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คํานํา 
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ผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐ ที่เปนปญหาสําคัญและพบบอย คณะกรรมการประเมินคุณธรรม และความโปรงใส (Integrity 

and Transparency Assesment ITA) จึงไดกําหนดแผนกรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงผลประโยชนทับซอนให

เจาหนาที่ไดยึดถึอ ปฏิบัติตามกรอบแนวทางท่ีกําหนดไว 

 

ฝายบริหารทั่วไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน ความหมายของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) 

ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน สวนรวมหรือ ผลประโยชน
ขัดกัน หมายถึง การที่เจาหนาที่รัฐปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปนหลัก ซึ่งถือเปนความผิด
เชิงจริยธรรมและเปนความผิดขั้นแรกที่จะนําไปสูการทุจริต สํานักงาน ก.พ. ไดนิยามความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณหรือการกระทําที่
บุคคลไมวาจะเปนนักการเมืองขาราชการ พนักงาน บริษัท หรือผูบริการ มีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการ
ตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม 
กลาวคือ การที่เจาหนาที่ของรัฐ ตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงของตน อันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวก
พองมากกวาประโยชน สวนรวมซึ่งการ กระทําดังกลาวจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนาในรูปแบบ
ที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่ไมเห็นวาเปนความผิด ตัวอยาง การกระทําดังกลาว มีใหพบเห็นได
มาก ในสังคมสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ไดสงผล
เสียหายใหเกิดขึ้นกับประเทศชาติ กอใหเกิดการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจาหนาที่ของรัฐที่ ตองคํานึง 
ถึงประโยชนสาธารณะ แตทําหนาที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือ พวกพองเปนหลัก 

 
ความขัดแยง Conflict สถานการณท่ีขัดกันไมลงรอยเปนเหตุการณอันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไมสามารถตัดสินใจ 

กระทําอยางใดอยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นไดจากความไมลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติหรือ 
ผลประโยชน ผลประโยชนสวนตัว Private Interest เปนผลตอบแทนที่บุคคลไดรับโดยเห็นวามีคุณคาที่จะสนองตอบ
ความ ตองการของตนเองหรือของกลุมที่ตนเองเก่ียวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามีพฤติกรรมตางๆ เพ่ือสนอง 
ความตองการทั้งหลาย ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่ใหประโยชนสุข
แกกลุมบุคคล ทั้งหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคม 
 

พฤติกรรมที่เขาขายผลประโยชนทับซอน เจาหนาที่ของรัฐควรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ราชการ โดย
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา ประโยชนสวนตนเสมอ ตัวอยางพฤติกรรมท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอนหรือเขาขาย
ความขัดแยงระหวาง ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย ไดแก  

๑. หาประโยชนใหตนเอง หรือ การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาที่ทําใหเครือญาติ
หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน  

๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานเกี่ยวกับการงานบุคคลรับเรื่อง โอน 
ยาย สอบแขงขัน สอบคัดเลือก แลวรับของกํานัลจากเขาเหลานั้น 

๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่เกิดสงผลที่เปนคุณแกฝายใดฝาย 
หนึ่งอยางไมเปนธรรม  

๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอรของราชการ ทํางาน
สวนตัว  

 
 

/๕. ใชขอมูล... 
 
 



-5- 
 
๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เปนการทําขอมูลลับของทางราชการไมเปดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เปน 

ประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอื่นๆ หรือนําไปเปดเผยใหญาติหรือพวกพองเพื่อแสวงหาประโยชนจากขอมูล 
เหลานั้น  

๖. การทํางานพิเศษ เชน เปนที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเองทํางานอยู  
๗. การทํางานหลังเกษียณ คือการทาํงานกับผูอ่ืนหลังออกจากที่ทํางานเดิม โดยใชความรูหรืออิทธิพลจากที่ เคย

ปฏิบัติหนาที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง 
 
หนาที่ทับซอน Conflict of Duty หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน Competing Interests แบงเปน ๒ ประเภท  

๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ในหนวยงานและ เปน
คณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาทหนาที่ทั้ง สองออก
จากกันไดอาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติ หนวยงานมักมี
กลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยาง ยิ่งในหนวยงานที่มี  
กําลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทํางานบางอยางที่คนอ่ืนๆ ทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้
กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ  

๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาทหนาที่ใน 
หนวยงานหนึ่งนั้น ทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชประโยชนแกการทําบทบาทหนาที่ใหแกอีก หนวยงาน
หนึ่งได ผลเสียคือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติตอคนบางกลุม ควรถือวาหนาที่
ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทําหนาที่ตอง
เปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามาจัดการกับหนาที่ทับซอน 

 
หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน  

๑. ปกปองผลประโยชนสาธารณะ การทําเพ่ือผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลักเจาหนาที่ตอง ตัดสินใจ
และใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทํางานในขอบเขตหนาที่พิจารณาความถูกผิด ไปตาม
ขอเท็จจริง ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคลปฏิบัติตอแตละบุคคลอยาง
เปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพ การเมือง วงศตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจาหนาที่ไมเพียง ปฏิบัติตามกฎหมาย
เทานั้นแตตองมีจริยธรรม  

๒. สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัยกระบวนการแสวงหา 
เปดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิดมีวิธีการตางๆ เชน จดทะเบียน 
ผลประโยชน โยกยายเจาหนาที่จากตําแหนงที่เก่ียวของกับผลประโยชนทับซอนการเปดเผยผลประโยชนสวนตน หรือ
ความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ถือเปนขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชนทับซอน การใช กระบวนการ
อยางเปดเผยทั่วหนา จะทําใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความเชื่อมั่นแกประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย 

๓. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง การแกปญหาหรือจัดการผลประโยชน ทับ
ซอนจะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และองคกรการจัดการตองอาศัย ขอมูล
นําเขาจากทุกระดับในองคกร ฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและนโยบายและเจาหนาที่ก็มี ความ
รับผิดชอบตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมี เจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่องสวนตนเพ่ือหลีกเลี่ยง ผลประโยชนทับซอน
มากที่สุดเทาที่ทําได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย 

 
 

/๔. สรางวัฒนธรรม... 
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๔. สรางวัฒนธรรมองคกร ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลา ที่มี

ประเด็นผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่ซึ่งตองอาศัยวิธีการ ดังนี้ 
- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติ รวมถึง การ

ใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน  
- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือใหเจาหนาที่สบายใจในการเปดเผย และ

หารือเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน 
  - ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผยเพ่ือมิใหมีผูนําไปใชในทางท่ีผิด  

- ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอน เพ่ือให
รูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้  

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

กฎระเบียบและมาตรฐาน 
 
แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน  

กรอบการทํางานนี้เปนวิธีการกวางๆ ไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เก่ียวของสามารถนําไปพัฒนา เปน
รูปแบบ การจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได ๖ ขั้นตอน สําหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการ
จัดการผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

๑. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดข้ึนในองคกร  
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา  
๓. ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนให 

ทั่วถึงในองคกร  
๔. ดําเนินการเปนแบบอยาง  
๕. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสียผูรับบริการผูสนับสนุนองคกรและชุมชนทราบถึงความมุงมั่นในการจัดการ 

ผลประโยชนทับซอน  
๖. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ 

รายละเอียดแตละขั้นตอน  
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน  
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับ ซอน 

และผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดข้ึนไดนั้นมีประเภทใดบาง  
- เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เปนไปไดเพ่ือปูองกันไมใหเกิดผล ประโยชน

ทับซอน ที่เกิดข้ึนจริงและที่เห็น  
- การมีสวนรวมของเจาหนาที่มีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทําใหเจาหนาที่รูสึก เปน

เจาของและรวมมือกับนโยบาย  
 
 

/- ตัวอยาง... 
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- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชน หนี้) ธุรกิจสวนตัว/ ครอบครัว 

ความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธกับ พรรคการเมือง การ ทํางานเสริม ความ
เปนอริ/การแขงขันกับคนอื่น/กลุมอ่ืน  

- ตัวอยางของจุดเสี่ยง เชน การปฏิบัติสัมพันธกับภาคเอกชน การทําสัญญาจัดซื้อจัดจางการตรวจตราเพื่อ 
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การใหบริการที่อุปสงค มากกวา 
อุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การใหเงิน/สิ่งของ  

- การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายที่เก่ียวของประกอบดวย 
๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม  
- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหารและ เจาหนาท่ี

เก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคน ดังนั้น กฎเกณฑเกี่ยวกับการจัดการตอง
แยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบ ของสมาชิก ในองคกร และยังตองทําใหผูบริหารและ
เจาหนาที่สามารถ  

- รูไดวาเมื่อใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบท่ีเห็นหรือแบบเปนไปได)  
- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆ ที่ใชเพ่ือการจัดการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช 
๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง  
- เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่องตั้งแตเจาหนาที่ ใน

องคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัคร หัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรูจะเริ่มตั้งแต การ
ปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบายและขอมูลที่จะ ชวยใหพวก
เขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธีจัดการผลประโยชนทับซอน 

- ขั้นตอนแรกของการใหความรูคือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนผลประโยชนทับซอน ใด
เกิดขึ้นบอย ในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติตาม
นโยบายของผูมีตําแหนงหนาที่ตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางที่ชัดเจนสําหรับการระบุ และจัดการ
ผลประโยชนทับซอน โดยเนนตรงที่เปน จุดเสี่ยงมากๆ เชน การติดตอการรวมทํางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยน
บุคลากรกับภาคเอกชน การลดขั้นตอนและกระจายอํานาจความสัมพันธกับกิจกรรมทางการเมือง เปนตน 

- นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการที่มี ประสิทธิภาพ
จะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจใสจะชวยในการแสวงหาจุด
เสี่ยงและพัฒนาวิธีการปูองกันปญหาที่เกิดขึ้นตอไป 

๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง  
- การจัดการผลประโยชนทับซอนที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูที่อยูในตําแหนงระดับ 

บริหาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขัน สนับสนุนใหเจาหนาที่เปดเผย 
ผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญ เนื่องจากเจาหนาที่มักจะคํานึงถึงสิ่งที่ ผูบริหาร
ใหความสนใจ 

- ผูบริหารตอง  
(๑) พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอที่จะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอนหรือไม  
 
 

/(๒) ชั่งน้ําหนัก... 
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(๒) ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะและพิจารณาวาอะไรคือวิธีที่ดี 

ที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ  
(๓) พิจารณาปจจัยอื่นๆรวมถึงระดับและลักษณะของตําแหนงหนาที่ของเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ รวมถึงลักษณะ

ของผลประโยชนทับซอน 
๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย  
- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมสามารถจัดการกับ 

ผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขาม ผลเสียที่เกิดข้ึนก็เลวรายไมแพกัน  
- การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน ทับ

ซอนกอน และพัฒนาวิธีปูองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอํานาจหนาที่เพื่อผลประโยชน และตอง
แจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลที่ตามมา หากไมปฏิบัติ ตามนโยบาย เชน 
ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมาย บางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือ สื่อสารเก่ียวกับหนาที่ และ
ความพรอมรับผิดที่ผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย  

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชน ใหมีสวนรวมในการระบุจุด เสี่ยง
และรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน รวม
ทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอนวิธีเหลานี้จะทําใหไดนโยบายที่สอดคลองความ
คาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียทั้งนี้ ในการรวมกันจัดการผลประโยชน ทับซอนกับผูมีสวนได
เสียนี้องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนโปรงใสและตรวจสอบได 

๖) การบังคบัใชและทบทวนนโยบาย  
- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอ โดยสอบถามขอมูลจากผูใช ระบบ 

และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ เพ่ือใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทํางานรวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรูจากองคกร อื่นๆ การแสวงหา
การเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงมั่นในการจัดการผลประโยชนทับซอนอีก ดวย การทบทวนควร
ครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแก เจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเขาใจ 
และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกันโดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อชวย พัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแก
เจาหนาที่ 
 
บทบาทสําคัญของการบริหาร  

ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะชวยใหเกิดความตระหนัก รูของ
องคกรและใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการรายงานของผูเปดเผย ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการ
รองเรียนที่เก่ียวของกับผลการตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงตอผลที่จะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญที่สุดท่ีไดจากการ
วิจัย คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงานสัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจากรายงานการกระทํา
ผิดและภาวะผูนําเรื่องสําคัญมากในการสรางบรรยากาศในที่ทํางาน ผูบริหารจะตอง สามารถคาดการณการตอบสนอง
ของขาราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบตางๆ ผูอํานวยการและเจาหนาที่ตองไมคุกคามหรือทําใหผูเปดเผย
ผลประโยชนสาธารณะกลายเปนเหยื่อ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตอง ปกปองและรักษาความเชื่อม่ันใหแกบุคคลที่เปดเผย 
หรือผูตองสงสัยในการเปดเผย ใหความเชื่อมั่นวาขอมูลที่ไดจะเปนความลับซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอการลดแรงตอตาน 

 
 

/หากสิ่งที่เปดเผย... 
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หากสิ่งท่ีเปดเผยบางสวนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญที่ตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทาง

ลบและปองกันผูตอตานเทาที่จะทําได บทบาทอื่นๆ คอื 
- ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปดเผย  
- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งท่ีจะเกิดจากการเปดเผย  
- พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองที่ทาํงาน ขณะมีการตรวจสอบ 

  - ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรม เพื่อใหแนใจวาไดรับการ 
สนับสนุนและปูองกันพยานที่ดี  

- ปกปองขอมูลที่เก่ียวของกับการเปดเผยที่เปนหลักฐาน 
- ใหเวลาและขอมูลที่ยอนกลับตอทุกฝายที่เก่ียวของ 
ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลที่ตอตานการเปดเผย และเจาหนาที่โดยใหคําปรึกษาแนะนํา ลูกนอง

ไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบขอมูล อยาง
ระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและตรงไปตรงมาไมวาจะยาก เพียงไร
ผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยมั่นใจ ตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนความลับเชื่อมั่นใน 
กระบวนการเปดเผยและผลที่เกิดจากการเปดเผยขอมูลที่ไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปนเอกสารท่ีสมบูรณ หากมีการ 
รายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสาร ผูบริหารจะตองระงับไมใหการกระทําใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มี
อิทธิพลตอการตรวจสอบหรือทําใหผูอื่นรับรูไดวาทําเพ่ือประโยชนสวนตน หรือทําใหรับรูไดวาอิทธิพลตอการตรวจสอบ 

 
การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน  

- จัดทําแผนพัฒนาและโครงการระบุหลักสูตรการพัฒนาขาราชการ เพ่ือใหตระหนักในความสําคัญและ ผลักดัน
ใหเกิดทัศนคติทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวาทําไมตองเปดเผยและอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อ ขาราชการเปดเผย
การกระทําผิด  

- จัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แก ขาราชการหรือ เมื่อ
ขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหารรวมทั้งตองไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอรองเรียนการ
รายงาน การเปดเผย และจัดการกับการเปดเผยขอมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปอง คุมครองพยาน 
 
เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี  

- หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูลมีนโยบายและกระบวนการ เพ่ือ
ลดกฎเกณฑที่มากเกินไปและสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเก่ียวกับการบริหารที่ไมเปนธรรม หรือคดโกง
และการทจุริต  

- จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรูท่ีผิดพลาดใหคําปรึกษาการ เปดเผย
พฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกปองการตอตานที่จะมีตอผูเปดเผย  

- โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสรางธรรมชาติและ ขนาด
ขององคกร  

- นโยบายโครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะตองไดรับทราบโดยทั่วกัน 
  - มีหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสมกับ 
ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป  
 
 

/บทที่ 2... 
 



-10- 
 

บทที่ ๒ 
แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  

๑. ใหผูอํานวยการกลุมหรือหัวหนางานมีหนาที่ควบคุม ดูแลใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามคูมืออยางเครงครัด  
๒. เจาหนาที่ตองไมอาศัย ตําแหนงหนาที่ แสวงหาประโยชนใดๆ ใหแกตนเองและผูอ่ืน  
๓. เจาหนาที่ตองไมอาศัย โอกาสในการปฏิบัติหนาที่ รับหรือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชนใดๆ ใหแก ตนเอง

และผูอ่ืน  
๔. เจาหนาที่ตองไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการใหของขวัญ ของกํานัล หรือจายผลประโยชนทั้งที่เปนตัวเงิน และ

ประโยชนแบบอื่น เพ่ือใหไดมาซึ่งการบรรจุ แตงตั้ง เลื่อนระดับ ตําแหนง หรือความดีความชอบพิเศษ  
๕. เจาหนาท่ีตองไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการชวยเหลือญาติมิตรหรือพวกพองใหไดรับการบรรจุ แตงตั้งใน       

ตําแหนงงานใดๆ ในหนวยงาน  
๖. หามเจาหนาที่นําทรัพยใดๆ ของทางราชการ ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน  
๗. หามเจาหนาที่ใชเวลาทําการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นที่มิใชงานราชการ  
๘. หามเจาหนาที่ใชขอมูลทางลับของทางราชการ เพ่ือแสวงหาประโยชนแกตน หรือพวกพอง หรือ ครอบครัว 

หรือคนรูจัก  
๙. หามเจาหนาที่กระทําการใดๆ อันเปนการเบียดเบียนผลประโยชนที่เปนตัวเงินหรือประโยชนอ่ืนใดของ 

ผูใตบังคับบัญชา ตัวอยางความขัดแยงระหวางบทบาท “ความขัดแยง ระหวาง บทบาท” (Conflict of roles) 
หมายความวา บุคคลดาํรงตําแหนงที่มบีทบาทสอง บทบาทขัดแยงกัน เชน นายสมจิตรเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล
เขาทํางาน โดยที่บุตรสาวของนายสมจิตรเปน ผูสมคัรสอบคนหนึ่งดวย ซึ่งในกรณีนี้ถือวาเกิด “การดํารงตําแหนงอันหมิ่น
เหมตอการเกิดปญหาผลประโยชนทับซอน” แตในกรณีนี้ถือวายังมิไดนําไปสูการกระทําความผิดแตประการใด เชน การ
สอบคัดเลือกบุคคลยังมิไดเกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดข้ึนแลวแตนายสมชายสามารถวางตัวเปนกลางมิไดชวยเหลือ
บุตรสาวของตนแตประการใด เปนตน 

ถาเกิดผลประโยชนทับซอน จะตองถอนตัวออกอยางสมบูรณจากการเปนผูมีสวนในการตัดสินใจ งดแสดงความ
คิดเห็น ละเวนจากการใหคําปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เชน ในกรณีที่สมจิตรเปนกรรมการสอบ คัดเลือก
บุคลากรเขาทํางานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเขารวมสอบคัดเลือกดวยนั้นซึ่งในสถานการณเชนนี้ สมจิตร จะตองลาออก
จากการเปนกรรมการสอบคัดเลือก เพ่ือเปนการถอนตัวออกจากการเก่ียวของกับสถานการณอันหมิ่นเหมตอผลประโยชน
ทับซอนอยางสูง 
 
มาตรการของรัฐในการปองกันความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวน ตนและผลประโยชนสวนรวม  

๑. กําหนดคุณสมบัติพึงประสงคและคุณสมบัติตองหามของรัฐ  
๒. การเปดเผยขอมูลทรัพยสิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวตอสาธารณะ  
๓. การกําหนดขอพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) 
 
 
 
 

/ตัวอยางขอ... 
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ตัวอยางขอไมพึงปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐ  
1. เจาหนาที่ของรัฐไมพึงรับของตอบแทน ที่เปนเงินและไมใชตัวเงินที่มูลคาสูงเกินความเหมาะสมและไดมา โดย

มิชอบ  
2. เจาหนาที่ของรัฐไมพึงตัดสินใจในหนาที่การทํางาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเขามาเก่ียวของ เชน 

การลงคะแนนเสียงของขาราชการเพ่ือออกกฎหมายหรือกระทําอ่ืนใดที่มีผลกระทบตอสวนรวม  
3. เจาหนาที่ของรัฐไมพึงทํางานในตําแหนงที่เก่ียวของในภาคธุรกิจ หลังพนตําแหนงราชการเปนการปองกันมิให

ผูดํารงตําแหนงทางราชการนําขอมูลลับภายในหนวยงานราชการที่ทราบไปใชประโยชนหลังออกจากตําแหนงแลวและ
ปองกันการใชสิทธิพิเศษในการติดตอกับหนวยงานราชการ ในฐานะที่เคยดํารงตาํแหนงสําคัญในหนวยงานราชการมาแลว 

 
หลักการ 4 ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน  

1. ปองกันผลประโยชนสาธารณะ  
2. สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิด  
3. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

  4. สรางวัฒนธรรมองคกร แนวทางการบริหารเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 
กรอบการทํางาน มี 6 ขั้นตอน  

ขั้นตอนท่ี 1 ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดข้ึนในองคกร  
ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา  
ขั้นตอนที่ 3 ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆ รวมถึง เผยแพรนโยบายการปองกัน 

ผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึงในองคกร  
ขั้นตอนท่ี 4 ดําเนินการเปนแบบอยาง  
ขั้นตอนที่ 5 สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นในการ 

จัดการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
ขั้นตอนที่ 6 บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอรายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการ บริหาร

เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

/บทที่ 3... 
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บทที่ ๓ 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 
มาตรการกฎหมายที่เก่ียวของ  

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนิน
กิจการ ดังตอไปนี้  

(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น ปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี  

(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่ เจาหนาที่ของรัฐผู
นั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ ดําเนินคดี  

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการสวน
ทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวน ทองถ่ินอันมีลักษณะ
เปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนใน หางหุนสวนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว  

(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยู

ภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือ ปฏิบัติหนาที่ใน

ฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแยงตอ ประโยชนสวนรวม หรือ

ประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ผูนั้นเจาหนาที่ของรัฐตําแหนง

ใดที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่คณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของ

รัฐตามวรรคสองโดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ  

มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งหนวยงาน

ที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด มอบหมายให

ปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ หนวยงานของรัฐถือหุน

หรือเขารวมทุน 

มาตรา 103 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก ทรัพยสิน

หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง กฎหมาย เวนแตการ

รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดบทบัญญัติ

ในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผูที่พนจากการเปน เจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึง

สองปดวยโดยอนุโลม  

 

/มาตรา 103/1... 
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มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือ ความผิดตอ

ตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

บทลงโทษ  
มาตรา 122 เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจาหนาที่ของรัฐ
ผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นยินยอมดวยในการที่คูสมรสของตนดําเนินการตาม มาตรา 100 วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมี
ความผิด 
 

การจัดลําดับ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง โอกาสเกิด ผลกระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 
1 การจัดซื้อจัดจาง 3 4 สูง 
2 เบียดบังเวลาราชการ พฤติกรรมมาสาย กลับกอน/ 

ไมลงชื่อปฏิบัติราชการประจําวัน 
4 3 สูง 

3 การจัดซื้อจัดจางท่ีเอ้ือผลประโยชนตอตนเอง    
หรือเพ่ือประโยชนของพวกพอง 

3 3 สูง 

4 การใชอํานาจหนาที่เพ่ือเรียกรับผลประโยชน/ เพ่ือ 
ผลประโยชนพวกพอง 

3 3 สูง 

5 การจัดประชุม อบรม และสัมมนา 3 3 สูง 
6 การเบิกคาใชจายในการไปราชการ 3 3 สูง 
7 การเบิกเงินคาตอบแทนปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 3 3 สูง 
8 การใชรถราชการ 3 3 สูง 
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กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนการละทิ้ง ทอดทิ้งหนาที่ราชการ 

ผูรับผิดชอบ ลักษณะ/ประเภท กรอบแนวทางปองกัน กํากับและติดตามผล 
งานบริหารทั่วไป 1.ไมมายังสถานที่ราชการเพ่ือปฏิบัติ

ราชการตามหนาที ่
2.มายังสถานที่ราชการแลวแตไมอยู
ปฏิบัติหนาที ่
3 .ไมปฏิบัติ งานตามหนา ท่ีที่ ได รับ
มอบหมาย ปลอยใหงานคาง 
 

1.ใหความรูเรื่องระเบียบ กฎ ขอบังคับใน
การปฏิบัติงานแกบุคลากรทุกทาน 
2.ควบคุม กํากับ ดูแลใหบุคลากร ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ อยางเครงครัด 
3.มีการบันทึกรายละเอียดการทํางาน ลง
เวลาปฏิบัติราชการกอนทํางานทุกเชาและ
ลงเวลาปฏิบัติราชการกอนกลับบาน 

 

 

กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนการเบียดบังหรือทรัพยสินของทางราชการไปเปนของตนเองโดยทุจริต 

ผูรับผิดชอบ ลักษณะ/ประเภท กรอบแนวทางปองกัน กํากับและติดตามผล 
งานบริหารทั่วไป 1.นํารถราชการไปทําธุระสวนตัวใน

ระหวางปฎิบัติหนาที ่
2.สั่งซื้อสินคาในนามของราชการ เพ่ือ
ใชเปนการสวนตัว 
3.นําวัสดุราชการไปใชในงานสวนตัว 

1.จัดทําแผนการใชวัสดุ อุปกรณ 
2.ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
3.สรางจิตสํานึกดานจริยธรรม คุณธรรม 
คานิยม และวัฒนธรรมองคกรที่ด ี
4.อบรมคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม
บริการ 
5.จัดกิจกรรมกระตุนคุณธรรม 

1.แผนการใชวัสดุเปนไปตามแผน
รอยละ 100 
2.คาสาธารณูปโภคเปนไปตามแผน  
รอยละ 100 
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กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนการเบิกคาตอบแทนเกินสิทธิ์ท่ีควรจะไดรับ 

ผูรับผิดชอบ ลักษณะ/ประเภท กรอบแนวทางปองกัน กํากับและติดตามผล 
งานการเงนิ เบิกจายไมเปนตามความจริง 1.จัดใหมีการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
2.ในกรณีเดินทางไปราชการ ตรงกับวันที่
ต อ ง ปฏิ บั ติ ง า นน อก เ วล าร าช กา ร ให
ดําเนินการจัดทําบันทึกการแลกเปลี่ยนเวร
นอกเวลาราชการทุกครั้งไวเปนลายลักษณ
อักษร 
3.จัดทําเอกสารเบิกจายคาตอบแทน เปน
ปจจุบันประจําทุกเดือน  

1.มีการเบิกจายเปนไปตามจริงและ
ตามหลักเกณฑระเบียบราชการและ
โรงพยาบาลกําหนดเปนไปตามแผน
ประจําป รอยละ 100 

กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนการจัดซื้อจัดจาง 

ผูรับผิดชอบ ลักษณะ/ประเภท กรอบแนวทางปองกัน กํากับและติดตามผล 
งานพัสดุ ใชตําแหนงหนาที่ในการแสวงหา

ผลประโยชนใหตนเอง 
1.ตั้ งคณะกรรมการพิจารณา/วิเคราะห
แผนการจัดซื้อจัดจาง และเชิญผูมีความรู
มารวมจัดทําสเปค 
2.มีแผนการจัดซื้อจัดจาง/แผนผัง ขั้นตอน
และระยะเวลาการจัดซื้อจัดจาง และมี
ผูรับผิดชอบชัดเจน 
3.ดําเนินการตามระเบียบ และข้ันตอนการ
จัดซื้อจัดจางอยางเครงครดั 
4.ใชวิธีการจัดซื้อจัดจางดวยความโปรงใส
และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
5.ใหมีผูตรวจสอบประจําหนวยงานและ
ตรวจสอบไขวระหวางหนวยงาน 

1.มีการจัดซื้อจัดจางตามแผน รอย
ละ100 
2.พัสดุที่มีราคาเกิน 500,000 บาท
ใชวิธี e-bidding รอยละ 100 
3.มีการรายงานซื้อของนอกแผน 
4.มีการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางกอน
ดําเนินการ 
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กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนการเบิกคาใชจายในการไปราชการ 

ผูรับผิดชอบ ลักษณะ/ประเภท กรอบแนวทางปองกัน กํากับและติดตามผล 
งานการเงนิ การเบิกคาใชจายเปนเท็จ 1.อบรมสร างจิตสํานึกดานจริยธรรม 

คุณธรรม สรางคานิยม และวัฒนธรรม
องคกรที่ด ี
2.จัดกิจกรรมกระตุนจิตสํานึกคุณธรรม 
จริยธรรม 
3.จัดทําคูมือการเบิกจายเงินคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ 

1.มีการเบิกคาใชจ ายเดินทางไป
ราชการเปนไปตามความจริงและตาม
หลักเกณฑระเ บียบราชการและ
โรงพยาบาลกําหนดรอยละ 100 

 


