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คํานํา 

  โรงพยาบาลขุขันธ์  ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการและบริหารจัดการในเขตอ าเภอ ขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการที่เก่ียวข้องกับการจัดการ ให้การดูแล  ผู้รับบริการแบบ

องค์รวม ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟู ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนให้แก่ข้าราชการและบุคลากร ในโรงพยาบาลขุขันธ์ในการปฏิบัติงานและ  ด าเนินการของ

โรงพยาบาลขุขันธ์ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อบุคลากร ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อสังคมและ  ประเทศชาติ ซึ่งอาจมี

สาเหตุ มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจใน  ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือ

แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอ ร์รัปชัน อันเป็น  ปัญหาของ

สังคมไทย มายาวนาน ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙ /๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนด  มาตรการ

หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้ าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้  โรงพยาบาลขุขันธ์ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ  ปฏิบัติงานและการด าเนินการของ

เจ้าหน้าที่ในส านักงาน การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่

เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ได้ด าเนินการจัดท าวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

อันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน จัดท ามาตรการ กลไก ระบบการ  ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน

หน่วยงานและคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการ  ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ของโรงพยาบาลขุขันธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ต่อไป  

 

         โรงพยาบาลขุขันธ์ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ 
ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็น

ความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะน าไปสู่การทุจริต 
ส านักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม หรือ Conflict of 

Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้
บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ
อยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่าง
รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระท่ังกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็น
ความผิด ตัวอย่างการกระท าดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม 
เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระท าที่ผิด
จริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ท าหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ
หน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 

ความขัดแย้งConflict สถานการณท์ี่ขัดกันไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระท าอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดข้ึนได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบความต้องการ
ของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการ
ทั้งหลาย 

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคล
ทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม 

พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน

ตนเสมอ ตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่ 

๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ท าให้เครือญาติ
หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน 

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

๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เกิดส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝุายใดฝุายหนึ่ง
อย่างไม่เป็นธรรม 

๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการท างาน
ส่วนตัว 
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๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการท าข้อมูลลับขอทางราชการไม่เปิดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์

ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือน าไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 
๖. การท างานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่ 
๗. การท างานหลังเกษียณ คือการท างานกับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เคย

ปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 

 

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

คณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออก
จากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไก
ปูองกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีก าลังคน
น้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถท างานบางอย่างที่คนอ่ืนๆ ท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กัน
เพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาทหน้าที่ใน
หน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้ประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่ง
ได้ ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับ
ซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็น
กลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ 
หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. ปกปูองผลประโยชน์สาธารณะ การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจ
และให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูกผิดไปตาม
ข้อเท็จจริง ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่าง
เป็นกลางไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพ การเมือง วงศ์ตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมาย
เท่านั้นแต่ต้องมีจริยธรรม 

๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการแสวงหา 
เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่างๆ เช่น จดทะเบียน
ผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือ
ความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการ
อย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การแก้ปัญหาหรือจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
จะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กรการจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้า
จากทุกระดับในองค์กร ฝุายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบายและเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้อง
ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าที่
ท าได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มี
ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

- ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ รวมถึงการใช้
กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 
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- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการเปิดเผยและ
หารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

- ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้น าไปใช้ในทางที่ผิด 
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้

รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดของตนเองที่จะต้องท าตามกฎระเบียบ

และมาตรฐาน 

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
กรอบการท างานนี้เป็นวิธีการกว้างๆ ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปพัฒนาเป็น

รูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ ๖ ขั้นตอน 
 ส าหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึง

ในองค์กร 
๔. ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 

๕.สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียผู้รับบริการผู้สนับสนุนองค์กรและชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 

รายละเอียดแต่ละขั้นตอน 
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง 
- เปูาหมายส าคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อนที่เกิดข้ึนจริงและที่เห็น 
- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและท าให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็น

เจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย 
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น หนี้)ธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัว 

ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับ พรรคการเมือง  การท างานเสริม 
ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอ่ืน/กลุ่มอ่ืน 

- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิบัติสัมพันธ์กับภาคเอกชน การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการตรวจตราเพื่อควบคุม
คุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริการที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน 
การกระจายงบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การให้เงิน/สิ่งของ 

- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน 
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ดังนั้น กฎเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของ
สมาชิกในองค์กร และยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ 

- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน และในแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริง แบบที่เห็นหรือแบบเป็นไปได้) 
- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 
- เพ่ือให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เจ้าหน้าที่ใน

องค์กร เอกชนที่มาท าสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การ
ปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างท างาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลที่จะช่วยให้พวก
เขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนใด
เกิดข้ึนบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
นโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนส าหรับการระบุและจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อการร่วมท างานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยน
บุคลากรกับภาคเอกชน การลดขั้นตอนและกระจายอ านาจความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น 

- นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพจะ
มีส่วนอย่างส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุด
เสี่ยงและพัฒนาวิธีการปูองกันปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป 

๔) ดําเนินการเป็นแบบอย่าง 
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในต าแหน่งระดับ

บริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เปิดเผย
ผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความส าคัญ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะค านึงถึงสิ่งที่ผู้บริหาร
ให้ความสนใจ 
- ผู้บริหารต้อง (๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ (๒) ชั่งน้ าหนัก
ประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะและพิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือ
แก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ (๓) พิจารณาปัจจัยอ่ืนๆรวมถึงระดับและลักษณะของต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 

๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
- ประเด็นส าคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่สามารถจัดการกับ

ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน 
- การท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน

ก่อน และพัฒนาวิธีปูองกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่
องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตามมา หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิก
สัญญา หรือด าเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความ
พร้อมรับผิดที่ผู้ท าธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ท าสัญญาด้วย 

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการระบุจุดเสี่ยง
และร่วมกันพัฒนากลไกปูองกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วม
ทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่านี้จะท าให้ได้นโยบายที่สอดคล้องความ 
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คาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้ ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มี

ส่วนได้เสียนี้องค์กรภาครัฐต้องท าให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอ โดยสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ 

และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เพ่ือให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการท างานรวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอ่ืนๆ การแสวงหา
การเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควร
ครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ 
และปรับเปลี่ยนการท างานให้สอดคล้องกันโดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือช่วยพัฒนาทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่
เจ้าหน้าที ่

บทบาทสําคัญของการบริหาร 
ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ของ

องค์กร 
และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผย ผู้อ านวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทส าคัญท่ีสุดที่ได้จากการวิจัย คือการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงานสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระท าผิดและภาวะ
ผู้น าเรื่องส าคัญมากในการสร้างบรรยากาศในที่ท างาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการ
และผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรือท าให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์
สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกปูองและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัย
ในการเปิดเผย ให้ความเชื่อม่ันว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการลดแรงต่อต้านหากสิ่งที่เปิดเผย
บางส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและปูองกันผู้ต่อต่าน
เท่าท่ีจะท าได้บทบาทอ่ืนๆ คือ 

- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย 

- พัฒนาโครงสร้างผู้น าแก่ลูกน้องที่ท างาน ขณะมีการตรวจสอบ 
- ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือให้แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุน
และปูองกันพยานที่ด ี

- ปกปูองข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน 
- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 

ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าที่โดยให้ค าปรึกษาแนะน าลูกน้องไม่ให้
ท าผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระท าผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้อง
แสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและตรงไปตรงมาไม่ว่าจะยากเพียงไรผู้บริหารต้องท าให้ผู้
เปิดเผยมั่นใจ ตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับเชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลที
เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุป
รายละเอียดเป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การกระท าใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบหรือ
ท าให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ว่าท าเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้รับรู้ได้ว่าอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 

การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน 
- จัดท าแผนพัฒนาและโครงการระบุหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ตระหนักในความส าคัญและผลักดันให้ 
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เกิดทัศนคติทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่าท าไมต้องเปิดเผยและอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการ
กระท าผิด 

- จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แก่ข้าราชการหรือเมื่อ
ข้าราชการได้ 

เลื่อนต าแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหารรวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะในการรับข้อร้องเรียนการรายงาน การ
เปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปูองคุ้มครองพยาน 
เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี  

- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกปูองคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบายและกระบวนการเพ่ือลด
กฎเกณฑ์ท่ีมากเกินไปและส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือคดโกงและ
การทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาดให้ค าปรึกษาการเปิดเผย
พฤติกรรมการกระท าผิดที่เหมาะสม และปกปูองการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย 

-โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้างธรรมชาติและขนาดของ
องค์กร 
- นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับผู้บริหาร 
ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ ๒  

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๑. ให้ผู้อ านวยการกลุ่มหรือหัวหน้างานมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด  
 ๒. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัย ต าแหน่งหน้าที่ แสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น  
 ๓. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัย โอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ รับหรือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเอง  
และผู้อื่น  
 ๔. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการให้ของขวัญ ของก านัล หรือจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ  
ประโยชน์แบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ต าแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ  
 ๕. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้องให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งใน  
ต าแหน่งงานใดๆในโรงพยาบาลขุขันธ์  
 ๖. ห้ามเจ้าหน้าที่น าทรัพย์ใดๆ ของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 
 ๗. ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาท าการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานราชการ  
 ๘. ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลทางลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตน หรือพวกพ้อง หรือครอบครัว  
หรือคนรู้จัก  
 ๙. ห้ามเจ้าหน้าที่กระท าการใดๆ อันเป็นการเบียดเบียนผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือประโยชน์อื่นใดของ  
ผู้ใต้บังคับบัญชา  
ตัวอย่างความขัดแย้งระหว่างบทบาท  
 “ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท ” (Conflict of roles) หมายความว่าบุคคลด ารงต าแหน่งที่มีบทบาทสอง
บทบาท ขัดแย้งกัน เช่น นายสมจิตรเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน โดยที่บุตรสาวของนายสมจิตรเป็นผู้สมัคร
สอบ คนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การด ารงต าแหน่งอันหม่ินเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ” แต่ใน
กรณีนี้ ถือว่ายังมิได้น าไปสู่การกระท าความผิดแต่ประการใด เช่น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการ
สอบ เกิดขึ้นแล้วแต่นายสมชายสามารถวางตัวเป็นกลางมิได้ช่วยเหลือบุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น   
 ถ้าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจ งดแสดงความ  
คิดเห็น ละเว้นจากการให้ค าปรึกษา และงดออกเสียง ( Recusal) เช่น ในกรณีที่สมจิตรเป็นกรรมการสอบคัดเลือก  
บุคลากรเข้าท างานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้นซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ สมจิตรจะต้องลาออก  
จากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นการถอนตัวออกจากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อ  ผลประโยชน์
ทับซ้อนอย่างสูงมาตรการของรัฐในการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ๑. ก าหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐ  
 ๒. การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ  
 ๓. การก าหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct)  
ตัวอย่างข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 ๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงรับของตอบแทน ที่เป็นเงินและไม่ใช่ตัวเงินที่มูลค่าสูงเกินความเหมาะสมและได้มาโดยมิ
ชอบ  
 ๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงตัดสินใจในหน้าที่การท างาน โดยมีเร่ืองของการเงินและการเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น  
การลงคะแนนเสียงของข้าราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระท าอื่นใดที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม 
 



     -8- 
 
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงท างานในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ หลังพ้นต าแหน่งราชการเป็นการปูองกันมิให้

ผู้ด ารงต าแหน่งทางราชการน าข้อมูลลับภายในหน่วยงานราชการที่ทราบไปใช้ประโยชน์หลังออกจากต าแหน่งแล้วและ
ปูองกันการใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ในฐานะที่เคยด ารงต าแหน่งส าคัญในหน่วยงานราชการ
มาแล้ว 

หลักการ 4 ประการสําหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ปูองกันผลประโยชน์สาธารณะ 
2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด 
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบริหารเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

กรอบการทํางาน มี 6 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
ขั้นตอนที่ 3 ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึง เผยแพร่นโยบายการปูองกันผลประโยชน์

ทับซ้อนให้ทัว่ถึงในองค์กร 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
ขั้นตอนที่ 5 สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการ

เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ขั้นตอนที่ 6 บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอรายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหาร

เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
1)การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 

2)พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
3) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 
4)ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
5)สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
6)การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
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บทที่ ๓ 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 และ 

แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 
มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ 

ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่

ของรัฐ 
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการ
ผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน
หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การ
ก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์
ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่
ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐตามวรรคสองโดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มาตรา102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ง
หน่วยงาน 

ที่มีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในบริษัทจ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้า
ร่วมทุน 

มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดบทบัญญัติใน
วรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสอง
ปีด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิด 
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

บทลงโทษ 
มาตรา 122เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝุาฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้องระวาง

โทษ  
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จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนด าเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้น
ไม่มีความผิด 

๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และ
จ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ 

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับ
ทรัพย์สินหรือ 

ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือ
ให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปูา น้า 
อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ การรับการฝึกอบรม 
หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล  

แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมีหรือมูลค่า
เกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ 
หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของ
รฐัที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 
ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือ
องค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระท าได้เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม  
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และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
โดยเร็วเมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวเลย 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจ
แต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคบับัญชาที่มีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพ่ือด าเนินการตามความในวรรค
หนึ่งและวรรคสองในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็น
สมาชิก แล้วแต่กรณีเพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 

     การให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติ พ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอ่ืน เพราะ
ความชอบหรือชัง 

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวย ความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือ
สงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน้าที่ ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้
ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ 
จริยธรรมพิจารณาเม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืน ในราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์
ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ า เป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึด
ประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

การให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่า
ก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่
เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

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

ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๓- 

มาตรการ กลไก การจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

โรงพยาบาลขุขันธ์ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

  



-๑๔- 

การจัดการเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน ตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
โรงพยาบาลขุขันธ ์

 .................................................... 
 โรงพยาบาลขุขันธ์ก าหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน ๕ ประเด็นหลัก ดังนี้  
 ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ  
 ๒. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์  
 ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ  
 ๔. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ๕. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  
 แนวทางการจัดการ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลขุขันธ์  
 ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ  
     การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ถือเป็นการทุจริต คอร์รัปชันเป็น
ยุทธศาสตร์และวาระแห่งชาติเนื่องจาก การทุจริตคอร์รัปชันเ ป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศที่  ต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วนโดยการสร้างค่านิยม ปลูกจิตส านึกให้คนไทยมีความซื่อสัตย์และไม่ยอมรับการ  ทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการและสิ่งก่อสร้างเป็นช่องทาง  ของการทุจริตเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่
ส าคัญในทุกข้ันตอนของการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่การก าหนดคุณลักษณะ  เฉพาะ (Specification) การค านวณราคากลาง 
การประมูลงานหรือประกวดราคา การลงนามในสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับงาน การเบิกจ่ายเงิน ดังนี้  
 ๑. ขั้นตอนการประเมินความต้องการ เป็นขั้นตอนการก าหนดขอบเขต ความเป็นไปได้ของโครงการ  ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดลอม และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ได้แก่การ ประเมินมูลค่าโครงการเกิน
ความเป็นจริง การก าหนดขอบเขตหรือการออกแบบโครงการที่เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องเป็นการใช้อ านาจแสวงหา
ผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น  
 ๒. ขั้นตอนการเตรียมการ เป็นขั้นตอนพื้นฐานในการพิจารณาและอนุมัติโครงการ โดยหน่วยงาน  เจ้าของ
โครงการ เตรียมแผนงาน เอกสารและประกาศการประมูลและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม ถูกต้อง  ตามกฎระเบียบ 
โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การออกแบบโครงการที่เอ้ือประโยชน์มีอคติหรือ เข้าข้างผู้ประมูลรายใดราย
หนึ่ง ท าให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล  
 ๓. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประมูล เป็นขั้นตอนในการเปิดเผยรายละเอียดของโครงการและ  คัดเลือกผู้ชนะ
การประมูล โดยความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจจะเกิดขั้นในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่
เอ้ือประโยชน์ให้กับผู้เข้าร่วมประมูลรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษการเปิดเผยข้อมูลล่าช้าท า  ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างผู้เข้ารวมการประมูล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ หลังจากได้ผู้ชนะการประมูลแล้ว  
 ๔. ขั้นตอนการด าเนินการตามสัญญาเป็นขั้นตอนที่ผู้ชนะการประมูลหรือคู่สัญญาจะต้องด าเนินการ  ส่งมอบ
สินค้าหรือบริการตามที่ตกลงไว้ในสัญญาโดยโอกาสเสี่ยงในการทุจริตในขั้นตอนนี้ ไดแก่การส่งมอบสินค้ า หรือบริการที่ไม่
เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรายละเอียดของโครงการที่ก าหนดไว้ตามสัญญา  
 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ไม่โปร่งใสจะน าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันต่างๆมากมาย เช่น การติดสินบน  การสมรู้
ร่วมคิด การฮั้วประมูล การเอ้ือผลประโยชน์ไปจนถึงการมีผลประโยชนทับซ้อนซึ่งเกิดจากผู้มีส่วน  เก่ียวข้องใช้อ านาจ
หรือตัดสินใจโดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นผ ู้ 
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ก าหนดนโยบาย เจาหนาที่ของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจางผูเขารวมประมูล ค ูสัญญาผู้มีสวนเกีย่วของ
ทั้งหลายในสัญญา 
 

ดังนั้น การจัดซื้อจัดจางที่ดีควรค านึงถึงประสิทธิภาพ ความคุมคาความโปรงใสในการประมูล 
การแขงขันทีเ่ปนธรรม และสามารถตรวจสอบไดซ่ึงระบบจัดซื้อจัดจางที่ดีควรค านึงถึงองคประกอบที่ส าคัญ 
ดังนี้ 

๑. กฎ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางที่ดีควรครอบคลุมและเปนที่ยอมรับ 
ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ จะตองมีการก าหนดกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติมาบังคับใชเพ่ือปองกันการทุจริต 
การจัดซื้อจัดจางจะตองเปดใหมีการประมูลสาธารณะ มีความเปนธรรม ประกาศหลักเกณฑและขอมูลทีเ่กี่ยวข
องกับการจัดซื้อจัดจางใหชัดเจน เปนที่รับรูโดยทั่วกัน 

๒. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างจะตองถูกพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมไปพรอมๆกับระบบการ 
บริหารจัดการโครงสร้างภาครัฐ เพ่ือให้การวางแผนและการใช้จ่ายเงินภาครัฐมีประสิทธิผลสูงสุดและจะต้องถูก
บริหารจัดการใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล เพ่ือก่อให้เกิดความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ 

๓. การเขาถึงขอมูล ขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางควรถูกเก็บรวบรวมไวดวยกันไมวาจะเปน 
ขอมลูการด าเนินการ ขอมูลการตัดสินใจ หรือขอมูลทางการเงิน เพ่ือใหงายตอการวิเคราะหหรือการเผยแพรข
อมูลการจัดซื้อจัดจาง ควรมีการน าเทคโนโลยีมาชวยเพื่อกอใหเกิดความโปรงใสและความเปนธรรม 

๔. ระบบควบคุมและตรวจสอบ การควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางจากท้ังภายในและ 
ภายนอกเปนรากฐานที่ส าคัญในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในการจัดซื้อจัดจาง โดยการควบคุมและ
ตรวจสอบที่ดีจะต้องมีการติดตามเพ่ือปองกันไมใหเกิดการกระท าความผิดเนื่องจากความผิดพลาดในการปฏิบัติ
หนาทีบ่ทลงโทษส าหรับการทุจริตจะต้องระบุไวอยางชัดเจนและมีการบังคับใชอย่างเคร่งครัด 

๕. กลไกการอุทธรณจะตองมหีนวยงานที่สามารถรับขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐโดย 
หนวยงานดังกลาวจะตองมีความรูความเขาใจในระบบการจัดซื้อจัดจางและมีความสามารถในการแกไขปญหาที่
เกิดข้ึนได โดยจะตองเปนอิสระจากหนวยงานอ่ืนๆ ทั้งหนวยงานที่เปนผูก าหนดกฎเกณฑ ผูด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจาง หนวยงานตรวจสอบ และหนวยงานที่ท าหนาที่ควบคุมดูแลโครงการ 

๖. การพัฒนาขีดความสามารถเจาหนาที่ท่ีรับผิดขอบเรื่องการจัดซื้อจัดจางจะตองมีความเปนมือ 
อาชีพทีเ่กิดจากการฝกฝนการชี้แนะและการสงเสริมใหมีการพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่ในองคกรโดย
ระบบของราชการจะตองเอ้ือใหภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสามารถเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและ
ตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใส 

๗. มาตรการปองกันการทุจรติคอรรัปชันในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยตองมีบทบัญญัติที่ 
เกี่ยวกับการทุจริต การปลอมแปลง การฉอโกง การมีผลประโยชนทับซอน และการคว่ าบาตรเปนหนึ่งใน
มาตรการที่รัฐสามารถใชเปนเครือ่งมือเพ่ือใหกระบวนการทางกฎหมายมีประสิทธิภาพ 

 โดยสรุป การจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่ไมซ่ือสัตย ไมค านึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติเปนส าคัญจะ 
น าไปสูการทุจรติคอรรัปชันในรูปแบบตางๆในทุกระดับชั้นซึ่งจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการใชจายเงิน
งบประมาณของรัฐจ านวนมหาศาลไมเพียงความเสียหายในรูปตัวเงินเทานั้นแตยังสงผลถึงภาพลักษณความนา
เชื่อถือขององคกร ดังนั้น สิ่งส าคัญท่ีสามารถปองกันไมใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐคือ
ความโปรงใส โดยการเปดโอกาสใหภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ การแกไข
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง และการรายงานความผิดที่เกิดข้ึนดวยวิธีตางๆเชน การรองเรียน มาตรการในการ 
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คุมครองพยาน การเขารวมกระบวนการตรวจสอบ เปนตน เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางภาครัฐมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส และปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่นและผลประโยชนทับซอน หากทุกสวนราชการภาครัฐใหความส าคัญ
กับการทุจริตคอรรัปชั่นและผลประโยชนทับซอนอยางจริงจังก็จะเกิดผลดีกับประเทศชาติโดยรวมในท่ีสุด 
 

1. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ้อง 

จากต าแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง 
ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ ท าให้บริษัทตนเอง หรือบริษัทครอบครัวได้รับงาน 

เหมาจากรัฐหรือฝากลูกหลานเข้าท างาน / การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด ซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ / ผู้บริหาร
หน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ 
เป็นต้น 

การเรียกรับผลประโยชน์มีหลายรูปแบบ เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบการท างานพิเศษ  
(Outside Employment or Moonlighting) คือการเป็นที่ปรึกษาและ การจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้
ต าแหน่งสถานภาพการท างานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง 
นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการท างานพิเศษภายนอก ที่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย จากหน่วยงานด้วย 

ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ  
เพ่ือให้บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นเกิดความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง / การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ท างานที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มท่ี แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย / การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษที่เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ที่
ท า บัญชีให้กับบริษัท ที่ต้องถูกตรวจสอบ เป็นต้น 

การเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบการรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ รู้เห็นในข้อมูลลับของทางราชการหรือน าข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ ในรูปของ
เงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือน า ข้อมูลเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล
เหล่านั้น 

ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซื้อ 
ที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าว เพ่ือขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น / การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้ง
ข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เป็นผลมาจาก 
การไม่สามารถแยกแยะระหว่างบทบาทหน้าที่ในเรื่องส่วนตัว และเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้ชัดเจน และมี
สาเหตุมาจากพ้ืนฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทย และมีปัจจัยที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมทุจริตดังนี้ 
มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมออกจาก 
กันได้อย่างสิ้นเชิง ดังนี้ 

(๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตที่เห็นว่า ขุนนางค้าขายได้โดยไม่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ  
(๒) ต าแหน่งหน้าที่ราชการ สามารถน ามาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่มีการแยกแยะระหว่างประโยชน์
ส่วนตัว 
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ออกจากประโยชน์ส่วนรวม  
          (๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเป็นระบบคิดแบบฐานสิบ (คือ ไม่แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอ านาจกับผลประโยชน์ส่วนรวม) จึงพัฒนาไม่ทันกับพ้ืนฐานแนวคิดของระบบ
กฎหมายสากลที่เป็นระบบคิดแบบฐานสอง (คือ แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม  
อย่างชัดเจน 

แนวทาง การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆการปฏิบัติ 
หน้าที่หรือด ารงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่ด าเนินกิจการใดๆ ที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐท าธุรกิจกับ
หน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ได้ท ากับหน่วยงานของรัฐ และการห้ามเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอ านาจควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบหรือด าเนินคดี การ
ห้ามรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าในทางตรง
หรอืทางอ้อม รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน หรือได้ท าสัญญา
ในลักษณะดังกล่าว และยังได้บัญญัติห้ามการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะต่างๆ ในธุรกิจของเอกชน ซึ่ง
รวมถึงการท างานในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

        • ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการทีเ่กี่ยวข้องกับการปูองกันการทุจริตโดยมีหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนี้ 
 • ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้น
แต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ใน ประกาศนี้ (ข้อ ๔)  

• เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ (ข้อ ๕) ดังต่อไปนี้  
  • รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตาม 
ฐานานุรูป 
  • รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับ จากแต่
ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
  • รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป  
   • การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของ ส่วนตัว 
หรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผล ความจ าเป็นที่
จะต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รายงาน
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หาก 
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ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้ เป็น
ประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ นั้นสังกัด
โดยทันที (ข้อ ๖)  
  • การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมี มูลค่า
มากกว่าที่ก าหนดไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษา ไมตรี 
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของ รัฐวิสาหกิจ 
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่ สามารถกระท า
ได้เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามเีหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กร ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว ซึ่ง
เมื่อได้ด าเนินการแล้วให้ ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย ในกรณีที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของ รัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อ
ผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจ ถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.   
ทั้งนี้ เพื่อด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรค
หนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
วุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง(ข้อ ๗) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ค าปรารภ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ก าหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ ประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนด โดยมีกลไกและระบบ
ในการด าเนินงานเพื่อความมี ประสิทธิภาพในการบังคับใช้ รวมถึงก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามขั้นความ
ร้ายแรงของการกระท า โดยการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง
วินัย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการพลเรือน ทุกต าแหน่ง มีหน้าที่ท่ีต้อง
ปฏิบัติเพ่ือให้ราชการแผ่นดินในส่วนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม  

ดังนั้น การใช้  อ านาจเพ่ือให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วง ข้าราชการพลเรือนทั้งปวงต้องมีคุณธรรม และ 
ศีลธรรมประกอบกันขึ้นเป็นจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๐   ให้ผู้ตรวจการ แผ่นดินมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจัดท าหรือ 
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ปรับปรุงประมวลจริยธรรมตาม มาตรา ๒๙๗ และส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึก ด้านจริยธรรม และมีหน้าที่รายงานการกระท าที่มีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม

เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ บังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ 
ดังนั้น ข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่งจึงมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษา 

ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวก และ ให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
 3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
ความเสีย่งและการควบคุมทีส่ าคญั โอกาสที่จะเกิดข้อผดิพลาด การทุจริต/ความเสียหายจากการเบิกเงินงบประมาณ 

(โดยข้อเสนอจากส านักงบประมาณ) 
 ๑) การบริหารงบประมาณ หน่วยงานไม่มีการจัดท าทะเบียนควบคุมงบประมาณที่ไดร้ับ ไม่ทราบยอดเงินคงเหลือ  ท่ี

สามารถเบิกจ่ายเงินได้ในแตล่ะช่วงเวลาของแต่ละกิจกรรม/ภารกิจ รายการที่เบิกจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผกูพันแล้ว ท าให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบจ านวนเงินเพื่อใช้วางแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) การเบิกจ่ายเงินหลายรายการไม่ตรงหรือสอดคล้องภารกิจ/ มีการจัดซื้อจดัจ้าง ก่อหน้ีผู้พันเกินกว่าเงินงบประมาณ
ที่ได้รับมีหนี้สินคา้งช าระ แล้วน าค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาเบิกจ่ายในถัดไป โดยไมม่ีระเบียบก าหนดให้เบิกจ่ายได้ข้อเสนอแนะ   
หน่วยงานต้องจัดท าทะเบียนคุมเงินประจ างวดส่วนจังหวัดเพื่อบันทกึการรับจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รบัให้มีรายละเอียดข้อมูลที่
เพียงพอ แยกการควบคุมงบประมาณตามแผนงาน /โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรองหรือกิจกรรมย่อย และหมวดเงิน 
บันทึกรายการรับโอนเงินงบประมาณ การก่อหนีผู้กพัน การกันเงิน และการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง เพื่อให้ทราบยอดเงินคงเหลือแต่
ละภารกิจที่สามารถเบิกจ่ายได้ และท าการตรวจสอบความถูกต้องกับรายงานสถานะ การใช้จ่ายงบประมาณในระบบ เพื่อให้
ผู้บริหารสามารถตรวจสอบจ านวนเงิน ใช้วางแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 การเบิกค่าใช้จ่ายต้องสอดคล้องกับภารกิจ ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม/ภารกิจใด ต้องเบิกจากงบประมาณของกิจกรรม/
ภารกิจนั้น ระบุรหสังบประมาณในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องชัดเจน ทั้งรหัสกิจกรรมหลักและกิจกรรมยอ่ย 

 หน่วยงานต้องควบคุมและบริหารการเบิกจ่ายไม่ให้เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ กรณีที่งบประมาณกิจกรรมใดไม่
เพียงพอและจ าเป็น ต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ถูกต้องก่อนการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างหรือเบิกจ่ายเงิน ตาม
ระเบียบบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

๓)  การขอเบิกเงินจากคลัง การเบิกเงินจากคลังค่อนข้างล่าช้ามาก เช่นหลายรายการตรวจรับพัสดุ ซึง่ระเบียบ
ก าหนดให้ด าเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อย่างช้า ไม่เกิน ๕ วนัท าการ นับจากวันท่ีไดต้รวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
จ้าง ถูกต้องแล้ว หรือ นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย 

๔) หลักฐานการจ่ายเงิน มีการจ่ายเงินแล้วแตไ่ม่มหีลักฐานการจ่ายหรือไมม่ีใบเสร็จรับเงินของผู้รับเงินหรือเจ้าหนี้แนบ
ประกอบใบส าคญัคู่จ่ายให้ครบถ้วน และไม่ได้การประทับตรารับรองการจ่ายเงินในใบส าคญัคู่จ่ายให้ครบถ้วนตามที่ระเบียบฯ
ก าหนด เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบและปูองกันการน ามาเบิกจ่ายช้าหลักฐานขอเบิก (ขบ) พิมพ์ผิดบ่อยครั้ง ท้ังจ านวนเงิน 
รหัสงาน รหสัศูนยต์้นทุน รหสัอ้างอิง ไม่ถูกต้องตรงตามใบส าคัญคู่จา่ย แนบผิดชุดผิดรายการ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานไม่
เรียบร้อยกระจัดกระจายสุ่มเสี่ยงต่อการสญูหาย๒ 

๕) การจัดซื้อจัดจ้างมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว แต่ยังไมไ่ดร้ับพัสดุ หรือได้รับไม่ครบ คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุไม่ได้ท า
การตรวจรับพัสดุจริง แตล่งลายมอืช่ือในหลักฐานการตรวจรับพัสดุเพื่อเป็นหลักการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งเป็นความเสีย่งส าคญัที่ท าให้
ส่วนราชการไดร้ับความเสียหาย ดงันั้นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างต้องด าเนินการตรวจรับให้ถูกต้องและครบถ้วน
ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณจ านวนท่ีก าหนดไว้ตาม  spec  อย่างเครง่ครัดทุกครั้ง การลงลายมือช่ือในหลักฐานการตรวจรับพัสดุ
แต่ไมไ่ดต้รวจรับพัสดจุริงท าให้ ส่วนราชการได้รับความเสียหายผู้ที่เกีย่วข้องต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 
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๖) มีการจดัซื้อพัสดุทีเ่ข้าลักษณะครุภณัฑ์(งบลงทุน) โดยเบิกจ่ายเงนิจากหมวดค่าวสัดุ เนื่องจากวงเงนิไม่เกิน ๕,๐๐๐ 
บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ ท่ีส่วนราชการต้องถือปฏิบัติให้ถูกต้อง ดังนี้ 

 หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือท่ี นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลงวันท่ี๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่ง
ก าหนดให้ รายจา่ยเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร ท่ีมรีาคาต่อหน่วยต่อไม่เกิน๕,๐๐๐ บาท ให้เบิกจ่ายจากค่าวสัดุ ถ้ามี
ราคาเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท ต้องเบิกจ่ายจากงบลงทุนค่าครุภณัฑ์ และรายการเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดดัแปลง ต่อเตมิปรับปรุงสิ่ง
ปลูกสร้างที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้งนั้น ได้ถูกยกเลิกแล้ว 

  รายจ่ายเพื่อการจัดหาสิ่งของหน่วยงานต้องด าเนินการให้ถูกต้อง ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่นร. ๐๗๐๔/ว ๖๘  ลง
วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ให้เริม่ใช้ส าหรับปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ เป็นต้นไป และตามหนังสอื ด่วนท่ีสุด ที่ นร. ๐๗๐๔/ว๓๗ ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ โดย 

 กรณีที่ส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปี รายการวัสดุและรายการครภุัณฑไ์ม่
สอดคล้องกับงบรายจ่ายตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณที่ปรับปรุงใหม่ โดยให้ด าเนนิการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณส าหรับค่าวัสดุและคา่ครภุัณฑ์ เพื่อให้ถูกต้องตามงบรายจ่ายที่ก าหนดไว้ ซึ่งก าหนดให้หลักการจ าแนก
ประเภทงบประมาณรายจ่าย ก่อนลงนามในสัญญาจดัหาวัสดุหรือครภุัณฑ์ โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 
ตามนัยข้อ ๒๔ ของระเบยีบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 กรณีที่ส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ ได้พิจารณาด าเนินการจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ เพื่อจัดหาวัสดุ
ครุภณัฑ์ไปแล้วก่อนวันท่ีไดร้ับหนงัสือฉบับนี้ โดยเกดิจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่สอดคลองกับ
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ปรับปรุงใหม่ ใหส้่วนราชการด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ส าหรับค่าวัสดุและรายจา่ยค่าครุภณัฑ์ ให้ถูกต้องตามงบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดไว้หลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ ด้วย 

 โดยต้องขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรณีที่เป็น
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ต้องขออนุมตัิคณะกรรมการพิจารณาพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศสุัตว์ 
เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วย๓ 

๗) หลักเกณฑ์การบันทึกทางบัญชี ในการก าหนดสินทรัพย์เป็นครุภณัฑ์หรือวัสดุ ของกรมบญัชีกลางในระบบ GFMIS 

โดยกรมบัญชีกลางให้พิจารณา ตามหนังสือ ที่ กค. ๐๔๑๐.๓/ ๑๙๐๙๒ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม๒๕๔๙ ซึ่งแตกต่างจากหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ โดยหน่วยงานต้องด าเนินการ ดังนี ้

 การปฏิบัติดา้นบัญชี กรมบญัชีกลางให้บันทึกตามหลักเกณฑ์และนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่
กระทรวงการคลังก าหนด คือ หน่วยงานจะบันทึกรับรูเ้ป็นวัสดุหรือครุภณัฑ์ตามนโยบายบัญชีโดยวัสดุหน่วยงานจะรับรู้วัสดุใน
ราคาทุน ส่วนครุภณัฑ์ ให้บันทึกรบัรู้เป็นรายการสินทรัพย์ถาวรในบญัชีของหน่วยงานส าหรับครุภณัฑท์ี่มีมูลค่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐ 
บาท ข้ึนไปตามราคาทุน โดยบันทึกรายละเอียดของครภุณัฑ์ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ และให้ค านวณค่าเสื่อมราคาประจ าปี 

 ส าหรับโปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์ที่มีมลูค่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ถือเป็นทรัพย์สินไม่มีตัวตน และจะต้องค านวณ
ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ซึ่งแตกต่างจากตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ การจดัหาโปรแกรม
ประยุกตค์อมพิวเตอร์ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ถือเป็นรายจ่ายหมวดค่าวสัด)ุ 

 ส่วนครุภณัฑ์ที่มรีาคาไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายประเภท “ค่าครุภณัฑ์ต่ ากว่าเกณฑ”์และให้บันทึก
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในบัญชีคุมทรัพย์สิน โดยไม่ต้องค านวณค่าเสื่อมราคาประจ าปีใบส าคัญคู่จ่าย 
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๘) มีการขอเบิกจา่ยเงินจากคลังเป็นจ านวนมาก แต่ไม่มีการจัดเก็บใบส าคัญคู่จา่ยซึ่งเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน หรือมี
ไม่ครบถ้วนตามรายการที่ขอเบิก ซึ่งการเบิกจ่ายเงินรายการใดที่ไมม่ีใบส าคัญคู่จ่ายไว้ให้ตรวจสอบหรอืมีไม่ครบถ้วน ซึ่งผู้เบิก
ต้องน าเงินส่งคืนคลังท้ังหมดและผูเ้กี่ยวข้องต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 

๙) การปฏิบตัิงานในระบบ GFMIS ตรวจพบการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน และการจดัซื้อจัดจ้าง โดยไมม่ีใบส าคัญหรือไม่
มีการจัดซื้อจัดจ้างจริง จนท. คนเดียวสามารถด าเนินการเองได้ในทุกข้ันตอน ทั้งการวางฎีกาขอเบิกการอนุมัตฎิีกา การอนุมตัิ
จ่ายออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(PO) จัดท าขอ้มูลหลักผู้ขายด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในระบบ e-gpดังนั้นหน่วยงานต้องปฏิบัติตามนัย
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯปี๒๕๕๑ เรื่อง การใช้งานในระบบ อย่างเคร่งครัด ดังนี ้

 ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผูท้ี่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายเป็นผูม้ีสิทธิ ถือบัตรก าหนดสิทธิการใช้(GFMIS 

smart card) รหัสผู้ใช้งาน (user name) และรหสัผ่าน(password) เพื่อใช้งานในระบบของหน่วยงานผู้เบิกท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ติดตั้งโปรแกรมส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานในระบบ และเช่ือมต่อโดยตรงกับเครือข่ายของระบบ หรือเป็นผู้มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งาน
และรหัสผ่านของหน่วยงานผู้เบิกที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ซึ่งปฏิบัติงานโดยใช้ช่องทางอื่นที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 ให้ผู้มีสิทธิถือบัตรดังกล่าวด าเนนิการขอเบิกเงินจากคลัง การอนุมตัิจ่ายเงินให้เจา้หนี้หรือผู้มสีิทธิรับเงินโดยการจ่าย
ตรง การน าเงินส่งคลัง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล และการเรยีกรายงานในระบบ๔ 

 ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกจดัท าค าสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ก าหนด บุคคลที่จะไดร้ับมอบหมาย 
ก าหนดหน้าท่ีความรับผดิชอบและก าหนดแนวทางการควบคมุ การปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้เบิก เพือ่เป็นหลักปฏิบตัิในการเข้า
ใช้งานในระบบส าหรับเจ้าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบและผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง 

4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในการด าเนินการเสริมสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนบัสนุนให้เกิด        

การปรับปรุงระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการท างานท่ีดี 
ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนผูร้ับบริการที่มตี่อองค์กร ดังน้ันการ
จัดท ามาตรการ กลไกปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบคุลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปูองกันผลประโยชนท์ับซ้อนการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถด าเนินการได้ดังต่อไปนี ้
๑. การแสวงหาผลประโยชน์ทับซอ้นในงานพัสดุ สามารถสรปุ ไดด้ังนี้ 

๑.๑. ขั้นตอนการประเมินความต้องการ เป็นขั้นตอนที่ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง ขอบเขตความต้องการใช้ และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การ
ล็อคสเปค,การประเมินราคาสูงกว่าความเป็นจริง ก าหนดขอบเขตหรือออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  ที่เอื้อประโยชน์ต่อ
ตัวเอง หรือภาคเอกชนทีมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
      ๑.๒. ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อ เป็นขั้นตอนพ้ืนฐานในการพิจารณาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการอนุมตัิโดยผู้มีอ านาจ เอกสารจัดซื้อ,ประกาศการประมลู ถูกต้อง
ตามระเบียบ โดยความเสีย่งท่ีอาจจะเกิดขึ้นในข้ันตอนน้ี ได้แก่ การก าหนดวิธีการที่จะจัดซื้อ เพื่อเอ้ือประโยชน์กับผู้ขาย/ผู้รับ
จ้าง    มีอคติ หรือเข้าข้างผู้ขาย/ผูร้ับจ้าง รายใดรายหนึ่ง ท าให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 
      ๑.๓. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประมูล เป็นขั้นตอนในการเปิดเผยรายละเอียด และคัดเลือก  ผู้ชนะการประมูล โดย
ความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ ให้กับ
ผู้เข้าร่วมประมูลรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ การเปิดเผยข้อมูลที่ล่าช้า ท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล 
รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหลังจากได้ผู้ชนะการประมูลแล้ว 
      ๑.๔. ขั้นตอนการด าเนินการตามสัญญา เป็นขั้นตอนที่ผู้ชนะการเสนอราคา หรือคู่สัญญาจะต้องด าเนินการส่งมอบสินค้า
หรือบริการตามที่ตกลงไว้ในสัญญา โดยโอกาสเสี่ยงในการทุจริตในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นไปตาม
คุณลักษณะเฉพาะ หรือการส่งมอบงานท่ีไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่ก าหนดไว้ตามสัญญา 
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๒. มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๒.๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน ที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบุคลากรภายใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
    ๒.๒. ห้ามมิให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ด าเนินงานหรือ
โครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงินและไม่เกี่ยวกับเงิน 
    ๒.๓. ห้ามมิให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ด ารงต าแหน่งท่ีท าหน้าที่ทับซ้อน 
    ๒.๔. ให้เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อพัสดุ ลงนามในแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจการจัดซื้อจัดจ้าง
ฯ 
๓. แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
    ๓.๑. ตรวจสอบช่ือ – สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ เช่น ญาติ พี่ น้อง 
เพื่อน คู่แข่ง ศัตรู 

๓.๒  ตรวจสอบสถานท่ีอยู่ สถานท่ีปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ 
บุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 

๓.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้เสียกับงาน/โครงการ ท้ังผลประโยชน์ส่วนตนเอง 
และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 
    ๓.๔ ตรวจสอบบุคลกรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น  
การรับสินบน การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญ หรืออ่ืนๆ 
          5. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

 การตัดสินใจว่าในระหว่างเดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ของหน่วยงานราชการควรจะเดินทางนอกเส้นทางหรือไม่ 
 ท่านควรตอบค าถาม ๒ ข้อ คือ 

๑. เราควรเดินทางนอกเส้นทางหรอืไม่ ถ้าเป็นการเดินทางนอกเส้นทางโดยไม่มีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสดุวสิัย เช่น ต้อง
พักรับประทานอาหารตามเวลา เกดิอาการเจ็บปุวย เกิดอุบัติเหตุ เขา้ห้องน้ าการจราจรตดิขัด เป็นต้น ให้ท่านเดินทางตาม
เส้นทางปกติเพื่อไปให้ทันเวลาที่ขอเดินทางไปราชการ 

๒. เราควรรายงานการเดินทางนอกเส้นทางหรือไม่ ท่านต้องรายงานการเดินทางออกนอกเส้นทางไม่ว่ากรณีใดๆ ทุก
ครั้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และใหอ้ยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาท่ีจะอนุญาตใหเ้จ้าหน้าท่ีเดินทางออกนอกเส้นทางได้ และเมื่อ
กลับเข้าสูเ่ส้นทางปกติใหร้ายงานผู้บังคับบัญชาทราบด้วย นอกจากนี้เมื่อใช้รถยนต์เสร็จแล้วต้องน ารถยนต์และกญุแจมาไว้
สถานท่ีเก็บตามเดมิ และต้องท าบันทึกการใช้รถยนต์ทุกครั้ง 

 

 ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย 

1. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัว น ารถราชการไปใช้ในธุระ
ส่วนตัว เป็นต้น 

2. การใช้อ านาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าท างาน 
3. การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบมาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่

จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล 
4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่

ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าท่ีรัฐน าเวลาราชการไปท างานส่วนตัว 
5. การน าบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์ แก่ผู้ให้สินบนหรือ

บุคคลอื่น 
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7. การเข้าท างานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์

ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยท างานเป็นผู้บริหารหน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม แล้วไปท างานในบริษัท ผู้
ให้บริการโทรศัพท์ 

8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย 
9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
10. การให้ของขวัญหรือของก านัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ท่ีมิชอบ 
11. การซื้อขายต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ท้ังที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ไดม้าซึ่งการเลื่อนระดับ ต าแหน่ง หรือ

ความดีความชอบพิเศษ 
12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
13. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝุายใดฝุายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม 
14. การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจดัการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามสี่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืผู้อื่น 
15. การใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทของ

ตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝุายจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาซื้ออุปกรณ์ส านักงานจากบริษัทของครอบครัว
ตนเอง  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


