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ค าน า 

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้รวบรวมหลักการและ 
แนวคิดท่ีเป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และ 
ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่
ของ รัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนร่วม มีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือ
ทรัพย์สิน เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน  คู่มือเล่มนี้ สะท้อนให้เห็นถึง
หลักการ แนวคิดพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์เพ่ือใช้ใน        การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพ่ือมิให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติชอบ และยังสะท้อนปัญหาการขาด หลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ข้าราชการในสังกัด
โรงพยาบาลเสลภูมิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  และผู้ที่สนใจศึกษาแนวทางเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน การบริหารและเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป   

โรงพยาบาลเสลภูมิ 
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บทน า 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะของ ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง
สูญเสียไป  โดยผลประโยชน์ สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความ
เป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า อ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียก   รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยน
กับการอนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ  ใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น หรือการ
จัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น    อย่างไรก็ตาม 
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มี ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ( Conflic of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา       การทุจริตประพฤติมิชอบใน
ระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ การพัฒนาประเทศ  

ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน    

 ค าว่า Conflict of Interests มีการใช้ค าในภาษาไทยไว้หลายค า เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
“ผลประโยชน์ขัดกัน”  “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็น
รูปแบบ หนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระท าท่ีขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ( Good Governance)    โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึง
หมายถึงความทับซ้อน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตาม
อ านาจหน้าที่และความ รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มี
หลากหลายรูปแบบ        ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่
ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน      มีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้ 

๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ท า ให้
บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน เป็นต้น 

 ๒.  รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้ว     รับ 
เงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้า   เป็นต้น  



๓.  ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณ แก่ 
ฝุายใดฝุายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม  

๔.  ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ของ  
ราชการท างานส่วนตัว เป็นต้น 

๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าว ดัก
หน้าไว้ก่อน เป็นต้น  

๖.  รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี 
แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น  

๗.  ท างานหลังออกจากต าแหน่ง คือการไปท างานให้กับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้ ความรู้
หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของ 
ธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น 

นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ*  ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest)    

“ผลประโยชน์” คือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้
ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน 
ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่อง 
ผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง   

ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน ( pecuniary) และท่ีไม่เก่ียวกับเงิน(nonpecuniary) – 
ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการ เพิ่มพูน
ประโยชน์หรือปกปูองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงาน 
รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือของที่แสดง 
น้ าใจไมตรีอื่น ๆ – ผลประโยชน์ที่ไม่เก่ียวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรม
ทาง สังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคต/ิเลือก
ที่รักมักท่ี ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเช่น /ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้  

 หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐคือ การให้ความส าคัญ อันดับต้นแก่

ประโยชน์สาธารณะ ( public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งระดับท้องถิ่น และ
ระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ที่ท างานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร  

 ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจก บุคคล และ

ไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย โดย  

 ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  



 ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม  

 ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจ ากัด ขอบเขตที่ประโยชน์

ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่  

 หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มผีลประโยชน์ทับซ้อน  

 หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 

 หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน  

 ปูองกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่  

 ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะที่ไปหาต าแหน่งงาน ใหม่  

 
 รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพื่อปูองกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน  ขั้นตอนแรกคือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้าง
ที่เสี่ยงต่อการเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง  
เปูาหมายส าคัญคือ องค์กรต้อง รู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น  การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้ระบุจุดเสี่ยงได้
ครอบคลุมและท าให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็น เจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย   การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้อง
พิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้องประกอบด้วย - ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น 
ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนี้) ธุรกิจส่วนตัว/ ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว 
ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น (เอ็นจีโอ สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การ
ท างานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอ่ืน/ กลุ่มอ่ืน - ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับ
ภาคเอกชน การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจ ตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรือ
อุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริการที่  อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ 
การปรับการลงโทษ การให้เงิน/สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้ เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึง
งานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ    
 ๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึง
ความรับผิดชอบของแต่ละคน  ดังนั้น กฎเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบของ
องค์กรและความรับผิดชอบ    ของสมาชิกในองค์กร และยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ว่า
เมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน และในแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริง แบบที่เห็น หรือแบบเป็นไปได้ เปิดเผย
ผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้  



 ๓) ให้ความรู้แก่เจ้ าหนา้ที่และหัวหน้างานระดับสูง เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมี
ประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาท าสัญญา อาสาสมัคร 
หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้  จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องใน
ระหว่างท างาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบายและ ข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและ
เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อน ขั้นตอนแรกของการ
ให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ ทับซ้อนใดเกิดข้ึนบ่อยในองค์กร 
อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบ     ในการปฏิบัติตามนโยบายของ
ผู้มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างท่ีชัดเจนส าหรับ   การระบุและจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมาก ๆ เช่น การติดต่อ การร่วมท างานกับ ภาคเอกชน การ
แลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและกระจายอ านาจ ความสัมพันธ์ กับเอ็นจีโอ 
และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกล
ยุทธ์การจัดการที่มี ประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัว
และความเอาใจใส่    จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป  

 ๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัย
ความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ใน ต าแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการ
อย่างแข็งขันสนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมี
ความส าคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่ มักจะค านึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ โดยผู้บริหารต้อง  

 (๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่  

 (๒) ชั่งน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่า 
อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ 

 (๓) พิจารณาปัจจัยอื่ น ๆ รวมถึงระดับและลักษณะของต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นส าคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย 
เนื่องจากไม่ว่าจะสามารถ จัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดี เพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม 
ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน     การท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจองค์กรต้อง
ระบุจุดเสี่ยงของ ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีปูองกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการ
ใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือ ผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและผลที่ตามมา หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือด าเนินการตามกฎหมาย บางองค์กร
ภาครัฐจะอาศัยจริยธรรม ธุรกิจเพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ท าธุรกิจ กับหุ้นส่วนและ
ผู้ท าสัญญาด้วย นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่าง ๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมใน
การ ระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกปูองกั นแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน วิธีเหล่านี้จะ



ท าให้ได้นโยบายที่ สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ในการ
ร่วมกันจัดการผลประโยชน์ ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องท าให้การตัดสินใจทุกข้ันตอนโปร่งใส
และตรวจสอบได้  

๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย ระบบการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวน
ประสิทธิภาพสม่ าเสมอโดยสอบถาม ข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และ
ตอบสนองต่อสภาพการท างาน รวมถึง สภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ ยังอาจ เรียนรู้จากองค์กรอื่น ๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการ
สื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยง
และมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการ เปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และ
ปรับเปลี่ยนการท างานให้สอดคล้องกัน โดยอาจ พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้
ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่    

 การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญ 
และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๑ และ ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

 เจตนารมณ์ เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า จะต้อง ตัดสินใจและกระท าหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจาก
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล หาก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท าให้มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการ กระท าหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเชื่อถือไว้วางใจ
ของประชาชน กระทบต่อความ ถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบ
ต่อกระบวนการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย  

 อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดท่ีใช้ในความหมายนี้  

 ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ บริการหรือ

อ่ืน ๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และ 
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ  

 ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้  



 ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ ( Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การ

ต้อนรับ ให้ ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล 
บัตร ลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น 

 ของขวัญและประโยชน์อื่นใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได้ ( Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใด ๆ 

หรือบริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาท่ีจะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วย 
ความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์ มากกว่า
คนอ่ืน ๆ    

เราจะจัดการอย่างไร การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี ๓ ค าถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจ
ว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญ และหรือผลประโยชน์ คือ ๑) เราควรรับหรือไม่ ๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่   

    เราควรรับหรือไม่  ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่
สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็น การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะรับ  

 ๑) ถ้าเป็ นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่
สามารถ เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้า
ข่ายการรับ สินบน  

 การถูกเสนอสิ่ งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ - ท าไมเขา

จึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติ ตนหรือไม่ - ความประทับใจ
ของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการท างานในอนาคต  

 ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น งาน

ตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/ อนุญาต
ต่าง ๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบั ติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน  ๒) การรับ
ก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ หากการ รับก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับ กลายเป็นมี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดย      มิชอบ  
การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติ มิชอบ 
และการทุจริตคอร์รัปชัน ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของ 
ตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ท่ีเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรก าหนดนโยบายด้านนี้อย่าง 
เคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่น ๆ  หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระท าและการ



ตัดสินใจใด ๆ จะต้องกระท า ด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกปูอง
ผลประโยชน์ของสังคมไทย โดยรวม”  

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ ผลประโยชน์ 
ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ท าให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่   
ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม  ประการส าคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมต้อง
ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบ ประชาธิปไตยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่
จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยกระท าและ แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อม
รับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ   

เราต้องรายงานหรือไม่  การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้  
๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรม      การ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือ 
ประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลที่
จะ ขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ฯลฯ  หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัด
และมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การ
รายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ต้องมีการ ลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ ๒) บทบาท
หน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและต้องการ ความเชื่อถือไว้วางใจ
เป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เก่ียวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กร และระดับบุคคล 
อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจ ที่สุดว่าตัวท่าน
และองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้ก าหนดนโยบาย เกี่ยวกับ
การห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่าน
ควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น ๆ  หลักการการ
ก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กร เก็บรักษาไว้หรือไม่ 
หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า ๓ ,๐๐๐.-  บาท ทั้งนี้ ให้
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓     

แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ  

 ของขวัญทั้งหมดท่ีมีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับ

โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่าจะมี
ค่าราคาเท่าใด  



 ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓ ,๐๐๐.-  บาท ไม่ต้อง 

รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้  

 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓ ,๐๐๐.-  บาท ต้องรายงาน 

หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า 
สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ หรือ ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน
ของ องค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการ
หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะด ารง
ต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพ่ือน
ร่วมงานให้เมื่อ เจ็บปุวย ฯลฯ  

 ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน กลุ่ม
เดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓ ,๐๐๐.-  บาท ต้องรายงาน 
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ   

 ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม เพื่อ

เป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เม่ือรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓ ,๐๐๐.-  บาท ต้องรายงานของขวัญ 
หรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น  

 ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชน องค์กร

เอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอ บ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิด 
อคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่า      
จะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ  

 เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่)        ต้อง

ปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ  เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หาก
มีค่าไม่เกิน ๓ ,๐๐๐.-  บาท ถ้าเกินกว่านี้ ส่วนราชการต้อง พิจารณาตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
นั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ หรือเป็นทรัพย์สินของส่วน ราชการ และส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่ าจะใช้
ประโยชน์อย่างไร   

 การฝุาฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร  การฝุาฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และ
พร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออก ขึ้นกับ
ความร้ายแรงของการฝุาฝืน 

นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และ 
สามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความ



เป็น ธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วน
ร่วมใน การรับโทษทางอาญาด้วย    

การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง  การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็น
สาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ      มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ก่อให้เกิดการท าลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน     ต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ  กุญแจแห่งความเสี่ยง 
๒ ประการที่ส าคัญ คือ   

๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่า ความ
เป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญและ หรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ ากว่าที่เป็นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกง 
และหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝุาฝืนประมวลจริยธรรม   

๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดข้ึ น   การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด 
ๆ อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิด ความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ท าให้เกิดความรู้สึก ชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือ
ผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ โดยอิทธิพลของความชอบหรอื
ประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับท าให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด   ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับ
จ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่า    การรับจ้างต่าง ๆ ไม่ต้องท าในระดับ
มาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการนอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเป็น วัฒนธรรมการท างานขององค์กร 
ข้าราชการ และหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่ และละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน  

การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากท่ีเราจะรับของขวัญและ 
ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใด ๆ ถือได้ว่า 
เป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้ “ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่
กล้าจะปฏิเสธน้ าใจ หรือหากไม่รับจะเป็น การท าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง ” “คน
อ่ืน ๆ ก็ท าเช่นนี้ ท าไมฉันจะท าบ้างไม่ได้ ” “ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างาน ดังนั้น มันเป็นการ
ยุติธรรมที่เราจะได้รางวัล ผลประโยชน์พิเศษบ้าง ” “เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริง ๆ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงชม
ฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็น คนแรกเส มอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” “มันเป็นแค่ตัวอย่าง
ฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้ แม้ว่า ฉันจะให้ค าแนะน าก็ตาม ” “ฉันไม่
เห็นมีกฎ ระเบียบใด ๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไม่ไดฝุ าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”  ท่านต้องระลึกอยู่เสมอ
ว่า เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ ไม่สามารถปกปูองท่านจากการถูก ด าเนินการทางวินัย หากการกระท าของ
ท่านเป็นการกระท าท่ีมิชอบ    

---------------------------------------------------------------------------------------   



 
การก าหนดแนวทางการรับของขวัญ รางวัล เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

โรงพยาบาลเสลภูมิ ปี ๒๕61 
------------------------------------------------- 

การกําหนดความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  

๑. การใช้เวลาราชการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
๑.๑ การเปิดคลินิก สถานบริการพยาบาล คาบเกี่ยวกับเวลาราชการ  
๑.๒ การทํางานเลิกก่อนเวลาราชการ การมาสาย  
๑.๓ การใช้เวลาราชการในการจําหน่ายสินค้า บริการต่าง ๆ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 
1.4 การเบิกเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอันเป็นเท็จ 

 ๒. การใช้ทรัพย์สินทางราชการ เพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว  

      ๒.๑ หลีกเลี่ยงการนําทรัพย์สินทางราชการ หรือใช้ทรัพย์สินทางราชการ เพื่อใช้ประโยชน์ หรือ
อํานวยความสะดวก เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  

      ๒.๒ การควบคุมกํากับรถยนต์ราชการ เพื่อให้ใช้ประโยชน์กับราชการและมีการควบคุมกํากับ
อย่างเข้มงวด  

      2.3 การจัดหาพัสดุของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และเกิดประโยชน์ 
คุ้มค่าโดยไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากการจัดหาพัสดุทั้งทางตรงและทางอ้อม  

 ๓. การใช้อํานาจหน้าที่ในตําแหน่ง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว  

      ๓.๑ การรับค่ากํานัล ของขวัญ รางวัล หรือประโยชน์อื่นใด ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หากมีการให้
ควรเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมาย 

      3.2 การป้องกันเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ามาทํางานใน
หน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหารที่มีอํานาจในการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณ ไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ใน
การดําเนินการในเรื่องที่ตนมีอํานาจดําเนินการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

 

  

--------------------------------------------------------------- 

 



รายงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. การรับของขวัญ กํานัล มูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท    จํานวน  64 ครั้ง 
๒. ตรวจสอบการจัดซื้อ / จ้าง มีผลประโยชน์ทับซ้อน   จํานวน   124ครั้ง 
๓. ร้องเรียนให้มีการตรวจพบการใช้เวลาราชการเพ่ือผลประโยชน์ทับซ้อน  จํานวน  1   เรื่อง  

ปัญหาอุปสรรค  

๑. เรื่องประโยชน์ทับซ้อน เป็นเรื่องที่ตรวจสอบยาก หน่วยงานควรเสริมสร้างด้านจริยธรรม และ
ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดค่านิยมและมีจิตสํานึกด้วยตนเอง  

๒. ควรกําหนดระเบียบ ขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่สําคัญของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดแนวทางการปฏิบัติอย่างจริงจัง  

๓. ควรมีการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์เรื่องประโยชน์ทับซ้อน และมีกระบวนการตรวจสอบอย่าง
จริงจังและประเมินผลได้ในเชิงประจักษ์  

๔. บุคลากรในหน่วยงานยังขาดความตระหนักในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากยัง
ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา 

การแก้ไขปัญหา จากข้อเสนอแนะ  

๑. กําหนดเป็นระเบียบของหน่วยงานและส่งเสริมให้มีการตรวจสอบและบันทึกการให้ การรับ
ของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยเฉพาะผู้บริหาร ในโอกาสสําคัญอย่างชัดเจนและรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงทราบ  

๒. กําหนดแนวทางการตรวจสอบผู้ประกอบการที่มีติดต่อกับหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานหรือไม่  

๓. สํารวจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารว่ามีผลประโยชน์ เครือญาติ ความสัมพันธ์กับ
ผู้ประกอบการ ห้างร้าน หุ้นส่วน บริษัท ทุกปี  

๔. วางบทกําหนดโทษเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อห้ามในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

๕. ส่งเสริมให้องค์กร ภาคเอกชน เข้ามารับทราบและตรวจสอบผลการดําเนินงานของส่วนราชการ
เพ่ิมมากข้ึน 

๖. ปลุกจิตสํานึกบุคลากรภาครัฐให้มีความตระหนักในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้เห็น
ความสําคัญและร่วมมือปฏิบัติอย่างจริงจัง 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


