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คํานํา 
 

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  ในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการและบริหารจัดการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขในเขตพื้นท่ีอำเภอพรรณานิคม เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการให้บริการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
การแพทย์และสาธารณสุข   ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นให้แก่ข้าราชการ และบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ในพื้นท่ีอำเภอพรรณานิคม ในการปฏิบัติงานและดำเนินการ
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อบุคลากร ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุ มาจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือ  ได้ใช้อำนาจใน
ตำแหน่งหน้าท่ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบ ด้วยกฎหมาย รวมท้ังปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน อันเป็น
ปัญหาของสังคมไทย มายาวนาน ท้ังนี้  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำส่ัง  ท่ี 69/2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการ
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินการของเจ้าหน้าท่ีในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  การปฏิบัติหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดย
มิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าท่ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ได้ดำเนินการจัดทำ
วิเคราะห์ความเส่ียงในการปฏิบัติงานอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน จัดทำมาตรการ กลไก ระบบ การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและ กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหนว่ยงาน ตามบท
วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ต่อไป 
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          บทที่ 1 

บทนำ 

การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)  
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวมหรือผลประโยชน์

ขัดกัน หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบัติหน้าท่ีโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิง
จริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกท่ีจะนำไปสู่การทุจริต 

สำนักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ Conflict of 
Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการ         
มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งหน้าท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งของตนอัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกวา่ประโยชน์ส่วนรวมซึง่การ กระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ท้ังเจตนาและ ไม่เจตนาในรูปแบบท่ีหลากหลาย จนกระท่ังกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติท่ีไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่าง 
การกระทำดังกล่าว      มีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากการยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก         ได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระทำท่ีผิดจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องคำนึง  ถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ทำหน้าท่ีกลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าท่ีโดย
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 

ความขัดแย้ง Conflict สถานการณ์ท่ีขัดกันไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระทำอย่างใด
อย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนท่ีบุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าท่ีจะสนองตอบความต้องการ
ของตนเองหรือของกลุ่มท่ีตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นส่ิงจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการ
ท้ังหลาย 

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest ส่ิงใดก็ตามท่ีให้ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลท้ังหลาย
ในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม 

พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐควรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

เสมอ ตัวอย่างพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ท่ีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่ 

๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อำนาจหน้าท่ีเพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อำนาจหน้าท่ีทำให้เครือญาติหรือ
ฝากลูกหลานเข้าทำงาน 

๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานเกี่ยวกับการงานบุคคลรับเรื่อง โอน ย้าย 
สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก แล้วรับของกำนัลจากเขาเหล่านั้น 

๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าท่ีเกิดส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อย่าง     ไม่เป็นธรรม 

๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการทำงานส่วนตัว 
๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการทำข้อมูลลับขอทางราชการไม่เปิดเผยเพื่อรับส่ิงตอบแทนท่ีเป็นประโยชน์ใน

รูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนำไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพื่อแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 



๖. การทำงานพิเศษ เช่น เป็นท่ีปรึกษาหรือตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานท่ีตนเองทำงานอยู่ 
๗. การทำงานหลังเกษียณ คือการทำงานกับผู้อื่นหลังออกจากท่ีทำงานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากท่ีเคย

ปฏิบัติหน้าท่ีราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 

 

หน้าที่ทับซ้อน Conflict of Duty หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน Competing Interests  แบ่งเป็น ๒ ประเภท 
๑. ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานและเป็น

คณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจำหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าท่ีท้ังสองออกจาก
กันได้อาจทำให้ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไก
ป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าท่ีต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานท่ีมีกำลังคน
น้อยหรือมีเจ้าหน้าท่ีบางคนเท่านั้นท่ีสามารถทำงานบางอย่างท่ีคนอื่นๆ ทำไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดู
เหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

๒. ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่งบทบาท และการทำบทบาทหน้าท่ีใน
หน่วยงานหนึ่งนั้น ทำให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างท่ีอาจนำมาใช้ประโยชน์แก่การทำบทบาทหน้าท่ีให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ 
ผลเสียคือ ถ้านำข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลำเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าท่ีทับซ้อน
เป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทำหน้าท่ีต้องเป็นกลาง
และกลไกการจัดการผลประโยชน์ ทับซ้อนก็สามารถนำมาจัดการกับหน้าท่ีทับซ้อนได้ 
หลักการ ๔ ประการสำหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ การทำเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าท่ีหลักเจ้าหน้าท่ีต้องตัดสินใจและ
ให้คำแนะนำภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทำงานในขอบเขตหน้าท่ีพิจารณาความถูกผิดไปตามข้อเท็จจริง 
ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มี
อคติลำเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพ การเมือง วงศ์ตระกูลฯลฯ ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมี
จริยธรรม  

๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการแสวงหา เปิดเผย
และจัดการท่ีโปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่างๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ 
โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีจากตำแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมี
ผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยท่ัวหน้า จะ
ทำให้เจ้าหน้าท่ีร่วมมือและสร้างความเช่ือมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การแก้ปัญหาหรือจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนจะ
สะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ีและองค์กรการจัดการต้องอาศัยข้อมูลนำเข้าจากทุก
ระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบายและเจ้าหน้าท่ีก็มีความรับผิดชอบต้องระบุ
ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนมี เจ้าหน้าท่ีต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีทำได้ 
และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายท่ีช่วยสนับสนุนการตัดสิน ใจในเวลาท่ีมี
ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าท่ีซึ่งต้องอาศัยวิธีการ ดังนี้ 

- ให้ข้อแนะนำและการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ รวมถึงการใช้
กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการทำงาน 

- ส่งเสริมให้มีการส่ือสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปล่ียนเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสบายใจในการเปิดเผยและหารือ
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีทำงาน 

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเจ้าหน้าท่ีเปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นำไปใช้ในทางท่ีผิด 



- ให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึก
เป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่อง ต่อไปนี้ 

- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าท่ีโดยรวมไว้ในข้อกำหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเส่ียงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กลไกความพร้อมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทำให้เจ้าหน้าท่ีถือว่าเป็นความรับผิดของตนเองท่ีจะต้องทำตามกฎระเบียบ

และมาตรฐาน 

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
กรอบการทำงานนี้เป็นวิธีการกว้างๆ ไม่จำกัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสามารถนำไปพัฒนาเป็น

รูปแบบ การจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ ๖ ขั้นตอน 
 สำหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดขึ้นในองค์กร 
๒. พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
๓.  ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชนทั์บซ้อนให้ท่ัวถึงใน

องค์กร 
๔. ดำเนินการเป็นแบบอย่าง 

        ๕.  ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้เสียผู้รับบริการผู้สนับสนุนองค์กรและชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน 

๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ 

รายละเอียดแต่ละข้ันตอน 
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการทำงานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างท่ีเส่ียงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และ

ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง 
- เป้าหมายสำคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อน     ท่ีเกิดขึ้นจริงและท่ีเห็น 
- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีมีส่วนสำคัญ เพราะจะทำให้ระบุจุดเส่ียงได้ครอบคลุมและทำให้เจ้าหน้าท่ีรู้สึกเป็น

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

ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับ พรรคการเมือง  การทำงานเสริม ความ
เป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/กลุ่มอื่น 

- ตัวอย่างของจุดเส่ียง เช่น การปฏิบัติสัมพันธ์กับภาคเอกชน การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการตรวจตราเพื่อควบคุม
คุณภาพมาตรฐานของการทำงานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริการท่ีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน การ
กระจาย      งบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การให้เงิน/ส่ิงของ 

- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อกำหนดทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย 
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี

เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน 

ดังนั้น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของ
สมาชิก    ในองค์กร และยังต้องทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสามารถ 



- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบท่ีเห็นหรือแบบเป็นไปได้) 
- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีใช้เพื่อการจัดการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 
-   เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีในองค์กร 

เอกชนท่ีมาทำสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้จะเริ่มต้ังแต่การปฐมนิเทศ และ
มีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทำงาน เจ้าหน้าท่ีทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลท่ีจะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุ
และเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

-  ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้น
บ่อย  ในองค์กร อะไรคือจุดเส่ียงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของ
ผู้มีตำแหน่งหน้าท่ีต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างท่ีชัดเจนสำหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยเน้นตรงท่ีเป็น  จุดเส่ียงมากๆ เช่น การติดต่อการร่วมทำงานกับภาคเอกชน การแลกเปล่ียนบุคลากรกับภาคเอกชน การ
ลดขั้นตอนและกระจายอำนาจความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น 

- นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความต่ืนตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพจะมี
ส่วนอย่างสำคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม การสร้างความต่ืนตัวและความเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเส่ียง
และพัฒนาวิธีการป้องกนัปัญหาท่ีเกิดขึ้นต่อไป   

         ๔) ดำเนินการเป็นแบบอย่าง 
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ท่ีอยู่ในตำแหน่งระดับบริหาร 

ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นำ สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน 
และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสำคัญ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีมักจะคำนึงถึงส่ิงท่ีผู้บริหารให้ความสนใจ 
       - ผู้บริหารต้อง (๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอท่ีจะช้ีว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่     (๒) ช่ัง
น้ำหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะและพิจารณาว่าอะไรคือวิธีท่ีดีท่ีสุดในการ
จัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ (๓) พิจารณาปัจจัยอื่นๆรวมถึงระดับและลักษณะของตำแหน่งหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 

         ๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
- ประเด็นสำคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่สามารถจัดการกับผลประโยชน์

ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียท่ีเกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน 
- การทำงานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเส่ียงของผลประโยชน์ทับซ้อน

ก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อำนาจหน้าท่ีเพื่อผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่
องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลท่ีตามมา หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิก
สัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อส่ือสารเกี่ยวกับหน้าท่ีและความพร้อม
รับผิดท่ีผู้ทำธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ทำสัญญาด้วย 

- นอกจากนี้ ควรส่ือสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการระบุจุดเส่ียงและ
ร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและ
ปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่านี้จะทำให้ได้นโยบายท่ีสอดคล้องความคาดหวังสาธารณะ
และได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียท้ังนี้ ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้องค์กรภาครัฐ
ต้องทำให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

           ๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ำเสมอ โดยสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และ

ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทำงานรวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง 



อีกท้ังยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้
ยังเป็นการส่ือสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเส่ียงและ
มาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปล่ียนแปลงต้องส่ือสารให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปล่ียนการทำงาน
ให้สอดคล้องกันโดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ี 

บทบาทสำคัญของการบริหาร  
ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ของ

องค์กร 
และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผย ผู้อำนวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนท่ี
เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงต่อผลท่ีจะเกิดต่อทีมงาน บทบาทสำคัญท่ีสุดท่ีได้จากการวิจัย คือ  การ
ปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงานสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าท่ี หลังจากรายงานการกระทำผิดและภาวะ
ผู้นำเรื่องสำคัญมากในการสร้างบรรยากาศในท่ีทำงาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและ
ผลท่ีเกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าท่ีต้องไม่คุกคามหรือทำให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
กลายเป็นเหยื่อ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเช่ือมั่นให้แก่บุคคลท่ีเปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผย 
ให้ความเช่ือมั่นว่าข้อมูลท่ีได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยท่ีสำคัญต่อการลดแรงต่อต้านหากส่ิงท่ีเปิดเผยบางส่วนหรือท้ังหมด
รั่วไหลออกไปเป็นส่ิงสำคัญท่ีต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกันผู้ต่อต่านเท่าท่ีจะทำได้บทบาทอื่นๆ 
คือ 

- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงเพื่อจัดการกับส่ิงท่ีจะเกิดจากการเปิดเผย 

         - พัฒนาโครงสร้างผู้นำแก่ลูกน้องท่ีทำงาน ขณะมีการตรวจสอบ 
      - ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุน
และป้องกันพยานท่ีดี 

       - ปกป้องข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยท่ีเป็นหลักฐาน 
      - ให้เวลาและข้อมูลท่ีย้อนกลับต่อทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลท่ีต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าท่ีโดยให้คำปรึกษาแนะนำลูกน้องไม่ให้ทำ
ผิดและต่ืนตัวต่อการรับรู้ต่อการกระทำผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นและตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดง
บทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและตรงไปตรงมาไม่ว่าจะยากเพียงไรผู้บริหารต้องทำให้ผู้เปิดเผย
มั่นใจ ต้ังแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับเช่ือมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลทีเกิดจากการ
เปิดเผยข้อมูลท่ีได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารท่ีสมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็น
เอกสาร ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การกระทำใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบหรือทำให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่า
ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือทำให้รับรู้ได้ว่าอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 

การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน 
- จัดทำแผนพัฒนาและโครงการระบุหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญและผลักดันให้ 

เกิดทัศนคติทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่าทำไมต้องเปิดเผยและอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการ
กระทำผิด 

- จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แก ่ข้าราชการหรือเมื่อ
ข้าราชการได้ 

เล่ือนตำแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหารรวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะในการรับข้อร้องเรียนการรายงาน การเปิดเผย 
และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน 
เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี  



- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบายและกระบวนการเพื่อลด
กฎเกณฑ์ท่ีมากเกินไปและส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารท่ีไม่เป็นธรรมหรือคดโกงและ
การทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ท่ีผิดพลาดให้คำปรึกษาการเปิดเผย
พฤติกรรมการกระทำผิดท่ีเหมาะสม และปกป้องการต่อต้านท่ีจะมีต่อผู้เปิดเผย 

-  โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้างธรรมชาติและขนาดของ
องค์กร 
          - นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยท่ัวกัน 

        - มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับผู้บริหาร 
ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการท่ัวไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ 
แนวทางปฏิบัติเพือ่ปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

แนวทางปฏิบัติเพือ่ปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ๑. ให้ผู้อำนวยการกลุ่มหรือหัวหน้างานมีหน้าท่ีควบคุม ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด 
  ๒. เจ้าหน้าท่ีต้องไม่อาศัย ตำแหน่งหน้าท่ี แสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น 
  ๓. เจ้าหน้าท่ีต้องไม่อาศัย โอกาสในการปฏิบัติหน้าท่ี รับหรือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเอง
และผู้อื่น 
  ๔. เจ้าหน้าท่ีต้องไม่ดำเนินการใดๆ ท่ีเป็นการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือจ่ายผลประโยชน์ท้ังท่ีเป็นตัวเงิน และ
ประโยชน์แบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งต้ัง เล่ือนระดับ ตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ 
 ๕. เจ้าหน้าท่ีต้องไม่ดำเนินการใดๆ ท่ีเป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้องให้ได้รับการบรรจุ แต่งต้ัง ในตำแหน่ง
งานใดๆ 
ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม   
        ๖. ห้ามเจ้าหน้าท่ีนำทรัพย์ใดๆ ของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 
        ๗. ห้ามเจ้าหน้าท่ีใช้เวลาทำการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นท่ีมิใช่งานราชการ 
 ๘. ห้ามเจ้าหน้าท่ีใช้ข้อมูลทางลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตน หรือพวกพ้อง หรือครอบครัว หรือ
คนรู้จัก 
 ๙. ห้ามเจ้าหน้าท่ีกระทำการใดๆ อันเป็นการเบียดเบียนผลประโยชน์ท่ีเป็นตัว เงินหรือประโยชน์อื่นใดของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ตัวอย่างความขัดแย้งระหว่างบทบาท 
“ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความว่า บุคคลดำรงตำแหน่งท่ีมีบทบาทสองบทบาท

ขัดแย้งกัน เช่น นายสมจิตรเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน โดยท่ีบุตรสาวของนายสมจิตรเป็นผู้สมัครสอบคน
หนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การดำรงตำแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่า
ยังมิได้นำไปสู่การกระทำความผิดแต่ประการใด เช่น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้น
แล้วแต่นายสมชายสามารถวางตัวเป็นกลางมิได้ช่วยเหลือบุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น 

ถ้าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจ งดแสดงความ
คิดเห็น ละเว้นจากการให้คำปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีท่ีสมจิตรเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร
เข้าทำงานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้นซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ สมจิตรจะต้องลาออกจากการ
เป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นการถอนตัวออกจากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อน
อย่างสูงมาตรการของรัฐในการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑. กำหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐ 
๒. การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ 
๓. การกำหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) 

ตัวอย่างข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
1. เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่พึงรับของตอบแทน ท่ีเป็นเงินและไม่ใช่ตัวเงินท่ีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสมและได้มาโดยมิ

ชอบ 
2. เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่พึงตัดสินใจในหน้าท่ีการทำงาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การ

ลงคะแนนเสียงของข้าราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระทำอื่นใดท่ีมีผลกระทบต่อส่วนรวม 



3. เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่พึงทำงานในตำแหน่งท่ีเกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ หลังพ้นตำแหน่งราชการเป็นการป้องกันมิให้ผู้
ดำรงตำแหน่งทางราชการนำข้อมูลลับภายในหน่วยงานราชการท่ีทราบไปใช้ประโยชน์หลังออกจากตำแหน่งแล้วและ
ป้องกันการใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ในฐานะท่ีเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในหน่วยงานราชการมาแล้ว 

หลักการ 4 ประการสำหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ 
2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด 
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

กรอบการทำงาน มี 6 ขั้นตอน 
ขั้นตอนท่ี 1 ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดขึ้นในองค์กร 
ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
ขั้นตอนท่ี 3 ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึง เผยแพร่นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อนให้ท่ัวถึงในองค์กร 
ขั้นตอนท่ี 4 ดำเนินการเป็นแบบอย่าง 
ขั้นตอนท่ี 5 ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการ

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ขั้นตอนท่ี 6 บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอรายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพื่อ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1)  การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 

         2)  พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
          3)  ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีและหัวหน้างานระดับสูง 
          4)  ดำเนินการเป็นแบบอย่าง 
          5)  ส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
          6)  การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๓ 
มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ      

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2554 
                มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดดำเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีทำกับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ี 
ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอำนาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ 

ผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 
               (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิน่ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็น
การผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
             (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธรุกิจของเอกชนซึ่งอยู่
ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าท่ีใน
ฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเจ้าหน้าท่ีของรัฐตำแหน่งใด
ท่ีต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ตามวรรคสองโดยให้ถือว่าการดำเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้นำมาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่ง
หน่วยงาน 

ท่ีมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด มอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีในบริษัทจำกัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดท่ีหน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วม
ทุน 
               มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดบทบัญญัติใน
วรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ท่ีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี
ด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา 103/1 บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีหรือความผิด 
ต่อตำแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

บทลงโทษ 
มาตรา 122 เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้องระวาง

โทษ  
จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจำท้ังปรับกรณีความผิดตามมาตรา  100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการท่ีคู่สมรสของตนดำเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่
มีความผิด 



  ๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และ
จำนวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 

ข้อ  2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับทรัพย์สิน

หรือ 
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้
กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา 
คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
       “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า ส่ิงท่ีมีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ การรับการ
ฝึกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

       ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้ 
                ข้อ 5 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป 
  (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล  

แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
      (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป 

      ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมีหรือมูลค่า
เกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจำเป็นท่ีจะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ 
หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุท่ีจะอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นยึดถือ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคลให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐ
ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 
           ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าท่ีกำหนดไว้
ใน ข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือ
องค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีท่ีสามารถกระทำได้เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และ
สมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค ำส่ังว่าไม่สมควรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนให้ได้ให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมือ่ได้ดำเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 



  ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอำนาจแต่งต้ังถอด
ถอนส่วนผู้ท่ีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งท่ีไม่มี
ผู้บังคับบัญชาท่ีมีอำนาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ เพื่อดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิก
วุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณีเพื่อดำเนินการตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง 
          ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับผู้ซึ่งพ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 

     การให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าท่ีและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว
มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบ
หรือชัง 

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือส่ิงอำนวย ความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์
ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) ไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้ เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัย
ว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน้าท่ี ท้ังนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้
นั้น ยุติการกระทำดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณาเมื่อ
คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าท่ีอื่น ในราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในกรณีท่ีมีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทาง
ราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจำ เป็นต้องวินิจฉัยหรือช้ีขาด ต้องยึดประโยชน์ของ
ทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 

  การให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าท่ีและไม่กระทำการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อน
หรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการ
ให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลท่ัวไป 

(๒) ไม่ใช้ตำแหน่งหรือการกระทำการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการการดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น จะได้

ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
 
 
 
 
 
 



  มาตรการ กลไก การจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  ประจำปี พ.ศ.2563 

............................................................................................. 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ประเด็นผลประโยชน์
ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร 
โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการ กลไก การจัดการความเสี่ยงอันอาจจะเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โอกาส 

 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

      
ประเด็นบังคับ 

1. การรับผลประโยชน์
ต่าง ๆ 

การได้รับผลประโยชน์ 
หรือทรัพย์สิน จาก
ผู้ประกอบการที่ให้เพ่ือ
หวังผลในการตรวจ
ประเมินสถาน
ประกอบการ 

2 4 
 
8 

(สูง) 

 
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร  
ปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับความโปร่งใส การ
เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเก่ียวกับข้อร้องเรียน การ   ละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนินการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ ให้
ครอบคลุม และทั่วถึงมากย่ิงข้ึน เพ่ือร่วมสร้างแนวทาง
และมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้
ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

2. การทำธุรกิจกับ
ตัวเองหรือคู่สัญญา 

หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือก
ซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ
เป็นญาติหรือร้านที่ตนเอง
คุยได้ง่าย 

๓ 4 
 

12 
(สูง) 

 
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร  
ปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับความโปร่งใส การ
เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเก่ียวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากย่ิงข้ึน เพ่ือร่วม
สร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้าง
จิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทจุริตทุกรูปแบบ 
5. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ เข้มงวดในการ
ตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง 



ประเด็นผลประโยชน์
ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร 
โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการ กลไก การจัดการความเสี่ยงอันอาจจะเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โอกาส 

 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

      

3. การทำงานหลังออก
จากตำแหน่งสาธารณะ
หรือหลังเกษียณโดยใช้
อิทธิพล 

ใช้ความคุ้นเคย กับ
บุคลากรที่เคยร่วมงาน 
หรือมีมาก่อนเกษียณ หา
ความสะดวก หรือ
ผลประโยชน์ 

1 1 
 
1 

(น้อย
มาก) 

 
1. ผู้บริหารควบคุมกำกับอย่างใกลช้ิด ร่วมกับสร้าง
ทักษะ และสร้างจิตสำนึก ให้บุคลากรที่มีโอกาสถูก
ติดต่อ 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

4. การทำงานพิเศษ
โดยอาศัยตำแหน่ง
หน้าท่ีราชการสร้าง
ความน่าเชื่อถือ 

การทำงานพิเศษเช่น การ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
โดยอ้างอิงตำแหน่งหน้าท่ี 
เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ 

1 4 
 
4 

(ปาน
กลาง) 

 
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร  
ปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับความโปร่งใส การ
เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเก่ียวกับข้อร้องเรียน การ   ละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 

5. การรู้ข้อมูลภายใน
แล้วนำข้อมูลไปหา
ประโยชน์ให้กับตนเอง
หรือผู้อื่น 

การรั่วไหลของข้อมูล
ผู้ป่วย ไปให้ผู้ประกอบการ
เช่น บริษัทประกันภัย เพ่ือ
ใช้เป็นฐานข้อมูลลูกค้า 
หรือคดีความ 

1 4 
 
4 

(ปาน
กลาง) 

 
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร  
ปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับความโปร่งใส การ
เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเก่ียวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากย่ิงข้ึน เพ่ือร่วม
สร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้าง
จิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทจุริตทุกรูปแบบ 

6.การใช้บุคคลากร
หรือทรัพย์สินของ
หน่วยงานเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน 

เช่นการใช้อุปกรณ์
สำนักงานต่างๆ รถ 
ไฟฟ้า ฯลฯ 

4 ๓ 
 

12 
(สูง) 

 
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร 
ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
พัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย คำนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวม อย่าง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้



ประเด็นผลประโยชน์
ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร 
โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการ กลไก การจัดการความเสี่ยงอันอาจจะเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โอกาส 

 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

      
ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ประเมินผลเน้นย้ำเตือนการกระทำที่เป็นการใช้
ทรัพย์สินของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

7.การนำโครงการ
สาธารณะลงในเขต
เลือกตั้งเพื่อ
ประโยชน์ทาง
การเมือง 

มีการเลือกพื้นท่ีในการ
จัดโครงการ/กิจกรรม
เจ้าหน้าท่ีคุ้นเคยเป็น
การส่วนตัว 

1 ๓ 
 
3 

(ปาน
กลาง) 

 
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร  
ปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับความโปร่งใส การ
เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเก่ียวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากย่ิงข้ึน เพ่ือร่วม
สร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้าง
จิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทจุริตทุกรูปแบบ 

ประเด็นเพิ่มของหน่วยงาน 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลท่ีเป็น
เครือญาติหรือบุคคลท่ี
ตนเองได้รับ
ผลประโยชน์เข้าทำงาน 

2 ๓ 
 
9 

(ปาน
กลาง) 

 
-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือก
อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

การปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ได้นำเงิน
ท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือเงิน ท่ี
ฝากมาชำระให้กับ
การเงิน แต่กลับนำเงิน
ไปใช้ส่วนตัว 

๒ ๓ 
 
6 

(ปาน
กลาง) 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ี มาชำระเงินด้วย
ตนเองและรับใบเสร็จ หรือใบสำคัญรับเงินทุก
ครั้ง 

การลงช่ือ เข้า-ออก 
เวลาปฏิบัติหน้าท่ี 

การลงเวลาไม่ตรงตาม
ความเป็นจริง 

4 ๓ 
 

12 
(สูงมาก) 

- ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ 
- มีสมุดขออนุญาตไปพื้นท่ีอื่น 

การลงพื้นท่ี
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง(Case) 
-การใช้รถ 

การใช้จัดสรร
ทรัพยากรนำไปใช้มาก
เกินความจำเป็นในแต่
ละภารกิจ เช่นนำมัน

๒ 4 
 
8 

(สูง) 
- มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 
- มีการรายงานทุกครั้ง 
- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม 
- ใช้งานตามความเป็นจริง 



ประเด็นผลประโยชน์
ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร 
โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการ กลไก การจัดการความเสี่ยงอันอาจจะเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โอกาส 

 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

      
-การใช้คน มากเกินความเกิน

ความจำเป็น 

การจัดประชุม ดู
งาน สัมมนา ต่างๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการมี
สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ
เจ้าของกิจการหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับ
สถานท่ี 

2 1 
 
2 

(น้อย) 
- สถานท่ี มีความเหมาะสมกับงบประมาณ 
- วิทยาการมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือ
โครงการนั้นๆ 

 

การจัดการเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน ตามการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 

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

      สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  กำหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
จำนวน 5  ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 2. การใช้อำนาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 
 3. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
 4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
          5. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
แนวทางการจัดการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม   

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ  
  การปองกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน  

เป็นยุทธศาสตร์ และวาระแหงชาติ เนื่องจาก การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีสําคัญของประเทศ ท่ีตองไดรับการ    
แกไขอยางเรงดวนโดยการสรางคานิยม ปลูกจิตสํานึกใหคนไทยมีความซื่อสัตยและไมยอมรับการทุจริตคอรรัปช่ัน     
ในกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหไดมาซึ่งสินคาบริการและส่ิงกอสรางเปนช่องทางของการทุจริตเกิดผล
ประโยชนทับซอนท่ีสําคัญในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจาง ต้ังแต่การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ(Specification)   
การคํานวณราคากลาง การประมูลงานหรือประกวดราคา การลงนามในสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับงาน 
การเบิกจายเงิน ดังนี้ 

๑. ขั้นตอนการประเมินความตองการ เปนขั้นตอนการกําหนดขอบเขต ความเปนไปไดของโครงการ 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และคาใชจายท่ีเหมาะสม โดยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ไดแกการประเมิน 
มูลคาโครงการเกินความเปนจริง การกําหนดขอบเขตหรือการออกแบบโครงการท่ีเอื้อประโยชนตอพวกพ้องเป็นการใช้
อำนาจแสวงหาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 

๒. ขั้นตอนการเตรียมการ เปนขั้นตอนพื้นฐานในการพิจารณาและอนุมัติโครงการ โดยหนวยงานเจาของ 



โครงการ เตรียมแผนงาน เอกสารและประกาศการประมูลและวิธีการจัดซื้อจัดจางท่ีเหมาะสม ถูกตองตามกฎระเบียบ 
โดยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดในขั้นตอนนี้ ไดแก การออกแบบโครงการท่ีเอื้อประโยชนมีอคติหรือเขาขางผูประมูลรายใด
รายหนึ่ง ทําใหเกิดการแขงขนัท่ีไมเปนธรรมระหวางผูเขารวมประมูล 

๓. ขั้นตอนการคัดเลือกผูเขารวมประมูล เปนขั้นตอนในการเปดเผยรายละเอียดของโครงการและคัดเลือก 
ผู้ชนะการประมูล โดยความเส่ียงในการทุจริตท่ีอาจจะเกิดขั้นในขั้นตอนนี้ ไดแก การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับ 
หรือขอมลูท่ีเอื้อประโยชนใหกับผูเขารวมประมูลรายใดรายหนึ่งเปนพิเศษ การเปดเผยขอมลูล่าช้า ทําใหเกิดการ       
ไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขารวมการประมูล รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการหลังจากไดผูชนะ
การประมูลแลว 

๔. ขั้นตอนการดําเนินการตามสัญญาเปนขั้นตอนท่ีผู้ชนะการประมูลหรือคูสัญญาจะตองดำเนินการ  
สงมอบสินคาหรือบริการตามท่ีตกลงไวในสัญญาโดยโอกาสเส่ียงในการทุจริตในขั้นตอนนี้ ไดแก่ การสงมอบ สินคาหรือ
บริการท่ีไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรายละเอียดของโครงการท่ีกําหนดไวตามสัญญา 

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐท่ีไมโปรงใสจะนําไปสูการทุจริตคอรรัปช่ันตางๆมากมาย เชน การติดสินบน 
การสมรูรวมคิด การฮั้วประมูล การเอื้อผลประโยชน์ไปจนถึงการมีผลประโยชนทับซอน ซึ่งเกิดจากผูมีสวนเกี่ยวข้องใช
อํานาจหรือตัดสินใจ โดยคํานึงถึงผลประโยชนสวนตนมากกวา ผลประโยชนสวนราชการไมวาจะเปนผูกําหนดนโยบาย 
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจาง ผูเขารวมประมูล คูสัญญา ผู้มีสวนเกี่ยวของท้ังหลายในสัญญา 
 

   ดังนั้น การจัดซื้อจัดจางท่ีดีควรคํานึงถึงประสิทธิภาพ ความคุมคา ความโปรงใสในการประมูล 
การแขงขันทีเ่ปนธรรม และสามารถตรวจสอบไดซึง่ระบบจัดซื้อจัดจางท่ีดีควรคำนึงถึงองคประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

๑. กฎ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางท่ีดีควรครอบคลุมและเปนท่ียอมรับ 
ของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ จะตองมีการกําหนดกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติมาบังคับใชเพื่อปองกันการทุจริต 
การจัดซื้อจัดจางจะตองเปดใหมีการประมูลสาธารณะ มีความเปนธรรม ประกาศหลักเกณฑและขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดซื้อจัดจางใหชัดเจน เปนท่ีรับรูโดยท่ัวกัน 

๒. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง จะตองถูกพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมไปพรอมๆกับระบบการบริหาร 
จัดการโครงสร้างภาครัฐ เพื่อให้การวางแผนและการใช้จ่ายเงินภาครัฐมีประสิทธิผลสูงสุดและจะต้องถูกบริหารจัดการ
ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ 

๓. การเขาถึงขอมูล ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางควรถูกเก็บรวบรวมไวดวยกันไมวาจะเปนขอมูล 
การดําเนินการ ขอมูลการตัดสินใจ หรือขอมูลทางการเงิน เพื่อใหงายตอการวิเคราะหหรือการเผยแพร ขอมูลการจัดซื้อ
จัดจาง ควรมีการนําเทคโนโลยีมาชวยเพื่อกอใหเกิดความโปรงใสและความเปนธรรม 

๔. ระบบควบคุมและตรวจสอบ การควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง จากท้ังภายในและภายนอก 
เปนรากฐานท่ีสําคัญในการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันในการจัดซื้อจัดจาง โดยการควบคุมและตรวจสอบท่ีดีจะต้อง   
มีการติดตามเพื่อปองกันไมใหเกิดการกระทําความผิดเนื่องจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาท่ี บทลงโทษสําหรับ 
การทุจริตจะต้องระบุไวอยางชัดเจนและมีการบังคับใชอย่างเคร่งครัด 

๕. กลไกการอุทธรณจะตองมีหนวยงานท่ีสามารถรับขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดย 
หนวยงานดังกลาวจะตองมีความรูความเขาใจในระบบการจัดซื้อจัดจางและมีความสามารถในการแกไข ปญหา          
ท่ีเกิดขึ้นได โดยจะตองเปนอิสระจากหนวยงานอื่นๆ ท้ังหนวยงานท่ีเปนผูกําหนด กฎเกณฑ ผูดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
หนวยงานตรวจสอบ และหนวยงานท่ีทําหนาท่ีควบคุมดูแลโครงการ 

๖. การพัฒนาขีดความสามารถเจาหนาท่ีท่ีรับผิดขอบเรื่องการจัดซื้อจัดจาง จะตองมีความเปนมืออาชีพท่ี 
เกิดจากการฝกฝนการช้ีแนะและการสงเสริมใหมีการพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาท่ีในองคกรโดยระบบของ
ราชการจะตองเอื้อใหภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสามารถเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใส 



๗. มาตรการปองกันการทุจรติคอรรัปชันในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยตองมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับ 
การทุจริต การปลอมแปลง การฉอโกง การมีผลประโยชนทับซอน และการคว่ำบาตรเปนหนึ่งในมาตรการท่ีรัฐสามารถ
ใชเปนเครื่องมือเพื่อใหกระบวนการทางกฎหมายมีประสิทธิภาพ 

 โดยสรุป การจัดซื้อจัดจางภาครัฐท่ีไมซื่อสัตย ไมคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญจะนําไปสู 
การทุจริตคอรรัปชันในรูปแบบตางๆ ในทุกระดับช้ันซึ่งจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการใชจายเงินงบประมาณ 
ของรัฐจํานวนมหาศาล ไมเพียงความเสียหายในรูปตัวเงินเทานั้น แตยังสงผลถึงภาพลักษณความนาเช่ือถือขององคกร 
ดังนั้น ส่ิงสําคัญท่ีสามารถปองกันไมใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ คือความโปรงใส โดยการ   
เปดโอกาสใหภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ การแกไขกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
และการรายงานความผิดท่ีเกิดขึ้นดวยวิธีตางๆ เชน การรองเรียน มาตรการในการคุมครองพยาน การเขารวม
กระบวนการตรวจสอบ เปนตน เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปรงใส และปราศจากการทุจริต     
คอรรัปช่ันและผลประโยชนทับซอน หากทุกสวนราชการภาครัฐใหความสําคัญกับการทุจริตคอรรัปช่ันและผลประโยชน
ทับซอนอยางจริงจังก็จะเกิดผลดีกับประเทศชาติโดยรวมในท่ีสุด 
 

2. การใช้อำนาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 
การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ้องจาก 

ตำแหน่งหน้าท่ี เป็นการใช้ตำแหน่งหน้าท่ีเพื่อตนเอง 
ตัวอย่างเช่น การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้อำนาจหน้าท่ี ทำให้บริษัทตนเอง หรือบริษัทครอบครัวได้รับงานเหมา 

จากรัฐหรือฝากลูกหลานเข้าทำงาน / การท่ีเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัด    
ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ / ผู้บริหารหน่วยงานทำ
สัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าท่ีหรือบริษัทท่ีผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ เป็นต้น 

การเรียกรับผลประโยชน์มีหลายรูปแบบ เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบการทำงานพิเศษ (Outside  
Employment or Moonlighting) คือ การเป็นท่ีปรึกษาและ การจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตำแหน่ง
สถานภาพการทำงานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการ
ใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการทำงานพิเศษภายนอก ท่ีไม่ใช่อำนาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย จากหน่วยงานด้วย 

ตัวอย่างเช่น การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อาศัยตำแหน่งหน้าท่ีทางราชการรับจ้างเป็นท่ีปรึกษาโครงการ เพื่อให้ 
บริษัทเอกชนท่ีว่าจ้างนั้นเกิดความน่าเช่ือถือกว่าบริษัทคู่แข่ง / การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ทำงานท่ีได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานอย่างเต็มท่ี แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตาม
กฎหมาย / การท่ีผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษท่ีเป็นท่ีปรึกษาหรือเป็นผู้ท่ีทำ บัญชีให้กับบริษัท ท่ีต้องถูก
ตรวจสอบ เป็นต้น 

การเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบการรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ    
รู้เห็นในข้อมูลลับของทางราชการหรือนำข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับส่ิงตอบแทนท่ีเป็นประโยชน์ ในรูปของเงินหรือ
ประโยชน์อื่นๆ หรือนำ ข้อมูลเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล เหล่านั้น 

ตัวอย่างเช่น การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพี่น้องไปซื้อท่ีดิน 
บริเวณโครงการดังกล่าว เพื่อขายให้กับราชการในราคาท่ีสูงขึ้น / การท่ีเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่าย
โทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับ
บริษัทเอกชนท่ีตนรู้จัก เพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เป็นผลมาจากการ 
ไม่สามารถแยกแยะระหว่างบทบาทหน้าท่ีในเรื่องส่วนตัว และเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้ชัดเจน และมีสาเหตุมาจาก
พื้นฐานความคิดแบบด้ังเดิมของคนไทย และมีปัจจัยท่ีเอื้อให้เกิดพฤติกรรมทุจริตดังนี้ 

 มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมออกจาก 



กันได้อย่างส้ินเชิง ดังนี ้
(๑) คนไทยมีฐานความเช่ือในอดีตท่ีเห็นว่า ขุนนางค้าขายได้โดยไม่เป็นส่ิงท่ีน่ารังเกียจ  
(๒) ตำแหน่งหน้าท่ีราชการ สามารถนำมาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่มีการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัว 

ออกจากประโยชน์ส่วนรวม  
          (๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเป็นระบบคิดแบบฐานสิบ (คือ ไม่แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอำนาจกับผลประโยชน์ส่วนรวม) จึงพัฒนาไม่ทันกับพื้นฐานแนวคิดของระบบกฎหมายสากล
ท่ีเป็นระบบคิดแบบฐานสอง (คือ แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม  อย่างชัดเจน 

แนวทาง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 
 การปฏิบัติหน้าท่ีหรือดำรงตนในระหว่างท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐในตำแหน่ง เช่น ตำแหน่ง 

นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ต้องไมด่ำเนินกิจการใดๆ   
ท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐทำธุรกิจกับหน่วยงานของ
รัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีได้ทำกับหน่วยงานของรัฐ และการห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจ
ของเอกชนท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้นมีอำนาจควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบหรือดำเนินคดี การห้ามรับสัมปทาน หรือคงถือ
ไว้ซึ่งสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐท่ีมีลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการเป็นผู้ถือ
หุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทาน หรือได้ทำสัญญาในลักษณะดังกล่าว และยังได้บัญญัติห้าม
การเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะต่างๆ ในธุรกิจของเอกชน ซึ่งรวมถึงการทำงานในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
ของเอกชน ท่ีมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับอำนาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น 
        • ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการท่ี
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตโดยมีหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ ดังนี้ 
   • ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามท่ีกำหนดไว้ใน ประกาศนี้ (ข้อ ๔)  

• เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ (ข้อ ๕) ดังต่อไปนี้  
        • รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนท่ีเหมาะสมตาม ฐานานุรูป 
       • รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับ จากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
       • รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป  
       • การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของ ส่วนตัว หรือมี
ราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผล ความจำเป็นท่ีจะต้องรับไว้เพื่อ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหวา่งบุคคล ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น รายงานรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุท่ีจะ
อนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้ เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น
ส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ นั้นสังกัดโดยทันที (ข้อ ๖)  



     • การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมี มูลค่ามากกว่า    
ท่ีกำหนดไว้ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพื่อรักษา ไมตรี มติรภาพ หรือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของ รัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีท่ี สามารถกระทำได้เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล
ความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นัน้ไว้เป็นสิทธิของตน
หรือไม่ ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กร ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ผู้นั้นสังกัด มีคำส่ังว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที 
ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงาน
ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว ซึ่งเมื่อได้ดำเนินการแล้วให้ ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่ง
เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของ รัฐวิสาหกิจ หรือเป็น
กรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรฐั ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอำนาจแต่งต้ังถอดถอน ส่วนผู้ท่ีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชาท่ีมีอำนาจ ถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.   
                 ท้ังนี้ เพื่อดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้
ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นัน้ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือ
ประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง(ข้อ ๗) 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  คำปรารภ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ 
กำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละ ประเภทให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกำหนด โดยมีกลไกและระบบในการดำเนินงานเพื่อความมี ประสิทธิภาพในการบังคับใช้ 
รวมถึงกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามข้ันความร้ายแรงของการกระทำ โดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการพล
เรือน ทุกตำแหน่ง มีหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติเพื่อให้ราชการแผ่นดินในส่วนท่ีตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม  

      ดังนั้น การใช้  อำนาจเพื่อให้หน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบลุล่วง ข้าราชการพลเรือนท้ังปวง ต้องมีคุณธรรม และ 
ศีลธรรมประกอบกันขึ้นเป็นจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๘๐   ให้ผู้ตรวจการ แผ่นดินมีอำนาจหน้าท่ีเสนอแนะหรือให้คำแนะนำในการจัดทำหรือปรับปรุงประมวล
จริยธรรมตาม มาตรา ๒๙๗ และส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีจิตสำนึก 
ด้านจริยธรรม และมีหน้าท่ีรายงานการกระทำท่ีมีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ บังคับให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙  

ดังนั้น ข้าราชการพลเรือนทุกตำแหน่ง จึงมีหน้าท่ีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา 
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวก และ ให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
 3. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 



ความเสี่ยงและการควบคุมที่สำคัญ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริต/ความเสียหาย จากการเบิกเงินงบประมาณ 

                                                 (โดยข้อเสนอจากสำนักงบประมาณ) 
 ๑) การบริหารงบประมาณ หน่วยงานไม่มีการจัดทำทะเบียนควบคุมงบประมาณท่ีได้รับ ไม่ทราบ ยอดเงินคงเหลอื  ที่สามารถ

เบิกจ่ายเงินได้ในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละกิจกรรม/ภารกจิ รายการที่เบิกจ่ายเงินหรือก่อ หน้ีผูกพันแล้ว ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบ
จำนวนเงินเพ่ือใช้วางแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

 ๒) การเบิกจ่ายเงินหลายรายการไม่ตรงหรือสอดคล้องภารกิจ/ มีการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหน้ีผู้พันเกิน กว่าเงินงบประมาณท่ีได้รับ
มีหน้ีสินค้างชำระ แล้วน าค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาเบิกจ่ายในถัดไป โดยไม่มีระเบียบ กำหนดให้เบิกจ่ายได้ ข้อเสนอแนะ   • หน่วยงานต้อง
จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัดเพ่ือบันทึกการรับจ่ายเงิน งบประมาณท่ีได้รับให้มีรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ แยกการ
ควบคุมงบประมาณตามแผนงาน /โครงการ กจิกรรม หลกั กิจกรรมรองหรือกจิกรรมย่อย และหมวดเงิน บันทึกรายการรับโอนเงิน
งบประมาณ การก่อหน้ีผูกพัน การกัน เงิน และการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง เพ่ือให้ทราบยอดเงินคงเหลือแต่ละภารกิจที่สามารถเบิกจ่ายได้ 
และทำการ ตรวจสอบความถูกต้องกับรายงานสถานะ การใช้จ่ายงบประมาณในระบบ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ จำนวนเงิน ใช้
วางแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 • การเบิกค่าใช้จ่ายต้องสอดคล้องกับภารกิจ ค่าใชจ้่ายของกิจกรรม/ภารกจิใด ต้องเบิกจาก งบประมาณของกิจกรรม/ภารกิจ
น้ัน ระบุรหัสงบประมาณในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องชัดเจน ท้ังรหัสกิจกรรมหลัก และกจิกรรมย่อย   

• หน่วยงานต้องควบคุมและบริหารการเบิกจ่ายไม่ให้เกินวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ กรณีที่ งบประมาณกิจกรรมใดไม่เพียงพอ
และจำเป็น ต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ถูกต้องก่อนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างหรือเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๓)  การขอเบิกเงินจากคลัง การเบิกเงินจากคลังค่อนข้างล่าช้ามาก เช่นหลายรายการตรวจรับพัสดุ  ซึ่งระเบียบกำหนดให้ 
ดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อย่างช้า ไม่เกิน ๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับ งานจ้าง ถูกต้องแล้ว 
หรือ นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย 

 ๔) หลักฐานการจ่ายเงิน มีการจ่ายเงินแล้วแต่ไม่มีหลักฐานการจ่ายหรือไม่มีใบเสร็จรับเงินของผู้รับ เงินหรือเจ้าหน้ีแนบ
ประกอบใบสำคัญคูจ่่ายให้ครบถ้วน และไม่ได้การประทับตรารับรองการจ่ายเงินในใบสำคัญคู่ จ่ายใหค้รบถ้วนตามที่ระเบียบฯกำหนด 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการนำมาเบิกจ่ายช้า หลักฐานขอเบิก (ขบ) พิมพ์ผิดบ่อยครั้ง ท้ังจำนวนเงิน รหัสงาน รหัส
ศูนย์ต้นทุน รหัสอ้างอิง ไม่ถูกต้องตรงตาม ใบสำคัญคูจ่่าย แนบผิดชุดผิดรายการ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานไม่เรียบร้อยกระจัดกระจาย
สุ่มเสี่ยงต่อการสูญหาย ๒  

๕) การจัดซื้อจัดจ้างมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้รับพัสดุ หรือได้รับไม่ครบ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุไม่ได้ทำการตรวจ
รับพัสดุจริง แต่ลงลายมือชื่อในหลักฐานการตรวจรับพัสดุเพ่ือเป็นหลักการเบิก จ่ายเงิน ซึ่งเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ทำให้ส่วนราชการได้รับ
ความเสียหาย ดังน้ันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ งานจ้างต้องดำเนินการตรวจรับให้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ
จำนวนที่กำหนดไว้ตาม  spec  อย่างเคร่งครัดทุกครั้ง การลงลายมือชื่อในหลักฐานการตรวจรับพัสดุแต่ไม่ได้ตรวจรับพัสดุจริงทำให้ ส่วน
ราชการ ได้รับความเสียหายผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 

 ๖) มีการจัดซื้อพัสดุที่เข้าลักษณะครุภัณฑ์(งบลงทุน) โดยเบิกจ่ายเงินจากหมวดค่าวัสดุ เน่ืองจาก วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ที่ส่วนราชการต้องถือปฏิบัติให้ถูกต้อง ดังน้ี  

• หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่ง
กำหนดให้ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่อไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ให้เบิกจ่ายจากค่าวัสดุ ถ้ามีราคา
เกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท ต้องเบิกจ่ายจากงบลงทุนค่าครุภณัฑ์ และ รายการเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างที่มี
วงเงินเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ให้เบิกจ่าย จากงบลงทุนค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างน้ัน ได้ถูกยกเลิกแล้ว  

•  รายจ่ายเพ่ือการจัดหาสิ่งของหน่วยงานต้องดำเนินการให้ ถูกต้อง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ท่ีนร. ๐๗๐๔/ว ๖๘  ลงวันที่ ๒๔ 
เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องการปรับปรงุหลักการ จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ให้เริ่มใชส้ำหรับปงีบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
และตามหนังสือ ด่วน ที่สุด ท่ี นร. ๐๗๐๔/ว๓๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดย 



 • กรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการ วัสดุและรายการครุภัณฑ์ไม่
สอดคล้องกับงบรายจ่ายตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณท่ีปรับปรุง ใหม่ โดยให้ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณสำหรับค่าวัสดุและค่าครุภัณฑ์ เพ่ือให้ถูกต้องตามงบ รายจ่ายที่กำหนดไว้ ซึ่งกำหนดให้หลักการจำแนกประเภทงบประมาณ
รายจ่าย ก่อนลงนามในสัญญาจัดหาวัสดุ หรือครุภัณฑ์ โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ตามนัยข้อ ๒๔ ของระเบียบว่า
ด้วยการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

• กรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้พิจารณาดำเนินการจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๙ เพ่ือจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
ไปแล้วก่อนวันที่ได้รับหนังสือฉบับน้ี โดยเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไมส่อดคลองกับหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีปรับปรุงใหม่ ให ้ส่วนราชการดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณสำหรับค่าวัสดุและ
รายจ่ายค่าครภุัณฑ์ ให้ถูกต้องตาม งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ด้วย 

 • โดยต้องขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ และกรณีที่เป็นครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ต้องขออนุมัติคณะกรรมการพิจารณาพิจารณากลั่นกรองโครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสตัว์ เพ่ือขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วย ๓ 

 ๗) หลักเกณฑ์การบันทึกทางบัญชี ในการกำหนดสินทรัพย์เป็นครุภัณฑ์หรือวัสดุ ของกรมบัญชีกลาง ในระบบ GFMIS        
โดยกรมบัญชีกลางให้พิจารณา ตามหนังสือ ท่ี กค. ๐๔๑๐.๓/ ๑๙๐๙๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ ซึ่งแตกต่างจากหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ โดยหน่วยงานต้อง ดำเนินการ ดังน้ี  

• การปฏิบัติด้านบัญชี กรมบัญชีกลางให้บันทึกตามหลักเกณฑ์และนโยบายบัญชีสำหรับ หน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลัง
กำหนด คือ หน่วยงานจะบันทึกรับรู้เป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ตามนโยบายบัญชี โดยวัสดุหน่วยงานจะรับรู้วัสดุในราคาทุน ส่วนครุภัณฑ์ ให้
บันทึกรับรู้เป็นรายการสินทรัพย์ถาวรในบัญชีของ หน่วยงานสำหรับครภุัณฑ์ที่มีมูลค่าต้ังแต่ ๕,๐๐๐ บาท ข้ึนไปตามราคาทุน โดยบันทึก
รายละเอียดของครุภัณฑ์ใน ทะเบียนคุมสินทรัพย์ และให้คำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี   

• สำหรับโปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าต้ังแต่ ๕,๐๐๐ บาท ถือเป็นทรัพย์สินไม่มี ตัวตน และจะต้องคำนวณค่าตัด
จำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ซึ่งแตกต่างจากตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ การจัดหาโปรแกรมประยุกต์
คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ถือ เป็นรายจ่ายหมวดค่าวัสดุ)  

• ส่วนครุภัณฑ์ที่มีราคาไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายประเภท “ค่าครุภัณฑ์ต่ำ กว่าเกณฑ์”และให้บันทึกรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในบัญชีคุมทรัพย์สิน โดยไม่ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี ใบสำคัญคู่จ่าย  

๘) มีการขอเบิกจ่ายเงินจากคลังเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีการจัดเก็บใบสำคัญคู่จ่ายซึง่เป็นหลักฐาน การจ่ายเงิน หรอืมีไม่
ครบถ้วนตามรายการที่ขอเบิก ซึ่งการเบิกจ่ายเงินรายการใดที่ไม่มีใบสำคัญคู่จ่ายไว้ให้ ตรวจสอบหรือมีไม่ครบถ้วน ซึ่งผู้เบิกต้องนำเงิน
ส่งคืนคลังทั้งหมดและผู้เก่ียวข้องต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 

 ๙) การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ตรวจพบการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน และการจัดซื้อจัดจ้าง โดยไม่ มีใบสำคัญหรือไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างจรงิ จนท. คนเดียวสามารถดำเนินการเองได้ในทุกข้ันตอน ท้ังการวางฎีกาขอเบิก การอนุมัติฎีกา การอนุมัติจ่ายออกใบสั่ง
ซื้อ/จ้าง(PO) จัดทำข้อมูลหลักผู้ขายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp ดังน้ันหน่วยงานต้องปฏิบัติตามนัยระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลังฯปี๒๕๕๑ เรื่อง การใช้งาน ในระบบ อย่างเครง่ครัด ดังน้ี  

• ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายเป็นผู้มีสิทธิ ถือบัตร กำหนดสิทธิการใช้(GFMIS smart card) 

รหัสผู้ใช้งาน (user name) และรหัสผ่าน(password) เพ่ือใช้งานใน ระบบของหน่วยงานผู้เบิกท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดต้ังโปรแกรมสำหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานในระบบ และ เชื่อมต่อโดยตรงกับเครอืข่ายของระบบ หรือเป็นผู้มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของหน่วยงานผู้
เบิกท่ีไม่ม ีเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ซึ่งปฏิบัติงานโดยใช้ช่องทางอื่นที่กระทรวงการคลังกำหนด  

• ให้ผู้มีสิทธิถือบัตรดังกล่าวดำเนินการขอเบิกเงินจากคลัง การอนุมัติจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีหรือผู้ มีสิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง 
การนำเงินส่งคลงั การบันทึกและปรับปรงุข้อมูล และการเรียกรายงานในระบบ ๔  

• ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกจัดทำคำสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนด บุคคลที่ จะได้รับมอบหมาย กำหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบและกำหนดแนวทางการควบคุม การปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ เบิก เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติในการเข้าใช้งานในระบบ
สำหรับเจ้าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบและผู้ที่ได้รับมอบหมายหรอืแต่งต้ัง 



4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
        ในการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนให้เกิด        

การปรับปรงุระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองคก์ร  ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี ตลอดจนช่วย
สร้างความเชื่อมั่นของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร ดังน้ันการจัดทำมาตรการ กลไก
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนการเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถ
ดำเนินการได้ดังต่อไปน้ี 
๑. การแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในงานพัสดุ สามารถสรุป ได้ดังน้ี 

๑.๑. ข้ันตอนการประเมินความต้องการ เป็นข้ันตอนที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง ขอบเขตความต้องการใช้ และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนในข้ันตอนน้ี ได้แก่ การล็อคสเปค,          
การประเมินราคาสูงกว่าความเป็นจริง กำหนดขอบเขตหรือออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  ที่เอื้อประโยชน์ต่อตัวเอง หรือภาคเอกชน
ทีมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
      ๑.๒. ข้ันตอนการดำเนินการจัดซื้อ เป็นข้ันตอนพ้ืนฐานในการพิจารณาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ เอกสารจัดซื้อ,ประกาศการประมลู ถูกต้องตามระเบียบ 
โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนในข้ันตอนน้ี ได้แก่ การกำหนดวิธีการที่จะจัดซื้อ เพ่ือเอื้อประโยชน์กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง    มีอคติ หรือ
เข้าข้างผู้ขาย/ผู้รับจ้าง รายใดรายหน่ึง ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 
      ๑.๓. ข้ันตอนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประมูล เป็นข้ันตอนในการเปิดเผยรายละเอียด และคัดเลือก  ผู้ชนะการประมูล โดยความเสี่ยง
ในการทุจริตที่อาจจะเกิดข้ึนในข้ันตอนน้ี ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เอ้ือประโยชน์ให้กับผู้เข้าร่วมประมูลรายใด
รายหน่ึงเป็นพิเศษ การเปิดเผยข้อมูลที่ล่าช้า ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการหลังจากได้ผู้ชนะการประมูลแล้ว 
      ๑.๔. ข้ันตอนการดำเนินการตามสัญญา เป็นข้ันตอนที่ผู้ชนะการเสนอราคา หรือคู่สัญญาจะต้องดำเนินการส่งมอบสินค้าหรือบริการ
ตามที่ตกลงไว้ในสัญญา โดยโอกาสเสี่ยงในการทุจริตในข้ันตอนน้ี ได้แก่ การส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือการส่งมอบงานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ตามสัญญา 
๒. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังน้ี 

๒.๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน ท่ีมีความเก่ียวข้องกันกับบุคลากรภายในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
    ๒.๒. ห้ามมิให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าท่ีดำเนินงานหรือโครงการ
ที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงินและไม่เกี่ยวกับเงิน 
    ๒.๓. ห้ามมิให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าท่ีทับซ้อน 
    ๒.๔. ให้เจ้าหน้าท่ี หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี หรือผู้เก่ียวข้องกับการจัดซื้อพัสดุ ลงนามในแบบแสดงความบริสุทธ์ิใจการจัดซื้อจัดจ้างฯ      
๓. แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
    ๓.๑. ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ เช่น ญาติ พ่ี น้อง เพ่ือน 
คู่แข่ง ศัตรู 

๓.๒  ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ 
บุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 

๓.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้เสียกับงาน/โครงการ ท้ังผลประโยชน์ส่วนตนเอง 
และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ 
    ๓.๔ ตรวจสอบบุคลกรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น  
การรับสินบน การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญ หรืออื่นๆ 
          5. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

  การตัดสินใจว่าในระหว่างเดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ของหน่วยงานราชการควรจะเดินทาง นอกเส้นทางหรือไม่ 
 ท่านควรตอบคำถาม ๒ ข้อ คือ 



 ๑. เราควรเดินทางนอกเส้นทางหรือไม่  ถ้าเป็นการเดินทางนอกเส้นทาง โดยไม่มีเหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัย เช่น ต้องพัก
รับประทานอาหารตามเวลา เกิดอาการเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ เข้าห้องน้ำ การจราจรติดขัด เป็นต้น  ให้ท่านเดินทางตามเส้นทางปกติเพ่ือ
ไปให้ทันเวลาท่ีขอเดินทางไปราชการ  

๒. เราควรรายงานการเดินทางนอกเส้นทางหรือไม่ ท่านต้องรายงานการเดินทางออกนอกเส้นทาง ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทุกครั้ง     
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบญัชาท่ีจะอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ี เดินทางออกนอกเส้นทางได้ และเมื่อกลับเข้าสู่
เส้นทางปกติให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบด้วย นอกจากน้ี เมื่อใช้รถยนต์เสร็จแล้วต้องนำรถยนต์และกุญแจมาไว้สถานที่เก็บตามเดิม 
และต้องทำบันทึกการใช้รถยนต์ทุกครั้ง 

 

 ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย  

1. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว 
เป็นต้น 

2. การใช้อำนาจหน้าท่ีช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน 
3. การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าท่ีของรัฐทราบมาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ใน

การประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพ่ือให้ได้เปรียบในการประมูล 
4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าท่ีของรัฐอาศัยตำแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา

โครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าท่ีรัฐนำเวลาราชการไปทำงานส่วนตัว 
5. การนำบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์ แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น 
7. การเข้าทำงานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดำรงตำแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับ

ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยทำงานเป็นผู้บริหารหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม แล้วไปทำงานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ 
8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย  
9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
10. การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพ่ือหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ 
11. การซื้อขายตำแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพ่ือให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือความดี

ความชอบพิเศษ 
12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
13. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโดยไม่เป็นธรรม 
14. การที่มีหน้าท่ีดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แลว้เข้ามีส่วนได้เสียเพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น 
15. การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือ

ครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะทำงานจัดทำ การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร 

                                     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม   
                                                ............................................... 
 
๑) นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์ สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ประธานคณะทำงาน 
๒) นายสำเร็จ  สุวรรณเทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านบริหาร คณะทำงาน 
๓) นายเกียรติศักดิ์ สัพโส ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านส่งเสริมและป้องกันโรค คณะทำงาน 
4) นายธาดา ศูนย์จันทร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านวิชาการ คณะทำงานและเลขานุการ 
5) น.ส. คำแก้ว นิกาญจน์กูล เจ้าพนักงานธุรการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

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


