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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ กลุม่ ภารกิจด้านอานวยการ งานนิติการ โทร.1347
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/67
วันที่ 29 มีนาคม 2565
เรื่อง เชิญประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง
ต้นเรื่อง
ด้ว ยศูน ย์ ป ฏิ บั ติการต่อ ต้านการทุ จ ริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินหลั กฐานเชิ ง
ประจั ก ษ์ ตามโ ครงการประเมิ น คุ ณ ธ รรมและคว ามโปร่ ง ใสในการด าเนิ น การของหน่ ว ยงานภ าครั ฐ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข (MOPH Open Data Integrity and Trasparency Assessment :
MOIT) MOPH ITA ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่ ง ก าหนดให้ โ รงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ
ต้องดาเนินการตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
(ศปท.) กระทรวงสาธารณสุข รอบไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2565
ข้อเท็จจริง
โคร งกา รปร ะเ มิ น คุ ณธ ร รม และ คว า มโ ปร่ ง ใสใ นก ารด าเนิ นก ารข องห น่ ว ยงา นภ า ครั ฐ
สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข (MOPH Open Data Integrity and Trasparency Assessment
: MOIT) MOPH ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อ MOIT 18 กาหนดให้หน่วยงานมี หลักฐาน หนังสือแสดง
หลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน มีรายงานผลการวิเคราะห์
ความเสี่ยงของหน่วยงาน
ข้อพิจารณา
ในการนี้ งานนิติการจึงขอเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงาน วันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องปทุมราชวงศา เวลา 09.00-12.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร
(นายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรี
( สมพนธ์ จันทรจุลเจิม )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ
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รายงานการประชุม
การการวิเคราะห์ความเสี่ ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ครั้งที่ 1 /2564
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
วันที่ 30 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศา โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ผู้เข้าประชุม
1.ว่าที่ร้อยตรีสมพนธ์ จันทรจุลเจิม
3.นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์
5.นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี
7.นายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร

2.นายวุฒิชัย ศรีจันทร์
4.นางเด่นนภา สาราญสุข
6.นางสุชานรี วงศ์สามารถ
8.นางเกล็ดมณี เพียรพาณิชย์

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
วาระที่ 1 แจ้งให้ทราบ
นิติกร : ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest)
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ สถานการณ์ที่บุคคลผู้ดารง
ตาแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ ( เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ ผู้อานวยการของบริษัทเอกชน หรือ หน่วยงาน
รัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (professional interests) อันส่งผลให้
เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง / ไม่ลาเอียงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความ
ไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามตาแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อย
เพียงใด
ภาษาไทยใช้อยู่ 3 อย่าง คือ
1. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ผลประโยชน์ขัดกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ความหมายของ สานักงาน ก.พ. สถานการณ์หรือการกระทาของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนั้น การกระทา ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนา หรือ บางเรื่อง เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทา
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจ
ปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
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แนวคิดของวิชาการ ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ 4 ประการ ดังนี้
1. ความหมายอย่างกว้างหมายรวมถึงการปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อหน่วยงานหรือองค์การหรือ
ต่อส่วนรวมแต่ดาเนินการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว และเพื่อนฝูง
2.ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน
และองค์กรวิชาชีพต่างๆ โดยสมารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับนโยบายของชาติ หน่วยงานราชการ และองค์กรในระดับท้องถิ่น
ดังนั้นผลประโยชน์ทับซ้อนจึงมีมูลค่าคาวมเสียหายตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงนับหมื่นล้านบาท และในบางกรณีความเสีย
มิได้ปรากฏออกมาในรูปของที่เป็นวัตถุโดย แต่ยังรวมถึงผลประโยชน์มิใช่วัตถุอีกด้วย
3. ผลประโยชน์ทับซ้อนมิได้จากัดเฉพาะผลประโยชน์ของ บุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีอคติในการตัดสินใจหรือ
ดาเนินการอันมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของหน๋วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย เช่น การที่บุคคลดารงตาแหน่งซ้อนกันใน
สองหน่วยงานน อันก่อให้เกิดการทาบทบาทที่ขัดดแย้งกัน และมีการใช้อานาจหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งไปรับใช
ผลประโยชน์ของอ๊กหน๋วยงานหนึ่ง
4. “การฉ้อราษฎร์บังหลวง”และ“การคอร์รัปชัน เชิงนโยบาย” (Policy Corruption) ต่างก็เป็น รูปแบบหนึ่งของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากทั้งสอง รูปแบบต่างเป็นการใช้ตาแหนงหน้าที่สาหรับมุ่งตอบสนอง ต่อผลประโยชน์ส่วนตัว
และ/หรือพรรคพวก
สรุป ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามา เกี่ยวข้อง
1. การใช้ตาแหน่งไปดาเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
2. ใช้ตาแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
3. การรับผลประโยชน์โดยตรง
4. การแลกเปลยนผลประโยช์โดยใช้ตาแหน่งหน่าที่การงาน
5. การนาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้สวนตัว
6. การนาข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
7. การทางานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม
8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทางาน
9. การปิดบังความผิด
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามรัฐธรรมูนญ
1. มาตรการคัดสรรคนดีเขาสู่ตาแหน่งทางการเมือง
2. การกาหนดมาตรการป้องกนการทุจริตในตาแหน่ง
3. การเพิ่มระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อานาจ
4. การมส่วนรวมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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การกาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตาแหน่ง
- การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ขัดกัน
- การให้แสดงบัญชีทรัพย์และหนี้สิน
- การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อานาจ
แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(1) หลักนิติธรรม
(2) หลักคุณธรรม
(3) หลักความโปร่งใส
(4) หลักการมีส่วนรวม
(5) หลักความรับผิดชอบ
(6) หลักความคุ้มค่า
มติที่ประชุม : รับทราบ ถือปฏิบัติ

วาระที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกณ
1. ความเป็นมา
ด้ว ยโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564) ที่กาหนดให้ปลูกฝัง
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
นโยบายคณะรัฐมนตรี รวมถึงแผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป.1 ค. (ปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปรามสร้าง
เครือข่าย) เพื่อให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
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2. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of
Interest : COI) ถือเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารของภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นความผิดเชิงจริยธรรม และเป็นความผิด
ขั้นแรกซึ่งจะนาไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุ่งแรงขึ้นได้ สะท้อนถึงปัญหาการขาดหลักธรรมมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interest) หมายถึงสถานการณ์หรือการกระทาที่บุคคลมีผลประโยชน์ส่วน
ตนมาจนมีผ ลต่อการตัดสิ นใจหรื อการปฏิบั ติห น้าที่ในตาแหน่งที่รับผิ ดชอบอยู่ และส่งผลกระทบประโยชน์ส่ ว นรวม
กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้น ได้ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่
หลากหลาย ตัวอย่างการกระทาดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคมจนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็น
ความผิด ส่งผลให้บุคคลนั้นๆ ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม ส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติ ก่อให้เกิ ดการกระทาที่ผิด
จริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจทาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์จากกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานได้ดาเนินการจากทั้งภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุน เพื่อลดเหตุ โอกาส และความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นนาไปสู่การทุจริต กล่าวคือ ยิ่งสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ขัดกันของผลประโยชน์มากเท่าใด ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดการทุจริตมากเท่านั้น
3. การิวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3.1 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน พบว่ามีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงหรือ
โอกาสที่อาจทาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่จาเป็นต้องดาเนินการวางแนวทางป้องกันและแก้ไขเพื่อบริหารจัดการความ
เสี่ยง ดังนี้
ประเด็นความเสี่ยง
แนวทางการป้องกันและแก้ไข
1. การให้/รับของขวัญ จากผู้ ให้ปฏิบัติและพิจารณาในการให้/รับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดตาม
มาติดต่อราชการ
แนวทางที่ปรากฏในคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
2. การจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเกิด ให้มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้ อจัดจ้าง
การแสวงหาผลประโยชน์ และการบริห ารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรื อ เอื้ อ ให้ ผู้ อื่ น แ สว ง ห า อย่างเคร่งครัด และให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และ
ผลประโยชน์
ตรวจสอบได้
3. การลาพักผ่อน หรือลาป่วย ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดาเนินการควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่
แต่ ไ ม่ ยื่ น ใบลาตามระเบี ย บ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่าเสมอ
หรือกรณีลาป่วยแต่ไม่ได้ป่วย
จริง
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4. บุ ค ลากรยั ง ขาดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
5. การขาดจิตสานึกร่วมกันใน
การเสริ ม สร้ า งสั ง คมที่ ไ ม่ ท น
ต่อการทุจริต

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์ภายในหน่วยงาน
จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์ภายในหน่วยงาน

3.2 การบริหารจัดการตามหลัก 4 ประการสาหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย
1) ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักภายใต้กรอบ
ของกฎหมายและนโยบาย ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็น
กลาง ไม่อคติ ลาเอียง
2) สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผยผลประโยชน์
ส่วนตน หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อ
สร้างความชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
3) ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรม
และความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย และเจ้าหน้า
ทีต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนให้มากที่สุดโดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่น
4) สร้างวัฒนธรรมองค์กร : สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน และสร้าง
วัฒนธรรมแห่งความซื้อสัตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่

4. ปัญหาและอุปสรรค
1) บุคลากรบางสวนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
2) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ อาจเกิดขึ้นได้ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและ
ไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย อีกทั้งมีให้พบเห็นได้มากในสังคมจนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่บุคลากรไม่เห็น
ว่าเป็นความผิด แต่คิดว่าเป็นเรื่องปกติและเล็กน้อยส่งผลให้ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม

5. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา
1) ปรับปรุงนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะเกิดการใช้อานาจ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
2) ควรให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดาเนินการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างสม่าเสมอ หากพบเห็นปัญหาควรหารือทาความเข้าใจร่วมกันก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น และ
ดาเนินการตามระเบียบต่อไป
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3) จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับด้านระเบียบและกฎหมายที่จาเป็นในการปฏิบัติงานให้
บุคลากรได้รับทราบและให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
4) จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ และปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับด้านการป้องกันการทุจริต และ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตภายในหน่วยงาน
5) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
6) เปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกและผู้มีส่ว นได้เสี ยเข้ามามีส่ ว นร่วมและตรวจสอบการดาเนินงานโดยแสดง
ความเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนินงานให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร
ผู้จดรายงานการประชุม
ว่าที่ร้อยตรี
(สมพนธ์ จันทรจุลเจิม)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

9

10

11

12

13

14

15

16
ขึ้นตอนปฏิบัติการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศเผยแพร่
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

2.2 เผยแพร่ประกาศประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
2.2.1 เผยแพร่ในเวปไซต์กรมบัญชีกลาง(E-GP)
2.2.2 เผยแพร่ในเวปไซต์ของหน่วยงาน
2.2.3 ปิดประกาศเผยแพร่ในทีห่ น่วยงานจัดไว้
โดยเปิดเผย เช่นกระดานข่าวประชาสัมพันธ์

1.วันทาการนับถัดจาก
วันที่ได้รบั อนุมัติ
ประกาศประกวดราคา
จัดซื้อจัดจ้าง

2.3 จัดทารายงานปิดประกาศฯ เผยแพร่
หัวหน้าหน่วยงานทราบ

1. วันทาการ นับถัด
จากวันที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศประกวด
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง

2.4 ประกาศเผยแพร่ผลการประกวดราคา
2.4.1 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ซื้อของหรือ
รายชื่อผู้รับเอกสาร แล้วแต่กรณี
2.4.2 ประกาศเผยแพร่ชื่อผู้ชนะการประมูล
(3 รายชื่อเรียงตามลาดับ หรือมีผู้เสนอราคา
รายเดียว แล้วแต่กรณี)
2.5 จัดทารายงานการปลดประกาศเผยแพร่
หัวหน้าหน่วยงานทราบ

1. วันทาการ นับถัด
จากวันที่ได้รับอนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้าง

3. วันทาการ นับถัด
จากวันลงนามใน
สัญญา

จุดควบคุมความเสี่ยง
1) Print screen จากเวป
ไซต์ของกรมบัญชีกลาง
2) Print screen จากเวป
ไซต์หน่วยงาน
3) รายงานการปิด
ประกาศของเจ้าหน้าที่
4) ภาพถ่ายการปิด
ประกาศ
1) บันทึกเสนอรายงาน
การปิดประกาศต่อหัวหน้า
หน่วยงาน(นพ.สสจ.,ผอก.
รพ.,สสอ.) พร้อมแนบ
เอกสารตาม
ข้อ 2.2
1) รายงานการปิด
ประกาศของเจ้าหน้าที่
2) ภาพถ่ายการปิด-ปลด
ประกาศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่

1) บันทึกเสนอรายงาน
การปลดประกาศต่อ
หัวหน้าหน่วยงานพร้อม
แนบเอกสารเอกสารตาม
ข้อ 2.2 และข้อ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
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การประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
วันที่ 30 มีนาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศา โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

บันทึกข้อความ
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คานา
ด้ ว ยโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้จัดทาคู่มือการ
ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางการด าเนิ น งานในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) ที่กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกใน
การรั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น ข้ า ราชการและความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และนโยบาย
คณะรั ฐ มนตรี รวมถึ ง แผนแม่ บ ทการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2565) และมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป.1 ค. (ปลูกจิตสานึก
ป้องกัน ปราบปรามสร้างเครือข่าย) เพื่อให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบไตรมาสที่ 2 โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้
ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยประเมินตามแนวปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีผลดาเนินการที่สาเร็จ เพื่อสามารถเป็นโอกาสพัฒนาแลพราย
งานต่อผู้บริหารรับทราบต่อไป จึงได้จัดทาเป็นรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น
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1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
“Conflict of Interest” เป็ น ภาษาต่ า งประเทศซึ่ง มี ก ารกล่ า วถึ ง อย่ า งกว้ า งขวางในรอบหลายปี
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม ทาให้บรรดานั กวิชาการ
และผู้ ค นในสั ง คมไทยต่ า งได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความ หรื อ ความหมายของค าว่ า “Conflict of Interest” ไว้
แตกต่างกันออกไป ดังนี้
สารานุก รมวิก ิพ ีเ ดีย (http://th.wikipedia.org) อธิบ ายความหมายไว้ว ่า ผลประโยชน์
ทับ ซ้อน (Conflict of Interest) คือ ภาวะที่บุคคลซึ่งอยู่ในสถานะที่ต้องได้รับความเชื่อถือ เช่น นักการเมือง
ผู้ใ ห้ นโยบาย หรือผู้อานวยการบริห ารของบริษัท มีผลประโยชน์หรือความต้องการทั้ ง ในทางอาชีพใน
บางครั้งรวมถึงเรื่องส่วนตัว ที่ขัดแย้งกัน ความต้องการที่ขัดแย้งกันนี้ทาให้เกิดความลาบากในการทาหน้าที่
อย่างยุติธรรม แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการกระทาที่ไม่เหมาะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจจะทาให้เกิด
ภาพที่ทาให้ความน่าเชื่อถือของบุคคลนั้น ในการกระทาที่เป็นกลางลดลง
ดร. วิทยากร เชียงกูล ได้ให้ความหมายของคาว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ที่ทับ
ซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอานาจหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจทางานเพื่อ
ส่วนรวม ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคธุรกิจ เอกชน และเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม
(Civil Society)
ผาสุ ก พงศ์ไ พจิ ต ร ได้ อธิบ ายความหมายของ ผลประโยชน์ทั บ ซ้อ น หมายถึง การทั บ ซ้อนของ
ผลประโยชน์ของบุคคลที่มี 2 สถานะ หรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน คือ ตาแหน่งสาธารณะและตาแหน่งใน
บริษัทเอกชน ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจมีความโน้มเอียงใช้อานาจและตาแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวกพ้องของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างง่ายดาย เช่น กรณีของ
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ้น หรือครอบครัวใกล้ชิดเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งได้รับสัมปทานหรืออยู่ ใน
ฐานะจะได้รับสัมปทานธุรกิจจากรัฐ ขณะเดียวกันก็อยู่ในตาแหน่งสาธารณะที่เป็นผู้มีอานาจอนุมัติการให้
สัมปทานธุรกิจดังกล่าวด้วย ตัวอย่างที่พบ คือ การได้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากภาครัฐ
เพราะผู้ชนะประมูลมีพรรคพวกเป็นนักการเมือง หรือบริษัทที่ชนะประมูลมีนักการเมืองร่วมหุ้นอยู่เป็นหุ้นลม
การชนะประมูลดังกล่าวด้วยอิทธิพลทางการเมืองจะส่งผลให้ บ ริษัท ผู้ช นะประมูล สามารถหากาไรเกินควร
ได้ การคอร์รัปชั่นในโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐได้กลายเป็นแหล่งหารายได้จากการคอร์รัปชั่ น ที่สาคัญของ
นักการเมืองและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
Dr. Michael McDonald นั ก วิ ช าการด้ า นจริ ย ธรรม แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย British Columbia และ
ผู้ อ านวยการ Centre for Applied Ethics ได้ ใ ห้ ค านิ ย ามของค าว่ า Conflict of Interest หมายถึ ง
สถานการณ์ที่บุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกจ้าง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอ
จนเห็นได้ว่ากระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง) โดยมีองค์ประกอบที่
สาคัญ ๓ ประการ คือ
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องค์ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล
(Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ
ที่ทาให้ผู้ได้รับพึงพอใจ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหายอะไรเพราะใครๆ ก็แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
กันทั้งนั้น เช่น การหางานใหม่ที่มีรายได้ที่ดีกว่าเก่า แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
องค์ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้สถานะและขอบเขตอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอานาจหน้าที่ที่มีอยู่เกิดจาก
การมีตาแหน่ง หรือการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
องค์ ป ระกอบสุ ด ท้ า ย คื อ เมื่ อ ผลประโยชน์ ที่ ขั ด แย้ ง นั้ น ไปแทรกแซงการตั ด สิ น ใจ หรื อ การใช้
วิจารณญาณในทางใดทางหนึ่งเพื่อผลประโยชน์สว่ นตัว
จึงเห็นได้ว่าจากนิยามศัพท์ของนักวิชาการข้างต้นสามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐ ไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้อง
เลื อกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง ท าให้ ตัดสินใจได้ ยากในอันที่จะปฏิบัติ หน้าที่ ให้เกิด ความเป็นธรรมและ
ปราศจากอคติ
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2. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่

1. การรั บ ผลประโยชน์ ต่ า งๆ (Accepting benefits) คื อ การรั บ สิ น บน หรื อ รั บ ของขวั ญ หรื อ
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่ เช่น หน่วยงานราชการ
รับเงินบริจาคสร้างสานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่ เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ
ของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน
2. การท าธุรกิจ กับ ตัว เอง (Self-dealing) หรือเป็ นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสั ญญาที่ทากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตาแหน่งหน้าที่ ที่ทาให้

8
หน่วยงานทาสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของ
ตนเองในการจัดสร้างสานักงาน
3. การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง
การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทางานในบริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่
ตนเองเคยมีอานาจควบคุม กากับ ดูแล
4. การท างานพิ เ ศษ (Outside employment or moonlighting) เช่ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตั้ ง บริ ษั ท
ดาเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรื อการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา
โครงการโดยอาศัยตาแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ใน
การพิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่
5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดารงตาแหน่งสาธารณะ
ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไป
ซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทาโครงการของรัฐ ก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกาไร
และขายให้กับรัฐ ในราคาที่สูงขึ้น
6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property
for private advantage) เช่น การนาเครื่องใช้สานักงานต่างๆกลับไปใช้ที่บ้าน การนารถยนต์ในราชการ
ไปใช้เพื่องานส่วนตัว
7. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น
การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง
จากรูปแบบประเภทต่างๆของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรม
ที่เข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา
ความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ใน
การทางานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทาผิดเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ
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แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน

การรับประโยชน์ต่างๆ
(Accepting benefits)

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/
เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน

การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing)
หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)

มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับ
หน่วยงานต้นสังกัด

การทางานหลังจากออกจากตาแหน่ง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ
(Post-employment)

ลาออกจากหน่วยงานเพื่อไปทางาน
ในหน่วยงานที่ดาเนินธุรกิจประเภท
เดียวกัน

การทางานพิเศษ (Outside
employment or moonlighting)

ตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ
รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด

การรับรู้ข้อมูลภายใน
(Inside information)

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง

การใช้สมบัตขิ องหน่วยงานเพื่อ
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว
(Using your employer’s
property for private advantage)
การนาโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
(Pork-belling)

นาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้
ในงานส่วนตัว

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่
ตนเอง หรือการใช้งบสาธารณะ
เพื่อหาเสียง
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แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
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แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การกาหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม (Qualification and disqualification
from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง คุณสมบัติต้องห้ามที่นานาประเทศ มัก
กาหนด ได้แก่ การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ดารงตาแหน่ง ข้าราชการประจา และต้องไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทานหรือสัญญาต่างๆกับรัฐ เป็นต้น
(2) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น หนี้ สิ น และธุ ร กิ จ ของครอบครั ว ให้ ส าธารณะทราบ
(Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจานวนหุ้นส่ว นหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่ว นบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น
และประเภทที่ส อง คือ การแจ้ง ทรัพย์สิ นของเจ้าหน้าที่ก่อนจะมาด ารงตาแหน่ง ถึง แม้วิธีการนี้จะไม่ใช่
เครื่องมือที่แก้ปัญหาความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อย
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิด
ปัญหาได้ง่ายขึ้น
(3) การกาหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบเพื่อบอกถึงสิ่งที่ควร
และไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการทางาน ถ้าไม่ ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถบ่อนทาลาย
ความเชื่อมั่นที่สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชน
จะมีต่อระบบราชการ
(4) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทางานหลังพ้นตาแหน่งในหน้าที่ทางราชการ (Post-office employment
restriction) เป็นข้อกาหนดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิ ให้ผู้ที่ดารงตาแหน่งในหน่วยงานของรัฐนาข้อมูลลับ
(Confidential information) ภายในหน่ว ยงานที่ เขาทราบไปใช้ป ระโยชน์ห ลัง จากการออกจากต าแหน่ ง
ดังกล่าวแล้ว รวมถึงป้องกันการใช้ สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยดารงตาแหน่งสาคัญ
ในหน่วยงานราชการมาแล้ว
นอกจากแนวทางดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ลไกส าหรั บ การบั ง คั บ ใช้ (Enforcement)
กฎระเบียบ ที่กาหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรกากับดูแลเพื่อตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้
กฎระเบียบดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกาหนดที่บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระอย่าง
เพี ย งพอเพราะในกรณีที่ มี ก ารละเมิ ด กฎระเบี ย บที่ เ กิ ด ขึ้น ก็ ต้ องท าหน้ า ที่ ส อบสวนข้ อเท็ จ จริ ง ก่ อนที่ จ ะ
ดาเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป

12

การสร้างการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คือ ประการแรก การมุ่งเน้นความรับผิดชอบ
ต่ อ สาธารณะ (Accountability) ประการที่ ส อง มี ค วามโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งาน (Transparency) ซึ่ ง
รวมถึงการที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ ประการที่สาม การมีหลักการที่แน่นอนคงเส้นคงวา
และเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ (predictability) ซึ่งหมายความว่ากฎเกณฑ์ต่างๆจะต้องใช้
บังคับกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ลาเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆจนก่อให้เกิดความ
สับสน และประการสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายความว่าผู้บริหาร
ระดับสูงจะต้องเคารพในความคิดเห็นของสมาชิกในองค์กร กล่าวคือในการตัดสินใจด้านนโยบายนั้นจะต้อง
เปิดรับฟังความคิดเห็นและให้สมาชิกขององค์กรมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ
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ควบคู่ไปกับการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีก็ คือ ประการแรก การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย
ชัดเจน ครอบคลุม และสามารถตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมได้ทัน
ประการที่ ส อง การปฏิ รู ป องค์ กรอิ ส ระเพื่อการตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชน์ทั บ ซ้ อนให้มี การ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการที่เป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจาก
การเมือง และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ประการที่สาม กาหนดหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรม
คุณธรรม (Codes of ethics) รวมทั้งจรรยาบรรณทางวิชาชีพต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางอันชัดเจนในการชี้นา
พฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง กาหนดบทลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันก่อให้เกิดการ
ยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่ม วิชาชีพให้สูง ขึ้น ประการสุด ท้าย ส่ง เสริมภาคประชา
สังคมให้เข้มแข็งเป็นองค์กรแบบเปิด สมัครใจในการรับสมาชิก มีความเป็นอิสระในการดาเนินงานและมี
จิตสานึกที่เสียสละในการทางานเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม องค์กรภาคประชาสังคมเหล่านี้จะมีบทบาท
สาคัญในการเคลื่อนไหวเพื่อการมีส่วนร่ วมและตรวจสอบการดาเนินงานของภาคสาธารณะให้ปลอดจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างแท้จริง
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มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประการแรก การกาหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า
อะไรคือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่ งถูกมิให้ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
โดยจะต้องนิยามและกาหนดมาตรฐานการกระทาต่างๆให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการกาหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม
คุณธรรมดังกล่าวนี้ สามารถกระทาได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดตั้ งเป็นสมาคม
และส่ งเสริมให้สมาคมวิชาชีพต่างๆมีการบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ เพื่อนิยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรม
มีความชัดเจน สมาชิกของแต่ละกลุ่มวิช าชีพสามารถนาไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษสาหรับ ผู้ที่ไ ม่
ปฏิบัติตาม
ความชั ด เจนเกี่ ยวกั บ รายละเอี ยดของหลัก เกณฑ์ ท างจริ ย ธรรม หรือ บรรทั ด ฐานส าหรั บ ก ากั บ
ความประพฤติข องนัก การเมือ ง ข้ าราชการ และผู้ เ ชี่ย วชาญด้ า นต่ างๆเป็ น สิ่ง ที่ มีค วามส าคัญ อย่า งยิ่ ง
เพราะหลั ก เกณฑ์ ท างจริ ย ธรรมต่ า งๆเหล่ า นี้ เป็ น แนวทางชี้ แ นะว่ า บุ ค คลที่ มี ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ท างด้ า น
สาธารณะนั้นควรจะมีความประพฤติอย่างไรอะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทาง
จริยธรรมที่พึงปฏิบัติ
ประการที่สอง การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม โดยผ่าน
สื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
การจั ด อบรมให้ แ ก่ส มาชิ กของสมาคมวิ ช าชี พเพื่อ เสริ ม สร้ างความรู้ ค วามเข้ าใจ การอภิ ป รายถกเถี ย ง
เพื่อก่อให้เกิดความกระจ่างในประเด็นที่คลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอดและ
ปลู ก ฝั ง สมาชิ ก ของสั ง คมโดยผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ อั น จะท าให้ ส มาชิ ก ของสั ง คมเกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปราม
ผู้อื่นมิให้กระทาการอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนทาผิดเพราะไม่ทราบ
ที่สาคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการกาหนดบทลงโทษสาหรับผู้ที่มีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้นจะ
ช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง
ประการที่สาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of civil
society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตสานึกต่อส่วนรวม อันจะนาไปสู่การรวมตัวกัน
จัดตั้งองค์กรแบบสมัครใจอย่างอิสระ สาหรับดาเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมสื่อสารมวลชน
ที่เป็นอิสระในการดาเนินงานทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่างมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
มีจิตสานึกที่เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีการจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแข็งซึ่งภาคประชาสัง คมที่มีอานาจต่อรอง
สู ง ดั ง กล่ าวนี้จ ะสามารถถ่ว งดุ ล อานาจและตรวจสอบการด าเนินงานของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ รั ฐ
ระดั บ สู ง ได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อั น จะสามารถยับ ยั้ ง ปั ญหาผลประโยชน์ทั บ ซ้ อนของนัก การเมือ งและ
ข้าราชการระดับสูงให้น้อยลงได้
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ประการที่ สี่ การปรั บ ปรุ ง กฎหมายรวมทั้ ง แก้ ไ ขระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆของหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้
บทบัญญัติทางกฎหมายให้ มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน มี
ความครอบคลุ ม การแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิด ความลักลั่น ปิ ดช่องโหว่ของ
กฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการวินิจฉัยคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุดรวมทั้ง
บทลงโทษในกฎหมายต่างๆให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ประการที่ห้า การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ทาหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิ น คณะกรรมการสิท ธิมนุษ ยชนแห่ ง ชาติ ศาลรัฐ ธรรมนูญ ศาลปกครอง
และศาลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูป องค์กรเหล่านี้ให้มีป ระสิทธิภาพในการทางาน มีบุค ลากรที่ มีความรู้
ความสามารถ และมีคุณธรรมในการทางาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมีกระบวนการสรรหาและ
แต่งตั้งกรรมการที่เป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเป็นกลาง มีกฎกติกากากับการทางานที่
ชั ด เจน มี เ ป้ า หมายในการท างานที่ ส ามารถวั ด และประเมิ น ผลได้ แ ละมี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ
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ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐกลุ่มต่างๆ
กลุ่มอาชีพ
1.
นักการเมือง






2.
ข้าราชการ
ประจาและ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ


ทั่วไป

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งตั้ง หรือเลื่อนตาแหน่งข้าราชการขึ้นเป็นผู้บริหาร
ระดับสูง
การใช้อานาจหน้าที่เพื่อให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงาน/ การจ้างเหมาจากรัฐ
การใช้ข้อมูลของทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์
การแต่งตั้งคนสนิท /พวกพ้องของตนเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์กรอิสระที่ทาหน้าที่ในการกากับดูแล (Regulators) สัญญาหรือสัมปทานของรัฐ
การใช้ตาแหน่งหน้าที่เลือกผลักดันโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ญาติ/พวกพ้อง

 การนาข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
 หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตัง้ ให้ญาติ/ คนสนิท/คนที่มี
ความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อานวยการกองพัสดุ
 การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอานาจ
 การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
 การรับงานนอกหรือการทาธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
 การทางานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
 การนารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ามัน
 การนาบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซื้อจัดจ้าง
 การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชนโดยเรียก
รับเงินและอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดิน
ในราคาที่ถูกกว่าได้ ผู้บริหารสถาบันการเงินหวังก้าวหน้าในอาชีพจึง ได้ร่วมมือและให้ค วาม
ช่วยเหลือแก่นักการเมืองในการกู้เงินในวงเงินสูง ในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย์ ค้า
ประกันให้สูงเกินกว่าความเป็นจริง
 ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อานาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขายที่ ดินหรือบ้านพร้อมที่ดิน
ในโครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน เพื่อแลกกับความสะดวกในการทาธุรกิจกับ
สถาบันการเงิน
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กลุ่มอาชีพ

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดสานักงานบัญชีเพื่อทาบัญชีและรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
จากัด ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายที่ ตนเองได้รับประโยชน์จากผู้เสีย
ภาษีเท่านั้น
 การกาหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของ
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล
 การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือ
การจ้างเหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
หรือพ้นกาหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น
กลุ่มวิชาชีพอิสระ
 การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจา
 การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วนายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
 การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
โดยผู้มีหน้าที่ดูแลบัตรคิวจะล็อคไว้มากกว่าที่หน่วยงานกาหนดและไปเรียกรับประโยชน์จาก
บัตรคิวที่ล็อคไว้เกินเหล่านั้นจากผู้รับบริการที่ต้องการลัดคิว
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
 การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้คืนของกลาง เป็นต้น
กลุ่มวิชาชีพวิชาการ

 คณะกรรมการตรวจรับ ผลงานท าหน้าที่ เสมือนเป็ นนายหน้ าให้แ ก่บ ริษัท ที่ ป รึก ษา โดยรั บ
รายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคน
อื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่น
3.
3.1 การเข้ามาดาเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการ
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นมาดาเนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิก
ท้องถิ่น
 ญาติ/ภรรยา (อาจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคู่สั ญญาหรือรับเหมางานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้รับมอบอานาจจากบริษัท ห้าง
ร้าน ในการยื่นซองประกวดราคา
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นบุคคลร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยในฐานะตัวแทนบริษัทห้างร้าน ใน
กรณีงานจ้างเหมามีปัญหา
 ผู้บริหารสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นหาประโยชน์ส่วนตัวจากการเก็งกาไรจากราคาที่ดิน ทั้งในรูป
ของการใช้ข้อมูลภายในไปซื้อ ที่ดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นในรูปแบบที่กาหนดที่ตั้งโครงการใน
พื้นที่ที่ตนเองมีที่ดินอยู่เพื่อขายที่ดินของตนเองในราคาที่สูง
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กลุ่มอาชีพ

4.
ประชาชน

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซึ่งเป็นของสมาชิก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง
 นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค้าหรือบริการของบริษัทตนเองให้กับเทศบาล
3.2 การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหาเสียง
 การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเข้าไปในพื้นที่ของตนเอง
 การใช้งบประมาณราชการทาโครงการพร้อมเขียนป้ายและชื่อของผู้ของบประมาณ ประกาศให้
ชาวบ้านทราบเพื่อเป็นการหาเสียง
 การที่สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่าย
บริห ารกลั บ ไปมีส่ ว นในการใช้ ง บประมาณส่ ง ผลต่อ การท าหน้ าที่ ในการตรวจสอบและใช้
วิ จ ารณญาณในการตั ด สิ น ใจอนุ มั ติ เ อนเอี ย งจากความถู ก ต้ อ งและประโยชน์ ส าธารณะ
เนื่องจากต้องการงบที่เหลือจากการแปรญัตติไปดาเนินการในเขตพื้นที่ของตน
การเสนอให้ค่าน้าร้อนน้าชาให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการลัดคิวรับบริการ

ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย
1. การนาทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัว
นารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น
2. การใช้อานาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทางาน
3. การใช้ ข้อ มูล ของหน่ว ยงานเพื่อ แสวงหาประโยชน์ แ ก่ ต นเองหรื อพวกพ้อ ง เจ้า หน้ าที่ ของรั ฐ ทราบ
มาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูล แล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบใน
การประมูล
4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตาแหน่งหน้า ที่
ทางราชการรับ จ้ างเป็ นที่ป รึกษาโครงการให้บ ริษัท เอกชน เจ้าหน้าที่ รัฐ นาเวลาราชการไปท างาน
ส่วนตัว
5. การนาบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. การรับ สิ น บนหรื อรั บ ของขวั ญในรู ป ของเงิ น หรือ ผลประโยชน์ อื่น ใด ส่ ง ผลให้ มี การตั ด สิ น ใจที่ เ อื้ อ
ประโยชน์ แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น
7. การเข้าทางานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดารงตาแหน่ง
มารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยทางานเป็นผู้บริหารหน่วยงานกากับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคม แล้วไปทางานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์
8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย
9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
10. การให้ของขวัญหรือของกานัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ
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11. การซื้อขายตาแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รู ปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการ
เลื่อนระดับ ตาแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ
12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
13. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิ ทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ เพื่อส่งผลที่ เป็ นคุณแก่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ ง
โดยไม่เป็นธรรม
14. การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือ
ผู้อื่น
15. การใช้ตาแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้
อานาจหน้าที่ทาให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้ างทา
สัญญาซื้ออุปกรณ์สานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า
จะต้องตัดสินใจและกระทาหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล
หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
และการกระทาหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ จึงเป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ด้วยเช่นกัน
 อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรืออื่นๆ ที่
มี มู ล ค่ า ) ที่ ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ให้ แ ละหรื อ ได้ รั บ ที่ น อกเหนื อ จากเงิ น เดื อ น รายได้ และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ
- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดสามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้
- ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ
ให้ ที่พัก การเดิ นทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัต รของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัต รกานัล
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใดๆหรือ
บริการใดๆที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วยความชอบ
ส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ
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 แนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญ
ในประมวลจริย ธรรมข้า ราชการพลเรือ น ประกาศคณะกรรมการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต
แห่ง ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.
2543 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ได้
กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ ซึ่งสามารถสรุป
แนวทางสาคัญได้ ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่รับหรือถามนาถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สิน
อันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาดังต่อไปนี้
1.1 การรับ ของขวั ญหรื อประโยชน์ อื่ นใดจากญาติ ซึ่ง ให้ โดยเสน่ห าตามจ านวนที่ เ หมาะสมตาม
ฐานะแห่งตน
1.2 การรับ ของขวัญ หรือ ประโยชน์อื ่น ใดจากบุค คลอื่น ซึ่ง มิใ ช่ญ าติที ่มีม ูล ค่า ในการรับ จาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
1.3 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
2. หลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ ของขวั ญ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดตามข้ อ 1. ให้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ผู้ ซึ่ ง พ้ น จากการเป็ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย
3. ห้ า มเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้ ข องขวั ญ แก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้
4. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุด อวยพร หรือใช้บัต รแสดงความยินดีแ ทนการให้ของขวั ญ
เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใด
ในทางปฏิบัติ
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 เราจะจัดการอย่างไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆมี ๓ คาถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์ คือ
1) เราควรรับหรือไม่
2) เราควรรายงานการรับหรือไม่
3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
1. เราควรรับหรือไม่
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการรับ
ในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
1) ถ้าเป็นการให้ เงินท่ านจะต้องปฏิ เสธไม่ว่าจะเป็ นโอกาสใดๆ การรับ เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่ สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ลอตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการรับ
สินบน
 การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
- ทาไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคาขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตน
หรือไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทางานในอนาคต
 ถ้ า ท่ า นทางานอยู่ ใ นกลุ่ ม เสี่ ย ง อ่ อ นไหวหรื อ อยู่ ใ นข่ า ยที่ ต้ อ งได้ รั บ ความไว้ ว างใจเป็ น พิ เ ศษ
เช่ น งานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือ
การอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคล
กลุ่มอื่น
2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการรับก่อให้เกิด
ความขัด แย้ ง ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์สาธารณะแล้ว ผลประโยชน์ส่ว นตนที่ ไ ด้ รั บ
กลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติ
โดยมิชอบ
การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบและ
การทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรกาหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง
โดยส่วนราชการ ที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบควรกาหนดนโยบายด้านนี้ อย่าง
เคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่ บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทาและการตัดสินใจใดๆจะต้องกระทา
ด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทย
โดยรวม”
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ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาผลประโยชน์ให้กับองค์กร
ของตนหรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะ
ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระทาและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความ
พร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องเที่ ยงธรรมตลอดเวลาที่ มีอาชีพ รับข้าราชการ ไม่ว่า
ของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น จะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือ
พันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความ เสื่อมศรัทธาต่อประชาชน
2. เราต้องรายงานหรือไม่
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้
1) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์
จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กาลังจะมาทาการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอ
ทาใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ
2) บทบาทหน้า ที่ ของท่ านในองค์กร : ถ้า ข้าราชการนั้นๆท างานในขอบข่ ายที่ อ่อนไหวและต้อ งการ
ความเชื่อถือไว้ว างใจเป็ นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับ การได้ป ระโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้ง จากระดั บ
องค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ
ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่าน
มิได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและมิได้กาหนดให้รายงานการรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรดารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ
หลักการการกาหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ควรจะต้องให้องค์กรเก็บ
รักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท
ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
3. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่
1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท
2) หากมีราคาทางการตลาดเกิน 3,000 บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่าจะต้องให้เป็นทรัพย์สิน
ของส่วนราชการหรือไม่
 การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร
การฝ่าฝืนนโยบายว่ าด้ ว ยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝ่าฝืนการปฏิ บัติตามประมวล
จริยธรรมอาจถู กลงโทษตั กเตือ น ตั ด เงิน เดื อ น จนกระทั่ ง ถึง ไล่ออกขึ้น กับ ความร้ ายแรงของการฝ่าฝื น
นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆเข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริตและสามารถพิสูจน์
ได้ ว่ าข้าราชการและหรือเจ้ าหน้าที่ ภ าครัฐ นั้นๆรับ ของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่ง มีผลต่อความเป็ นธรรม
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดย
มิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วน
ร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย
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 การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อให้เกิดการทาลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐ
และต่อข้าราชการ กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่สาคัญ คือ
1. ความพยายามที่ จ ะหลบเลี่ ย งกฎเกณฑ์ โดยตี ค่ า ราคาของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ น้ อ ยกว่ า
ความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ากว่าความเป็นจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญ
และหรือผลประโยชน์นั้นๆมีค่าต่ากว่าที่เป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทาดังกล่าวนับว่าเป็นการ
คดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น
- การรั บ ของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ ใ ดๆอาจท าให้ ติ ด เป็ น นิ สั ย อย่ า งรวดเร็ ว และก่ อ ให้ เ กิ ด
ความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือ ผลประโยชน์ใดๆในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทาให้เกิด
ความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและ
หรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทาให้มีการปฏิบั ติตอบแทนเกิน
กว่ ามาตรฐานที่ กาหนด
ในสถานการณ์เช่ นนี้ ผู้ รับ จ้ าง ผู้ รับ เหมา และหรือผู้รั บ จัด ซื้ออาจรับ รู้
ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่างๆไม่ต้องทาในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้น
หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทางานขององค์กร ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติก รรม
เคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่า
เป็นการรับสินบน
- การแสวงหาเหตุ ผ ลเพื่ อ บิ ด เบื อ นความจริ ง มี แ นวโน้ ม ที่ เ ป็ น ไปได้ ม ากที่ เ ราจะรั บ ของขวั ญ และ
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆถือได้ว่า
เป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้
“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้าใจหรือหากไม่รับจะเป็นการทาลาย
สัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆก็ทาเช่นนี้ ทาไมฉันจะทาบ้างไม่ได้”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทางาน ดังนั้นมันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัลผลประโยชน์พิเศษบ้าง”
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉันและเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรกเสมอ
ที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”
“มันเป็นแค่ตัว อย่างฟรีใ ห้ท ดลองใช้แ ละฉันก็ไ ม่คิด ว่าหน่วยงานของฉันจะสั่ง สินค้าชนิด นี้ แม้ว่าฉันจะ
ให้คาแนะนาก็ตาม”
“ฉันไม่เห็นมีกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูกดาเนินการ
ทางวินัยหากการกระทาของท่านเป็นการกระทาที่มิชอบ
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 สถานการณ์ตัวอย่าง
หน่วยงานภาครัฐหนึ่งส่งนักทรัพยากรบุ คคลที่ทาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง (HR procurement) ให้เข้าร่วม
สัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า 7,000 บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา
ที่มีบุค ลิ กเป็ น Personnel planner ซึ่ง บริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่ เป็นคู่ค้ากับ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่
ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ต นชนะจากการเข้าร่วม
กิจกรรมการสัมมนา
ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมีการรายงาน
ของรางวัล นั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วม
สัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินว่า
จะจั ด การอย่ า งไรกั บ รางวั ล ชิ้ น นี้ เ นื่ อ งจากราคาของรางวั ล และบทบาทในหน้ า ที่ มี ค วามเสี่ ย งในเรื่ อ ง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความ
เหมาะสม
 โมเดลสาหรับการตัดสินใจ
ประเด็นการตัดสินใจ
เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด
คุณค่า : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่ และมีอะไรบ้าง
อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให้ คืออะไร
 บทสรุป
ความเชื่อถือไว้วางใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการและหรือ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใดท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติ
ท่ า นถู ก คาดหวั ง ไม่ ใ ห้ แ สวงหารางวั ล หรื อ ผลประโยชน์ ใ นรู ป แบบใดๆนอกเหนื อ จากเงิ น เดื อ นและ
ผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่ว ยงานหลายแห่ง จะอนุญ าตให้รับ ของขวัญ ได้ ซึ่ง ถือ ว่า
เป็น ของที่ร ะลึก ในโอกาสที่ เ หมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขต
ด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมจะนาไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริตและทาลายชื่อเสียงของ
ท่านรวมทั้งองค์กรของท่านเอง
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รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกณ
1. ความเป็นมา
ด้วยโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2561-2565) ที่กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความ
เป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และนโยบายคณะรัฐมนตรี รวมถึงแผนแม่บท
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25602565) และมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป.1 ค. (ปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปรามสร้างเครือข่าย)
เพื่อให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflict Of Interest : COI) ถือเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารของภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นความผิดเชิง
จริยธรรม และเป็นความผิดขั้นแรกซึ่งจะนาไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุ่งแรงขึ้นได้ สะท้อนถึง
ปัญหาการขาดหลักธรรมมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ผลประโยชน์ทั บซ้ อน (Conflict Of Interest) หมายถึงสถานการณ์ห รื อการกระทาที่บุคคลมี
ผลประโยชน์ส่วนตนมาจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่รับผิดชอบอยู่ และส่งผล
กระทบประโยชน์ส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งของตนอัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ทั้งที่
รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย ตัวอย่างการกระทาดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มาก
ในสังคมจนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ส่งผลให้บุคคลนั้นๆ ขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรม ส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระทาที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจทาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ ย งในการปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น โดยวิ เ คราะห์ จ ากกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ห น่ ว ยงานได้
ดาเนินการจากทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน เพื่อลดเหตุ โอกาส และความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งจะ
เป็นจุดเริ่มต้นนาไปสู่การทุจริต กล่าวคือ ยิ่งสถานการณ์หรือสภาวการณ์ขัดกันของผลประโยชน์มากเท่าใด ยิ่ง
มีโอกาสก่อให้เกิดการทุจริตมากเท่านั้น
3. การิวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3.1 จากการวิเคราะห์ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน พบว่ามีกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาจทาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่จาเป็นต้องดาเนินการวางแนวทางป้องกันและ
แก้ไขเพือ่ บริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
ประเด็นความเสี่ยง

แนวทางการป้องกันและแก้ไข

1. การให้/รับของขวัญ จากผู้ ให้ปฏิบัติและพิจารณาในการให้/รับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดตาม
มาติดต่อราชการ
แนวทางที่ปรากฏในคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
2. การจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเกิด
การแสวงหาผลประโยชน์
หรื อ เอื้ อใ ห้ ผู้ อื่ นแ สว งห า
ผลประโยชน์

ให้มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด และให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้

3. การลาพั ก ผ่ อ น หรื อ ลา ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดาเนินการควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่
ป่ ว ย แ ต่ ไ ม่ ยื่ น ใ บ ล า ต า ม ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่าเสมอ
ระเบียบ หรือกรณีลาป่วยแต่
ไม่ได้ป่วยจริง
4. บุ ค ลากรยั ง ขาดความรู้ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร พร้อมเผยแผร่ประชาสัมพันธ์และ
ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ รณรงค์ภายในหน่วยงาน
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
5. การขาดจิ ตส านึ กร่ ว มกั น จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
ในการเสริมสร้างสังคมที่ไม่ทน รณรงค์ภายในหน่วยงาน
ต่อการทุจริต
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3.2 การบริหารจัดการตามหลัก 4 ประการสาหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย
1) ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก
ภายใต้กรอบของกฎหมายและนโยบาย ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติ
ส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่อคติ ลาเอียง
2) สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตน หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถือเป็นขั้น ตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
3) ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การปฏิบัติตนที่ยึดหลัก
คุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิด ชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบาย และเจ้าหน้าทีต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนให้มากที่สุดโดยเฉพาะ
ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
4) สร้างวัฒนธรรมองค์กร : สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื้อสัตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่

4. ปัญหาและอุปสรรค
1) บุคลากรบางสวนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
2) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ อาจเกิดขึ้นได้ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย อีกทั้งมีให้พบเห็นได้มากในสังคมจนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติที่บุคลากรไม่เห็นว่าเป็นความผิด แต่คิดว่าเป็นเรื่องปกติและเล็กน้อยส่งผลให้ขาดการตัดสินใจที่เที่ยง
ธรรม

29
5. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา
1) ปรับปรุงนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะเกิดการ
ใช้อานาจเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
2) ควรให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ด าเนิ น การควบคุ ม ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่าเสมอ หากพบเห็นปัญหาควรหารือทาความเข้าใจร่วมกันก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อ
แก้ไขปัญหาในเบื้องต้น และดาเนินการตามระเบียบต่อไป
3) จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับด้านระเบียบและกฎหมายที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานให้บุคลากรได้รับทราบและให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
4) จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ และปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับด้านการป้องกันการ
ทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตภายในหน่วยงาน
5) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
6) เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการดาเนินงานโดย
แสดงความเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนินงานให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 3
ี่ ง
แบบรายงานการประเมินความเสย
้ น
เกีย
่ วก ับผลประโยชน์ท ับซอ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

เหตุการณ์ความเสี่ยงเกีย่ วกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
1.มีเรื่องร้องเรียนการ
ดาเนินการสอบคัดเลือก
บุคลากรในหน่วยงาน

แผนบริหารความเสีย่ งด้านดาเนินการ
ด้านพัสดุ/ด้านเทคโนโลยี/ด้านทรัพยากรบุคคล/
ด้านความปลอดภัย/ด้านบริหาร
แผนบริหารความเสีย่ งด้านกฎหมาย
แผนบริหารความเสีย่ งด้านคลีนคิ
มาตรการ/แนวทาง/การแก้ไข
-ดาเนินการตามระเบียบของทางราชการ และชี้แจง
ตอบผูร้ ้องเรียนให้ทราบการดาเนินการทีไ่ ด้ทาตาม
ระเบียบของทางราชการครบถ้วนทุกขั้นตอน

2.เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัด -ประสาน สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เตรียม
จ้างโดยสานักงานตรวจเงินแผ่น เอกสาร และพร้อมให้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงที่
เป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบ
หน่วยงาน
ข้อเท็จจริง
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ภาคผนวก
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ขัน้ ตอนปฏิบัติการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศเผยแพร่
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.2 เผยแพร่ประกาศประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
2.2.1 เผยแพร่ในเวปไซต์กรมบัญชีกลาง(E-GP)
2.2.2 เผยแพร่ในเวปไซต์ของหน่วยงาน

ระยะเวลา

จุดควบคุมความเสี่ยง

1.วันทาการนับถัดจาก 1) Print screen จากเวปไซต์
วันที่ได้รบั อนุมัติ
ของกรมบัญชีกลาง
ประกาศประกวดราคา
2) Print screen จากเวปไซต์
จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่

หน่วยงาน

2.2.3 ปิดประกาศเผยแพร่ในทีห่ น่วยงานจัดไว้
โดยเปิดเผย เช่นกระดานข่าวประชาสัมพันธ์

3) รายงานการปิดประกาศของ
เจ้าหน้าที่
4) ภาพถ่ายการปิดประกาศ

2.3 จัดทารายงานปิดประกาศฯ เผยแพร่
หัวหน้าหน่วยงานทราบ

1. วันทาการ นับถัด
จากวันที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศประกวด
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง

1) บันทึกเสนอรายงานการปิด
ประกาศต่อหัวหน้าหน่วยงาน
(นพ.สสจ.,ผอก.รพ.,สสอ.)
พร้อมแนบเอกสารตาม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่

ข้อ 2.2
2.4 ประกาศเผยแพร่ผลการประกวดราคา
2.4.1 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ซื้อของหรือ
รายชื่อผู้รับเอกสาร แล้วแต่กรณี
2.4.2 ประกาศเผยแพร่ชื่อผู้ชนะการประมูล
(3 รายชื่อเรียงตามลาดับ หรือมีผู้เสนอราคา
รายเดียว แล้วแต่กรณี)
2.5 จัดทารายงานการปลดประกาศเผยแพร่
หัวหน้าหน่วยงานทราบ

1. วันทาการ นับถัด 1) รายงานการปิดประกาศของ หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
จากวันที่ได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
สั่งซื้อสั่งจ้าง
2) ภาพถ่ายการปิด-ปลด
ประกาศ

3. วันทาการ นับถัด
จากวันลงนามใน
สัญญา

1) บันทึกเสนอรายงานการปลด หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
ประกาศต่อหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่
พร้อมแนบเอกสารเอกสารตาม
ข้อ 2.2 และข้อ
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บรรณานุกรม
องค์การบริการส่วนตาบลบางขุนไทร (2565),คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สืบค้น วันที่ 27 มีนาคม 2565 จาก
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ตามประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
วัน/เดือน/ปี 28 มีนาคม 2565
หัวข้อ การดาเนินงาน MOIT ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจาปีของหน่วยงาน
1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
2. มีสรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของหน่วยงาน
3. มีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
หน่วยงาน และแนบแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (หน้า 81) ที่จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน
4. มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

