แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารในส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
วัน/เดือน/ปี : 3 มีนาคม 2564
หัวข้อ : แนวทางการปองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
แนวทางการปองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Link ภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ : ...............................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายณรงค์ชัย วรรณโคตร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายวรุตม์ เกตุสิริ)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ผู้รับผิดชอบการการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นายวราวุธ แสงกล้า)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่......................................................

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0-4536-6311
ที่ อบ. 0032.001.25/1815
วันที่ 3 มีนาคม 2564
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่การจัดการความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
เรื่องเดิม
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9(8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้
ข้อพิจารณา
ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร ขออนุญาตเผยแพร่การจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ 2564 บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
1. อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิรินธร

(นางสาวราตรี จันทาโสม)
นักวิชาการพัสดุ

อนุญาต
( นายวรุตม์ เกตุสิริ)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

(นายณรงค์ชัย วรรณโคตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานการประชุม
เรื่อง วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ในวันอังคาร ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น.
******************************************

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวรุตม์ เกตุสิริ
นายแพทย์ชานาญการ
ที่ปรึกษา
2. นายทัตเทพ ลาภเดโช
นายแพทย์ปฏิบัติการ
ประธาน
3. นายธนาวุฒิ พรมดี
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
คณะกรรมการ
4. นางสาวพรชิตา เกื้อทาน
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
4. นางสาวชฎาพร เปรยะโพธิเดชะ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะกรรมการ
5.นางสาวเพียงใจ ฝางคา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะกรรมการ
6.นางสาวชิดชนก คูณสวัสดิ์
เภสัชกรปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
7.นางสาววรรณวิลาศ หอมจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
8.นางสาวสนธยา สมบูรณ์
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ คณะกรรมการ
9.นางสาวราตรี จันทาโสม
นักวิชาการพัสดุ
คณะกรรมการ
10.นางสาวสุวรส ลีลาส
เภสัชกรชานาญการ
คณะกรรมการและเลขา
11.นางสาวพิมพ์สฐิดา วรรณโคตร พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะกรรมการและเลขา
ประธานเปิดการประชุม เวลา 13.30 น.
ก่อนวาระการประชุม ได้เปิดฉายวีดิทัศน์รณรงค์การต่อต้านการทุจริต
ฉายวีดิทัศน์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
ชุดที่ 1 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว!!!
http://www.youtube.com/watch?v=f20scZsL3ZM
ชุดที่ 2 รู้ทันกันโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน conflict of interest
http://www.youtube.com/watch?v=34Ixr18MPOs
ชุดที่ 3 รายการ คุยกับ ป.ป.ช.(60) ตอนที่ 3 ผลประโยชน์ทับซ้อน
http://www.youtube.com/watch?v=eCzkS4RYCYE
ชุดที่ 4 เพิ่มพลังพลเมือง ปฏิรูประบบป้องกันและปราบปรามการทุจริต
http://www.youtube.com/watch?v=iSKm7iPNeao

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ตามที่รัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 3 ( พ.ศ.2560 –
2564 ) และกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทาแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2560 – 2564 ) ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารงานที่โปร่งใส โดยเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต สร้างกลไกป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดย
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดมาตรการ 3 ป 1 ค ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (1)ปลุกจิตสา นึก (2)ป้องกัน
(3)ปราบปราม และ (4) เครือข่าย มุ่งเน้นกลยุทธ์การป้องกันตามแนวนโยบายรัฐบาล ดาเนินงานผ่านกระบวนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตาม
หลักธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CPI) ให้สูงขึ้น
โรงพยาบาลสิรินธร เล็งเห็นว่าความสาคัญในการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนจึงได้เชิญทุกท่านมาร่วมประชุมในวันนี้
1มอบนโยบายการดาเนินงาน ITAและให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
นายวรุตม์ เกตุสริ ิ นายแพทย์ชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสิรินธร ได้มอบ
นโยบายการดาเนินงาน ITA และให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปได้ดังนี้
โรงพยาบาลสิรินธร
ได้เล็งเห็นความสาคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐตาม
นโยบายดังกล่าว จึงได้แปลงนโยบายมาสู่การปฏิบัตเิ พื่อให้หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสิรินธร “องค์กรคุณธรรมและ
โปร่งใส” โดยมีเป้าหมาย ดังนี้
1. บริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยความโปร่งใส ใช้หลัก ธรรมาภิบาล
2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มคี ุณภาพ
คู่คุณธรรม
3.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพ
4.ส่งเสริมบุคลากรให้บริการสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
โดยใช้หลักกลไกหลักในการขับเคลื่อน ดังนี้
1. ค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข คือMOPH
M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศกั ยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทางาน คิดพูด อย่าง มีสติ ใช้
กริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้
สม่าเสมอ
มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)
O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P: People-centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทางาน
H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ
เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธสี ร้างสรรค์ ช่วยผูอ้ ื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน

2. แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPHConduct)
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมตามแนวทางของจริยธรรม คุณธรรม หรืออุดมการณ์ ซึ่ง
เป็นหลักสากลที่วิญญูชนทั่วไปเห็นว่าดีงาม กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ให้ความสาคัญของการส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและศีลธรรมอันดี สอดคล้องกับค่านิยมกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ศรัทธาของประชาชน อันเป็นส่วนสาคัญในการมุ่งสู่เป้าหมายของกระทรวง
สาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 9 ประเด็นดังนี้
1)ดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2)ตรงต่อเวลา ใช้เวลาให้คุ้มค่า/มีประสิทธิภาพ
3)ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน
4)ร่วมกันเป็นหูเป็นตา
ไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
5)เป็นตัวอย่างที่ดดี ้านสุขภาพประชาชน
6)เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจเรียนรู้
7)เข้าถึง พึ่งได้ ใส่ใจบริการ
8)ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณ
ุ ค่า รักษาสิ่งแวดล้อม
9)รับฟังความคิดเห็นต่าง สร้างสัมพันธภาพพี่น้อง
3. แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 5 ด้าน ดังนี้
1) ด้านความโปร่งใส
2) ด้านความพร้อมรับผิด
3) ด้านการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5) ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3
ที่ประชุม ไม่มี

รับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ ล้ว
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

ระเบียบวาระที่

4
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1.1วิเคราะห์ความเสี่ยงเกีย่ วกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

มติทีประชุม :ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึน้ ใน
หน่วยงาน
พบว่ามีสาเหตุและปัจจัยที่นาไปสูก่ ารทุจริตสามารถสรุปได้ดังนี้
1)โอกาส
2)สิ่งจูงใจ
3)การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส
4)การผูกขาด
5)การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม
6)การขาดจริยธรรม
คุณธรรม
7)มีค่านิยมที่ผิด
จากการร่วมกันวิเคราะห์ความเสีย่ งเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน
สรุปประเด็นได้ดังนี้
1) การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหา ผลประโยชน์
ส่วนตัวโดยใช้ตาแหน่งหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน
2) การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
3) เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ ในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่
ไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
4) ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และ ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ที่ประชุม ไม่มี
ปิดการประชุม เวลา 16.00น.

ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวราตรี จันทาโสม
นักวิชาการพัสดุ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายณรงค์ชัย วรรณโคตร)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0-4536-6311
ที่ อบ. 0032.001.25/1817
วันที่ 3 มีนาคม 2564
เรื่อง หนังสือเวียนแจ้งใช้กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน
ด้วยกลุ่มงานบริหาทั่วไปโรงพยาบาลสิรินธร ได้จัดทำกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ของโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสิรินธร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้อง
ในการนี้กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอจัดส่งเอกสารกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางและถือปฏิบัติต่อไปโดยสามารถ DOWN LOAD
กรอบแนวทางและคู่มือได้ในเว็บไซด์โรงพยาบาลสิรินธร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(ลงชื่อ)
(นายณรงค์ชัย วรรณโคตร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการใน
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร 045-366311 ต่อ 201
โทรสาร 045-251864

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คำนำ
ตามที่สำนักคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) โดยการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปภายใต้แนวคิด Open Data to
Transparency ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเป็น การตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ห น่ว ยงานในสังกั ดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) โรงพยาบาลสิรินธร จึงได้จัดทำการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

๑. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

๑

๒. บทที่ ๒ รูปแบบ ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน

5

๓. บทที่ ๓ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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-1รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลสิรินธร ได้จัดการประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้
๑. เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตและค่านิยมสุจริตแกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธรให้เกิดความยั่งยืน และถูกต้อง
๒. เพื่อปรับมาตรฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลสิรินธรเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน ปละสามารถนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนการดำเนินการประชุม
๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร กล่าวเปิดประชุม
๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน และ
ให้ความรู้เรื่องจิตพอเพียง ต้านทุจริต (STRONG)
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
คำว่า Conflict of Interests มีการใช้คำภาษาไทยไว้หลายคำ เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” “ผลประโยชน์
ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยคำเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Govemance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ กล่าวทั้งเป็นสถานการณ์ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดย
ก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช้ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้
๑. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ให้บริษัท
ตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทำงาน เป็นต้น

๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรและรับเงินจากผู้มาเสีย
ภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของกำนัลจากร้านค้า เป็นต้น
๓. ใช้อิทธิพลเป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อย่างไม่เป็นธรรม
๔. ใช้ทรัพย์สินทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ราชการทำงานส่วนตัว
เป็นต้น
๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวตัดหน้าไว้ก่อน
เป็นต้น
๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททำธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทำงานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี แต่รับงาน
ส่วนตัวจนไม่มีเวลาทำงานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น
๗. ทำงานหลังออกจากตำแหน่ง คือการไปทำงานให้กับผู้อื่นหลังออกจากที่ทำงานเดิมโดยใช้ความรู้หรือ
อิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของธนาคาร
ประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่นๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น
นิยามศัพท์และแนวคิดสำคัญ
ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าใน
ทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่
รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรูเมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ ได้หรือเสีย
ประโยชน์เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงิน
(nonpecuniary)
๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูน
ประโยชน์หรือปกป้ององค์การสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตำแหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงาน
รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่น ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือของที่แสดงน้ำใจ
ไมตรี อื่นๆ
๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรม ทางสังคม
วัฒนธรรมอื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยู่ในรูปความสำเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง และมี
ข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้

-2หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทำงานให้ภาครัฐคือ การให้ความสำคัญอันดับต้น
แก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง ระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอื่นๆ ทำงานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร
ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจก บุคคล
และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
สามารถให้ความสำคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย
- ทำงานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทำงานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ความสำคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจำกัด ขอบเขตที่
ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทำหน้าที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทำหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลีกเลี่ยงการกระทำ/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทำให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อำนาจหน้าที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตำแหน่ง ขณะที่ไปหาตำแหน่งงานใหม่
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)
องค์กรสากล คือ Organization for Economic cooperation and Development (OECD) นิยามว่า
เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภท คือ
๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะ
เกิดขึ้น
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่า มีแต่จริงๆ
อาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนำมาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมี จริยธรรม
เท่านั้นแต่ต้องทำให้คนอื่นๆ รับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต
หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี ๒ ประเภท

-3๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทมากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเป็น
คณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจำหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ บทบาทหน้าที่ทั้งสอง
ออกจากกันได้อาจทำให้ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงาน
มักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
หน่วยงานที่มีกำลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทำงานบางอย่างที่คนอื่นๆ ทำไม่ได้ คนส่วนใหญ่
ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้เพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหดน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทำบทบาทหน้าที่ใน
หน่วยงานหนึ่งนั้น

ทำให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนำมาใช้ประโยชน์แก่การทำบทบาท หน้าที่ให้แก่อีก

หน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียคือ ถ้านำข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลำเอียง/อคติ ต่อคนบางกลุ่ม
ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การ
ตัดสินใจทำหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนำมาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้
ความหมายแลประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ความขัดแย้ง (Conflict) สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถ
ตัดสินใจกระทำอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด แนวทางปฏิบัติหรือ
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Intersts) เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ามีคุณค่าที่ จะสนองตอบ
ความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อ
สนองความต้องการทั้งหลาย(เพ็ญศรีวายวานนท์,2527,154)
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุข
แก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Confliet of Interests) เป็น
สถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ในการแสวงประโยชน์แก่
ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นละเมิดทางจริยธรรม และสงผลกระทบหรือความเสียหาย ต่อประโยชน์สาธารณะ
คำอื่นที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายคอร์รัปชั่นสีเทา
แนวคิดของวิชาการ ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ 4 ประการ ดังนี้
1.ความหมายอย่างกว้างหมายรวมถึงการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างยิ่งต่อหน่วยงาน
หรือองค์การหรือต่อส่วนรวมแต่ดำเนินการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองครอบครัว และ
เพื่อนฝูง

-42.ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษาองค์กร
พัฒนาเอกชน และองค์กรวิชาชีพต่างๆ โดยสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งระดับนโยบายของชาติ หน่วยงานราชการและ
องค์กรในระดับท้องถิ่น ดังนั้นผลประโยชน์ทับซ้อนจึงมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ ไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงนับหมื่นล้าน
บาท และในบางกรณีความเสียหายมิได้ปรากฏออกมาในรูปของที่เป็นวัตถุ แต่ยังรวมถึงผลประโยชน์มิใช่วัตถุอีกด้วย
3.ผลประโยชน์ทับซ้อนมิได้จำกัดเฉพาะผลประโยชน์ของ บุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีอคติในการ
ตัดสินใจหรือดำเนินการอันมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของหน่วยงานหนึ่งด้วย เช่น การที่บุคคลดำรงตำแหน่งซ้อน
กันในสองหน่วยงาน อันก่อให้เกิดการทำบทบาทที่ขัดแย้งกัน และมีการใช้ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งไปรับใช้
ผลประโยชน์ของอีกหน่วยงานหนึ่ง
4.”การฉ้อราษฎร์บังหลวง”และ “การคอร์รัปชัน เชิงนโยบาย” (Policy Corruption) ต่างก็เป็น
รูปแบบหนึ่งของผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากทั้งสอง รูปแบบต่างเป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่สำหรับมุ่งตอบสนอง
ต่อผลประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือพรรคพวก
มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมที่นักการเมืองและ
นักธุรกิจเป็นบุคคลคลละกลุ่มกัน กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพึ่งพิงนักการเมือง เพื่อให้ นักการเมืองช่วยเหลือ
สนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้น มิได้รับการตอบสนองจาก นักการเมือง ทุกครั้งเสอม
ไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจำนวนมากแก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้า มาเล่นการเมืองเองเพื่อให้
ตนเองสามารถเข้ามาเป็นผู้กำหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้ และที่สำคัญคือทำให้ข้าราชการต่าง
ๆต้องปฏิบัติตามคำสั่ง
ผลประโยชน์ทับซ้อนภาษาไทยใช้อยู่ 3 อย่าง
1.ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2.ผลประโยชน์ทับซ้อน
3.ผลประโยชน์ขัดกัน
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-5บทที่ 2
รูปแบบ ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
รูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อน
การรับผลประโยชน์ (Accepting Benefits)
ได้แก่
-การรับของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าอื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
-การที่บริษัทสนับสนุนการเดินทางไปประชุม/ดูงานในต่างประเทศ ของผู้บริหารและอาจรวมถึงครอบครัว
-การที่หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างสำนักงานจากบริษัทธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงาน
-เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
-การที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวไปพัวพันในการตัดสินใจ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและ
เป็นการเสียประโยชน์ของทางราชการ
การกระทำที่อยู่ในข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน
1.หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ให้บริษัท
ตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐหรือ ฝากลูกหลานเข้าทำงาน เป็นต้น
2.รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพกรแล้วรับเงินจากผู้มาเสีย
ภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อและรับไม้กอล์ฟเป้นของกำนัลจากร้านค้า เป็นต้น
3.ใช้อิทธิพลเป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อย่างไม่เป็นธรรม
4.ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ราชการทำงาน
ส่วนตัว เป็นต้น
5.ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนนจึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวตัดหน้าไว้ก่อน
เป็นต้น
6.รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททำธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทำงานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี แต่รับ
งานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทำงานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น
7.ทำงานหลังออกจากตำแหเน่ง คือ การไปทำงานให้กับผู้อื่นหลังออกจากที่ทำงานเดิมโดยใช้ความรู้หรือ
อิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือ เอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของธนาคาร
ประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่นๆ หลักจากเกษียณ เป็นต้น

-6ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
-การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
-ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
-การรับผลประโยชน์โดยตรง
-การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน
-การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
-การนำข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
-การทำงานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม
-ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน
-การปิดบังความผิด
ตัวอย่างผลปำระโยชน์ทับซ้อน
-หาประโยชน์ให้ตนเอง
-รับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่
-ใช้อิทธิพลเรียกรับผลตอบแทน
-ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
-รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่
-ทำงานหลักออกจากตำแหน่งและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท
-การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า
-ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพื่อหวังการบริการที่ดีกว่าลูกค้ารายอื่น
การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefit)
-การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self – dealing) หรือการเป็นคู่สัญญา
-การทำงานหลังเกษียณ (Post-employment)
-การทำงานพิเศษ(Outside employment or moonlihting)
-การใช้ข้อมูลภายใน (Indide information)
-การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง(Pork-barreling)
การรับประโยชน์ต่างๆ
-การรับของขวัญจากบริษัทต่างๆ
-บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ
-หน่วยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน
-ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการกำกับดูแล
-การที่คณะกรรมการฝากญาติพี่น้องหรือคนที่คุ้นเคยเข้าทำงานในรัฐวิสาหกิจที่ตนกำกับดูแลอยู่

-7ประโยชน์อันคำนวณเป็นเงินได้
-การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า
-การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
-การเข้าคำประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
-การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน
-การขาย การให้เช่าซื้อทรัพย์สิน เกินมูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏเห็นในท้องตลาด
-การใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าใช้บริการ หรือคิดน้อยกว่าที่คิดกับคนอื่น
-การให้ส่วนลดในสินค้า หรือทรัพย์สินที่จำหน่าย โดยการให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้กับบุคคลอื่น
ข้าราชการประจำกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
-การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
-การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
-การทำงานหลักเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานที่ต้นสังกัดเดิม
-การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ำมันด้วย
-การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว
-การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ
-การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนำยาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
-การรับประโยชน์จากระบบล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
“ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (ConFlict of roles) หมายความว่า บุคคลดำรงตำแหน่งที่มี บทบาท
สองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน โดยที่บุตรสาวของสมชายเป็น
ผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การดำรงตำแหน่งอันหมิ่นต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน”
แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้นำไปสู่การกระทำความผิดแต่ประการใด เช่น การสอบบุคคลยัง มิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการ
สอบเกิดขึ้นแล้วแต่นายสมชายสามารถวางตัวเป็นกลางมิได้ช่วยเหลือบุตรสาวของตนแต่ประการใด
เป็นต้น
ถ้าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจ งดแสดง
ความคิดเห็น ละเว้นจากการให้คำปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีที่สมชายเป็นกรรมการสอบ
คัดเลือกบุคคลากรเข้าทำงานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้น ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ สมชาย
จะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นการถอนตัวออกจากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ อันหมิ่น
เหม่อต่อผลประโยชน์ทับซ้อนสูง

-8มาตรการของรัฐในการป้องกะนความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
1.กำหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐ
2.การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ
3.กำหนดข้อพึงปฏิบัติ(Code of Conduct)
หลักการ 4 ประการ สำหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
1.ป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ
2.สนับสนุนความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
3.ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
4.สร้างวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กรอบการทำงานมี 6 ขั้นตอน
1.ระบุมีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
2.พัฒนานโยบายที่เหมาะสม
รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
3.ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึง เผยแพร่นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
4.ดำเนินการเป็นแบบอย่าง
5.สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมุ่นในการจัดการ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6.บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ

-9บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2550 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ2) พ.ศ.2544
หมวด 9 การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้น ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ ดำเนินคดี
(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับ หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแล ควบคุมตรวจสอบ หรือ ดำเนินคดี
(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่นอันมี
ลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาใน ลักษณะดังกล่าว
(4) เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ ลูกจ้างในธุรกิจ ของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือ กระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามวรรคสอง โดยให้ ถือว่าการดำเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา 101 ให้นำบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของ ผู้ซึ่งพ้นจาก การเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกิน ร้อยละห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่
จำหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับ หน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100 (2) ที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 102 บทบัญญัติมาตา 100 มิให้นำมาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดำเนินงาน ของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน
จำกัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้น หรือ เข้าร่วมทุน
มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ
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บทบัญญัติในวรรคหนี่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่ง
พ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิด
ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวล กฎหมายอาญาด้วย
บทลงโทษ
มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือ มาตรา 103 ต้อง
ระหว่างโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กรณีความผิดมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็น ยินยอมด้วยในการ
ที่คู่สมรสของตนดำเนินกิจการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้น
ไม่มีความผิด

2.ประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.
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ข้อ 3 ประกาศนี้
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในอากาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ วัฒนธรรมหรือให้กัน
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดา มารดา หรือ ร่วมบิดาหรือมารดา เดียวกัน ลุง
ป้า น้า อา คู่สมรส บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือ ผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใด”หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การับบริการ การรับ
การฝึกอบรม หรือ
สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชนอันควรได้ตามกฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัย อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ
5
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้
ดังต่อไปนี้
(1)รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่ห์หาตามจำนวนที่เหมาะสมตามฐานะ
(2)รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก แต่ละบุคคล
แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(3)รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับ บุคคลทั่วไป
ข้อ 6การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุเป็นของส่วนตัวหรือมาราคาหรือ
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ไมตรีมิตรภาพ หรือ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรับผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะ
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที
ข้อ 7 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่า มากกว่าที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพหรือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทำได้เพื่อให้วินิจฉัย ว่ามีเหตุผล
ความจำเป็นความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์นั้นเว้เป็นสิทธิของ
ตนหรือไม่
ในกรณีผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือ สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นสังกัด มีคำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ ดังกล่าวก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์แก่ผู้ให้โดย
ทันทีในกรณีไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อได้ดำเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณี ทีเ่ จ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น หน้า
หน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ เป็น
กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรัฐ
ให้แจ้งรายละเอยบดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้น ต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจถอดถอนให้แจ้งต่อกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อ
ดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับ
แก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วไม่ถึง สองปีด้วย
3. ประมวลจริยธรรมข้าราชพลเรือน
3.1 ส่วนคำปรารถได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 9 ข้อดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสำนักที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยืดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

-11(4) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(6) การให้ข้อมูลข่าวแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
(8) การยืดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) การยืดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
3.2 หมวด 2 ข้อ 5 ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยืดถือ ประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้
(1) ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงบุญคุณ
ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคลอื่น
เพราะความชอบหรือชัง
(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย
(3) ไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือ ปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลง
หรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือให้
ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระทำดังกล่าวไว้ก่อนแล้ว แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและ
กรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
มหาชน หรือ หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยืดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้ง
ระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่มอันจำเป็นต้องวินิจฉัย
หรือชี้ขาด ต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวม เป็นสำคัญ
3.2 หมวด 2 ข้อ 6 ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่
และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน
ดังนี้
(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือ ยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับ่ของขวัญแทนตนหรือ ญาติของ
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือ การให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(2) ไม่ใช้ตำแหน่งหรือการกระทำการที่เป็นคุณหรือหเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น
จะได้รับประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0-4536-6311
ที่ อบ. 0032.001.25/1820
วันที่ 5 มีนาคม 2564
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของข้าราชการและพนักงานของโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดมาจนถึงไตรมาสที่ 2
ของปีงบประมาณแล้ว นั้น ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลสิรินธร จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน และ การ
กำกับติดตามกรอบแนวทาง ฯ ดังกล่าว ดังนี้
1. ได้ดำเนินการเผยแพร่กรอบแนวทางดังกล่าวในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของโรงพยาบาลสิรินธร แล้วเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
2. ได้ดำเนินการแจ้งเวียน หนังสือที่ อบ.0032.001.25/1817 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เรื่อง แนว
ทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่หัวหน้ากลุ่มงานรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
อนึ่ง จากการกำกับติดตามการบังคับใช้กรอบแนวทาง ฯ ดังกล่าว ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี ทุกระดับ มีความเข้าใจกรอบแนวทางดังกล่าว และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยที่ไม่มีข้อ
ร้องเรียนใดๆ เกิดขึ้น ทั้งนี้ในหน่วยงาน และจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีนิติสัมพันธ์กับโรงพยาบาลสิรินธรทั้งด้านการ
บริหารงาน และ การปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาอนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิรินธร
(นางสาวราตรี จันทาโสม)
นักวิชาการพัสดุ
ทราบ/อนุญาต
(นายวรุตม์ เกตุสิริ)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

