดคุณสมบัติพึงประสงคและคุณสมบัติตองหามของรัฐ 
๒. การเปดเผยขอมูลทรัพยสิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวตอสาธารณะ 
๓. การกําหนดขอพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) 
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ตัวอยางขอไมพึงปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐ 
1. เจาหนาที่ของรัฐไมพึงรับของตอบแทน ที่เปนเงินและไมใชตัวเงินที่มูลคาสูงเกินความเหมาะสมและไดมา

โดยมิชอบ 
2. เจาหนาที่ของรัฐไมพึงตัดสินใจในหนาที่การทํางาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเขามาเกี่ยวของ 

เชน การลงคะแนนเสียงของขาราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระทําอื่นใดที่มีผลกระทบตอสวนรวม 
3. เจาหนาที่ของรัฐไมพึงทํางานในตําแหนงที่เกี่ยวของในภาคธุรกิจ หลังพนตําแหนงราชการเปนการปองกัน

มิใหผูดํารงตําแหนงทางราชการนําขอมูลลับภายในหนวยงานราชการที่ทราบไปใชประโยชนหลังออกจากตําแหนง
แลวและปองกันการใชสิทธิพิเศษในการติดตอกับหนวยงานราชการ ในฐานะท่ีเคยดํารงตําแหนงสําคัญในหนวยงาน
ราชการมาแลว 

หลักการ 4 ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 
1. ปองกันผลประโยชนสาธารณะ 
2. สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิด 
3. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 
4. สรางวัฒนธรรมองคกร แนวทางการบริหารเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

กรอบการทํางาน ม ี6 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดข้ึนในองคกร 
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 
ขั้นตอนที่ 3 ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆ รวมถึง เผยแพรนโยบายการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึงในองคกร 
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการเปนแบบอยาง 
ขั้นตอนที่ 5 สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นในการ

จัดการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
ขั้นตอนที่ 6 บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอรายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการ

บริหารเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
 1)  การระบุผลประโยชนทับซอน 

         2)  พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม 
            3)  ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง 
            4)  ดําเนินการเปนแบบอยาง 
            5)  สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย 
            6)  การบังคับใชและทบทวนนโยบาย 
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บทท่ี ๓ 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ2542 และแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 
                มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี ้

(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะท่ีเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคด ี

(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่
ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะท่ีเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคด ี

               (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวน
ทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนใน
หางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

             (๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแยงตอประโยชน
สวนรวม หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช
บังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสองโดยใหถอืวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนิน
กิจการของเจาหนาที่ของรัฐ 

มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ 
ซึ่งหนวยงานที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่
หนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน 
               มาตรา 103 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผูที่พนจากการเปน
เจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 

มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

บทลงโทษ 
มาตรา 122 เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรค
สาม หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นยินยอมดวยในการที่คูสมรสของตนดําเนินการตามมาตรา 
100 วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด 
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  ๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงกําหนด
หลักเกณฑและจํานวนทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยาไว ดังนี ้

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

ขอ  2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  ขอ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวาการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

 “ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม 
         “ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิงการรับ
บริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

       ขอ 4 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพยสิน
หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแต
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไวในประกาศนี ้
                ขอ 5 เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี ้

(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
  (๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละ

บุคคลแตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 
      (๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป 

      ขอ 6 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว หรือมี
หรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนที่จะตองรับไวเพื่อรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุที่จะอนุญาต
ใหเจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคลใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสง
มอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันท ี
           ขอ 7 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือมีมูลคามากกวาที่
กําหนดไวใน ขอ 5 ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ 
หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุด
ของหนวยงาน สถาบันหรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทําไดเพื่อใหวินิจฉัยวามี
เหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปน
สิทธิของตนหรือไมในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหนวยงานหรือสถาบันหรือองคกรที่
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชน
นั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณีที่ไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวให
เปนสิทธิของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็วเมื่อไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวา
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวเลย 
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  ในกรณีท่ีเจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา ซึ่งเปน
หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเปน
กรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนสวนผูที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการในองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงที่ไมมีผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอนใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ 
เพื่อดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปน
ผูดํารงตําแหนง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหแจงรายละเอียด
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือ
ประธานสภาทองถิ่นที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณีเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
          ขอ 8 หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับผู
ซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 

     การใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่และยึดถือประโยชนสวนรวมของ
ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติ พี่นอง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผูมี
บุญคุณสวนตัวมาประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติตอบุคคลนั้นตางจาก
บุคคลอ่ืน เพราะความชอบหรือชัง 

(๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอํานวย ความสะดวกของทางราชการไปเพื่อ
ประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาต โดยชอบดวยกฎหมาย 

(๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัวซึ่งกอใหเกิดความเคลือบแคลง
หรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบ ของหนาที่ ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือ
สงสัยใหขาราชการผูนั้น ยุติการกระทําดังกลาวไวกอนแลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการและ
คณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใด แลวจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่น ในราชการรัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน หรือหนวยงานของรัฐขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลักในกรณีที่มีความขัดแยง
ระหวางประโยชนของทางราชการหรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม อันจํา เปนตองวินิจฉัย
หรือชี้ขาด ตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

  การใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการ
อันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวมโดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม
วากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม 
เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป 

(๒) ไมใชตําแหนงหรือการกระทําการที่เปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมีอคติ 
(๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการการดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น  

จะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรม 
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มาตรการ กลไก การจัดการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ประจําปพ.ศ.2562 

............................................................................................. 

 

สถานการณ/
พฤติการณ 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการ กลไก การจดัการความเสี่ยงอันอาจจะเกดิผลประโยชนทับซอน 
โอกาส 

 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

1. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจางไม
เปนไปตาม
ระเบียบ 

5 5 25 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากรใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและ 
แนวทางการจัดซื้อจัดจางอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการจัดซื้อจัดจาง จัดทํารายงาน
สรุปการจัดซื้อจัดจางรายไตรมาสและเสนอใหหัวหนาสวนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม กํากับ ดูแลใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การจัดซื้อจัดจาง รับรองถึงความไมเกี่ยวของสัมพันธกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง 
4. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากร ใหปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ     
จัดจาง อยางเครงครัด 

2. การเบิกจาย
งบประมาณที่ไม
ถูกตองตาม
ระเบียบ 
 

3 5 15 1. กํากับ ดูแลให ขาราชการและบุคลากร ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทาง การ
เบิกเงินงบประมาณ ตามระเบียบอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหหนวยตรวจสอบภายใน ติดตามตรวจสอบการเบิกจายเงิน
งบประมาณ ใหเปนไปตามระเบียบอยางเครงครัด 
3. ควบคุม กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงานตรวจสอบ ติดตามการเบิกจายงบประมาณ 
จากหนวยตรวจสอบภายใน กลุมบริหารงานกลุมนโยบายและแผน ทุกเดือน 

3. การใช
ทรัพยสินของ
ราชการเพื่อ
ประโยชนสวนตัว 

4 3 12 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการใชทรัพยสิน
ของทางราชการ พัสดุสํานักงาน ครุภัณฑใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย คํานึกถึง
ผลประโยชนสวนรวม อยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลขาราชการ และบุคลากร ใหปฏิบัติตามระเบียบการใชทรัพยสิน
ของทางราชการ ประเมินผลเนนย้ําเตือนการกระทําที่เปนการใชทรัพยสินของสวนรวม
เพื่อประโยชนสวนตัว 

4. การใชอํานาจ
หนาที่เรียกรับ
ผลประโยชน 

2 5 8 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และบุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปรงใส การเสรมิสราง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหขาราชการถือปฏบิัติอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑการปฏิบัตเิกี่ยวกับขอรองเรียน การ   
ละเวนการปฏิบตัิหนาที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อใหยึดถือปฏิบตั ิ
3. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และบุคลากรปฏิบัตติามคูมือผลประโยชนทับซอน 
4. สงเสริมการมสีวนรวมในการดาเนินการปองกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติ  
มิชอบ ใหครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งข้ึน เพือ่รวมสรางแนวทางและมาตรการใน
ดําเนินการสรางจติสํานึกใหขาราชการรังเกียจการทุจรติทุกรูปแบบ 

5. การเอื้อ
ประโยชนตอพวก
พองในการจัดซื้อ 
จัดจาง 

2 4 8 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และบุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปรงใส การเสรมิสราง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหขาราชการถือปฏบิัติอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑการปฏิบัตเิกี่ยวกับขอรองเรียน การละ
เวนการปฏิบตัิหนาที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อใหยึดถือปฏิบัต ิ
3. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และบุคลากรปฏิบัตติามคูมือผลประโยชนทับซอน 
4. สงเสริมการมสีวนรวมในการดาํเนินการปองกันปราบปรามการทจุริตและประพฤต ิ
มิชอบ ใหครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งข้ึน เพือ่รวมสรางแนวทางและมาตรการใน
ดําเนินการสรางจติสํานึกใหขาราชการรังเกียจการทุจรติทุกรูปแบบ 
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การจัดการเพื่อปองกันการผลประโยชนทับซอน ตามการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
.................................................... 

      สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  กําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 5  ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 
 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 
 2. การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน 
 3. การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ 
 4. การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 
          5. การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชนสวนตัว 
แนวทางการจัดการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ  
  การปองกันผลประโยชนทับซอน กรณีการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ ถือเปนการทุจริตคอรรัปชัน  

เปนยุทธศาสตร และวาระแหงชาติ เนื่องจาก การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่สําคัญของประเทศ ที่ตองไดรับการ    
แกไขอยางเรงดวนโดยการสรางคานิยม ปลูกจิตสํานึกใหคนไทยมีความซื่อสัตยและไมยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่น     
ในกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหไดมาซึ่งสินคาบริการและสิ่งกอสรางเปนชองทางของการทุจริตเกิดผล
ประโยชนทับซอนที่สําคัญในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจาง ตั้งแตการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ(Specification)   
การคํานวณราคากลาง การประมูลงานหรือประกวดราคา การลงนามในสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับงาน 
การเบิกจายเงิน ดังนี้ 

 1.1 ขั้นตอนการประเมินความตองการ เปนขั้นตอนการกําหนดขอบเขต ความเปนไปไดของโครงการ 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และคาใชจายที่เหมาะสม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ไดแกการประเมิน 
มูลคาโครงการเกินความเปนจริง การกําหนดขอบเขตหรือการออกแบบโครงการที่เอื้อประโยชนตอพวกพองเปนการใช
อํานาจแสวงหาผลประโยชนของสวนรวมมาเปนผลประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน 
  1.2 ขั้นตอนการเตรียมการ เปนขั้นตอนพื้นฐานในการพิจารณาและอนุมัติโครงการ โดยหนวยงาน 
เจาของโครงการ เตรียมแผนงาน เอกสารและประกาศการประมูลและวิธีการจัดซื้อจัดจางที่เหมาะสม ถูกตองตาม
กฎระเบียบ โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดในขั้นตอนนี้ ไดแก การออกแบบโครงการที่เอื้อประโยชนมีอคติหรือเขาขางผู
ประมูลรายใดรายหนึ่ง ทําใหเกิดการแขงขนัที่ไมเปนธรรมระหวางผูเขารวมประมูล 
  1.3 ขั้นตอนการคัดเลือกผูเขารวมประมูล เปนขั้นตอนในการเปดเผยรายละเอียดของโครงการและ
คัดเลือกผูชนะการประมูล โดยความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจจะเกิดขั้นในขั้นตอนนี้ ไดแก การเปดเผยขอมูลที่เปนความ
ลับ หรือขอมูลที่เอื้อประโยชนใหกับผูเขารวมประมูลรายใดรายหนึ่งเปนพิเศษ การเปดเผยขอมูลลาชา ทําใหเกิดการ       
ไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขารวมการประมูล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหลังจากไดผูชนะ
การประมูลแลว 

 1.4 ขั้นตอนการดําเนินการตามสัญญาเปนขั้นตอนท่ีผูชนะการประมูลหรือคูสัญญาจะตองดําเนินการ  
สงมอบสินคาหรือบริการตามที่ตกลงไวในสัญญาโดยโอกาสเสี่ยงในการทุจริตในขั้นตอนนี้ ไดแก การสงมอบ สินคาหรือ
บริการที่ไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรายละเอียดของโครงการที่กําหนดไวตามสัญญา 
  การจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่ไมโปรงใสจะนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่นตางๆมากมาย เชน การติดสินบน
การสมรูรวมคิด การฮั้วประมูล การเอื้อผลประโยชนไปจนถึงการมีผลประโยชนทับซอน ซึ่งเกิดจากผูมีสวนเกี่ยวของใช
อํานาจหรือตัดสินใจ โดยคํานึงถึงผลประโยชนสวนตนมากกวา ผลประโยชนสวนราชการไมวาจะเปนผูกําหนดนโยบาย 
เจาหนาที่ของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจาง ผูเขารวมประมูล ค ูสัญญา ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหลายในสัญญา 
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  ดังนั้น การจัดซื้อจัดจางที่ดีควรคํานึงถึงประสิทธิภาพ ความคุมคา ความโปรงใสในการประมูลการแข
งขันทีเ่ปนธรรม และสามารถตรวจสอบไดซึ่งระบบจัดซื้อจัดจางที่ดีควรคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 

- กฎ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจางที่ดีควรครอบคลุมและเปนที่ยอมรับ 
ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ จะตองมีการกําหนดกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติมาบังคับใชเพื่อปองกันการทุจริต 
การจัดซื้อจัดจางจะตองเปดใหมีการประมูลสาธารณะ มีความเปนธรรม ประกาศหลักเกณฑและขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การจัดซื้อจัดจางใหชัดเจน เปนที่รับรูโดยทั่วกนั 

- ระบบการจัดซื้อจัดจาง จะตองถูกพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมไปพรอมๆกับระบบการ
บริหารจัดการโครงสรางภาครัฐ เพื่อใหการวางแผนและการใชจายเงินภาครัฐมีประสิทธิผลสูงสุดและจะตองถูกบรหิาร
จัดการใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อกอใหเกิดความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ 

- การเขาถึงขอมูล ขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางควรถูกเก็บรวบรวมไวดวยกันไมวาจะเปนขอมูล 
การดําเนินการ ขอมูลการตัดสินใจ หรือขอมูลทางการเงิน เพื่อใหงายตอการวิเคราะหหรือการเผยแพร ขอมูลการจัดซื้อ
จัดจาง ควรมีการนําเทคโนโลยีมาชวยเพื่อกอใหเกิดความโปรงใสและความเปนธรรม 

- ระบบควบคุมและตรวจสอบ การควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง จากทั้งภายในและภายนอก 
เปนรากฐานที่สําคัญในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในการจัดซื้อจัดจาง โดยการควบคุมและตรวจสอบท่ีดีจะตอง   
มีการติดตามเพ่ือปองกันไมใหเกิดการกระทําความผิดเนื่องจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาที ่บทลงโทษสําหรับ 
การทุจริตจะตองระบุไวอยางชัดเจนและมีการบังคับใชอยางเครงครัด 

- กลไกการอุทธรณจะตองมีหนวยงานที่สามารถรับขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดย 
หนวยงานดังกลาวจะตองมีความรูความเขาใจในระบบการจัดซื้อจัดจางและมีความสามารถในการแกไข ปญหา          
ที่เกิดขึ้นได โดยจะตองเปนอิสระจากหนวยงานอื่นๆ ทั้งหนวยงานที่เปนผูกําหนด กฎเกณฑ ผูดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
หนวยงานตรวจสอบ และหนวยงานที่ทาํหนาที่ควบคุมดูแลโครงการ 

- การพัฒนาขีดความสามารถเจาหนาที่ที่รับผิดขอบเรื่องการจัดซื้อจัดจาง จะตองมีความเปนมืออาชีพที่ 
เกิดจากการฝกฝนการชี้แนะและการสงเสริมใหมีการพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่ในองคกรโดยระบบของ
ราชการจะตองเอื้อใหภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสามารถเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ เพือ่ใหเกิดประสิทธิภาพและความโปรงใส 

- มาตรการปองกันการทุจรติคอรรัปชันในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยตองมีบทบัญญัติที่เก่ียวกับ 
การทุจริต การปลอมแปลง การฉอโกง การมีผลประโยชนทับซอน และการคว่ําบาตรเปนหนึ่งในมาตรการที่รัฐสามารถ
ใชเปนเครื่องมือเพื่อใหกระบวนการทางกฎหมายมีประสิทธิภาพ  
  โดยสรุป การจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่ไมซื่อสัตย ไมคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญจะ
นําไปสู การทุจริตคอรรัปชันในรูปแบบตางๆ ในทุกระดับชั้นซึ่งจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการใชจายเงิน
งบประมาณ ของรัฐจํานวนมหาศาล ไมเพียงความเสียหายในรูปตัวเงินเทานั้น แตยังสงผลถึงภาพลักษณความนาเชื่อถือ
ขององคกร ดังนั้น สิ่งสําคัญที่สามารถปองกันไมใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ คือความโปรงใส 
โดยการ   เปดโอกาสใหภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ การแกไขกระบวนการจัดซื้อ
จัดจาง และการรายงานความผิดที่เกิดขึ้นดวยวิธีตางๆ เชน การรองเรียน มาตรการในการคุมครองพยาน การเขารวม
กระบวนการตรวจสอบ เปนตน เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปรงใส และปราศจากการทุจริต     
คอรรัปชั่นและผลประโยชนทับซอน หากทุกสวนราชการภาครัฐใหความสําคัญกับการทุจริตคอรรัปชั่นและผลประโยชน
ทับซอนอยางจริงจังก็จะเกิดผลดีกับประเทศชาติโดยรวมในที่สุด 
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2. การใชอํานาจหนาทีเ่รียกรับผลประโยชน 
การหาประโยชนใหตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัวหรือพวกพองจาก

ตําแหนงหนาที่ เปนการใชตําแหนงหนาที่เพ่ือตนเอง 
ตัวอยางเชน การที่เจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจหนาที่ ทําใหบริษัทตนเอง หรือบริษัทครอบครัวไดรับงานเหมา

จากรัฐหรือฝากลูกหลานเขาทํางาน / การที่เจาหนาที่ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจางทําสัญญาใหหนวยงานตนสังกัด    
ซื้อคอมพิวเตอรสํานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุนสวนอยู / ผูบริหารหนวยงานทํา
สัญญาเชารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเปนของเจาหนาที่หรือบริษัทที่ผูบริหารมีหุนสวนอยู เปนตน 

การเรียกรับผลประโยชนมีหลายรูปแบบ เชน การเรียกรับผลประโยชนในรูปแบบการทํางานพิเศษ (Outside 
Employment or Moonlighting) คือ การเปนที่ปรึกษาและ การจางงานใหแกตนเอง รวมถึงการใชตําแหนง
สถานภาพการทํางานสาธารณะ ในการเขาไปเปนนายจางของภาคเอกชนหรือเปนเจาของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการ
ใชเวลาและเครื่องมือของรัฐในการทํางานพิเศษภายนอก ที่ไมใชอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย จากหนวยงานดวย 

ตัวอยางเชน การที่เจาหนาที่ของรัฐ อาศัยตําแหนงหนาที่ทางราชการรับจางเปนที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให
บริษัทเอกชนที่วาจางนั้นเกิดความนาเชื่อถือกวาบริษัทคูแขง / การที่เจาหนาที่ของรัฐไมทํางานที่ไดรับมอบหมายจาก
หนวยงานอยางเต็มที่ แตเอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยูนอกเหนืออํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตาม
กฎหมาย / การที่ผูตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษที่เปนที่ปรึกษาหรือเปนผูที่ทํา บัญชีใหกับบริษัท ที่ตองถูก
ตรวจสอบ เปนตน 

การเรียกรับผลประโยชนในรูปแบบการรับรูขอมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐ   
รูเห็นในขอมูลลับของทางราชการหรือนําขอมูลไปเปดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เปนประโยชน ในรูปของเงินหรือ
ประโยชนอื่นๆ หรือนํา ขอมูลเปดเผยใหแกญาติหรือพวกพองในการแสวงหาผลประโยชนจากขอมูล เหลานั้น 

ตัวอยางเชน การที่เจาหนาที่ของรัฐทราบขอมูลโครงการตัดถนนเขาหมูบาน จึงบอกใหญาติพี่นองไปซื้อที่ดิน
บริเวณโครงการดังกลาว เพื่อขายใหกับราชการในราคาที่สูงขึ้น / การที่เจาหนาที่หนวยงานผูรับผิดชอบโครงขาย
โทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุ อุปกรณที่จะใชในการวางโครงขายโทรคมนาคม แลวแจงขอมูลใหกับ
บริษัทเอกชนที่ตนรูจัก เพื่อใหไดเปรียบในการประมูล เปนตน 

ผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม เปนผลมาจากการไม
สามารถแยกแยะระหวางบทบาทหนาที่ในเรื่องสวนตัว และเรื่องสวนรวมออกจากกันไดชัดเจน และมีสาเหตุมาจาก
พื้นฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทย และมีปจจัยที่เอ้ือใหเกิดพฤติกรรมทุจริตดังนี้ 

มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไมสามารถแยกแยะระหวางเรื่องสวนตัวกับเรื่องสวนรวมออกจากกัน
ไดอยางสิ้นเชิง ดังนี้ 

(๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตท่ีเห็นวา ขนุนางคาขายไดโดยไมเปนสิ่งที่นารังเกียจ  
(๒) ตําแหนงหนาที่ราชการ สามารถนํามาซึ่งผลประโยชนสวนตัว จึงไมมีการแยกแยะระหวางประโยชนสวนตัว 

ออกจากประโยชนสวนรวม  
          (๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเปนระบบคิดแบบฐานสิบ (คือ ไมแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวของผูมีอํานาจกับผลประโยชนสวนรวม) จึงพัฒนาไมทันกับพื้นฐานแนวคิดของระบบกฎหมายสากล
ที่เปนระบบคิดแบบฐานสอง (คือ แยกแยะ ผลประโยชนสวนตัวออกจากผลประโยชนสวนรวม  อยางชัดเจน 

แนวทาง การปองกันผลประโยชนทับซอน เกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชนในรูปแบบตางๆ 

การปฏิบัติหนาที่หรือดํารงตนในระหวางที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนง ตองไมดําเนิน

กิจการใดๆ   ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๐๐ แหง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เชน หามเจาหนาที่ของรัฐทําธุรกิจกับ

หนวยงานของรัฐ รวมถึงการหามมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ไดทํากับหนวยงานของรัฐ และการหามเปนหุนสวนหรือผู
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ถือหุนในธุรกิจของเอกชนที่เจาหนาที่ของรัฐนั้นมีอํานาจควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบหรือดําเนินคดี การหามรับ

สัมปทาน หรือคงถือไวซึ่งสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไมวาในทางตรงหรือทางออม 

รวมถึงการเปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน หรือไดทําสัญญาในลักษณะดังกลาว 

และยังไดบัญญัติหามการเขาไปมีสวนไดสวนเสียในฐานะตางๆ ในธุรกิจของเอกชน ซึ่งรวมถึงการทํางานในฐานะ

พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชน ที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 

 • ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ การรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ ไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของ

กับการปองกันการทุจริตโดยมีหลักเกณฑ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ 

ดังนี้ 

   • หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสิน

หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม บทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแต

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไวใน ประกาศนี้ (ขอ ๔)  

 • เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาได (ขอ ๕) ดังตอไปนี้  

         • รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตาม 

ฐานานุรูป 

        • รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับ จาก

แตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 

        • รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป  

       • การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของ สวนตัว 

หรือมีราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผล ความจําเปนที่จะตองรับไว

เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น รายงานรายละเอียดขอเท็จจริง

เกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุที่จะ

อนุญาตใหเจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไว เปนประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น

สงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผู นั้นสังกัดโดยทันที (ขอ ๖)  

      • การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือมี มูลคา

มากกวา    ที่กําหนดไว ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษา ไมตรี มิตรภาพ 

หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพยสิน

หรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของ รัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของ

หนวยงาน สถาบัน หรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด โดยทันทีที่ สามารถกระทําไดเพื่อใหวินิจฉัยวามีเหตุผล

ความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐ ผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตน

หรือไม ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานหรือสถาบันหรือองคกร ที่เจาหนาที่ของรัฐ

ผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือ ประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที 

ในกรณีที่ไมสามารถคืนใหได ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือ ประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงาน

ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว ซึ่งเมื่อไดดําเนินการแลวให ถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนดังกลาวเลย ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา  



20 
 

ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของ รัฐวิสาหกิจ หรือ

เปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน สวนผูที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการในองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญหรือผูดํารงตําแหนงที่ไมมีผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจ ถอดถอนใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.   

                 ทั้งนี้ เพื่อดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไว

ตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหแจง

รายละเอียดขอเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือ

ประธานสภาทองถิ่นที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง(ขอ ๗) 

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  คําปรารภ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ 

กําหนดใหมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละ ประเภทให

เปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนด โดยมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อความมี ประสิทธิภาพในการบังคับใช 

รวมถึงกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามขั้นความรายแรงของการกระทํา โดยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดพิจารณาแลวเห็นวาขาราชการพล

เรือน ทุกตําแหนง มีหนาที่ที่ตองปฏิบัติเพื่อใหราชการแผนดินในสวนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม  

      ดังนั้น การใช  อํานาจเพื่อใหหนาที่ที่ตนรับผิดชอบลุลวง ขาราชการพลเรือนทั้งปวง ตองมีคุณธรรม และ 

ศีลธรรมประกอบกันขึ้นเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๘๐   ใหผูตรวจการ แผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวล

จริยธรรมตาม มาตรา ๒๙๗ และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึก 

ดานจริยธรรม และมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูรับผิดชอบ ดําเนินการ บังคับให

เปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙  

     ดังนั้น ขาราชการพลเรือนทุกตําแหนง จึงมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษา 

ประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ มีความเปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก และ ใหบริการแกประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 

 3. การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบความเสี่ยงและการควบคุมที่สําคัญ โอกาสที่จะเกิด

ขอผิดพลาด การทุจริต/ความเสียหาย จากการเบิกเงินงบประมาณ (โดยขอเสนอจากสํานักงบประมาณ) 

  3.1 การบริหารงบประมาณ หนวยงานไมมีการจัดทําทะเบียนควบคุมงบประมาณที่ไดรับ ไมทราบ 

ยอดเงินคงเหลือ  ที่สามารถเบิกจายเงินไดในแตละชวงเวลาของแตละกิจกรรม/ภารกิจ รายการที่เบิกจายเงินหรือกอ 

หนี้ผูกพันแลว ทําใหไมสามารถตรวจสอบจํานวนเงินเพื่อใชวางแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจายเงินไดอยางม ี

ประสิทธิภาพ 

 3.2 การเบิกจายเงินหลายรายการไมตรงหรือสอดคลองภารกิจ/ มีการจัดซื้อจัดจาง กอหนี้ผูพันเกิน 

กวาเงินงบประมาณที่ไดรับมีหนี้สินคางชําระ แลวน าคาใชจายดังกลาวมาเบิกจายในถัดไป โดยไมมีระเบียบ กําหนดให

เบิกจายได ขอเสนอแนะ    

  หนวยงานตองจัดทําทะเบียนคุมเงินประจํางวดสวนจังหวัดเพื่อบันทึกการรับจายเงิน งบประมาณที่

ไดรับใหมีรายละเอียดขอมูลที่เพียงพอ แยกการควบคุมงบประมาณตามแผนงาน /โครงการ กิจกรรม หลัก กิจกรรมรอง

หรือกิจกรรมยอย และหมวดเงิน บันทึกรายการรับโอนเงินงบประมาณ การกอหนี้ผูกพัน การกัน เงิน และการเบิก
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จายเงินทุกครั้ง เพื่อใหทราบยอดเงินคงเหลือแตละภารกิจที่สามารถเบิกจายได และทําการ ตรวจสอบความถูกตองกับ

รายงานสถานะ การใชจายงบประมาณในระบบ เพื่อใหผูบริหารสามารถตรวจสอบ จํานวนเงิน ใชวางแผนการ

ปฏิบัติงานและการเบิกจายเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   การเบิกคาใชจายตองสอดคลองกับภารกิจ คาใชจายของกิจกรรม/ภารกิจใด ตองเบิกจาก 

งบประมาณของกิจกรรม/ภารกิจนั้น ระบุรหัสงบประมาณในระบบ GFMIS ใหถูกตองชัดเจน ทั้งรหัสกิจกรรมหลัก และ

กิจกรรมยอย   

  หนวยงานตองควบคุมและบริหารการเบิกจายไมใหเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับ กรณีที ่

งบประมาณกิจกรรมใดไมเพียงพอและจําเปน ตองขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณใหถูกตองกอนการดําเนินการ 

จัดซื้อจัดจางหรือเบิกจายเงิน ตามระเบียบบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม 

 3.3 การขอเบิกเงินจากคลัง การเบิกเงินจากคลังคอนขางลาชามาก เชน หลายรายการตรวจรับพัสดุ  

ซึ่งระเบียบกําหนดให ดําเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อยางชา ไมเกิน ๕ วันทําการ นับจากวันที่ไดตรวจรับ

ทรัพยสินหรือตรวจรับ งานจาง ถูกตองแลว หรือ นับจากวันที่ไดรับแจงจากหนวยงานยอย 

  3.4 หลักฐานการจายเงิน มีการจายเงินแลวแตไมมีหลักฐานการจายหรือไมมีใบเสร็จรับเงินของผูรับ 

เงินหรือเจาหนี้แนบประกอบใบสําคัญคูจายใหครบถวน และไมไดการประทับตรารับรองการจายเงินในใบสําคัญคู จาย

ใหครบถวนตามที่ระเบียบฯกําหนด เพื่อใชประโยชนในการตรวจสอบและปองกันการนํามาเบิกจายชา หลักฐานขอเบิก 

(ขบ) พิมพผิดบอยครั้ง ทั้งจํานวนเงิน รหัสงาน รหัสศูนยตนทุน รหัสอางอิง ไมถูกตองตรงตาม ใบสําคัญคูจาย แนบผิด

ชุดผิดรายการ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานไมเรียบรอยกระจัดกระจายสุมเสี่ยงตอการสูญหาย ๒  

 3.5 การจัดซื้อจัดจางมีการเบิกจายเงินแลว แตยังไมไดรับพัสดุ หรือไดรับไมครบ คณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุไมไดทําการตรวจรับพัสดุจริง แตลงลายมือชื่อในหลักฐานการตรวจรับพัสดุเพื่อเปนหลักการเบิก จายเงิน 

ซึ่งเปนความเสี่ยงสําคัญที่ทําใหสวนราชการไดรับความเสียหาย ดังนั้นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ งานจางตอง

ดําเนินการตรวจรับใหถูกตองและครบถวนทั้งดานคุณภาพและปริมาณจํานวนที่กําหนดไวตาม  spec  อยางเครงครัด

ทุกครั้ง การลงลายมือชื่อในหลักฐานการตรวจรับพัสดุแตไมไดตรวจรับพัสดุจริงทําให สวนราชการ ไดรับความเสียหายผู

ที่เก่ียวของตองรับผิดชอบตามกฎหมาย 

  3.6 มีการจัดซื้อพัสดุที่เขาลักษณะครุภัณฑ(งบลงทุน) โดยเบิกจายเงินจากหมวดคาวัสดุ เนื่องจาก 

วงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งไมเปนไปตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ที่สวนราชการตองถือ

ปฏิบัติใหถูกตอง ดังนี้  

  หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ตามหนังสือที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลงวันที ่๑๘ 

มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่งกําหนดให รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร ที่มีราคาตอหนวยตอไมเกิน ๕,๐๐๐ 

บาท ใหเบิกจายจากคาวัสดุ ถามีราคาเกินกวา ๕,๐๐๐ บาท ตองเบิกจายจากงบลงทนุคาครุภัณฑ และ รายการเพื่อ

ประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมปรับปรุงสิ่งปลูกสรางที่มีวงเงินเกินกวา ๕๐,๐๐๐ บาท ใหเบิกจาย จากงบลงทุนคา

ที่ดินและสิ่งกอสรางนั้น ไดถูกยกเลิกแลว  

   รายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของหนวยงานตองดําเนินการให ถูกตอง ตามหนังสือ ดวนที่สุด  

ที่ นร. ๐๗๐๔/ว ๖๘  ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องการปรับปรุงหลักการ จําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ ใหเริ่มใชสําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๙ เปนตนไป และตามหนังสือ ดวน ที่สุด ที่ นร. ๐๗๐๔/ว๓๗ ลงวันที่ 
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๖ มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ โดย 

    กรณีท่ีสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป รายการ 

วัสดุและรายการครุภัณฑไมสอดคลองกับงบรายจายตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณที่ปรับปรุง ใหม 

โดยใหดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณสําหรับคาวัสดุและคาครุภัณฑ เพื่อใหถูกตองตามงบ รายจายที่

กําหนดไว ซึ่งกําหนดใหหลักการจําแนกประเภทงบประมาณรายจาย กอนลงนามในสัญญาจัดหาวัสดุ หรือครุภัณฑ โดย

ไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ ตามนัยขอ ๒๔ ของระเบียบวาดวยการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และที่แกไขเพ่ิมเติม  

   กรณีท่ีสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ไดพิจารณาดําเนินการจายงบประมาณรายจาย 

ประจําป ๒๕๕๙ เพื่อจัดหาวัสดุครุภัณฑไปแลวกอนวันที่ไดรับหนังสือฉบับนี้ โดยเกิดจากความเขาใจคลาดเคลื่อน ทําให

การใชจายงบประมาณไมสอดคลองกับหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณที่ปรับปรุงใหม ให สวนราชการ

ดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณสําหรับคาวัสดุและรายจายคาครุภัณฑ ใหถูกตองตาม งบประมาณ

รายจายที่กําหนดไวหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ดวย 

    โดยตองขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงตอรัฐมนตรีเจาสังกัด ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ และกรณีที่เปนครุภัณฑคอมพิวเตอร ตองขออนุมัติคณะกรรมการพิจารณาพิจารณากลั่นกรองโครงการ จัดหา

ระบบคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ ดวย ๓ 

  3.7 หลักเกณฑการบันทึกทางบัญชี ในการกําหนดสินทรัพยเปนครุภัณฑหรือวัสดุ ของกรมบัญชีกลาง 

ในระบบ GFMIS        โดยกรมบัญชีกลางใหพิจารณา ตามหนังสือ ที่ กค. ๐๔๑๐.๓/ ๑๙๐๙๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม 

๒๕๔๙ ซึ่งแตกตางจากหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ โดยหนวยงานตอง 

ดําเนินการ ดังนี้  

   การปฏิบัติดานบัญชี กรมบัญชีกลางใหบันทึกตามหลักเกณฑและนโยบายบัญชีสําหรับ 

หนวยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด คือ หนวยงานจะบันทึกรับรูเปนวัสดุหรือครุภัณฑตามนโยบายบัญชี โดย

วัสดุหนวยงานจะรับรูวัสดุในราคาทุน สวนครุภัณฑ ใหบันทึกรับรูเปนรายการสินทรัพยถาวรในบัญชีของ หนวยงาน

สําหรับครุภัณฑที่มีมูลคาตั้งแต ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไปตามราคาทุน โดยบันทึกรายละเอียดของครุภัณฑใน ทะเบียนคุม

สินทรัพย และใหคํานวณคาเสื่อมราคาประจําป   

   สําหรับโปรแกรมประยุกตคอมพิวเตอรที่มีมูลคาตั้งแต ๕,๐๐๐ บาท ถือเปนทรัพยสินไมมี 

ตัวตน และจะตองคํานวณคาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน (ซึ่งแตกตางจากตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย ตาม

งบประมาณ การจัดหาโปรแกรมประยุกตคอมพิวเตอรที่มรีาคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ถือ เปน

รายจายหมวดคาวัสดุ)  

   สวนครุภัณฑที่มีราคาไมถึง ๕,๐๐๐ บาท ใหรับรูเปนคาใชจายประเภท “คาครุภัณฑต่ํา 

กวาเกณฑ”และใหบันทึกรายละเอียดคาใชจายในบัญชีคุมทรัพยสิน โดยไมตองคํานวณคาเสื่อมราคาประจําป ใบสําคัญ

คูจาย  
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 3.8 มีการขอเบิกจายเงินจากคลังเปนจํานวนมาก แตไมมีการจัดเก็บใบสําคัญคูจายซึ่งเปนหลักฐาน 

การจายเงิน หรือมีไมครบถวนตามรายการที่ขอเบิก ซึ่งการเบิกจายเงินรายการใดที่ไมมีใบสําคัญคูจายไวให ตรวจสอบ

หรือมีไมครบถวน ซึ่งผูเบิกตองนําเงินสงคืนคลังทั้งหมดและผูเกี่ยวของตองรับผิดชอบตามกฎหมาย 

  3.9 การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ตรวจพบการทุจริตในการเบิกจายเงิน และการจัดซื้อจัดจาง โดย

ไม มีใบสําคัญหรือไมมีการจัดซื้อจัดจางจริง จนท. คนเดียวสามารถดําเนินการเองไดในทุกข้ันตอน ทั้งการวางฎีกาขอ

เบิก การอนุมัติฎีกา การอนุมัติจายออกใบสั่งซื้อ/จาง(PO) จัดทําขอมูลหลักผูขายดําเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-gp 

ดังนั้นหนวยงานตองปฏิบัติตามนัยระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังฯป๒๕๕๑ เรื่อง การใชงาน ในระบบ อยางเครงครัด 

ดังนี้  

   ใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกหรือผูที่หัวหนาหนวยงานผูเบิกมอบหมายเปนผูมีสิทธิ ถือบัตร 

กําหนดสิทธิการใช(GFMIS smart card) รหัสผูใชงาน (user name) และรหัสผาน(password) เพื่อใชงานใน ระบบ

ของหนวยงานผูเบิกท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งโปรแกรมสําหรับใชในการปฏิบัติงานในระบบ และ เชื่อมตอโดยตรง

กับเครือขายของระบบ หรือเปนผูมีสิทธิถือรหัสผูใชงานและรหัสผานของหนวยงานผูเบิกที่ไมมี เครื่องคอมพิวเตอร

ดังกลาว ซึ่งปฏิบัติงานโดยใชชองทางอื่นท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

   ใหผูมีสิทธิถือบัตรดังกลาวดําเนินการขอเบิกเงนิจากคลัง การอนุมัติจายเงินใหเจาหนี้หรือผู 

มีสิทธิรับเงินโดยการจายตรง การนําเงินสงคลัง การบันทึกและปรับปรุงขอมูล และการเรียกรายงานในระบบ ๔  

   ใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกจัดทําคําสั่งหรือมอบหมายเปนลายลักษณอักษร กําหนด บุคคล

ที ่จะไดรับมอบหมาย กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและกําหนดแนวทางการควบคุม การปฏิบัติงานของหนวยงานผู 

เบิก เพื่อเปนหลักปฏิบัติในการเขาใชงานในระบบสําหรับเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบและผูที่ไดรับมอบหมายหรือแตงตั้ง 

4. การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 

        ในการดําเนินการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุน
ใหเกิด        การปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปรงใสภายในองคกร  สงผลใหองคกรมีบรรยากาศและวัฒนธรรม
ในการทํางานที่ดี ตลอดจนชวยสรางความเชื่อมั่นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนผูรับบริการที่
มีตอองคกร ดังนั้นการจัดทํามาตรการ กลไกปองกันผลประโยชนทับซอนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความ
เกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง ปองกันผลประโยชนทับซอนการเอื้อประโยชนตอพวกพอง  เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และผูที่เกี่ยวของ สามารถดําเนินการไดดังตอไปนี้ 
  4.1 การแสวงหาผลประโยชนทับซอนในงานพัสดุ สามารถสรุป ไดดังนี้ 

   4.1.1 ขั้นตอนการประเมินความตองการ เปนขั้นตอนที่กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานกอสราง ขอบเขตความตองการใช และคาใชจายที่เหมาะสม โดยความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ไดแก การล็อคสเปค,         การประเมินราคาสูงกวาความเปนจริง กําหนดขอบเขตหรือ
ออกแบบรูปรายการงานกอสราง  ที่เอื้อประโยชนตอตัวเอง หรือภาคเอกชนทีมีผลประโยชนทับซอน 
         4.1.2 ขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อ เปนขั้นตอนพื้นฐานในการพิจารณาวิธีการจัดซื้อจัดจาง
ที่ถูกตองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการอนุมัติโดยผูมีอํานาจ 
เอกสารจัดซื้อ,ประกาศการประมูล ถูกตองตามระเบียบ โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ไดแก การกําหนด
วิธีการที่จะจัดซื้อ เพ่ือเอ้ือประโยชนกับผูขาย/ผูรับจาง    มีอคติ หรือเขาขางผูขาย/ผูรับจาง รายใดรายหนึ่ง ทําใหเกิด
การแขงขันที่ไมเปนธรรม 
         4.1.3 ขั้นตอนการคัดเลือกผูเขารวมประมูล เปนขั้นตอนในการเปดเผยรายละเอียด และ
คัดเลือก  ผูชนะการประมูล โดยความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ไดแก การเปดเผยขอมูลที่เปน
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ความลับ หรือขอมูลที่เอื้อประโยชนใหกับผูเขารวมประมูลรายใดรายหนึ่งเปนพิเศษ การเปดเผยขอมูลที่ลาชา ทําใหเกิด
การไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขารวมประมูล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหลังจากไดผูชนะการ
ประมูลแลว 
         4.1.4 ขั้นตอนการดําเนินการตามสัญญา เปนขั้นตอนที่ผูชนะการเสนอราคา หรือคูสัญญา
จะตองดําเนินการสงมอบสินคาหรือบริการตามที่ตกลงไวในสัญญา โดยโอกาสเสี่ยงในการทุจริตในขั้นตอนนี้ ไดแก การ
สงมอบสินคาหรือบริการที่ไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หรือการสงมอบงานที่ไมเปนไปตามแบบรูปรายการที่
กําหนดไวตามสัญญา 
  4.2 มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

   4.2.1 หามมิใหเจาหนาที่ หรือหัวหนาเจาหนาที่ จัดซื้อจัดจางกับผูเสนองาน ที่มีความ
เกี่ยวของกันกับบุคลากรภายในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  ทั้งประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะที่
มีผลตอการปฏิบัติหนาที ่
       4.2.2 หามมิใหบุคลากรในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ใชอํานาจในตําแหนงหรือ
หนาที่ดําเนินงานหรือโครงการที่เอ้ือผลประโยชนกับตนเองทั้งที่เก่ียวกับเงินและไมเกี่ยวกับเงิน 
       4.2.3 หามมิใหบุคลากรในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ดํารงตําแหนงที่ทําหนาที่ทับ
ซอน 
       4.2.4 ใหเจาหนาที่ หัวหนาเจาหนาที่ หรือผูเกี่ยวของกับการจัดซื้อพัสดุ ลงนามในแบบแสดง
ความบริสุทธิ์ใจการจัดซื้อจัดจางฯ      
  4.3 แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน 
       4.3.1 ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผูเสนองานวามีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับบุคลากรใน
หนวยงานหรือไม เชน ญาติ พี่ นอง เพื่อน คูแขง ศัตร ู
   4.3.2 ตรวจสอบสถานที่อยู สถานที่ปฏิบัติงานของผู เสนองานวามีความสัมพันธหรือ
เกี่ยวของกับบุคลากรในหนวยงานหรือไม 
   4.3.3 ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานวามีสวนไดเสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชนสวน
ตนเองและผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่หรือไม 
       4.3.4 ตรวจสอบบุคลกรในหนวยงานวามีผลประโยชนทับซอนกับผูเสนองานหรือไม เชน  
การรับสินบน การใชขอมูลลับของทางราชการ การดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง การรับของขวัญ หรือ
อื่นๆ 
          5. การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชนสวนตัว 
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน กรณีการใชทรัพยสินของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน 

  การตัดสินใจวาในระหวางเดินทางไปราชการโดยใชรถยนตของหนวยงานราชการควรจะเดินทาง นอกเสนทาง

หรือไม  ทานควรตอบคําถาม ๒ ขอ คือ 

 ๑. เราควรเดินทางนอกเสนทางหรือไม  ถาเปนการเดินทางนอกเสนทาง โดยไมมีเหตุจําเปน หรือเหตุสุดวิสัย 

เชน ตองพักรับประทานอาหารตามเวลา เกิดอาการเจ็บปวย เกิดอุบัติเหตุ เขาหองน้ํา การจราจรติดขัด เปนตน   

ใหทานเดินทางตามเสนทางปกติเพื่อไปใหทันเวลาที่ขอเดินทางไปราชการ  

๒. เราควรรายงานการเดินทางนอกเสนทางหรือไม ทานตองรายงานการเดินทางออกนอกเสนทาง ไมวากรณี

ใดๆ  ทุกครั้ง     ใหผูบังคับบัญชาทราบ และใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะอนุญาตใหเจาหนาที่ เดินทางออก

นอกเสนทางได และเมื่อกลับเขาสูเสนทางปกติใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบดวย นอกจากนี้ เมื่อใชรถยนตเสร็จแลว

ตองนํารถยนตและกุญแจมาไวสถานที่เก็บตามเดิม และตองทําบันทึกการใชรถยนตทุกครั้ง 
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ตัวอยางพฤติกรรมผลประโยชนทับซอนที่พบเห็นบอย 

1. การนําทรัพยสินของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว เชน ใชโทรศัพทของหนวยงานติดตอธุระสวนตัว นํารถราชการไป

ใชในธุระสวนตัว เปนตน 

2. การใชอํานาจหนาที่ชวยญาติหรือบุคคลอ่ืนใหเขาทํางาน 

3. การใชขอมูลของหนวยงานเพื่อแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง เจาหนาที่ของรัฐทราบมาตรฐาน (spec) วัสดุ

อุปกรณที่จะใชในการประมูลแลวใหขอมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อใหไดเปรียบในการประมูล 

4. การรับงานนอกแลวกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของตน เจาหนาที่ของรัฐอาศัยตําแหนงหนาที่ทางราชการ

รับจางเปนที่ปรึกษาโครงการใหบริษัทเอกชน เจาหนาที่รัฐนําเวลาราชการไปทํางานสวนตัว 

5. การนําบุคคลากรของหนวยงานมาใชเพื่อประโยชนสวนตน 

6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชนอื่นใด สงผลใหมีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน แกผูใหสินบน

หรือบุคคลอื่น 

7. การเขาทํางานหลังออกจากงานเดิมโดยใชความรู ประสบการณ หรืออิทธิพลจากท่ีเคยดํารงตําแหนงมารับงาน หรือเอา

ประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง เชน เคยทํางานเปนผูบริหารหนวยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม แลวไป

ทํางานในบริษัทผูใหบริการโทรศัพท 

8. การลัดคิวใหกับผูใชบริการที่คุนเคย  

9. การสงเสริมหรือสนับสนุนใหผูรวมงานแสวงหาประโยชนสวนตน 

10. การใหของขวัญหรือของกํานัลเพื่อหวังความกาวหนา หรือหวังผลประโยชนที่มิชอบ 

11. การซื้อขายตําแหนง การจายผลประโยชนทั้งที่เปนตัวเงินและประโยชนรูปแบบอื่นเพื่อใหไดมาซึ่งการเลื่อนระดับ 

ตําแหนง หรือความดีความชอบพิเศษ 

12. การเพิกเฉยตอการรักษาผลประโยชนสวนรวม 

13. การเรียกรองผลตอบแทนจากการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่เพื่อสงผลที่เปนคุณแกฝายใดฝายหนึ่งโดยไมเปนธรรม 

14. การที่มีหนาที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แลวเขามีสวนไดเสียเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูอื่น 

15. การใชตําแหนงหนาที่หาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพอง เชน เจาหนาที่ของรัฐ ใชอํานาจหนาที่ทําให

บริษัทของตนหรือครอบครัวไดงานรับเหมาของรัฐ เจาหนาที่ฝายจัดซื้อจัดจางทําสัญญาซื้ออุปกรณสํานักงานจากบริษัท

ของครอบครัวตนเอง  
 

........................................................................................................................................................................ 
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คณะทํางานจัดทํา คูมือ การจัดการผลประโยชนทับซอนภายในองคกร 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  

                                                ............................................... 
๑.  นางณิชมน  รัตนคช  สาธารณสุขอําเภอนาบอน     ประธานกรรมการ 
2.  นายวีระศักดิ์  ประดาศักดิ์ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาบอน    รองประธานกรรมการ 
๒.  นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาบอน    รองประธานกรรมการ 
4.  นางสุชาดา  จักรชวย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานคลองจัง กรรมการ 
5.  นางอรรฆพร  สุวรรณ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกองเสา กรรมการ 
6.  นางทศา  รัตนพันธุ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองดี กรรมการ 
7.  นายระบิล  รักอาชีพ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสี่แยก กรรมการ 
8.  นายสินธุชัย  สวนจันทร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานไสยูงปก กรรมการ 
9.  นายพิเชษฐ  จิตรวิบูลย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองยาง กรรมการ 
10.  นายสมคิด  เอียดแกว ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแกวแสน กรรมการ 
11.  นายอนันต  รอดสั้น  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน   กรรมการ และ 
           เลขานุการ 
12.  นางสาวจุฬาวัลย  ชนะสขุ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    กรรมการ และ 
           ผูชวยเลขานุการ 
 
                                       .................................................................. 



 บันทึกขอความ 
สวนราชการ     สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน    โทร.0 7549 1192   โทรสาร 0 7549 1855                                    

ที ่  นศ 1032 /ว 54 วันที ่       11   มีนาคม   2563 

เรื่อง   ทบทวนและซักซอมความเขาใจประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนเพื่อถือปฏิบัติ 

เรียน    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง และหัวหนากลุมงาน 

ตามที่ กลุมงานบริหาร  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  จัดทําประกาศสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอนาบอน เรื่อง แนวทางการปองกันการมีผลประโยชนทับซอนของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง และ
เรื่อง  มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขการทําผิดวินัย  ในการปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น  

เพื่อทบทวน ซักซอมความเขาใจ และกําหนดเปนลายลักษณอักษรและบทลงโทษ เกี่ยวกับการ
มีผลประโยชนทับซอนของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ขาราชการ พนักงาน 
และลูกจาง ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ประจําปงบประมาณ 2563 ใหเปนผูมีความประพฤติ 
สํานึกในหนาที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ถือเอาประโยชนสาธารณะเปนที่ตั้ง มีเกียรติ ศักดิ์ศรี สรางความ
เลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือ และยกยองจากประชาชน กลุมงานบริหารจึงแจงวียนประกาศฯ ดังกลาว  
ตามรายละเอียดที่แนบมาพรอมนี ้                                                   

จึงเรียนมาเพ่ือถือปฏิบัติ  
 
 
               
      (นางณิชมน  รัตนคช) 
     สาธารณสุขอําเภอนาบอน    

              
 
  
       
                  
 
                                                                



 บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กลุมงานบรหิาร  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน                                         

ที ่          - วันที ่       11   มีนาคม   2563 

เรื่อง   รายงานผลการดําเนนิงานตามกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

เรียน  สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ตามที่ กลุมงานบริหาร  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  จัดทํากรอบแนวทางการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนในหนวยงานและมีประกาศ/มาตรการเพื่อใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางในสังกัด 
ถือปฏิบัติดวยความเรียบรอย ถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑที่ เกี่ยวของ มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐ นั้น  

ขอเรียนวา การดําเนินงานตามกรอบแนวทางดังกลาว ขาราชการ พนักงาน และลูกจางในสังกัด
ถือปฏิบัติดวยความเรียบรอย และยังไมพบปญหาและขอรองเรียน ในการปฏิบัติตามกรอบแนวทางฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงานตอไป 
 
 
               
          (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
                  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
                  
 
  
       
                  
 
                                                                

ทราบ 
 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

11  ม.ีค. 63 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนและหนวยงานในสังกัด 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 
ชื่อหนวยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
วัน/เดือน/ป : 11  มีนาคม  2563 
หัวขอ: ประกาศกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
ผานเว็บไซตของหนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1.สําเนาบันทึกขอความลงนามประกาศ  
2.สําเนาประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เรื่องแนวทางการปองกันการมีผลประโยชนทับซอน
ของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง  
3.สําเนาประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เรื่อง  มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขการทํา
ผิดวินัย 
4 กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
5 สําเนาหนังสือแจงเวียน 
6 บันทึกขอความรับทราบการกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
7 แบบฟอรมการเผยแพรขอมลูตอสาธารณะผาน Web site ของหนวยงาน 
Linkภายนอก: http://www.phonabon.go.th   (หัวขอ หองปฏิบัติการสุขภาพ) 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
  

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
  
 

(นายสทุธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
 

 (นางณิชมน  รตันคช) 
              เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สาธารณสุขอาํเภอนาบอน 
                      11  มีนาคม  2563 11  มีนาคม  2563 

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 
 

(นายอนันต  รอดสัน้) 
เจาพนักงานสาธารณสุขชาํนาญงาน 

11  มีนาคม  2563 
  


