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คาํนํา 

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

 
กลุมงานบริหารทั่วไป 
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บทที่ 1 

บทนำ 

การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 

ความหมายของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests)  

ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน สวนรวมหรือ
ผลประโยชนขัดกัน หมายถึง การที่เจาหนาที่รัฐปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปนหลัก 
ซึ่งถือเปนความผิดเชิงจริยธรรม และเปนความผิดข้ันแรกที่จะนำไปสูการทุจริต 

สำนักงาน ก.พ. ไดนิยามความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือ 
Conflict of Interests หมายถึง สถานการณหรือการกระทำที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมืองขาราชการ พนักงาน 
บริษัท หรือผูบริการ มีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหนาที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม กลาวคือ การที่เจาหนาที่ของรัฐตัดสินใจหรือ
ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงของตนอันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพองมากกวาประโยชนสวนรวมซึ่งการ 
กระทำดังกลาวจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาและ ไมเจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเปน
ธรรมเนียมปฏิบัติท่ีไมเห็นวาเปนความผิด ตัวอยาง การกระทำดังกลาวมีใหพบเห็นไดมากในสังคม สงผลใหบุคคล
นั้นขาดการตัดสินใจที่เท่ียงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักไดสงผลเสียหายใหเกิดข้ึนกับ
ประเทศชาติ กอใหเกิดการกระทำท่ีผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคำนึง  ถึงประโยชน
สาธารณะ แตทำหนาที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงประโยชนสวนตนหรอืพวกพองเปนหลัก 

ความขัดแยง Conflict สถานการณที่ขัดกันไมลงรอยเปนเหตุการณอันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไมสามารถตัดสินใจ
กระทำอยางใดอยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นไดจากความไมลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติหรือ
ผลประโยชน 

ผลประโยชนสวนตัว Private Interest เปนผลตอบแทนที่บุคคลไดรับโดยเห็นวามีคุณคาท่ีจะสนองตอบความ
ตองการของตนเองหรือของกลุมท่ีตนเองเก่ียวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามีพฤติกรรมตางๆ เพ่ือสนอง
ความตองการท้ังหลาย 

ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามท่ีใหประโยชนสุขแกกลุมบุคคล
ทั้งหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคม 

พฤติกรรมที่เขาขายผลประโยชนทับซอน 
เจาหนาที่ของรัฐควรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตนเสมอ ตัวอยางพฤติกรรมที่เขาขายผลประโยชนทับซอนหรือเขาขายความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย ไดแก 

๑. หาประโยชนใหตนเอง หรือ การใชอำนาจหนาที่เพ่ือตนเอง เชน ขาราชการใชอำนาจหนาท่ีทำใหเครือ
ญาติหรือฝากลูกหลานเขาทำงาน 

๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานเกี่ยวกับการงานบุคคลรับเร่ือง 
โอน ยาย สอบแขงขัน สอบคดัเลือก แลวรับของกำนัลจากเขาเหลานั้น 

๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตำแหนงหนาที่เกิดสงผลท่ีเปนคุณแกฝายใด 
ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอรของราชการ
ทำงานสวนตัว 



๒ 
 

๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เปนการทำขอมูลลับขอทางราชการไมเปดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เปน
ประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอื่นๆ หรือนำไปเปดเผยใหญาติหรือพวกพองเพื่อแสวงหาประโยชนจากขอมูล
เหลานั้น 

๖. การทำงานพิเศษ เชน เปนท่ีปรกึษาหรือตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจซอนกับหนวยงานท่ีตนเองทำงานอยู 
๗. การทำงานหลังเกษียณ คือการทำงานกับผูอ่ืนหลังออกจากที่ทำงานเดิม โดยใชความรูหรืออิทธิพลจากที่

เคยปฏิบัติหนาท่ีราชการมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง 

หนา ท่ีทับซอน Conflict of Duty หรือผลประโยชน เบียดซอนกัน Competing Interests  แบ งเป น  
๒ ประเภท 

๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ในหนวยงานและ
เปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจำหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาทหนาที่ท้ัง
สองออกจากกันไดอาจทำใหทำงานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติ
หนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในหนวยงานที่มีกำลังคนนอยหรอืมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นท่ีสามารถทำงานบางอยางท่ีคนอื่นๆ ทำไมได คนสวน
ใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ 

๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทำบทบาทหนาท่ีใน
หนวยงานหนึ่งนั้น ทำใหไดขอมูลภายในบางอยางท่ีอาจนำมาใชประโยชนแกการทำบทบาทหนาท่ีใหแกอีก
หนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือ ถานำขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลำเอียง/อคติตอคนบางกลุม 
ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การ
ตัดสินใจทำหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน ทับซอนก็สามารถนำมาจัดการกับหนาที่ทับซอน
ได 
หลักการ ๔ ประการสำหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 

๑. ปกปองผลประโยชนสาธารณะ การทำเพ่ือผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลักเจาหนาที่ตอง
ตัดสินใจและใหคำแนะนำภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทำงานในขอบเขตหนาที่พิจารณาความถูกผิด
ไปตามขอเท็จจริง ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคลปฏิบัติตอแตละ
บุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลำเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพ การเมือง วงศตระกูลฯลฯ ทั้งน้ีเจาหนาที่ไมเพียง
ปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นแตตองมีจริยธรรม  

๒. สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัยกระบวนการแสวงหา 
เปดเผยและจัดการท่ีโปรงใส นั่นคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิดมีวิธีการตางๆ เชน จดทะเบียน
ผลประโยชน โยกยายเจาหนาที่จากตำแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอนการเปดเผยผลประโยชนสวนตน
หรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ถือเปนขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชนทับซอน การใช
กระบวนการอยางเปดเผยท่ัวหนา จะทำใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความเชื่อมั่นแกประชาชน ผูรับบรกิาร และผู
มีสวนไดเสีย 

๓. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง การแกปญหาหรือจัดการผลประโยชน
ทับซอนจะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาท่ีและองคกรการจัดการตองอาศัย
ขอมูลนำเขาจากทุกระดับในองคกร ฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและนโยบายและเจาหนาท่ีก็มี
ความรับผิดชอบตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมี เจาหนาท่ีตองจัดการกับเรื่องสวนตนเพ่ือหลีกเลี่ยง
ผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทำได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย 

๔. สรางวัฒนธรรมองคกร ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลา
ที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนที่เกิดข้ึน และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่ซ่ึงตองอาศัยวิธีการ 
ดังน้ี 
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- ใหขอแนะนำและการฝกอบรมเจาหนาท่ีเพื่อสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติ รวมถึง
การใชกฎเกณฑท่ีมีในสภาพแวดลอมการทำงาน 

- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อใหเจาหนาที่สบายใจในการเปดเผย
และหารือเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทำงาน  

- ปองกันไมใหขอมูลเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีเจาหนาที่เปดเผยเพ่ือมิใหมีผูนำไปใชในทางที่ผิด 
- ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอน 

เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่อง ตอไปนี้ 
- มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกำหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน 
- กลไกความพรอมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทำใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดของตนเองท่ีจะตองทำตาม

กฎระเบียบและมาตรฐาน 

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน 
กรอบการทำงานนี้เปนวิธีการกวางๆ ไมจำกัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของสามารถนำไปพัฒนา

เปนรปูแบบ การจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได ๖ ขั้นตอน 
 สำหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน 
๑. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดข้ึนในองคกร 
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 
๓.  ใหการศกึษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนให

ทั่วถึงในองคกร 
๔. ดำเนินการเปนแบบอยาง 

        ๕.  สื่อสารใหผูมีสวนไดเสียผูรบับริการผูสนับสนุนองคกรและชุมชนทราบถึงความมุงมั่นในการจัดการ
ผลประโยชนทับซอน 

๖. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ 

รายละเอียดแตละข้ันตอน 
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน 
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทำงานของหนวยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับ

ซอน และผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมีประเภทใดบาง 
- เปาหมายสำคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เปนไปไดเพ่ือปองกันไมใหเกิดผล

ประโยชนทับซอน     ท่ีเกิดขึ้นจริงและที่เห็น 
- การมีสวนรวมของเจาหนาที่มีสวนสำคัญ เพราะจะทำใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทำใหเจาหนาที่รูสึก

เปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย 
- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชน หนี้) ธุรกิจสวนตัว/

ครอบครัว ความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธกับ พรรคการเมือง  การ
ทำงานเสริม ความเปนอริ/การแขงขันกับคนอื่น/กลุมอื่น 

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

- การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของประกอบดวย 
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๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม 
- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหารและ

เจาหนาที่เก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรบัผิดชอบของแตละคน 

ดังนั้น กฎเกณฑเก่ียวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบ
ของสมาชิก    ในองคกร และยังตองทำใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถ 

- รูไดวาเม่ือใดมีผลประโยชนทบัซอนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็นหรือแบบเปนไปได) 
- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆ ที่ใชเพ่ือการจัดการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช 
๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง 
-   เพ่ือใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเน่ืองตั้งแตเจาหนาที่

ในองคกร เอกชนที่มาทำสัญญา อาสาสมัคร หัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรูจะเริ่มตั้งแต
การปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทำงาน เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบายและขอมูลที่จะชวย
ใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธีจัดการผลประโยชนทับซอน 

-  ขั้นตอนแรกของการใหความรูคือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนผลประโยชนทับซอนใด
เกิดขึ้นบอย  ในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามนโยบายของผูมีตำแหนงหนาที่ตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางท่ีชัดเจนสำหรับการระบุและ
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 เน่ืองจากเจาหนาที่มักจะคำนึงถึงสิ่งท่ี
ผูบริหารใหความสนใจ 
       - ผูบริหารตอง (๑) พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอท่ีจะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอนหรือไม     
(๒) ชั่งน้ำหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะและพิจารณาวาอะไรคือวิธีที่ดี
ที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓) พิจารณาปจจัยอ่ืนๆรวมถึงระดับและลักษณะของ
ตำแหนงหนาท่ีของเจาหนาที่ที่เก่ียวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน 

         ๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย 
- ประเด็นสำคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมสามารถจัดการกับ

ผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขาม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวรายไมแพกัน 
- การทำงานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน 

ทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอำนาจหนาที่เพื่อผลประโยชน 
และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลที่ตามมา หากไมปฏิบัติ
ตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย บางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือ
สื่อสารเก่ียวกับหนาที่และความพรอมรับผิดที่ผูทำธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทำสัญญาดวย 
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- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชน ใหมีสวนรวมในการระบุจุด
เสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน 
รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอนวิธีเหลานี้จะทำใหไดนโยบายที่สอดคลอง
ความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียทั้งนี้ ในการรวมกันจัดการผลประโยชนทับซอนกับ
ผูมีสวนไดเสียนี้องคกรภาครัฐตองทำใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนโปรงใสและตรวจสอบได 

           ๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย 
- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ำเสมอ โดยสอบถามขอมูลจากผูใช

ระบบ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เพื่อใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทำงานรวมถึงสภาพสังคม 
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือ นอกจากน้ียังอาจเรียนรูจากองคกร
อ่ืนๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงม่ันในการจัดการผลประโยชนทับซอนอีกดวย 
การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแก
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทำงานใหสอดคลองกันโดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือชวยพัฒนา
ทักษะและการใหคำปรึกษาแกเจาหนาที่ 

บทบาทสำคัญของการบริหาร  
ผูบรหิารระดับลางมีบทบาทสำคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะชวยใหเกิดความตระหนักรู

ขององคกรและใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการรายงานของผูเปดเผย ผูอำนวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับ
การรองเรียนท่ีเก่ียวของกับผลการตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงตอผลท่ีจะเกิดตอทีมงาน บทบาทสำคัญที่สุดที่ได
จากการวิจัย คือ  การปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงานสัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจาก
รายงานการกระทำผิดและภาวะผูนำเรื่องสำคัญมากในการสรางบรรยากาศในท่ีทำงาน ผูบริหารจะตองสามารถ
คาดการณการตอบสนองของขาราชการและผลที่เกิดข้ึนจากการตรวจสอบตางๆ ผูอำนวยการและเจาหนาที่ตองไม
คุกคามหรือทำใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปนเหยื่อ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความ
เชื่อมั่นใหแกบุคคลที่เปดเผย หรือผูตองสงสัยในการเปดเผย ใหความเชื่อมั่นวาขอมูลท่ีไดจะเปนความลับซึ่งเปนปจจัย
ที่สำคัญตอการลดแรงตอตานหากสิ่งที่เปดเผยบางสวนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสำคัญที่ตองเขาไปจัดการ
โดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผูตอตานเทาที่จะทำไดบทบาทอ่ืนๆ คือ 

- ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปดเผย 
- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งท่ีจะเกิดจากการเปดเผย 

         - พัฒนาโครงสรางผูนำแกลูกนองที่ทำงาน ขณะมีการตรวจสอบ 
       - ทำงานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรม เพื่อใหแนใจวาไดรับการ
สนับสนุนและปองกันพยานที่ดี 
        - ปกปองขอมูลที่เก่ียวของกับการเปดเผยที่เปนหลักฐาน 
       - ใหเวลาและขอมูลท่ียอนกลับตอทุกฝายที่เก่ียวของ 

ผูบรหิารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลท่ีตอตานการเปดเผย และเจาหนาที่โดยใหคำปรึกษาแนะนำลูกนอง
ไมใหทำผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทำผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นและตรวจสอบขอมูลอยาง
ระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและตรงไปตรงมาไมวาจะยาก
เพียงไรผูบรหิารตองทำใหผูเปดเผยมั่นใจ ตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนความลับเชื่อมั่นใน
กระบวนการเปดเผยและผลทีเกิดจากการเปดเผยขอมูลที่ไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปนเอกสารท่ีสมบูรณ หากมีการ
รายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสาร ผูบริหารจะตองระงับไมใหการกระทำใดๆ ของตนเขาไปกาว
กาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบหรือทำใหผูอ่ืนรับรูไดวาทำเพ่ือประโยชนสวนตน หรือทำใหรับรูไดวาอิทธิพลตอการ
ตรวจสอบ 
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การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน 
- จัดทำแผนพัฒนาและโครงการระบุหลักสูตรการพัฒนาขาราชการ เพ่ือใหตระหนักในความสำคัญและ

ผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวาทำไมตองเปดเผยและอะไรจะเกิดขึ้นเม่ือ
ขาราชการเปดเผยการกระทำผิด 

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

- หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูลมีนโยบายและกระบวนการ
เพ่ือลดกฎเกณฑที่มากเกินไปและสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเก่ียวกับการบริหารที่ไมเปนธรรม
หรือคดโกงและการทจุริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรูที่ผิดพลาดใหคำปรึกษาการ
เปดเผยพฤติกรรมการกระทำผิดที่เหมาะสม และปกปองการตอตานที่จะมีตอผูเปดเผย 

-  โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสรางธรรมชาติและ
ขนาดขององคกร 
          - นโยบายโครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะตองไดรับทราบโดยทั่วกัน 

        - มีหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสมกับ
ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ ๒ 
แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๑. ใหผูอำนวยการกลุมหรือหัวหนางานมีหนาที่ควบคุม ดูแลใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามคูมืออยางเครงครดั 
  ๒. เจาหนาที่ตองไมอาศัย ตำแหนงหนาที่ แสวงหาประโยชนใดๆ ใหแกตนเองและผูอ่ืน 
  ๓. เจาหนาที่ตองไมอาศัย โอกาสในการปฏิบัติหนาที่ รับหรือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชนใดๆ ใหแก
ตนเองและผูอ่ืน 
  ๔. เจาหนาที่ตองไมดำเนินการใดๆ ที่เปนการใหของขวัญ ของกำนัล หรือจายผลประโยชนทั้งที่เปนตัวเงิน 
และประโยชนแบบอ่ืน เพื่อใหไดมาซึ่งการบรรจุ แตงตั้ง เลื่อนระดับ ตำแหนง หรอืความดีความชอบพิเศษ 
 ๕. เจาหนาที่ตองไมดำเนินการใดๆ ที่เปนการชวยเหลือญาติมิตรหรือพวกพองใหไดรับการบรรจุ แตงตั้ง ใน
ตำแหนงงานใดๆ 
ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน   
        ๖. หามเจาหนาที่นำทรัพยใดๆ ของทางราชการ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น 
        ๗. หามเจาหนาที่ใชเวลาทำการของราชการ ปฏิบัติงานอ่ืนที่มิใชงานราชการ 
 ๘. หามเจาหนาที่ใชขอมูลทางลับของทางราชการ เพ่ือแสวงหาประโยชนแกตน หรือพวกพอง หรือ
ครอบครัว หรือคนรูจัก 
 ๙. หามเจาหนาที่กระทำการใดๆ อันเปนการเบียดเบียนผลประโยชนที่เปนตัวเงินหรือประโยชนอ่ืนใดของ
ผูใตบังคับบัญชา 

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

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

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

๑. กำหนดคณุสมบัติพึงประสงคและคุณสมบัติตองหามของรัฐ 
๒. การเปดเผยขอมูลทรัพยสิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวตอสาธารณะ 
๓. การกำหนดขอพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) 
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ตัวอยางขอไมพึงปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐ 
1. เจาหนาที่ของรัฐไมพึงรับของตอบแทน ที่เปนเงินและไมใชตัวเงินท่ีมูลคาสูงเกินความเหมาะสมและไดมา

โดยมิชอบ 
2. เจาหนาที่ของรัฐไมพึงตัดสินใจในหนาท่ีการทำงาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเขามาเกี่ยวของ 

เชน การลงคะแนนเสียงของขาราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระทำอ่ืนใดที่มีผลกระทบตอสวนรวม 
3. เจาหนาที่ของรัฐไมพึงทำงานในตำแหนงท่ีเกี่ยวของในภาคธุรกิจ หลังพนตำแหนงราชการเปนการปองกัน

มิใหผูดำรงตำแหนงทางราชการนำขอมูลลับภายในหนวยงานราชการท่ีทราบไปใชประโยชนหลังออกจากตำแหนง
แลวและปองกันการใชสิทธิพิเศษในการติดตอกับหนวยงานราชการ ในฐานะที่เคยดำรงตำแหนงสำคัญในหนวยงาน
ราชการมาแลว 

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

กรอบการทำงาน มี 6 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร 
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 
ขั้นตอนที่ 3 ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆ รวมถึง เผยแพรนโยบายการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึงในองคกร 
ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการเปนแบบอยาง 
ขั้นตอนที่ 5 สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นในการ

จัดการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
ขั้นตอนท่ี 6 บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอรายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการ

บริหารเพ่ือปองกันผลประโยชนทบัซอน 
 1)  การระบุผลประโยชนทบัซอน 

         2)  พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม 
            3)  ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง 
            4)  ดำเนินการเปนแบบอยาง 
            5)  สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย 
            6)  การบังคบัใชและทบทวนนโยบาย 

  



๙ 
 

บทที่ ๓ 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ2542 และแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2554 
                มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดำเนินกิจการ ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาท่ีทำกับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 

(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่
ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 

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

             (๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยูภายใตการกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแยงตอประโยชน
สวนรวม หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น
เจาหนาที่ของรัฐตำแหนงใดท่ีตองหามมิใหดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหนำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช
บังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสองโดยใหถือวาการดำเนินกิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดำเนิน
กิจการของเจาหนาที่ของรัฐ 

มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิใหนำมาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ 
ซึ่งหนวยงานที่มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด 
มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจำกัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดท่ี
หนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน 
               มาตรา 103 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจำนวนท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของผูที่พนจากการเปน
เจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 

มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือ
ความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตำแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

บทลงโทษ 
มาตรา 122 เจาหนาที่ของรฐัผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ตอง

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

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

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

ขอ  2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  ขอ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวาการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรอืใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

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

       ขอ 4 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพยสิน
หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแต
การรับทรพัยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามที่กำหนดไวในประกาศนี้ 
                ขอ 5 เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้ 

(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจำนวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป 
  (๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละ

บุคคลแตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 
      (๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป 

      ขอ 6 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว หรือมี
หรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมเีหตุผลความจำเปนที่จะตองรับไวเพ่ือรกัษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตทุี่จะอนุญาต
ใหเจาหนาท่ีผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคลใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสง
มอบทรัพยสินใหหนวยงานของรฐัท่ีเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที 
           ขอ 7 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือมีมูลคามากกวาท่ี
กำหนดไวใน ขอ 5 ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ 
หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุด
ของหนวยงาน สถาบันหรือองคกรท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทำไดเพื่อใหวินิจฉัยวามี
เหตุผลความจำเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปน
สิทธิของตนหรือไมในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหนวยงานหรือสถาบันหรือองคกรท่ี
เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันสังกัด มีคำสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชน
นั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณีที่ไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวให
เปนสิทธิของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็วเมื่อไดดำเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวา
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมเคยไดรบัทรัพยสินหรือประโยชนดงักลาวเลย 
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  ในกรณีท่ีเจาหนาที่ของรฐัผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดำรงตำแหนงผูบังคับบัญชา ซึ่งเปน
หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรฐัวิสาหกิจ หรอืเปน
กรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนน้ันตอผูมีอำนาจแตงตั้งถอดถอนสวนผูที่ดำรงตำแหนงประธานกรรมการและกรรมการในองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ หรือผูดำรงตำแหนงที่ไมมีผูบังคับบัญชาที่มีอำนาจถอดถอนใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ 
เพื่อดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปน
ผูดำรงตำแหนง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหแจงรายละเอียด
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือ
ประธานสภาทองถิ่นที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณีเพ่ือดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
          ขอ 8 หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรฐัตามประกาศฉบับนี้ใหใชบังคบัผู
ซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 

     การใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตำแหนงหนาที่และยึดถือประโยชนสวนรวมของ
ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังน้ี 

(๑) ไมนำความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติ พ่ีนอง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผูมี
บุญคุณสวนตัวมาประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติตอบุคคลนั้นตางจาก
บุคคลอ่ืน เพราะความชอบหรือชัง 

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

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

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

  การใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตำแหนงหนาที่และไมกระทำการ
อันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวมโดยอยางนอยตองวางตน ดังน้ี 

(๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม
วากอนหรือหลังดำรงตำแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีไมวาจะเก่ียวของหรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม 
เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลท่ัวไป 

(๒) ไมใชตำแหนงหรือการกระทำการที่เปนคุณหรอืเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมีอคติ 
(๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการการดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืน  

จะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรม 
  



๑๒ 
 

มาตรการ กลไก การจัดการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ประจำปพ.ศ.2562 

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

 

สถานการณ/
พฤติการณ 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการ กลไก การจดัการความเสี่ยงอันอาจจะเกดิผลประโยชนทบัซอน 
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 ดูแลใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การจัดซื้อจัดจาง รับรองถึงความไมเก่ียวของสัมพันธกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง 
4. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากร ใหปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ     
จัดจาง อยางเครงครัด 

2. การเบิกจาย
งบประมาณท่ีไม
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
ราชการเพ่ือ
ประโยชนสวนตัว 

4 3 12 1. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการใชทรพัยสิน
ของทางราชการ พัสดุสำนักงาน ครุภัณฑใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย คำนึกถึง
ผลประโยชนสวนรวม อยางเครงครดั 
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 ดูแลการประกาศหลักเกณฑการปฏิบัตเิก่ียวกับขอรองเรียน การ   
ละเวนการปฏิบัติหนาที่และการประพฤติมิชอบ เพ่ือใหยึดถือปฏิบติั 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ และบุคลากรปฏิบัตติามคูมือผลประโยชนทับซอน 
4. สงเสริมการมสีวนรวมในการดาเนินการปองกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติ  
มิชอบ ใหครอบคลุม และทั่วถึงมากย่ิงขึ้น เพื่อรวมสรางแนวทางและมาตรการใน
ดำเนินการสรางจิตสำนึกใหขาราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

5. การเอ้ือ
ประโยชนตอพวก
พองในการจัดซื้อ 
จัดจาง 

2 4 8 1. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ และบุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับความ
โปรงใส การเสรมิสราง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหขาราชการถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑการปฏิบัตเิก่ียวกับขอรองเรียน การละ
เวนการปฏิบตัหินาที่และการประพฤติมิชอบ เพ่ือใหยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ และบุคลากรปฏิบัตติามคูมือผลประโยชนทับซอน 
4. สงเสริมการมสีวนรวมในการดำเนินการปองกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติ 
มิชอบ ใหครอบคลุม และทั่วถึงมากย่ิงขึ้น เพื่อรวมสรางแนวทางและมาตรการใน
ดำเนินการสรางจิตสำนึกใหขาราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
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การจัดการเพ่ือปองกันการผลประโยชนทับซอน ตามการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน 
.................................................... 

      สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน  กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จำนวน 5  ประเด็นหลัก 
ดังน้ี 
 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 
 2. การใชอำนาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน 
 3. การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ 
 4. การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 
          5. การใชทรัพยสินของราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว 
แนวทางการจัดการเพ่ือปองกันผลประโยชนทบัซอนในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน  

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ  
  การปองกันผลประโยชนทับซอน กรณีการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ ถือเปนการทุจริตคอรรัปชัน  

เปนยุทธศาสตร และวาระแหงชาติ เนื่องจาก การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่สําคัญของประเทศ ที่ตองไดรับการ    
แกไขอยางเรงดวนโดยการสรางคานิยม ปลูกจิตสํานึกใหคนไทยมีความซื่อสัตยและไมยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่น     
ในกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจาง เพ่ือใหไดมาซึ่งสินคาบริการและสิ่งกอสรางเปนชองทางของการทุจริตเกิดผล
ประโยชนทับซอนท่ีสําคัญในทุกข้ันตอนของการจัดซื้อจัดจาง ตั้งแตการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ(Specification)   
การคํานวณราคากลาง การประมูลงานหรือประกวดราคา การลงนามในสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับงาน 
การเบิกจายเงนิ ดังนี้ 

 1.1 ขั้นตอนการประเมินความตองการ เปนข้ันตอนการกําหนดขอบเขต ความเปนไปไดของโครงการ 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และคาใชจายที่เหมาะสม โดยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในข้ันตอนน้ี ไดแกการประเมิน 
มูลคาโครงการเกินความเปนจริง การกําหนดขอบเขตหรือการออกแบบโครงการที่เอ้ือประโยชนตอพวกพองเปนการใช
อำนาจแสวงหาผลประโยชนของสวนรวมมาเปนผลประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน 
  1.2 ข้ันตอนการเตรียมการ เปนขั้นตอนพ้ืนฐานในการพิจารณาและอนุมัติโครงการ โดยหนวยงาน 
เจาของโครงการ เตรียมแผนงาน เอกสารและประกาศการประมูลและวิธีการจัดซื้อจัดจางที่เหมาะสม ถูกตองตาม
กฎระเบียบ โดยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดในข้ันตอนนี้ ไดแก การออกแบบโครงการที่เอื้อประโยชนมีอคติหรอืเขาขางผู
ประมูลรายใดรายหนึ่ง ทําใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรมระหวางผูเขารวมประมูล 
  1.3 ข้ันตอนการคัดเลือกผูเขารวมประมูล เปนขั้นตอนในการเปดเผยรายละเอียดของโครงการและ
คัดเลือกผูชนะการประมูล โดยความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจจะเกิดขั้นในขั้นตอนนี้ ไดแก การเปดเผยขอมูลที่เปนความ
ลับ หรือขอมูลท่ีเอ้ือประโยชนใหกับผูเขารวมประมูลรายใดรายหนึ่งเปนพิเศษ การเปดเผยขอมูลลาชา ทําใหเกิดการ       
ไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขารวมการประมูล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหลังจากไดผูชนะ
การประมูลแลว 

 1.4 ขั้นตอนการดําเนินการตามสัญญาเปนขั้นตอนท่ีผูชนะการประมูลหรือคูสัญญาจะตองดำเนินการ  
สงมอบสินคาหรือบริการตามที่ตกลงไวในสัญญาโดยโอกาสเสี่ยงในการทุจรติในข้ันตอนนี้ ไดแก การสงมอบ สินคาหรือ
บริการที่ไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรอืรายละเอียดของโครงการที่กําหนดไวตามสัญญา 
  การจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่ไมโปรงใสจะนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่นตางๆมากมาย เชน การติดสินบน
การสมรูรวมคิด การฮั้วประมูล การเอ้ือผลประโยชนไปจนถึงการมีผลประโยชนทับซอน ซึ่งเกิดจากผูมีสวนเก่ียวของใช
อํานาจหรือตัดสินใจ โดยคํานึงถึงผลประโยชนสวนตนมากกวา ผลประโยชนสวนราชการไมวาจะเปนผูกําหนดนโยบาย 
เจาหนาที่ของรัฐท่ีรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจาง ผูเขารวมประมูล คูสัญญา ผูมีสวนเก่ียวของทั้งหลายในสัญญา 
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  ดังน้ัน การจัดซื้อจัดจางที่ดีควรคํานึงถึงประสิทธิภาพ ความคุมคา ความโปรงใสในการประมูลการแข
งขันท่ีเปนธรรม และสามารถตรวจสอบไดซึ่งระบบจัดซ้ือจัดจางที่ดีควรคำนึงถึงองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 

- กฎ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจางที่ดีควรครอบคลุมและเปนที่ยอมรับ 
ของทุกภาคสวนที่เก่ียวของ จะตองมีการกําหนดกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติมาบังคับใชเพ่ือปองกันการทุจริต 
การจัดซื้อจัดจางจะตองเปดใหมีการประมูลสาธารณะ มีความเปนธรรม ประกาศหลักเกณฑและขอมูลที่เก่ียวของกับ
การจัดซื้อจัดจางใหชัดเจน เปนที่รบัรูโดยทั่วกัน 

- ระบบการจัดซื้อจัดจาง จะตองถูกพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมไปพรอมๆกับระบบการ
บริหารจัดการโครงสรางภาครัฐ เพื่อใหการวางแผนและการใชจายเงินภาครฐัมีประสิทธิผลสูงสุดและจะตองถูกบริหาร
จัดการใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล เพ่ือกอใหเกิดความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ 

- การเขาถึงขอมูล ขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางควรถูกเก็บรวบรวมไวดวยกันไมวาจะเปนขอมลู 
การดาํเนินการ ขอมูลการตัดสินใจ หรอืขอมูลทางการเงนิ เพ่ือใหงายตอการวิเคราะหหรือการเผยแพร ขอมูลการจัดซื้อ
จัดจาง ควรมีการนําเทคโนโลยีมาชวยเพื่อกอใหเกิดความโปรงใสและความเปนธรรม 

- ระบบควบคุมและตรวจสอบ การควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง จากท้ังภายในและภายนอก 
เปนรากฐานที่สําคัญในการปองกันการทจุริตคอรรัปชั่นในการจัดซื้อจัดจาง โดยการควบคุมและตรวจสอบที่ดีจะตอง   
มีการติดตามเพ่ือปองกันไมใหเกิดการกระทําความผิดเนื่องจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาที ่บทลงโทษสําหรับ 
การทุจริตจะตองระบุไวอยางชัดเจนและมีการบังคับใชอยางเครงครัด 

- กลไกการอุทธรณจะตองมหีนวยงานที่สามารถรับขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดย 
หนวยงานดังกลาวจะตองมีความรูความเขาใจในระบบการจัดซื้อจัดจางและมีความสามารถในการแกไข ปญหา          
ที่เกิดข้ึนได โดยจะตองเปนอิสระจากหนวยงานอ่ืนๆ ทั้งหนวยงานที่เปนผูกําหนด กฎเกณฑ ผูดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
หนวยงานตรวจสอบ และหนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลโครงการ 

- การพัฒนาขีดความสามารถเจาหนาที่ท่ีรับผิดขอบเรื่องการจัดซื้อจัดจาง จะตองมีความเปนมืออาชีพที่ 
เกิดจากการฝกฝนการชี้แนะและการสงเสริมใหมีการพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาท่ีในองคกรโดยระบบของ
ราชการจะตองเอ้ือใหภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสามารถเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและความโปรงใส 

- มาตรการปองกันการทุจรติคอรรัปชนัในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยตองมีบทบัญญัติที่เก่ียวกับ 
การทุจริต การปลอมแปลง การฉอโกง การมีผลประโยชนทับซอน และการคว่ำบาตรเปนหน่ึงในมาตรการที่รัฐสามารถ
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 เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปรงใส และปราศจากการทุจริต     
คอรรัปชั่นและผลประโยชนทับซอน หากทุกสวนราชการภาครัฐใหความสําคัญกับการทุจริตคอรรัปชั่นและผลประโยชน
ทับซอนอยางจริงจังก็จะเกิดผลดีกับประเทศชาติโดยรวมในที่สุด 
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2. การใชอำนาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน 

การหาประโยชนใหตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัวหรือพวกพองจาก
ตำแหนงหนาที่ เปนการใชตำแหนงหนาที่เพื่อตนเอง 

ตัวอยางเชน การที่เจาหนาท่ีของรัฐใชอำนาจหนาที่ ทำใหบริษัทตนเอง หรือบริษัทครอบครัวไดรับงานเหมา
จากรัฐหรือฝากลูกหลานเขาทำงาน / การท่ีเจาหนาที่ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจางทำสัญญาใหหนวยงานตนสังกัด    
ซื้อคอมพิวเตอรสำนักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุนสวนอยู / ผูบริหารหนวยงานทำ
สัญญาเชารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเปนของเจาหนาที่หรือบริษัทที่ผูบริหารมีหุนสวนอยู เปนตน 

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

ตัวอยางเชน การที่เจาหนาที่ของรัฐ อาศัยตำแหนงหนาที่ทางราชการรับจางเปนที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให
บริษัทเอกชนที่วาจางนั้นเกิดความนาเชื่อถือกวาบริษัทคูแขง / การท่ีเจาหนาที่ของรัฐไมทำงานที่ไดรับมอบหมายจาก
หนวยงานอยางเต็มที่ แตเอาเวลาไปรบังานพิเศษอื่นๆ ที่อยูนอกเหนืออำนาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตาม
กฎหมาย / การท่ีผูตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษที่เปนที่ปรึกษาหรือเปนผูที่ทำ บัญชีใหกับบริษัท ท่ีตองถูก
ตรวจสอบ เปนตน 

การเรียกรับผลประโยชนในรูปแบบการรับรูขอมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐ   
รูเห็นในขอมูลลับของทางราชการหรือนำขอมูลไปเปดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เปนประโยชน ในรูปของเงินหรือ
ประโยชนอ่ืนๆ หรือนำ ขอมูลเปดเผยใหแกญาติหรือพวกพองในการแสวงหาผลประโยชนจากขอมูล เหลานั้น 

ตัวอยางเชน การที่เจาหนาที่ของรัฐทราบขอมูลโครงการตัดถนนเขาหมูบาน จึงบอกใหญาติพี่นองไปซื้อที่ดิน
บริเวณโครงการดังกลาว เพ่ือขายใหกับราชการในราคาที่สูงขึ้น / การที่เจาหนาที่หนวยงานผูรับผิดชอบโครงขาย
โทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุ อุปกรณที่จะใชในการวางโครงขายโทรคมนาคม แลวแจงขอมูลใหกับ
บริษัทเอกชนที่ตนรูจัก เพ่ือใหไดเปรียบในการประมูล เปนตน 

ผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม เปนผลมาจากการไม
สามารถแยกแยะระหวางบทบาทหนาที่ในเรื่องสวนตัว และเรื่องสวนรวมออกจากกันไดชัดเจน และมีสาเหตุมาจาก
พื้นฐานความคดิแบบดั้งเดิมของคนไทย และมีปจจัยที่เอ้ือใหเกิดพฤติกรรมทุจริตดังนี้ 

มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไมสามารถแยกแยะระหวางเรื่องสวนตัวกับเรื่องสวนรวมออกจากกัน
ไดอยางสิ้นเชิง ดังนี้ 

(๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตที่เห็นวา ขุนนางคาขายไดโดยไมเปนสิ่งท่ีนารังเกียจ  
(๒) ตำแหนงหนาที่ราชการ สามารถนำมาซึ่งผลประโยชนสวนตัว จึงไมมีการแยกแยะระหวางประโยชนสวนตัว 

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

แนวทาง การปองกันผลประโยชนทับซอน เก่ียวกับการเรียกรับผลประโยชนในรูปแบบตางๆ 

การปฏิบัติหนาที่หรือดำรงตนในระหวางที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐในตำแหนง ตองไมดำเนิน

กิจการใดๆ   ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม ตามท่ีกำหนดไวในมาตรา ๑๐๐ แหง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เชน หามเจาหนาท่ีของรัฐทำธุรกิจกับ
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หนวยงานของรัฐ รวมถึงการหามมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ไดทำกับหนวยงานของรัฐ และการหามเปนหุนสวนหรือผู

ถือหุนในธุรกิจของเอกชนที่เจาหนาท่ีของรัฐนั้นมีอำนาจควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบหรือดำเนินคดี การหามรับ

สัมปทาน หรือคงถือไวซึ่งสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐท่ีมีลักษณะผูกขาดตัดตอนไมวาในทางตรงหรือทางออม 

รวมถึงการเปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทาน หรือไดทำสัญญาในลักษณะดังกลาว 

และยังไดบัญญัติหามการเขาไปมีสวนไดสวนเสียในฐานะตางๆ ในธุรกิจของเอกชน ซึ่งรวมถึงการทำงานในฐานะ

พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชน ที่มีความเก่ียวของเชื่อมโยงกับอำนาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรฐัผูนั้น 

 • ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ การรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ ไดกำหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของ

กับการปองกันการทุจริตโดยมีหลักเกณฑ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ 

ดังน้ี 

   • หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสิน

หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตาม บทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแต

การรับทรัพยสินหรอืประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามที่กำหนดไวใน ประกาศนี้ (ขอ ๔)  

 • เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได (ขอ ๕) ดังตอไปนี้  

         • รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจำนวนที่เหมาะสมตาม 

ฐานานุรปู 

        • รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับ จาก

แตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 

        • รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป  

       • การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของ สวนตัว 

หรือมีราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผล ความจำเปนที่จะตองรับไว

เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดรีะหวางบุคคล ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น รายงานรายละเอียดขอเท็จจริง

เก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุที่จะ

อนุญาตใหเจาหนาที่ผูน้ันยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไว เปนประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น

สงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผู นั้นสังกัดโดยทันที (ขอ ๖)  

      • การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือมี มูลคา

มากกวา    ที่กำหนดไว ซึ่งเจาหนาท่ีของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจำเปนอยางย่ิงที่ตองรับไวเพ่ือรักษา ไมตรี มิตรภาพ 

หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาท่ีของรัฐผูน้ันตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริง เก่ียวกับการรับทรัพยสิน

หรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของ รัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของ

หนวยงาน สถาบัน หรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด โดยทันทีที่ สามารถกระทำไดเพื่อใหวินิจฉัยวามีเหตุผล

ความจำเปน ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะใหเจาหนาที่ของรัฐ ผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตน

หรือไม ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานหรือสถาบันหรือองคกร ที่เจาหนาที่ของรัฐ

ผูนั้นสังกัด มีคำสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือ ประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที 

ในกรณีท่ีไมสามารถคืนใหได ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือ ประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงาน

ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว ซึ่งเมื่อไดดำเนินการแลวให ถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือ
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ประโยชนดังกลาวเลย ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดำรงตำแหนงผูบังคับบัญชา  

ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของ รัฐวิสาหกิจ หรือ

เปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริง เก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนน้ันตอผูมีอำนาจแตงตั้งถอดถอน สวนผูที่ดำรงตำแหนงประธานกรรมการและกรรมการในองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญหรือผูดำรงตำแหนงท่ีไมมีผูบังคับบัญชาที่มีอำนาจ ถอดถอนใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.   

                 ท้ังนี้ เพ่ือดำเนินการตามความในวรรคหน่ึงและวรรคสอง ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไว

ตามวรรคหน่ึง เปนผูดำรงตำแหนง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหแจง

รายละเอียดขอเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือ

ประธานสภาทองถ่ินที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณี เพ่ือดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง(ขอ ๗) 

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  คำปรารภ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ 

กำหนดใหมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละ ประเภทให

เปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนด โดยมีกลไกและระบบในการดำเนินงานเพ่ือความมี ประสิทธิภาพในการบังคับใช 

รวมถึงกำหนดข้ันตอนการลงโทษตามขั้นความรายแรงของการกระทำ โดยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดพิจารณาแลวเห็นวาขาราชการพล

เรือน ทุกตำแหนง มีหนาที่ท่ีตองปฏิบัติเพ่ือใหราชการแผนดินในสวนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม  

      ดังนั้น การใช  อำนาจเพื่อใหหนาที่ที่ตนรับผิดชอบลุลวง ขาราชการพลเรือนทั้งปวง ตองมีคุณธรรม และ 

ศีลธรรมประกอบกันขึ้นเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๘๐   ใหผูตรวจการ แผนดินมีอำนาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคำแนะนำในการจัดทำหรือปรับปรุงประมวล

จริยธรรมตาม มาตรา ๒๙๗ และสงเสริมใหผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐ มีจิตสำนึก 

ดานจริยธรรม และมีหนาที่รายงานการกระทำที่มีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพ่ือใหผูรับผิดชอบ ดำเนินการ บังคบัให

เปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙  

     ดังนั้น ขาราชการพลเรอืนทุกตำแหนง 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 ทำใหไมสามารถตรวจสอบจำนวนเงินเพ่ือใชวางแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจายเงินไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

 3.2 การเบิกจายเงินหลายรายการไมตรงหรือสอดคลองภารกิจ/ มีการจัดซื้อจัดจาง กอหนี้ผูพันเกิน 

กวาเงินงบประมาณที่ไดรับมีหนี้สินคางชำระ แลวน าคาใชจายดังกลาวมาเบิกจายในถัดไป โดยไมมีระเบียบ กำหนดให

เบิกจายได ขอเสนอแนะ    
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  หนวยงานตองจัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดสวนจังหวัดเพื่อบันทึกการรับจายเงิน งบประมาณที่

ไดรับใหมีรายละเอียดขอมูลที่เพียงพอ แยกการควบคุมงบประมาณตามแผนงาน /โครงการ กิจกรรม หลัก กิจกรรมรอง

หรือกิจกรรมยอย และหมวดเงิน บันทึกรายการรับโอนเงินงบประมาณ การกอหน้ีผูกพัน การกัน เงิน และการเบิก

จายเงินทุกครั้ง เพ่ือใหทราบยอดเงินคงเหลือแตละภารกิจท่ีสามารถเบิกจายได และทำการ ตรวจสอบความถูกตองกับ

รายงานสถานะ การใชจายงบประมาณในระบบ เพ่ือใหผูบริหารสามารถตรวจสอบ จำนวนเงิน ใชวางแผนการ

ปฏิบัติงานและการเบิกจายเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   การเบิกคาใชจายตองสอดคลองกับภารกิจ คาใชจายของกิจกรรม/ภารกิจใด ตองเบิกจาก 

งบประมาณของกิจกรรม/ภารกิจน้ัน ระบุรหัสงบประมาณในระบบ GFMIS ใหถูกตองชัดเจน ทั้งรหัสกิจกรรมหลัก และ

กิจกรรมยอย   

  หนวยงานตองควบคุมและบริหารการเบิกจายไมใหเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรบั กรณีที่ 

งบประมาณกิจกรรมใดไมเพียงพอและจำเปน ตองขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณใหถูกตองกอนการดำเนินการ 

จัดซื้อจัดจางหรือเบิกจายเงิน ตามระเบียบบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม 

 3.3 การขอเบิกเงินจากคลัง การเบิกเงนิจากคลังคอนขางลาชามาก เชน หลายรายการตรวจรับพัสดุ  

ซึ่งระเบียบกำหนดให ดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อยางชา ไมเกิน ๕ วันทำการ นับจากวันที่ไดตรวจรับ

ทรัพยสินหรอืตรวจรับ งานจาง ถูกตองแลว หรอื นับจากวันที่ไดรับแจงจากหนวยงานยอย 

  3.4 หลักฐานการจายเงิน มีการจายเงินแลวแตไมมีหลักฐานการจายหรือไมมีใบเสร็จรับเงินของผูรับ 

เงนิหรือเจาหนี้แนบประกอบใบสำคัญคูจายใหครบถวน และไมไดการประทับตรารับรองการจายเงินในใบสำคัญคู จาย

ใหครบถวนตามที่ระเบียบฯกำหนด เพ่ือใชประโยชนในการตรวจสอบและปองกันการนำมาเบิกจายชา หลักฐานขอเบิก 

(ขบ) พิมพผิดบอยครั้ง ทั้งจำนวนเงิน รหัสงาน รหัสศูนยตนทุน รหัสอางอิง ไมถูกตองตรงตาม ใบสำคัญคูจาย แนบผิด

ชุดผิดรายการ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานไมเรียบรอยกระจัดกระจายสุมเสี่ยงตอการสูญหาย ๒  

 3.5 การจัดซื้อจัดจางมีการเบิกจายเงินแลว แตยังไมไดรับพัสดุ หรือไดรับไมครบ คณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุไมไดทำการตรวจรับพัสดุจริง แตลงลายมือชื่อในหลักฐานการตรวจรับพัสดุเพื่อเปนหลักการเบิก จายเงิน 

ซึ่งเปนความเสี่ยงสำคัญที่ทำใหสวนราชการไดรบัความเสียหาย ดังนั้นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ งานจางตอง

ดำเนินการตรวจรับใหถูกตองและครบถวนท้ังดานคุณภาพและปริมาณจำนวนท่ีกำหนดไวตาม  spec  อยางเครงครดั

ทุกครั้ง การลงลายมือชื่อในหลักฐานการตรวจรับพัสดุแตไมไดตรวจรับพัสดุจริงทำให สวนราชการ ไดรับความเสียหายผู

ที่เก่ียวของตองรับผิดชอบตามกฎหมาย 

  3.6 มีการจัดซื้อพัสดุท่ีเขาลักษณะครภุัณฑ(งบลงทุน) โดยเบิกจายเงินจากหมวดคาวัสดุ เนื่องจาก 

วงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งไมเปนไปตามหลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ที่สวนราชการตองถือ

ปฏิบัติใหถูกตอง ดังน้ี  

  หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ตามหนังสือท่ี นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลงวันท่ี ๑๘ 

มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่งกำหนดให รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร ที่มีราคาตอหนวยตอไมเกิน ๕,๐๐๐ 

บาท ใหเบิกจายจากคาวัสดุ ถามีราคาเกินกวา ๕,๐๐๐ บาท ตองเบิกจายจากงบลงทุนคาครุภัณฑ และ รายการเพื่อ

ประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมปรับปรุงสิ่งปลูกสรางท่ีมีวงเงนิเกินกวา ๕๐,๐๐๐ บาท ใหเบิกจาย จากงบลงทุนคา

ที่ดินและสิ่งกอสรางนั้น ไดถูกยกเลิกแลว  
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   รายจายเพ่ือการจัดหาสิ่งของหนวยงานตองดำเนินการให  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 

๖ มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ โดย 

    กรณีท่ีสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป รายการ 

วัสดแุละรายการครุภัณฑไมสอดคลองกับงบรายจายตามหลักการจำแนกประเภทรายจายงบประมาณที่ปรับปรุง ใหม 

โดยใหดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณสำหรับคาวัสดุและคาครภุัณฑ เพื่อใหถูกตองตามงบ รายจายที่

กำหนดไว ซึ่งกำหนดใหหลักการจำแนกประเภทงบประมาณรายจาย กอนลงนามในสัญญาจัดหาวัสดุ หรือครุภัณฑ โดย

ไมตองขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ตามนัยขอ ๒๔ ของระเบียบวาดวยการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และที่แกไขเพ่ิมเติม  

   กรณีท่ีสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ไดพิจารณาดำเนินการจายงบประมาณรายจาย 

ประจำป ๒๕๕๙ เพ่ือจัดหาวัสดุครุภัณฑไปแลวกอนวันที่ไดรับหนังสือฉบับนี้ โดยเกิดจากความเขาใจคลาดเคลื่อน ทำให

การใชจายงบประมาณไมสอดคลองกับหลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณที่ปรับปรุงใหม ให สวนราชการ

ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณสำหรับคาวัสดุและรายจายคาครุภัณฑ ใหถูกตองตาม งบประมาณ

รายจายที่กำหนดไวหลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ดวย 

    โดยตองขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงตอรัฐมนตรีเจาสังกัด ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ และกรณีที่เปนครุภัณฑคอมพิวเตอร ตองขออนุมัติคณะกรรมการพิจารณาพิจารณากลั่นกรองโครงการ จัดหา

ระบบคอมพิวเตอรกรมปศสุัตว เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ ดวย ๓ 

  3.7 หลักเกณฑการบันทึกทางบัญชี ในการกำหนดสินทรพัยเปนครุภัณฑหรือวัสดุ ของกรมบัญชีกลาง 

ในระบบ GFMIS        โดยกรมบัญชีกลางใหพิจารณา ตามหนังสือ ท่ี กค. ๐๔๑๐.๓/ ๑๙๐๙๒ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม 

๒๕๔๙ ซึ่งแตกตางจากหลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ โดยหนวยงานตอง 

ดำเนินการ ดังนี้  

   การปฏิบัติดานบัญชี กรมบัญชีกลางใหบันทึกตามหลักเกณฑและนโยบายบัญชีสำหรับ 

หนวยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด คือ หนวยงานจะบันทึกรับรูเปนวัสดุหรือครุภัณฑตามนโยบายบัญชี โดย

วัสดหุนวยงานจะรับรูวัสดุในราคาทุน สวนครุภัณฑ ใหบันทึกรับรูเปนรายการสินทรัพยถาวรในบัญชีของ หนวยงาน

สำหรับครุภัณฑที่มมีลูคาตั้งแต ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไปตามราคาทุน โดยบันทึกรายละเอียดของครุภัณฑใน ทะเบียนคุม

สินทรัพย และใหคำนวณคาเสื่อมราคาประจำป   

   สำหรับโปรแกรมประยุกตคอมพิวเตอรที่มีมูลคาตั้งแต ๕,๐๐๐ บาท ถือเปนทรัพยสินไมมี 

ตัวตน และจะตองคำนวณคาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน (ซึ่งแตกตางจากตามหลักการจำแนกประเภทรายจาย ตาม

งบประมาณ การจัดหาโปรแกรมประยุกตคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ถือ เปน

รายจายหมวดคาวัสดุ)  
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   สวนครุภัณฑท่ีมีราคาไมถึง ๕,๐๐๐ บาท ใหรับรูเปนคาใชจายประเภท “คาครุภัณฑต่ำ 

กวาเกณฑ”และใหบันทึกรายละเอียดคาใชจายในบัญชีคุมทรัพยสิน โดยไมตองคำนวณคาเสื่อมราคาประจำป ใบสำคัญ

คูจาย  

 3.8 มีการขอเบิกจายเงินจากคลังเปนจำนวนมาก แตไมมีการจัดเก็บใบสำคัญคูจายซึ่งเปนหลักฐาน 

การจายเงิน หรือมีไมครบถวนตามรายการที่ขอเบิก ซึ่งการเบิกจายเงินรายการใดที่ไมมีใบสำคัญคูจายไวให ตรวจสอบ

หรือมีไมครบถวน ซึ่งผูเบิกตองนำเงินสงคืนคลังทั้งหมดและผูเกี่ยวของตองรับผิดชอบตามกฎหมาย 

  3.9 การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ตรวจพบการทุจริตในการเบิกจายเงิน และการจัดซื้อจัดจาง โดย

ไม มีใบสำคัญหรือไมมีการจัดซื้อจัดจางจริง จนท. คนเดียวสามารถดำเนินการเองไดในทุกขั้นตอน ทั้งการวางฎีกาขอ

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

ดังน้ันหนวยงานตองปฏิบัติตามนัยระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังฯป๒๕๕๑ เรื่อง การใชงาน ในระบบ อยางเครงครัด 

ดังน้ี  

   ใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกหรือผูที่หัวหนาหนวยงานผูเบิกมอบหมายเปนผูมีสิทธิ ถือบัตร 

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

ของหนวยงานผูเบิกที่มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งโปรแกรมสำหรับใชในการปฏิบัติงานในระบบ และ เชื่อมตอโดยตรง

กับเครือขายของระบบ หรอืเปนผูมีสิทธิถือรหัสผูใชงานและรหัสผานของหนวยงานผูเบิกที่ไมมี เครื่องคอมพิวเตอร

ดังกลาว ซึ่งปฏิบัติงานโดยใชชองทางอ่ืนที่กระทรวงการคลังกำหนด  

   ใหผูมีสิทธิถือบัตรดังกลาวดำเนินการขอเบิกเงินจากคลงั การอนุมัติจายเงินใหเจาหน้ีหรือผู 

มีสิทธิรับเงินโดยการจายตรง การนำเงินสงคลัง การบันทึกและปรับปรุงขอมูล และการเรยีกรายงานในระบบ ๔  

   ใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกจัดทำคำสั่งหรือมอบหมายเปนลายลักษณอักษร กำหนด บุคคล

ที่ จะไดรับมอบหมาย กำหนดหนาที่ความรบัผิดชอบและกำหนดแนวทางการควบคุม การปฏิบัติงานของหนวยงานผู 

เบิก เพ่ือเปนหลักปฏิบัติในการเขาใชงานในระบบสำหรับเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบและผูที่ไดรับมอบหมายหรือแตงตั้ง 

4. การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 

        ในการดำเนินการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสนับสนุน
ใหเกิด        การปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปรงใสภายในองคกร  สงผลใหองคกรมีบรรยากาศและวัฒนธรรม
ในการทำงานที่ดี ตลอดจนชวยสรางความเชื่อมั่นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ประชาชนผูรับบรกิารที่
มีตอองคกร ดังนั้นการจัดทำมาตรการ กลไกปองกันผลประโยชนทับซอนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความ
เก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง ปองกันผลประโยชนทับซอนการเอ้ือประโยชนตอพวกพอง  เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และผูท่ีเก่ียวของ สามารถดำเนินการไดดงัตอไปนี้ 
  4.1 การแสวงหาผลประโยชนทับซอนในงานพัสดุ สามารถสรุป ไดดังนี้ 

   4.1.1 ขั้นตอนการประเมินความตองการ เปนขั้นตอนท่ีกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานกอสราง ขอบเขตความตองการใช และคาใชจายท่ีเหมาะสม โดยความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนน้ี ไดแก การล็อคสเปค,         การประเมินราคาสูงกวาความเปนจริง กำหนดขอบเขตหรือ
ออกแบบรูปรายการงานกอสราง  ที่เอ้ือประโยชนตอตัวเอง หรือภาคเอกชนทมีผีลประโยชนทับซอน 
         4.1.2 ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ เปนขั้นตอนพื้นฐานในการพิจารณาวิธีการจัดซื้อจัดจาง
ที่ถูกตองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ และการอนุมัติโดยผูมีอำนาจ 
เอกสารจัดซื้อ,ประกาศการประมูล ถูกตองตามระเบียบ โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ไดแก การกำหนด
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วิธีการท่ีจะจัดซื้อ เพ่ือเอื้อประโยชนกับผูขาย/ผูรบัจาง    มีอคติ หรือเขาขางผูขาย/ผูรับจาง รายใดรายหนึ่ง ทำใหเกิด
การแขงขันที่ไมเปนธรรม 
         4.1.3 ขั้นตอนการคัดเลือกผูเขารวมประมูล เปนขั้นตอนในการเปดเผยรายละเอียด และ
คัดเลือก  ผูชนะการประมูล โดยความเสี่ยงในการทุจริตท่ีอาจจะเกิดขึ้นในข้ันตอนน้ี ไดแก การเปดเผยขอมูลท่ีเปน
ความลับ หรือขอมูลที่เอื้อประโยชนใหกับผูเขารวมประมูลรายใดรายหนึ่งเปนพิเศษ การเปดเผยขอมูลที่ลาชา ทำใหเกิด
การไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขารวมประมูล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหลังจากไดผูชนะการ
ประมูลแลว 
         4.1.4 ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญา เปนข้ันตอนที่ผูชนะการเสนอราคา หรือคูสัญญา
จะตองดำเนินการสงมอบสินคาหรือบริการตามที่ตกลงไวในสัญญา โดยโอกาสเสี่ยงในการทุจริตในขั้นตอนนี้ ไดแก การ
สงมอบสินคาหรือบริการที่ไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หรือการสงมอบงานที่ไมเปนไปตามแบบรูปรายการที่
กำหนดไวตามสัญญา 
  4.2 มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

   4.2.1 หามมิใหเจาหนาที่ หรือหัวหนาเจาหนาที่ จัดซื้อจัดจางกับผูเสนองาน ที่มีความ
เก่ียวของกันกับบุคลากรภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน  ทั้งประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะที่
มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ 
       4.2.2 หามมิใหบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ใชอำนาจในตำแหนงหรือ
หนาที่ดำเนินงานหรือโครงการที่เอื้อผลประโยชนกับตนเองท้ังท่ีเกี่ยวกับเงินและไมเกี่ยวกับเงนิ 
       4.2.3 หามมิใหบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ดำรงตำแหนงท่ีทำหนาที่ทับ
ซอน 
       4.2.4 ใหเจาหนาที่ หัวหนาเจาหนาที่ หรือผูเก่ียวของกับการจัดซื้อพัสดุ ลงนามในแบบแสดง
ความบริสุทธิ์ใจการจัดซื้อจัดจางฯ      
  4.3 แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน 
       4.3.1 ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผูเสนองานวามีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับบุคลากรใน
หนวยงานหรือไม เชน ญาติ พี่ นอง เพ่ือน คูแขง ศัตรู 
   4.3.2 ตรวจสอบสถานที่อยู สถานที่ปฏิบัติงานของผูเสนองานวามีความสัมพันธหรือ
เก่ียวของกับบุคลากรในหนวยงานหรือไม 
   4.3.3 ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานวามีสวนไดเสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชนสวน
ตนเองและผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่หรือไม 
       4.3.4 ตรวจสอบบุคลกรในหนวยงานวามีผลประโยชนทับซอนกับผูเสนองานหรือไม เชน  
การรับสินบน การใชขอมูลลับของทางราชการ การดำเนินธุรกิจที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจาง การรับของขวัญ หรือ
อ่ืนๆ 
          5. การใชทรัพยสินของราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว 
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน กรณีการใชทรัพยสินของหนวยงานเพ่ือประโยชนสวนตน 

  การตัดสินใจวาในระหวางเดินทางไปราชการโดยใชรถยนตของหนวยงานราชการควรจะเดินทาง นอกเสนทาง

หรือไม  ทานควรตอบคำถาม ๒ ขอ คือ 

 ๑. เราควรเดินทางนอกเสนทางหรือไม  ถาเปนการเดินทางนอกเสนทาง โดยไมมีเหตุจำเปน หรือเหตุสุดวิสัย 

เชน ตองพักรับประทานอาหารตามเวลา เกิดอาการเจ็บปวย เกิดอุบัติเหตุ เขาหองน้ำ การจราจรติดขัด เปนตน   

ใหทานเดนิทางตามเสนทางปกติเพ่ือไปใหทันเวลาที่ขอเดินทางไปราชการ  
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๒. เราควรรายงานการเดินทางนอกเสนทางหรือไม ทานตองรายงานการเดินทางออกนอกเสนทาง ไมวากรณี

ใดๆ  ทุกครั้ง     ใหผูบังคับบัญชาทราบ และใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะอนุญาตใหเจาหนาท่ี เดินทางออก

นอกเสนทางได และเมื่อกลับเขาสูเสนทางปกติใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบดวย นอกจากนี้ เม่ือใชรถยนตเสร็จแลว

ตองนำรถยนตและกุญแจมาไวสถานที่เก็บตามเดมิ และตองทำบันทึกการใชรถยนตทุกครั้ง 

 

ตัวอยางพฤติกรรมผลประโยชนทับซอนที่พบเห็นบอย 

1. การนำทรัพยสินของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว เชน ใชโทรศัพทของหนวยงานติดตอธุระสวนตัว นำรถราชการไป

ใชในธุระสวนตัว เปนตน 

2. การใชอำนาจหนาท่ีชวยญาติหรือบุคคลอ่ืนใหเขาทำงาน 

3. การใชขอมูลของหนวยงานเพื่อแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง เจาหนาที่ของรัฐทราบมาตรฐาน (spec) วัสดุ

อุปกรณที่จะใชในการประมูลแลวใหขอมูลกับบริษัทเอกชนเพ่ือใหไดเปรียบในการประมูล 

4. การรับงานนอกแลวกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของตน เจาหนาที่ของรัฐอาศัยตำแหนงหนาที่ทางราชการ

รับจางเปนที่ปรึกษาโครงการใหบริษัทเอกชน เจาหนาที่รัฐนำเวลาราชการไปทำงานสวนตัว 

5. การนำบุคคลากรของหนวยงานมาใชเพื่อประโยชนสวนตน 

6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด สงผลใหมีการตัดสินใจที่เอ้ือประโยชน แกผูใหสินบน

หรือบุคคลอ่ืน 

7. การเขาทำงานหลังออกจากงานเดิมโดยใชความรู ประสบการณ หรืออิทธิพลจากที่เคยดำรงตำแหนงมารับงาน หรือเอา

ประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง เชน เคยทำงานเปนผูบริหารหนวยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม แลวไป

ทำงานในบริษัทผูใหบริการโทรศัพท 

8. การลัดคิวใหกับผูใชบริการที่คุนเคย  

9. การสงเสริมหรือสนับสนุนใหผูรวมงานแสวงหาประโยชนสวนตน 

10. การใหของขวัญหรือของกำนัลเพ่ือหวังความกาวหนา หรอืหวังผลประโยชนที่มิชอบ 

11. การซื้อขายตำแหนง การจายผลประโยชนทั้งท่ีเปนตัวเงินและประโยชนรูปแบบอื่นเพื่อใหไดมาซึ่งการเลื่อนระดับ 

ตำแหนง หรือความดีความชอบพิเศษ 

12. การเพิกเฉยตอการรักษาผลประโยชนสวนรวม 

13. การเรียกรองผลตอบแทนจากการใชอิทธิพลในตำแหนงหนาท่ีเพ่ือสงผลที่เปนคุณแกฝายใดฝายหนึ่งโดยไมเปนธรรม 

14. การที่มีหนาที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แลวเขามีสวนไดเสยีเพ่ือประโยชนของตนเอง หรือผูอื่น 

15. การใชตำแหนงหนาที่หาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพอง เชน เจาหนาที่ของรัฐ ใชอำนาจหนาที่ทำให

บริษัทของตนหรือครอบครัวไดงานรับเหมาของรัฐ เจาหนาที่ฝายจัดซื้อจัดจางทำสัญญาซื้ออุปกรณสำนักงานจากบริษัท

ของครอบครัวตนเอง  
 

 
 
 



23 
 

 

ภาคผนวก  
 

คณะทำงานจัดทำคูมือการจัดการผลประโยชนทับซอนภายในองคกร 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน  

                                                ............................................... 
นางณิชมน  รัตนคช   สาธารณสุขอำเภอนาบอน 
นายวีระศกัดิ์  ประดาศักดิ์   ผูชวยสาธารณสุขอำเภอนาบอน  

(กลุมงานสนับสนุนบริการและวิชาการ 
นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ   ผูชวยสาธารณสุขอำเภอนาบอน  

(กลุมงานบริหารท่ัวไป) 
 นางสุชาดา  จักรชวย   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานคลองจัง 
 นายอรรฆพร  สุวรรณ   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานกองเสา 
 นางทศา  รัตนพันธุ   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานหนองดี 
 นางระบิล  รกัอาชีพ   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานสี่แยก 
 นายสินธุชัย  สวนจันทร   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานไสยูงปก 
 นายพิเชษฐ  จิตรวิบูลย   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานหนองยาง 
 นางสาวจิราพร  หนูปลอด   เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ปฏิบัติหนาที่ 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานแกวแสน 
 
 
 
                                       .................................................................. 
 



 
 

 

 


