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โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คานา
ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกกาลังประสบ
อยู่ ซึ่ ง นั บ วั น จะทวี ค วามรุ น แรงและสลั บ ซั บ ซ้ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น และกลายเป็ น ปั ญ หาที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นา
ประเทศชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งจากสถานการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่นดังกล่าว หาก
ข้ า ราชการและพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ขาดจิ ต ส านั ก ในหน้ า ที่ ที่ จ ะป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมของ
ประเทศชาติแล้ว ย่อมจะสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงสมควร
อย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องถือเป็นภารกิจหลักและเร่งด่วน ในการสร้างจิตสานักให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงดาเนินการจัดทาคู่มือเล่มนี้ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสังกัด โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ซึ่งในคู่มือดังกล่าว มีองค์ประกอบของ
เนื้อหาประกอบด้วยความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการปฏิบัติ งานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงหลักการ แนวคิด พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางประยุกต์
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับ ซ้อน เพื่อมิให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติชอบและยังสะท้อน
ปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์และผู้ที่สนใจศึกษา
แนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารและเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
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ส่วนที่ ๑
บทนา
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อนหรื อการขัดกันของผลประโยชน์ เป็ นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กร นับเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นสถานการณ์ที่บุคคลผู้ดารงตาแหน่งอันเป็นที่ไว้ว่าง
ใจได้ดาเนินการหรือมีส่วนร่วมในการแสดงหาประโยชน์โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้
อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในการะบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้
เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม
จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบัน
และสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ
ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่ วนรวม
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลัก ธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลัก ธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในการป้องกัน
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด ๒ ข้อ ๓(๓) ข้อ ๕(๑),(๒),
(๓),(๔) ข้อ ๖(๑),(๒),(๓) ข้อ ๗(๔),(๕) ข้อ ๘(๕) ข้อ ๙(๑) เป็นต้น
ความหมาย : สานักงาน ก.พ. ให้ความหมายไว้ว่า ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นสถานการณ์หรือการ
กระทาของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามา
เกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ ในตาแหน่งนั้น การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้น
โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิด
แต่อ ย่ างใด พฤติกรรมเหล่ านี้ เ ป็ น การกระทาความผิ ด ทางจริย ธรรมของเจ้าหน้า ที่ของรัฐ ที่ ต้องคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเอง
หรือพวกพ้อง
มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ ทับซ้อน เกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ ยนไป จากเดิมที่
นักการเมืองและนักธุรกิจเป็นบุ คคลคนละกลุ่มกัน กล่ าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพึ่งพิ งนักการเมืองเพื่อให้
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นักการเมืองช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้น มิได้รับการตอบสนองจาก
นักการเมืองทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจานวนมากแก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการ
เข้ามาเล่นการเมืองเองเพื่อให้ ตนเองสามารถเข้ามาเป็นผู้กาหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้
และที่สาคัญคือทาให้ข้าราชการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามคาสั่งผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง
๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ผลประโยชน์ขัดกัน
นิยามศัพท์และแนวคิดสาคัญ
๑. ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่
ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของ
เจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้ วย เช่น เพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คน
เหล้านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
๒. ผลประโยชน์ ส่ ว นตน มี ๒ ประเภท คื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ เงิ น (pecuniary) และที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกั บ เงิ น
(non-pecuniary)
๒.๑ ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการ
เพิ่มพูน ประโยชน์ห รือปกป้องการสู ญเสียของสิ่ งที่มีอยู่แล้ ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตาแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก
หน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่รูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือของที่
แสดงน้าใจไมตรีอื่นๆ
๒.๒ ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความลาเอียง/อคติ/เลือกที่รั ก
มักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้
๓. หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทางานให้ภาครัฐ คือ การให้ความสาคัญ
อันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอื่นๆ ที่ทางานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร
๔. ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจก
บุ ค คล และไม่ ใช่ ผ ลประโยชน์ ข องกลุ่ ม คน การระบุผ ลประโยชน์ ส าธารณะไม่ ใช่ เรื่ องง่า ย แต่ ในเบื้ องต้ น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารุให้ความสาคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย
- ทางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ความสาคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจากัดขอบเขตที่
ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทาหน้าที่
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- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลีกเลี่ยงการกระทา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทาให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใช้ตาแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อานาจหน้าที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตาแหน่ง ขณะที่ไปหาตาแหน่งงานใหม่
๕. ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภท คือ
๕.๑ ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่ างผลประโยชน์ส่วนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
๕.๒ ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี
แต่จริงๆอาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจนามาซึ่งผลเสียไม่
น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้ อนที่เกิดขั้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทาให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
๕.๓ ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับ
ซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต
๖. หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี
๒ ประเภท
๖.๑ ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วยปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั้งเกิดความผิดพลาดหรือ
ผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี
ปัญหาได้โ ดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในหน่ วยงานที่มีกาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทางาน
บางอย่างที่คนอื่นๆ ทาไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมา
เกี่ยวข้อง
๖.๒ ประเภทที่ส อง เกิดจากการที่เจ้า หน้าที่มีบทบาทหน้าที่ มากกว่าหนึ่งบทบาทและการท า
บทบาทหน้ าที่ในหน่ วยงานหนึ่งนั้น ทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทา
บทบาทหน้าที่ให้แก่ อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสีย คือ ถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความ
ลาเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการ
จัดการแบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็
สามารถนามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้
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ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
คาว่า Conflict of Interests มีการใช้คาในภาษาไทยไว้หลายคา เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน”
“ผลประโยชน์ ขั ดกั น ” “ผลประโยชน์ ขัด แย้ง ” หรือ “ความขัด แย้ งกัน ระหว่า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม) ถ้อยคาเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการ
กระทาที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
สาธารณะที่ มีผ ลต่ อการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของเจ้า หน้ าที่ ข องรัฐ กล่ า วคื อเป็น สถานการณ์ ที่เ จ้า หน้ าที่ ของรั ฐ มี
ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิ พลตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว
โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จากัดว่าจะอยู่เฉพาะในรูปของตัวเงิน
หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน
ความขัดแย้งระหว่างกัน

ผลประโยชน์
ส่วนตน

ผลประโยชน์
ส่วนรวม

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of interests) คือ สถานการณ์ที่
บุ คคลผู้ ดารงต าแหน่ งอัน เป็ น ที่ ไว้ว างใจ (เช่น ทนายความ นั กการเมือ ง ผู้ บริ ห าร หรือ ผู้ อ านวยการของ
บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ
(professional interests) อันส่งผลให้เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง/ไม่ลาเอียง
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้นว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงาน
ตามตาแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด
ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง คือ
๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ผลประโยชน์ขัดกัน
ความขัด แย้ง (Conflict) สถานการณ์ที่ขั ดกัน ไม่ ล งรอยเป็นเหตุ การณ์อัน เกิด ขึ้น เมื่อ บุคคลไม่
สามารถตัดสิ นกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด
แนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์
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ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interest) ผลตอบแทนที่บุคคลได้รั บโดยเห็ นว่ามีคุณค่าที่จ ะ
สนองตอบความต้องการของตนเองหรื อ ของกลุ่ มที่ต นเองเกี่ยวข้อ ง ผลประโยชน์ เป็น สิ่ งจู งใจให้ คนเรามี
พฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการทั้งหลาย
๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน (Pecuniary) ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยัง
เกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตาแหน่งในบริษัทที่รับ
งานจากหน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่รูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ
หรือของที่แสดงน้าใจไมตรีอื่นๆ
๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (Non-pecuniary) เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว
หรือกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความลาเอียง/
อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุข
แก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม
ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภท คือ
๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี
แต่จริงๆอาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจนามาซึ่งผลเสียไม่
น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขั้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทาให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อน
กับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน
(Competing Interests) มี ๒ ประเภท คือ
ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ
เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วยปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่
ทั้งสองออกจากกันได้อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั้งเกิดความผิดพลาดหรื อผิดกฎหมาย
ปกติห น่ ว ยงานมัก มีก ลไกป้ องกัน ปั ญหานี้ โ ดยแยกแยะบทบาทหน้ าที่ ต่ างๆ ให้ ชัด เจน แต่ ก็ยั งมี ปัญ หาได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทางานบางอย่างที่คน
อื่นๆ ทาไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
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ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาทและการทาบทบาทหน้าที่
ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทาบทบาทหน้าที่ให้แก่
อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสี ย คือ ถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง/อคติต่อคน
บางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบเดียวกัน
นั่นคือ การตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนามาจั ดการกับ
หน้าที่ทับซ้อนได้
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น ๗ รูปแบบ ได้แก่
๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือ การรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่ น หน่วยงานราชการรับ
เงินบริจาคสร้างสานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณของรัฐ
เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน
๒. การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ทาให้หน่วยงาน
ทาสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของตนเองในการ
จัดสร้างสานักงาน
๓. การท างานหลั ก จากออกจากต าแหน่ ง สาธารณะหรื อ หลั ง เกษี ย ณ (Post-employment)
หมายถึง การที่บุคลากรออกจากหน่ายงานของรัฐ และไปทางานในบริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ
ที่ตนเองเคยมีอานาจควบคุม กากับ ดูแล
๔. การทางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้ง
บริษัทดาเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรืองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา
โครงการ โดยอาศัยตาแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการ
พิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ Conflict of Interests
๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดารงตาแหน่งสาธารณะ
ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหน ก็รีบไป
ซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทาโครงการรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกาไรและขาย
ให้กับรัฐในราคาที่สูงขึ้น
๖. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s
property for private advantage) เช่น การนาเครื่องใช้สานักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนารถยนต์ใน
ราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว
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๗. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น
การที่รั ฐมนตรี อนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่ห รือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง
จากรูปแบบประเภทต่างๆ ของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม จะ
เห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้า
ข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้น กลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการทางานของบุคคล
สาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทาผิด
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ส่วนที่ ๒
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผู้บังคับบัญชาจะต้องควบคุมเอใจใส่เป็นพิเศษ โดยให้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่อง
ดังต่อไปนี้
๑. การเตรียมตัวก่อนแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ผู้บังคับบัญชาจะต้องสารวจตรวจสอบสถานะของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งว่า
บุคคลดังกล่าวเป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบกิจการส่วนตัวในลักษณะที่เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แล้วจะเข้าข่ายเป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ เช่น การเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับ
หน่วยงานของรัฐ การเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
การเป็นผู้รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว การเข้าไปมีส่วนได้
เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด
หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
- นอกจากจะสารวจตรวจสอบสถานะของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแล้วยัง ต้อง
สารวจตรวจสอบคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้นด้วย ว่าได้มีการดาเนินกิจการใดๆ อันเป็น
การทาแทนบุคคลนั้นในขณะที่บุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งด้วย
๒. การปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินการที่เป็นผลประโยชน์ของ
รัฐ จะต้องคอยตรวจสอบตนเองว่าอยู่ในสถานะที่เป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ หากรู้ว่าจนเองเข้าข่าย
เป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนแม้แต่เพียงเล็กน้อย จะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเหนือ
ขึ้นไปเพื่อพิจารณา
คู่สมรสหรือเครือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเอกชน ซึ่งโดยสภาพ
ของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือ
กระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
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๓. การดาเนินกิจการหลังจากพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๐ ได้กาหนด
ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
โดยห้ามดาเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในตาแหน่งนั้นๆ แล้ว ทั้งนี้ การห้ามดังกล่าวได้ห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นด้วย
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการให้หรือการรับของขวัญหรือผลประโยชน์
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาซึ่งมีดังนี้ (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก
ญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น
ซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุ คคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท (๓) รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
(๒) ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับ
โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็ถือว่าของขวัญนั้นๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่าจะมีราคาเท่าใด
(๓) ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้องรายงาน
หรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
(๔) ของขวัญหรื อผลประโยชน์ ใดๆ เมื่อเทียบกั บราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้
(๕) ถ้ า ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน์ ที่ มี ค่ า ทางการตลาดระหว่ า ง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท และ
เจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
(๖) ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน
ขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานขณะดารงตาแหน่งเดิม
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น
(๗) ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่าของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน กลุ่ม
เดียวกัน หรือผู้ ให้มีความสัมพัน ธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
(๘) ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ รับบริการแม้จะต่างคนต่าง
กลุ่ม เพื่อเป็น การขอบคุณในการให้ บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้ วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
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(๙) ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับการเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชน
และองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่าเสมอบ่อยครั้ง อาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน
ก่อให้เกิดอคติในการให้ บริ การของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออาจก่อให้ เกิดความรู้สึกชอบ และ
คาดหวังว่าจะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
(๑๐) เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ
ดังนั้นในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่านควรพิจารณาตอบคาถาม ๓ ข้อนี้ เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ คือ
๑. เราควรรับหรือไม่ : ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่
สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนมธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมที่จะรับอย่างยิ่ง ดังนี้
๑.๑ ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ หรือการรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ เช่น หุ้น พันธบัตร หรือ ล็อตเตอรี่ ฯลฯ ล้วนเข้าข่ายการรับสินบน และเป็นการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนทั้งสิน
๑.๒ หากได้รับการเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ ให้
พิจารณาว่า ทาไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวให้เราและการเสนอของดังกล่าวนั้นมีผลต่อการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ หรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐ ที่อยู่บนพื้นฐานว่า การ
กระทาและการตัดสินใจใดๆ จะต้องกระทาด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ
และปกป้ อ งผลประโยชน์ ข องสั ง คมไทยโดยรวม ดั ง นั้ น องค์ ก รหรื อ บุ ค คลใดๆ ไม่ ค วรใช้ ข องขวั ญ หรื อ
ผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์ก รหรือบุคคลอื่น ทา
ให้สั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐ และทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
๒. เราควรรายงานการรับหรือไม่ : ท่านควรมีแนวทางพิจารณา ดังนี้
๒.๑ ของขวั ญ ทั้ ง หมดที่ มี ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ ห รื อ วั ฒ นธรรม เช่ น งานศิ ล ปะ พระพุ ท ธรู ป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็ถือว่าของขวัญนั้นๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่าจะมีราคาเท่าใด
๒.๒ ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้อง
รายงาน หรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
๒.๓ ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้
๒.๔ ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท และ
เจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
๒.๕ ถ้า ของขวัญหรื อผลประโยชน์มีค่า ทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้
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ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานขณะดารง
ตาแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น
๒.๖ ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่าของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน
กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
๒.๗ ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับบริการแม้จะต่างคนต่าง
กลุ่ม เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อ รวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
๒.๘ ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับการเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รั บบริการ (ประชาชน
และองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่าเสมอบ่อยครั้ง อาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน
ก่อให้เกิดอคติในการให้ บริ การของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออาจก่อให้ เกิดความรู้สึกชอบ และ
คาดหวังว่าจะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
๒.๙ เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ
๓. เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
๓.๑ ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นมีค่า ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๓.๒ หากมีราคาทางการตลาด ระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสิน
ว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่
๓.๓ หากราคา มากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการ
พิจารณาตัดสินว่า จะใช้ประโยชน์อย่างไร
ประเด็น
เจตนารมณ์
กฎ ระเบียบ
ความเปิดเผย
คุณค่า
หลักจริยธรรม
อัตลักษณ์
เวลาและโอกาส

เกณฑ์ประกอบการตัดสินใจ
การตัดสินใจ
อะไรเป็นเจตนารมณ์ของการให้ของรางวัลหรือผลประโยชน์
มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของรางวัล และ/หรือ ประโยชน์
มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด
ของขวัญและ/หรือผลประโยชน์มีราคาเท่าใด
มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่ มีอะไรบ้าง
ผู้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร
เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร
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กรณีต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เอื้อต่อการทาธุรกิจกับตัวเอง
คาแนะนา : ท่านควรดาเนินการดังนี้
ปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญ ยึดมั่นความถูกต้องดีงามและชอบธรรมปฏิบัติงานโดยไม่ยอมโอน
อ่อนผ่อนตามอิทธิพลหรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับบริษัทรายใดรายหนึ่งแต่ให้ยึดการดาเนินการตามขั้นตอน
ของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของกระบวนการอย่างรอบคอบและเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทา
ใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายการใช้อานาจหน้าที่ในตาแหน่งหาประโยชน์ให้กับธุรกิจของครอบครัวหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็น
การใช้อานาจที่ไม่สุจริตหรือเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
การสร้างจิตสานึก
ผู้บังคับบัญชาจะต้องสร้างจิตสานึกให้เกิ ดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ตระหนักถึงบุญคุณของแผ่นดิน
และต้องกากับดูแลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร
(Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) นั้นเป็นเครื่องมือในการสร้างคนให้มีศักดิ์ศรี มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
มีจิตมุ่งบริการ มีความมุ่งมั่นในการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อส่วนรวม
ธรรมาภิบาล จะมีคาว่า integrity ค่านิยมของข้าราชการ I am ready ซึ่งแยกได้เป็นดังนี้
I = Integrity มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม)
A = Activeness ขยันตั้งใจทางาน (บริการ/แก้ปัญหา ปชซ.)
M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
R = Relevance รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม
E = Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล)
A = Accountability รับผิดชอบต่อผลงาน ประชาชน
D = Democracy มีใจ/การกระทาเป็น ประชาธิปไตร (มีส่วนร่วม โปร่งใส)
Y = Yield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ผลของการฝ่าฝืน
การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายการมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรมที่ฝุาฝืนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการย่อมส่งผลให้ถูก
ลงโทษทางวินัย เช่น ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน จนกระทั่งถึงขั้นปลอดออกหรือไล่ออก ขึ้นอยู่กับความ
ร้ายแรงของการฝุาฝืน หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย
ประการสาคัญจะต้อง
1. ไม่ทุจริต คือ
ตัวเราไม่ทาทุจริต ไม่ทาให้เกิดความผิดพลาด มีจิตใจที่สุจริตเป็นที่ตั้ง
2. อย่าให้ผู้อื่นสงสัยว่าทุจริต คือ
ต้องทารายงานอย่างรอบคอบ โปร่งใส ไม่มีเงื่อนงา ต้องมีพยานหลักฐาน
เพื่อยืนยันในการทางานทุกครั้ง
3. อย่าให้คนอื่นทุจริต คือ
ต้องปูองกันมิให้ผู้เกี่ยวข้องกับเรากระทาการทุจริต
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ส่วนที่ 3
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ลา
กฎหมาย
ผูถ้ กู
ดับ
บังคับใช้
1. พระราชบัญญั ติ ประกอบรั ฐ ธรรมนูญว่า ด้ วยการป้องกั น
และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 3)
มาตรา 123/2 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่
ต่า งประเทศ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ การระหว่ า งประเทศ ของรัฐ
เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสาหรับ
ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทาการหรือไม่กระทาการ
อย่างใดในตาแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจาคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือ ประหารชีวิต
มาตรา 123/3 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่
ต่ า งประเทศหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก ารระหว่ า งประเทศ ของรัฐ
กระทาการหรือไม่กระทาการอย่าง ใดในตาแหน่ง โดยเห็นแก่
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เ รียก รับ หรือยอมจะ
รับ ไว้ก่อนที่ตนได้รั บแต่งตั้งในตาแหน่งนั้น ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจาคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา 123/4 ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนใน
การที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ โดย
วิ ธี อั น ทุ จ ริ ต หรื อ ผิ ด กฎหมายหรื อ โดยอิ ท ธิ พ ลของตน ให้
กระทาการหรื อไม่กระทาการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็น
โทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ห้าปีหรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

บุคคล
ทั่วไป

บทลงโทษ

ระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี
ถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอด
ชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่ง
แสนบาทถึงสี่แสนบาท
หรือประหารชีวิต

ระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี
ถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอด
ชี วิ ต และปรั บ ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง
แสนบาทถึงสี่แสนบาท

ระวางโทษจาคุกไม่เกินห้า
ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
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กฎหมาย

ผูถ้ กู
บทลงโทษ
บังคับใช้
มาตรา 123/5 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ บุคคล ระวางโทษจาคุกไม่เกินห้า
ประโยชน์ อื่ น ใดแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ทั่วไป ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อ
บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
จูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิ
ชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทาไปเพื่อประโยชน์ของนิติ
บุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายใน
ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ปู อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารกระท าความผิ ด นั้ น นิ ติ
บุ ค คลนั้ น มี ค วามผิ ด ตามมาตรานี้ และต้ อ งและวางโทษ
ปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
หรือประโยชน์ที่ได้รับ
บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ นิ ติ บุ ค คลตามวรรคสอง ให้
หมายความถึงลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่ง
กระทาการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีอานาจ
หน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม

2. พระราชบัญญั ติ ประกอบรั ฐ ธรรมนูญว่า ด้ วยการป้องกั น
และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2)
มาตรา 100 ห้ามมิให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ผู้ ใดดาเนินกิจการ
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียใน
สัญญาที่ทากับ หน่ วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล
ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้าง
หุ้นส่วนหรือบริ ษัทที่เข้าเป็น คู่สัญญากับหน่ว ยงานของรัฐ ที่
เจ้าหน้าที่ของรั ฐผู้นั้น ปฏิบั ติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ ซึ่ ง มี อ านาจก ากั บ ดู แ ล ควบคุ ม ตรวจสอบหรื อ
ดาเนินคดี
(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทาน
จากรั ฐ หน่ ว ยราชการ หน่ว ยงานของรัฐ รัฐวิส าหกิจ หรือ
ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ เข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญากั บ รั ฐ หน่ ว ย
ราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ราชการส่ ว น

เจ้าหน้า
ของรัฐที่
คณะกรร
รมการ
ป.ป.ช.
ประกาศ
กาหนด
ตาแหน่ง
(ปัจจุบัน
กาหนด
ตาแหน่ง
นายกรัฐ
มนตรี)
การ
กระทา

เป็นความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้ า ที่ จ าคุ ก ไม่ เ กิ น สามปี
หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น หกหมื่ น
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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ลา
ดับ

กฎหมาย
ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็น การผู กขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อเป็ น หุ้ นส่ว นหรือผู้ ถือหุ้ นในห้ าง
หุ้ น ส่ ว นหรื อ บริ ษั ท ที่ รั บ สั ม ปทานหรื อ เข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญาใน
ลักษณะดังกล่าว
(4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่
ปรึกษา ตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่
ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงาน
ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ ผลประโยชน์
ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม
หรือประโยชน์ทางราชการ หรื อกระทบต่อความมีอิส ระใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้
ดาเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช.กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่
สมรสของเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ ตามวรรคสอง โดยให้ ถือว่าการ
ดาเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดาเนินกิจการของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผูถ้ กู
บังคับใช้
ของคู่
สมรสให้
ถือว่าเป็น
การ
กระทา
ของ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ

บทลงโทษ

เจ้าหน้าที่ เป็นความผิดฐานทุจริตต่อ
มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์ สินหรือ ของรัฐ
หน้ า ที่ จ าคุ ก ไม่ เ กิ น สามปี
ประโยชน์ อื่ น ใดจากบุ ค คลนอกเหนื อ จากทรั พ ย์ สิ น หรื อ
หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น หกหมื่ น
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับที่ออก
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
โดย อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์
และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับ
ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดของผู้ ซึ่ ง พ้ น จากการเป็ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
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กฎหมาย
ดับ
3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อ 3 ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและ
ยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยอย่างน้อย
ต้องวางตน ดังนี้
(3) ต้องรายงานการดารงตาแหน่งทั้งที่ได้รับ
ค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วน
ราชการ รั ฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นของรัฐ และกิจการที่รัฐคือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้า
ส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดารง
ตาแหน่งนั้นๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจทาให้
การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย
ข้อ 5 ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออก
จากต าแหน่ ง หน้ า ที่ แ ละยึ ด ถื อ ประโยชน์ ส่ ว นรวมของ
ประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้อง
วางตน ดังนี้
(1) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีอยู่ต่อ
บุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้
มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็น
โทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น
เป็นเพราะชอบหรือชัง
(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน
บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความสะดวกของทางราชการ
ไปเพื่อประโยชน์ ส่ ว นตัว ของตนเองหรื อผู้ อื่น เว้นแต่ได้รั บ
อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(3) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง
หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบ
แคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ทนความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้
ข้ า ราชการนั้ น ยุ ติ ก ารกระท าดั ง กล่ า วไว้ ก่ อ น แล้ ว แจ้ ง ให้
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ และคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็น
ประกานใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบใน
หน่ ว ยงานโดยตรงหรื อ หน้ า ที่ อื่ น ในราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ

ผูถ้ กู
บังคับใช้
ข้าราชกา
รพลเรือน
สามัญ
พนักงาน
ราชการ
และ
ลูกจ้างใน
สังกัด
ราชการ
พลเรือน
ข้าราชกา
รพลเรือน
สามัญ
พนักงาน
ราชการ
และ
ลูกจ้างใน
สังกัด
ราชการ
พลเรือน

บทลงโทษ
ผิดวินัยและถอดถอนออก
จากตาแหน่ง กรณีผู้ดารง
ต าแหน่ ง ระดั บ สู ง และ
นั ก การเมื อ งระดั บ ชาติ
กระทาผิดจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง

ผิดวินัยและถอดถอนออก
จากตาแหน่ง กรณีผู้ดารง
ต าแหน่ ง ระดั บ สู ง และ
นั ก การเมื อ งระดั บ ชาติ
กระทาผิดจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง
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ผูถ้ กู
บังคับใช้

บทลงโทษ

ข้าราชกา
รพลเรือน
สามัญ
พนักงาน
ราชการ
และ
ลูกจ้างใน
สังกัด
ราชการ
พลเรือน

ผิดวินัยและถอดถอนออก
จากตาแหน่ง กรณี ผู้ดารง
ต าแหน่ ง ระดั บ สู ง และ
นั ก การเมื อ งระดั บ ชาติ
กระทาผิดจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง

ข้าราชกา
รพลเรือน
สามัญ
พนักงาน
ราชการ
และ
ลูกจ้างใน
สังกัด
ราชการ
พลเรือน
ข้าราชกา

ผิดวินัยและถอดถอนออก
จากตาแหน่ง กรณีผู้ดารง
ต าแหน่ ง ระดั บ สู ง และ
นั ก การเมื อ งระดั บ ชาติ
กระทาผิดจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง

องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้ง
ระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับ
ประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจาเป็น ต้องวินิจฉัยหรือชี้
ขาดต้องยึดประโยชน์ชอบทางราชการและประโยชน์ส่วนรวม
เป็นสาคัญ
ข้อ 6 ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงประโยชน์ ที่ มิ ช อบโดยอาศั ย ต าแหน่ ง หน้ า ที่ และไม่
กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้
ผู้อื่นเรีย ก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติ
ของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่
ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็
ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตาม
ประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(2) ไม่ใช้ตาแหน่ง หรือกระทาการที่เป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะเป็นอคติ
(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การ
ดาเนิ นการ หรื อการกระทานิติกรรมหรือสั ญญา ซึ่งตนเอง
หรื อ บุ ค คลอื่ น จะได้ ป ระโยชน์ อั น มิ ค วรได้ โ ดยชอบด้ ว ย
กฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ 7 ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา โดยอย่างน้อย
ต้องวางตน ดังนี้
(4) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนาให้ใช้
ช่อ งว่ า งของกฎหมายที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของตนเพื่ อ
ประโยชน์ ข องตนเองหรื อ ผู้ อื่ น และต้ อ งเร่ ง แก้ ไ ขช่ อ งว่ า ง
ดังกล่าวโดยเร็ว
(5) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือ
ครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอัน
เป็ น การเลี่ ย งกฎหมาย หรื อ ใช้ ชื่ อ บุ ค คลอื่ น ถื อ ครองสิ่ ง
ดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน
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ผูถ้ กู
บังคับใช้
ข้อ 8 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รพลเรือน
เที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน สามัญ
โดยมีอัธ ยาศัย ที่ดีและไม่เลื อกปฏิบัติโ ดยไม่เป็นธรรม โดย พนักงาน
อย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
ราชการ
(5) ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี
และ
น้ อ ง พรรคพวก เพื่ อ นฝู ง หรื อ ผู้ มี บุ ญ คุ ณ และต้ อ งปฏิ บั ติ ลูกจ้างใน
หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
สังกัด
ราชการ
พลเรือน
ข้อ 9 ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว
ไม่ถ่ว งเวลาให้ เนิ่ น ช้าและใช้ข้อมูล ข่าวสารที่ได้มาจากการ
ด าเนิ น งานเพื่ อ การในหน้ า ที่ และให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1)ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดาเนินงานไป
เพื่อการอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ
เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น

ข้าราชกา
รพลเรือน
สามัญ
พนักงาน
ราชการ
และ
ลูกจ้างใน
สังกัด
ราชการ
พลเรือน

บทลงโทษ
ผิดวินัยและถอดถอนออก
จากตาแหน่ง กรณีผู้ดารง
ตาแหน่งระดับสูงและ
นักการเมืองระดับชาติ
กระทาผิดจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง
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ส่วนที่ 4
ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ในบทนี้จะกล่าวถึงประโยชน์ส่วนบุคคล
ประโยชน์ส่วนรวม และขอบเขตของการกระทาที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม ดังนี้
ประโยชน์ส่วนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะ
เอกชนได้ทากิจกรรมหรือได้การกระทาต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพื่อนหรือของกลุ่มใน
สังคม ที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน เพื่อหาประโยชน์ ในทาง
การเงินหรือในทางทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์สาธารณะ หมายถึง การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ (ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้
กระทาการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการดาเนินการในอีกส่วนหนึ่ง ที่แยกออกมาจากการ
ดาเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระทาการใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมี
เปูาหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาผลปะโยชน์ส่วนรวม
การขัดกับระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง
การที่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ได้ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในรูปแบบต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้ และ
ยังได้เข้าไปพิจารณาดาเนินการ ในกิจการสาธารณะที่เป็นการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ในกิจการของรัฐเพื่อ
ประโยชน์ของรัฐ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ พิจารณาได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ าไปแอบแฝงหรือได้นาประโยชน์
ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการดาเนินการใดๆ ตามอานาจ
หน้าที่ของการดาเนินงานที่เป็นกิจการส่วนรวมของรัฐ
รูปแบบของการกระทาที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
1. การนาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราว ในกิจการที่เป็นของส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและทาให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์
2. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับของขวัญฯ และผลจากการ
รับทรัพย์สินนั้น ได้ส่งผลหรื อมีผลต่อการตัดสินใจในการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การปฏิบัติหน้าที่
3. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้ข้อมูลภายในของรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสาคัญต่อการกาหนดนโยบาย
หรือการสั่งการตามกฎหมายหรือตามอานาจหน้าที่และได้ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ สาหรับตนเอง ครอบครัว
บริเวณ ญาติหรือพวกพ้อง และจะส่งผลกระทบทาให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพหรืออาจจะส่งผล
ให้การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐการเอื้อประโยชน์หรือทาให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
4. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทางานพิเศษต่างๆ โดยใช้เวลาในระหว่างที่จะต้องปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ให้กับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
5. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามาทาธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะที่เข้ามามีส่วนได้เสียใน
สัญญาต่างๆ ที่ได้ทาไว้กับหน่วยงานของรัฐ
6. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทางานในภาคเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอานาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่รัฐนั้น ในภายหลังอันเป็นเวลาต่อเนื่องเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว
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7. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้กาหนดโครงการสาธารณะและได้นาโครงการฯ นั้น ไปลงในพื้นที่ของตน
เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้อง
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
1. การที่เจ้าหน้าที่รัฐออกนโยบาย หรือตรากฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ พวกพ้องแม้ว่า
ประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ทางด้านการเงินหรือไม่ก็ตาม
2. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐดารงตาแหน่งหรือทาหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดภาวะผลประโยชน์
ทับซ้อน
3. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับเงิน สิ่งของ หรือบริการ ซึ่งอาจส่งผลเป็นการตอบแทนแก่ผู้ให้ในอนาคต
4. การที่เจ้าหน้าที่รัฐทางานให้กับบริษัทเอกชนหรือมีตาแหน่งอยู่ในบริษัทเอกชน ซึ่งการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทเอกชนนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายที่ออกโดยเจ้าหน้าที่รัฐ หรือองค์กรของเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าว
5. การเจ้าหน้าที่รัฐประกอบอาชีพอื่นพร้อมกับการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดกันของ
ผลประโยชน์ได้
การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจเอนเอียงเอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้
1. เจ้าหน้าที่รับไม้กอล์ฟจากบริษัทเอกชน เพราะได้ช่วยเหลือให้บริษัทเอกชนได้รับสัมปทาน
2. เจ้าหน้าที่รับของขวัญจากผู้บริหารบริษัทเอกชน จึงช่วยเหลือลูกของผู้บริหารบริษัทให้ได้เลื่อน
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
3. เจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินทับที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ปุาที่เขา
ให้แก่บริษัทของนักการเมือง และได้รับพระผงเครื่องสุพรรณเป็นผลประโยชน์ตอบแทน
4. เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือให้บริษัทเอกชนเข้าทาสัญญากับหน่วยงานและได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็น
ทีวีสี 40 นิ้ว
การทาธุรกิจกับตัวเอง หรือการหาผลประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่เพื่อตนเองและพวกพ้อง
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อานาจหน้าที่ทาให้บริษัทของตนเองหรือบริษัทของครอบครัวได้งานรับเหมาจาก
หน่วยงานของรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทางาน
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐฝุายจัดซื้อจัดจ้างทาสัญญาให้หน่วยงานของรัฐที่ตนทางานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 200 เครื่อง จากบริษัทของครอบครัวตนเอง
3. การจัดจ้างบริษัทของภรรยา ซึ่งดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้เป็นผู้ซ่อมบารุงระบบ
คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของรัฐที่ตนทางาน
4. อธิบดีใช้อานาจให้หน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดซื้อที่ดินของครอบครัวหรือพวกพ้องในการสร้าง
สานักงานแห่งใหม่
การทางานหลังเกษียณ
1. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปทางานในบริษัท
ผลิตหรือขายยา
2. ผู้บริหารด้านโทรคมนาคม ภายหลังออกจากงานไปทางานเป็นผู้บริหารบริษัทธุรกิจสื่อสาร
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปลดเกษียณแล้ว ใช้อิทธิพลที่เคยดารงตาแหน่งเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่
ตนเคยติดต่อ โดยอ้างว่าจะทาให้การติดต่อประสานงานราบรื่น
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การทางานพิเศษ
1. ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ทาบัญชีให้กับบริษัทที่ถูกตรวจสอบ
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตาแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้
บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างมีความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง
3. ข้าราชการครู สอนไม่เต็มเวลาราชการ เพื่อต้องการให้นักเรียนไปเรียนพิเศษกับคนนอกเวลา
ราชการ
การรู้ข้อมูลภายใน
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพี่น้องไปซื้อที่ดินบริเวณ
โครงการดังกล่าว เพื่อขายให้แก่ราชการในราคาสูงขึ้น
2. เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมทราบมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม
แล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล
การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
1. การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพิ่มงบประมาณ เพื่อทาโครงการตัดถนน สร้างสะพานลงในจังหวัด
โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเอง
2. การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการลงในพื้นที่หรือในบ้านเกิดตนเอง
3. การใช้งบสาธารณะในการหาเสียง
รูปแบบพฤติกรรมประโยชน์ทับซ้อน
1. การหาประโยชน์ให้ตนเอง
2. การรับผลประโยชน์จากการดารงตาแหน่งหน้าที่
3. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
4. การใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
5. การรับงานนอกแล้วส่งผลต่อความเสียหายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
6. การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งและเอื้อประโยชน์ให้บริษัท
7. การให้ของขวัญ ของกานัล เพื่อหวังความก้าวหน้า
8. การช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานของรัฐ
9. การซื้อขายตาแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้เลื่อน
ระดับหรือตาแหน่ง หรือความดีความชอบ
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บทที่ 5
การบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ถ้าไม่มีการบริหารเพื่อปูองกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะ
ละเลยประโยชน์สาธารณะและให้ความสาคัญกับประโยชน์ส่วนตน หรือของคนบางกลุ่มแทน ซึ่งจะมี ผลต่อการ
ปฏิบัติงานและอาจนาไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ มีชิวิตส่วนตน มีบางครั้ง ที่
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการทาหน้าที่ แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอย่าง
โปร่งใสและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องหลัก
หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบมิฉะนั้นจะบั่น
ทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อน
ขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครั ฐ ทาให้มี
ความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับ มากขึ้น หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการทางาน
และต้องพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานต้องขจัดความ
เข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉ ะนั้นคนก็จะพยายามปกปิด จนทาให้เกิดความ
เสียหายแก่หน่วยงานของรั ฐและส่ว นรวม เมื่อเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นปัจจัยที่เข้ามามีอิทธิพลในการ
ทางานหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นาไปสู่การใช้อานาจหน้าที่ในทางมิชอบ หรือ
แม้แต่การทุจริตคอร์รัปชั่ น หรือ ฉ้อราษฎร์บังหลวง ดังนั้ น การจัดให้มีแนวทางการบริหารเพื่อปูองกันเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานของรัฐ ในด้านต่างๆ เช่น
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความลาเอียงได้ง่าย
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล
- ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
หลักสาคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1. ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมีความสาคัญอันดับต้น
2. ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค
ภายใต้กฎหมายและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม)
3. ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะและ
ให้ความสาคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือ ของคนบางกลุ่มแทนซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานและอาจนาไปสู่การ
ประพฤติมิชอบในที่สุด
4. ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็มีชีวิตส่วนตนมีบางครั้งที่
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการทาหน้าที่แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี
5. หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบมิฉะนั้นจะบั่น
ทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
6. ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนรวมถึงระหว่างภาครัฐทาให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับมากขึ้น
7. หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการทางานและต้องพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน
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8. หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเองมิฉะนั้นคนที่จะ
พยายามปกปิด
9. ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นสิ่งผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการทางานหรือการตัดสินใจกรณีนี้เรียกว่ามี
การใช้หน้าที่ในทางมิชอบหรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง
หลักการสาหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
หลักการสาหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมี 4 ประการคือ
1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การทาเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักเจ้าหน้าที่
ต้องตัดสินใจและให้คาแนะนาภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต้องทางานในขอบเขตหน้าที่พิจารณา
ความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติ
ต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีคติลาเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูล
ฯลฯ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการ
แสวงหาเปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่างๆ เช่น
จดทะเบี ย นผลประโยชน์ โ ยกย้ ายเจ้ าหน้า ที่จากต าแหน่ งที่ เกี่ย วข้ องกับ ผลประโยชน์ ทับ ซ้อนการเปิด เผย
ผลประโยชน์ ส่ ว นตนหรื อความสั มพัน ธ์ ที่อาจมีผ ลต่อ การปฏิบัติห น้ าที่ถือเป็นขั้ นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนการ ใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้าจะทาให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่น
แก่ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ไขปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กรการ
จั ดการต้อ งอาศัย ข้อ มูล น าเข้ าจากทุกระดับในองค์กรฝุ ายบริห ารต้ องรับผิ ดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบายและเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบ ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้ อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทาได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งต้องอาศัย
วิธีการดังนี้
4.1 ให้ข้อแนะนาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทางาน
4.2 ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจใน
การเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการทางาน
4.3 ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผย เพื่อมิให้มีผู้นาไปใช้ในทางที่ผิด
4.4 ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้
4.5 มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกาหนดทางจริยธรรม
4.6 กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
4.7 กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
4.8 วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทาให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่
จะต้องทาตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
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บทที่ ๖
แนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖3
จากการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน สรุปความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดได้ดังนี้
๑. การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
๒. การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต
๓. การเบิกค่าตอบแทนเป็นสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ
เพื่อเป็นการปูองกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงาน จึงได้ทามาตรฐานการจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการ ปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการปฏิบัติงาน
๑. การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑. ให้ความรู้เรื่องระเบียบกฎข้อบังคับในการปฏิบัติงาน แก่
บุคลากรทุกคน
๒. ควบคุม กากับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
3. แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงระเบียบการลา ทั้งลากิจ ลา
พักผ่ อน ลาปุวย ลาคลอด และลาบวช ฯลฯ และ จัดส่ ง
ใบลาก่อนล่วงหน้าตามระเบียบ แต่หากกรณีลา กิจฉุกเฉิน
สามารถลาได้ ณ วันดังกล่าวที่แจ้ง
๕. จัดส่งคู่มือระเบียบการลา ให้แก่ บุคลากร
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ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการปฏิบัติงาน
๒. การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไป
เป็นของตนเองโดยทุจริต

๓. การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑. ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลให้ บุ ค ลากร ปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต อย่ า ง
เคร่งครัด
๒. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบพั ส ดุ และ
เจ้าหน้าที่ส่งรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ ทุกไตรมาส
๓. มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบบริหารการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ (EGP) ในกรณีที่งบประมาณเกิน ๕,๐๐๐
บาททุกครั้ง
๔. มีการบันทึกลงตรวจรับพัสดุ เข้าบัญชีทุกครั้ง ตาม
ระเบียบพัสดุ และมีการปรับปรุงระบบการเบิก -จ่าย
พัสดุ
๕. มีการบันทึกข้อมูลการเบิก -จ่าย เมื่อนาพัสดุไปใช้
หรือบันทึกรายงานในกรณีที่เสียหาย ชารุด และแจ้ง
ให้ ผู้บริหารรับทราบ
๖. จัดทาแผนการใช้พัสดุรายปี
๗. มีแผนผังขั้นตอนการเบิก-จ่ายพัสดุ
๘. บัน ทึก เลขพัส ดุ ครุ ภัณ ฑ์ ลงในสิ่ งของที่ ใช้ และ
เขียน ชื่อหน่วยงานกากับ ลงบนครุภัณฑ์ทุกชิ้น
๑. จัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน
สมุ ด ลงเวลาทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านนอกเวลา
ราชการ
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ที่ นศ 0032.301(13) /
เรื่อง

ขออนุมัติประชุม

เรียน

ผู้อานวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่

ด้วยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขออนุมัติดาเนินการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและกาหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ในวันที่
20-21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม พีระ คงทอง เพื่อพิจารณาดาเนินกิจกรรมดังนี้
1. ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. จัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การจัดทากรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อให้เกิดการพัฒนางานและมีการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขออนุมัติจัดประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามกาหนดเวลาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสยาม รามคล้าย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ/ลงนาม
(นายธรรมสถิตย์ พิบูลย์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ที่ นศ 0032.301(13) /
เรื่อง

ขอเชิญประชุม

เรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานทุกงาน

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่

ด้วยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและกาหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ในวันที่
20 – 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม พีระ คงทอง ตามหัวข้อกิจกรรมดังนี้
1.
2.
3.
4.

ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
จัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดทากรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เพื่อให้เกิดการพัฒนางานและมีการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมประชุมด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(นายสยาม รามคล้าย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
โทร 075-449120 ต่อ 129
โทรสาร 075-449123

รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการกาหนดแนวทาง
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกัน
และปราบปรานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่ 20 – 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม พีระ คงทอง
...........................................................
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณ๕สุข ได้ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA )
ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการแระเมินใน
5 ดัชนี ได้แก่
1.1.1 ดัชนีความโปร่งใส
1.1.2 ดัชนีความพร้อมรับผิด
1.1.3 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
1.1.4 ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร
1.1.5 ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
โดยได้นาหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของสานักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการกาเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประจาปี พ.ศ. 2563 ที่ปรากฏใน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข ) ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล
(Governance Excellence)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ หรือการกระทาที่
บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์สว่ นตัวมากจนมีผลต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม
ปัจจัย 3 ประการที่ทาให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

1. บุคคลดารงตาแหน่งขอรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ
2. เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจ
3. เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม
ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การใช้ตาแหน่งไปดาเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
2. ใช้ตาแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
3. การรับผลประโยชน์โดยตรง
4. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตาแหน่งหน้าที่การงาน
5. การนาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
6. การนาข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
7. การทางานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม
8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทางาน
9. การปิดบังความผิด
โดยปกติแล้วในการปฏิบัติราชการในการทาหน้าที่ก็จะมีปรากฏการณ์หน้าที่ทับซ้อน (
Conflict of duty) ซึ่งมี 2 ประเภท
1.
ประเภทแรก เกิ ด จากการที่ เ จ้ า หน้ า ที่มี บ ทบาทหน้ าที่ ม ากกว่ า หนึ่ง เช่ น เป็น เจ้ า หน้ า ที่ ใ น
หน่วยงานและเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะ
เกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั้ง
เกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้
ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถ
ทางานบางอย่างที่คนอื่นทาไม่ได้ คนส่วนใหญ่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมา
เกี่ยวข้อง
2.
ประเภทที่ส องเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบาท และ การทาบทบาท
หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทาบทบาทหน้าที่
ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง /อคติต่อ
คนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน
นั้นคือการตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนามาจัดการกับหน้าที่
ทับซ้อนได้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กาหนดให้ส่งแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ฯ (EBIT) ตาม
แบบฟอร์มที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขกาหนด รายไตรมาส
5.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เลือกด้านการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน
ดาเนินการในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
5.3 จัดทาคู่มือ “คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยมีแนวทางในการ
ป้องกันปัญหา เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

- มีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน
- การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อานาจในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการนาหลักธรรมมาภิบาลมา
ใช้ในการบริหารองค์กร
- กากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ
5.4 จัดให้มีประชุม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5.5 จัดทากรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี (นางสาวพัชรินทร์ ยอดระบา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสยาม รามคล้าย)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ที่ นศ 0032.301(13) /

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่

เรื่อง

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน

ผู้อานวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

เรื่องเดิม
ด้วยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ได้จัดทารายงานผลการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้สรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
และได้วิเคราะห์และจัดทาแนวทางการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในโรงพยาบาล
ร่อนพิบูลย์ ตามเกณฑ์การประเมินของ ITA
ข้อพิจารณา
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ได้จัดทารายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ ส รุ ปจากที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ห าร
โรงพยาบาลและได้วิเคราะห์และจัดทาแนวทางการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงานใน
โรงพยาบาลร่อนพิบูล ย์ และขอนาขึ้ นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โ รงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เพื่อเผบแพร่ให้แก่
สาธารณชนรับทราบต่อไป
ข้อเสนอ
1. รับทราบผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2563
ของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
2. อนุญาตให้เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทั บซ้อน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นายสยาม รามคล้าย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อนุมัติ/ลงนาม
(นายธรรมสถิตย์ พิบูลย์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

แบบฟอร์ มขอเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่ วนภูมิภาค
โรงพยบาลร่ อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ตามประกาศโรงพยาบาลร่ อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เรื่ อง แนวทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับหน่วยงานในราชการส่ วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลร่ อนพิบูลย์
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัน/เดือน/ปี:
หัวข้อ: รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียดข้อมูล : 1.บันทึกข้อความรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
2.รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
Link ภายนอก:
หมายเหตุ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสยาม รามคล้าย)
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
วันที่ เดือน
พ.ศ. ๒563

(นายธรรมสถิตย์ พิบูลย์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
วันที่
เดือน
พ.ศ.2563
ผู้รับผิดชอบนาข้อมูลเผยแพร่

(นางวีระยุทธ์ อมตรเวช)
นักวิชาการพัสดุ
วันที่ เดือน
พ.ศ. ๒๕๖3

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ที่ นศ 0032.301(12)

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-449120

วันที่

เรือ่ ง การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี พ.ศ. ๒๕๖3
และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
เรื่องเดิม
ตามที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดการประชุม
ตามนโยบายการดาเนินงาน ITA การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปี พ.ศ.๒๕๖3
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดตามสรุปการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น
ข้อพิจารณา
ในการประชุ ม ดั ง กล่ า ว เรื่ อ งการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ อ าจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน สรุปได้ดังนี้
๑. การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
๒. การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต
๓. การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ
เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงานโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์จังหวัด
นครศรี ธ รรมราช จึ งได้ท ามาตรฐานการจั ดการความเสี่ ยงเพื่ อ ปรั บปรุง ขั้ นตอน/แนวทางการ ปฏิบั ติ งาน ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการจัดการความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน
๑. การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
๑. ให้ ความรู้เ รื่ อ งระเบีย บกฎข้ อ บั งคั บ ในการปฏิ บั ติ งาน แก่
บุคลากรทุกคน
๒. ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลให้ บุ ค ลากร ปฏิ บั ติ ต าม กฎระเบี ย บ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
๓. มีการบันทึกรายละเอียดการทางาน ลงเวลาปฏิบัติ ราชการ
ก่อนทางานทุกเช้า และลงเวลาปฏิบัติราชการ ก่อนกลับบ้าน ใน
วันทาการราชการ
๔. แจ้ งให้ เ จ้า หน้ าที่ รับ ทราบถึง ระเบี ยบการลา ทั้ง ลากิจ ลา
พักผ่อน ลาป่ ว ย ลาคลอด และลาบวช ฯลฯ และ จัดส่งใบลา
ก่อนล่วงหน้าตามระเบียบ แต่หากกรณีลา กิจฉุกเฉิน สามารถลา
ได้ ณ วันดังกล่าวที่แจ้ง
๕. จัดส่งคู่มือระเบียบการลา ให้แก่ บุคลากร

ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์
มาตรการจัดการความเสี่ยง
ทับซ้อน
ในการปฏิบัติงาน
๒. การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สิน ๑. ควบคุม กากับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ของทางราชการไป เป็นของตนเอง ปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด
โดยทุจริต
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ และเจ้าหน้าที่ส่งรายงานการ
เบิกจ่ายพัสดุ ประจาปี
๓. มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบบริหารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ในกรณีที่งบประมาณเกิน ๕,๐๐๐ บาททุกครั้ง
๔. มีการบันทึกลงตรวจรับพัสดุ เข้าบัญชีทุกครั้ง ตาม ระเบียบพัสดุ และ
มีการปรับปรุงระบบการเบิก-จ่าย พัสดุ
๕. มีการบันทึกข้อมูลการเบิก -จ่าย เมื่อนาพัสดุไปใช้ หรือบันทึกรายงาน
ในกรณีที่เสียหาย ชารุด และแจ้งให้ ผู้บริหารรับทราบ
๖. จัดทาแผนการใช้พัสดุรายปี
๗. มีแผนผังขั้นตอนการเบิก-จ่ายพัสดุ
๘. บันทึกเลขพัสดุ ครุภัณฑ์ ลงในสิ่งของที่ใช้ และเขียน ชื่อหน่วยงาน
กากับ ลงบนครุภัณฑ์ทุกชิ้น
๓. การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ ๑. จัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสมุดลงเวลาทุกครั้ง
ควรจะได้รับ
ที่มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๒. ในกรณีเดินทางไปราชการ (ประชุม)ตรงกับวันที่ต้อง ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ให้ดาเนินการจัดทาบันทึก การแลกเปลี่ยนเวรนอกเวลา
ราชการทุกครั้งไว้เป็นลาย ลักษณ์อักษร
๓. จัดทาเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นปัจจุบัน ประจาทุกเดือน และ
มีการตรวจสอบด้วยเจ้าหน้าที่พัสดุ และส่งเอกสารแก่ผู้บริหาร รพ.สต.
ตรวจสอบ และลงชื่อรับรอง ก่อนส่งขออนุมัติเบิกจ่ายทุกครั้ง

ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วย โปรดอนุญาตให้เผยแพร่บันทึกนี้ บนเว็บไซต์ หน่วยงาน
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป

(นายสยาม รามคล้าย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ/ลงนาม
(นายธรรมสถิตย์ พิบูลย์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

กลุ่มงานบริการทั่วไป
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

คานา
สานักงานโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิด ผลประโยชน์
ซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เพื่อกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่ว นเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริห ารงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังหา
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มากาหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
๑.๒ วัตถุประสงค์
บทที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest)
๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
(Risk Assessment for Conflict of Interest)
2.3 มาตรการ แนวทาง เพื่อปรับปรุงขั้นตอนในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ปี ๒๕๒๒

หน้า
1
2
3
4
5
7
10

บทที่ ๑ บทนา
หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ผลประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลย
พินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สาธารณะ ขาด
ความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ ส่วนรวม และทา
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่ สูญเสียไปอาจอยู่ใน
รูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า อื่นๆ ตลอดจนโอกาส
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทา ความผิด ยังพบผู้กระทา
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ดังกล่าวอีก เป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูก กล่าวหาเรียนร้องเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนร่วม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการ ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission ) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบใน
การบริหารปัจจัยควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของ โอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือ ข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการ กระทานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรื อไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนา และไม่เจตนา และมีรู ปแบบที่หลากหลายไม่จากัดอยู่ใน รูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิ นเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การ แต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัดหรือ การที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ ผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาด
การตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้ นกับประเทศชาติ การกระทา
แบบนี้เป็นการกระทาที่ผิดทางจริยธรรมและ จรรยาบรรณ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความ เสียงที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิด ความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ สภาวการณ์ของ
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ นาไปสู่การ
ทุจริตมากเท่านั้น

สามารถจาแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนด
ไว้และปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้าง
องค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ขององค์กร
๒. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผล
การปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/ กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการดาเนิน
โครงการ
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F ) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการ
ดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทารายงาน
เพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C ) เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุมการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นาเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดาเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission ) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สานักงานโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ทราบถึง ความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุ กในการป้องกันการ ทุจริต การ
บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหาสาคัญและ
พบบ่อย นอกจากนี้ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสาคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นพิเศษ (Agenda
Based) อีกด้วย
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อสร้าง สืบ ทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริห ารราชการให้ เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่ อ ตรวจสอบการบริ ห ารงานและการปฏิ บั ติ ร าชการของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การแสวงหา
ผลประโยชน์ ส่ ว นตัว ในตาแหน่ งหน้ า ที่อัน มิค วรได้โ ดยชอบตามกฎหมาย ให้ ยึดมั่ นในคุณ ธรรมจริยธรรม เป็ น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้ างความเชื่อมั่น ศรั ทธาต่อการบริห ารราชการแผ่ นดินแก่ผู้ รับ บริการผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยและ
ประชาชน

บทที่ ๒
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ ความเสี่ยง
ต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์และจัดลาดับความ เสียง โดยกาหนด
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ โอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความ เสียง ทั้งนี้ กาหนดเกณฑ์ในเชิง
คุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือ จานวนที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คาอธิบาย
๕
สูงมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
๔
สูง
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒
น้อย
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คาอธิบาย
๕
สูงมาก
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔
สูง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓
ปานกลาง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
๒
น้อย
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑
น้อยมาก
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
ระดับของความเสียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
ผล คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (tikelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ระดับ
โอกาสที่เกิด
๑
ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
๒
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
๓
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
๔
ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
๑๕ - ๒๕ คะแนน
๙ - ๑๔ คะแนน
๔ - ๘ คะแนน
๑ - ๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact)
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(likelihood X Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงความเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้
เกณฑ์ ในการจัดแบ่งดังนี้
ระดับความเสี่ยง
ต่า
(Low Risk : L)
ปานกลาง
(Moderate Risk : M)
เสี่ยงสูง
(High Risk : H)
เสียงสูงมาก
(Extreme Risk : E)

คะแนนระดับความเสี่ยง
มาตรการกาหนด
๑ - ๓ คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง
๔ - ๘ คะแนน

แสดงสีสัญลักษณ์
สีเขียว

ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
สีเหลือง
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
มีมาตรลดความเสี่ยง
สีส้ม

๙ - ๑๔ คะแนน
๑๕ - ๒๕ คะแนน

มีมาตรการลดและประเมิน
ซ้า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง

สีแดง

ความรุนแรงของผลกระทรบ(Impact)

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
1

5

10

15

20

25

2

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

4

2

4

6

8

10

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่เหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ ละ
ปัจจัยเสี่ยงแล้วนาผลที่ได้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความ เสี่ยงต่อ
กิจกรรม หรือ ภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทา ให้ทราบว่ามี
ความเสี่ยงใด เป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึง กาหนดความ
เสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน ๓ ประเด็นหลัก ที่พบการกระทาผิดวินัยข้าราชการพล เรือนที่ได้จากการ
ร้องเรียน กล่าวโทษ ประกอบด้วย (๑) ละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ (๒) เบียดบังเงินหรือ ทรัพย์สินของทางราชการไป
เป็นของตนเองโดยทุจริต (๓) การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ ซึ่งทั้ง ๓ ประเด็น ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไม่ปรากฏมีข้าราชการพลเรือนถูกร้องเรียนและกล่าวโทษ
ใน ๓ ประเด็นดังกล่าว
ตารางที่ ๑ แสดงจานวนการกระทาผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย/ระเบียบ
ปีงบประมาณ

ละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่
ราชการ

๒๕๕9
๒๕60
๒๕๖1
๒๕๖2
รวม

๐
๐
๐
๐
๐

เบียดบังเงินหรือ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปเป็นของ
ตนเองโดยทุจริต
๐
๐
๐
๐
๐

การเบิกเงินตอบแทน
เกินสิทธิ์ที่ควรได้รับ
๐
๐
๐
๐
๐

ตาราง ที่ ๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
(Risk Assessment for Conflict of Interest)
ปัจจัยเสี่ยง

วัตถุประสงค์

ละทิ้ง ทอดทิ้ง
หน้าที่ ราชการ

-ขาดราชการโดยไม่
มีการลาตามระเบียบ
ของทางราชการ
-มาสาย กลับก่อน
เวลาราชการ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มี
การลาตาม อุทิศ
เวลาของตน
ระเบียบของทาง
ให้แก่ทางราชการ
ราชการ

เบียดบังเงินหรือ

-เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ เพื่อป้องกันไม่ให้

ประเด็นความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับ ลาดับ
ผลกระ
โอกาส
ความ ความ
ทบ
เสี่ยง เสี่ยง
5
5
25
1

(สูง
มาก)

4

4

16

1

ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปเป็นของ
ตนเองโดยทุจริต

ทา จัดการหรือรักษา
ทรัพย์ของทาง
ราชการเบียดบัง
ทรัพย์สินเป็นของ
ตนเองโดยทุจริต

เจ้าหน้าที่กระทาการ
ทุจริตโดยอาศัย
โอกาสที่ตนมีอานาจ
หน้าที่เบียดบัง
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ
การเบิกเงินตอบ
-จ่ายค่าตอบแทนให้ เพื่อให้การเบิก
แทนเกินสิทธิ์ที่ควร เจ้าหน้าที่เกินสิทธิ์ ค่าตอบแทนการ
ได้รับ
จะได้รับโดยไม่
ปฏิบัติงานนอกเวลา
เป็นไปตามระเบียบ ราชการและใน
ของทางราชการ
วันหยุดราชการและ
ค่าตอบแทนอื่นๆ
ถูกต้องตามระเบียบ
ตารางระดับของความเสียง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทรบ(Impact)

ความเสีย่ งที่ยอมรับได้

(สูง
มาก)

4

4

16

1

(สูง
มาก)

ความเสีย่ งที่ยอมรับได้
ความเสีย่ งที่ยอมรับไม่ได้

1

5

10

15

20

25

2

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

4

2

4

6

8

10

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5 ความเสีย่ งที่ยอมรับได้

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้รับจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญ ของความ
เสี่ ย งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น สามารถสรุ ป วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของความเสี่ ย งด้ า น
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
ลาดับที่ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)
เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของ
ลาดับที่ ๒ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน)
ตนเองโดยทุจริต
การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ
ลาดับที่ 3 (สูงมาก = ๑๖ คะแนน)

จากตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ผลปรากฏว่ามีความเสี่ยงอันดับที่ ๑ คือเรื่องละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ อันดับที่ ๒ คือ
เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต อันดับที่ ๓ คือ การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่
ควรจะได้ รั บ จึ ง ได้ น าผลความเสี่ ย งมาก าหนดมาตรการ วิ ธี ก ารเพื่ อ ควบคุ ม ป้ อ งกั น หรื อ ลดความเสี่ ย งด้ า น
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อน โดยออกประกาศส านักงานสาธารณสุ ขอาเภอกัล ยาณิ วัฒ นา เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
ตาบลทุกแห่ง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้
๒.๓ มาตรการ แนวทาง เพื่อปรับปรุงขั้นตอนในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๒
มาตรการ แนวทาง แผนป้ อ งกั น การเกิ ด ประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นและคู่ มื อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
โรงพยาบาลร่ อนพิบู ล ย์ เพื่อให้เป็ นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) โดยได้มีการกาหนดแนวทางมาตรการ เพื่อ
ปรับปรุงขั้นตอนและได้ประกาศให้หน่วยงานปฏิบัติ ดังนี้
๑.ดัชนีความโปร่งใส
(๑) การให้เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูล
๑.๑ มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณที่ผ่านมาและนาผลการวิเคราะห์มา
ใช้ใน การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและทาแผนจัดซื้อจัดจ้างในปีปัจจุบัน
๑.๒ การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง บน website ของหน่วยงาน
ให้มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลา ๓๐ วันทาการหลังจากวันที่ได้รับ การจัดสรร
งบประมาณ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีองค์ประกอบ คือ ๑. ชื่อโครงการ ๒. งบประมาณ ๓.ผู้ซื้อ
ซอง ๔.ผู้ยื่นซอง ๕.ผู้ได้รับการคัดเลือก
- ให้มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่
กฎหมาย กาหนด
- ให้มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ละ โครงการ
- ให้มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคานวณราคากลางแต่ละโครงการ
- ให้มีการเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
- ให้มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการพร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ
เหตุผลที่ใช้ใน การตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) การให้ เปิดเผยและการเข้าถึงหน่วยงาน
ให้ทุกหน่วยงานให้และเปิดเผยข้อมูล บทบาทภารกิจ ของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าถึงข้อมูลของหน่ วยงานได้ห ลากหลายช่องทางและข้อมูล นั้นต้องมีความถูกต้อง ครบถ้ว นเป็นปัจจุบัน และ
เผยแพร่อย่างตรงไปตรงมาไม่มีการบิดเบือนข้อมูล ดังนี้
- มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน
- มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานและแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานตาม
บทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ

- มีระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงาน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ call center
โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล
- หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์และปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล
(๓) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓.๑ การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
- เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจัดทาและดาเนินการ เกี่ยวกับ
แผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
- เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชน ผู้ รั บ บริก าร ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย แสดงความคิด เห็ น ต่อ การปฏิ บั ติ งานของ
เจ้าหน้าที่หรือการดาเนินงานของหน่วยงานและติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงาน
๓.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน
- มี ก ารก าหนดช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นและขั้ น ตอน/กระบวนการจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นมี ก ารก าหนด
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนและประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจน
- มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ พร้อมทั้งมี
การรายงานสรุปผลการดาเนินการร้องเรียนและปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขและเผยแพร่ให้ สาธารณชนทราบ
ชัดเจน
๒.ดัชนีความพร้อมรับผิด
(๑) ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน
- ส่งเสริม กากับ ติดตาม สร้างระบบคุณธรรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความ เต็มใจ
กระตือรือร้น เต็มความสามารถโดยมุ่งผลสาเร็จของงานให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบมากกว่าทาธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบเมื่ อหน่วยงานเกิด ความ
เสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
- หน่วยงานมีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๒) ความพร้อมรับผิดชอบในการบริหารงาน
ผู้บริหารของหน่วยงานพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความ เสียหายต่อสังคม
โดยรวม
(๓) เจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
- ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจานงว่าจะบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน
- ผู้บริหารกาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน
ก.ด้านความโปร่งใส
ข.ด้านความพร้อมรับผิด
ค.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ง.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
จ.ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน

ฉ.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
- ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจานงสุจริตที่แน่วแน่ว่าจะมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความ ชื่อสัตย์
สุจริต
- ผู้บริหารของหน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณหรือดาเนินการเพื่อให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต มากขึ้น
ในหน่วยงาน
- ผู้บริหารของหน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงาน
๓.ดัชนีปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
(๑) การรับสินบน
- ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับสิ่งของ อานวยความสะดวก ความบันเทิง หรือสิทธิหรือ ประโยชน์อื่น
ใด จากผู้ต้องการความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
- ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์จากผู้อื่น
(๒) การใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์
- ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
- ห้ามเจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงาน
(๓) ความปลอดจากทุจริตเชิงนโยบาย
- ห้ามมิให้ผู้บริหารมีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์กับคู่สัญญาโครงการหรือ สัมปทานใดๆ
ที่ทากับหน่วยงาน
- ห้ามมิให้ผู้บริหาร กาหนดนโยบาย/ทิศทาง/การดาเนินการ/การอนุมัติต่างๆหรือทาการ แทรกแซง การ
ดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
(๔) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
(๑) การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน
๑.๑ การสืบทอดวัฒนธรรมและให้มีการถ่ายทอดพฤติกรรมในการทางานที่ดีมีคุณธรรมและ ซื่อสัตย์
สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ
๑.๒ การไม่ทนต่อการทุจริต ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดาเนินการเพื่อให้เกิดการตรวจสอบในการ
ทุจริตหากเกิดขึ้นในหน่วยงาน
๑.๓ กดดันทางสังคมต่อผู้ที่กระทาการทุจริตให้เกิดการอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต
(๒) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน -มีการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- มี ก ารประชุ ม หรื อ สั ม มนาหรื อ แลกเปลี่ ย นความรู้ ภ ายในหน่ ว ยงานเพื่ อ ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 1
- มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(๓) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓.๑ มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบั ติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ หน่วยงานใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อนามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณปัจจุบัน
- มีผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ปีงบประมาณ
ปัจจุบัน ที่นาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๒ การตรวจถ่วงดุลภายในหน่วยงาน
- มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส โดยมีกิจกกรมที่แสดงถึง ความ
พยามยามที่จะปรับปรุงการบริหารงานที่มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
- หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการดาเนินงานอย่างอิสระไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือผู้มี อานาจ
- หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๕.ดัชนี
คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
(๑) มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
๑.๑ มาตรฐานการปฏิบัติงาน -มีคู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติตามภารกิจหลัก
- มีการรายงานผลปฏิบัติตามภารกิจหลัก
- เจ้ าหน้าที่ของหน่ วยงานมีการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐานและยึด หลั ก
ความถูกต้อง
๑.๒ ความเป็นธรรมในการบริหารงาน
มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาในการดาเนินการให้ผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
- มีร ะบบการป้ องกันหรื อการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นหน้าที่ตามภารกิจหลั ก -เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ (๒) คุณธรรมในการบริหารงาน ๒.๑ การ
บริหารบุคคล
- กระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบหรือ การให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ในหน่วยงาน ไม่มีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสายหรือผลประโยชน์อื่นๆ แอบแฝง
- หน่ ว ยงานมี ร ะบบการธ ารงรั ก ษาความดี คนเก่ ง และเสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ย
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานด้วยความจงรักภักดี
- หน่วยงานมีระบบการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม การสัมมนา การศึกษา งาน การให้
ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใส เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
๒.๒ การบริหารงบประมาณ
- มีระบบใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
- ไม่มีการรายงานการใช้เงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ
- หน่วยงานใช้จ่ายเงินงบประมาณตามความจาเป็นและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
(๓) คุณธรรมในการมอบหมายงาน
- ผู้บริหารและหัวหน้างานไม่มีพฤติกรรมสั่งงานในเรื่องที่เกี่ยวกับธุระส่วนตัว
- ผู้บริหารและหัวหน้างานมีการมอบหมายงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีการ
อธิบายรายละเอียดของงาน กาหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้คาแนะนาและร่วมแก้ไขปัญ หาในงาน ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ
(๔) การบริหารสภาพแวดล้อมในการทางาน
- หน่วยงานมีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน
***************************************************************************

