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ค าน า 

ตามนโยบายของรัฐบาล ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระ
แห่งชาติ โดยได้แถลงนโยบาย  ๑๑  ด้าน  อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบ
ราชการ เสริมสร้างระบบคุณธรรม  รวมทั้งปรับปรุง    และจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการ
ปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต  และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน    ในภาครัฐทุกระดับและ
ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้ กรอบ
แนวทางและแนวคิดที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่มีผลประโยชน์
ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือให้ เกิดประโยชน์
ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูป
ของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆด้วย  
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สารบัญ 

 

              เร่ือง                                                                     หน้า 

บทน า ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน     ๑ 

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน      ๓ 

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน      ๔ 

แนวทางการด าเนินงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   ๕ 

กลไกการก ากับติดตามการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน          ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑ 

บทน า 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ คือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ 
“ผลประโยชน์ส่วนตน”ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ 
แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่นเพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คน
เหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์
ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เก่ียวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม่เก่ียวกับเงิน(nonpecuniary) 

๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยัง
เกี่ยวกับการเพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่ง
ในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงานรวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืนๆ  ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน     
เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือของที่แสดงน้ าใจไมตรีอ่ืนๆ 

๒.ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือ
กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด     มักอยู่ในรูป
ความล าเอียง/อคต/ิเลือกที่รักมักท่ีชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/   ความคิดเห็นส่วนตัว
ก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 

หน้าที่สาธารณะ (public duty)  
หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐ คือ การให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์

สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ที่ท างานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร 
  ผลประโยชน์สาธารณะ 
  ผลประโยชน์สาธารณะ คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์
ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่อง
ง่าย แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน สามารถให้ความส าคัญอันดับต้น   แก่สิ่งนี้ โดย 
ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม ระบุ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ความส าคัญ
อันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจ ากัดขอบเขตที่ประโยชน์
ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการ ท าหน้าที่ หลีกเลี่ยง เรื่องต่างๆนี้ เช่น 

- การตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน   
- การใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ป้องกันข้อ

ครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่ 
-  ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะที่ ไปหา

ต าแหน่งงานใหม ่
 
 
 
 



 
 
 

๒              
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)  

  องค์กรสากล คือ Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD) นิยามว่า  เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่
มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ดังนี้ ผลประโยชน์ทับซ้อน   มี ๓ ประเภท คือ 

๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและสาธารณะเกิดข้ึน 

๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่
คนเห็นว่ามี แต่จริง ๆอาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้  อย่างขาด
ประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อ
นี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องท าให้คนอ่ืน ๆ 
รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบัน
อาจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 

หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน 
(competing interests) มี  ๒ ประเภท 
 ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่
สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้ อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ  หรือ
แม้กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงาน     มักมีกลไกป้องกันปัญหานี้ โดย
แยกแยะบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มี
ก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถท างานบางอย่างที่คนอ่ืน  ๆ ท าไม่ได้ คน
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการ
ท าบทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็น
ประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจ
เกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็น
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจท า
หน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  ก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่
ทับซ้อนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

๓ 
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น ๗ รูปแบบ ได้แก ่
๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญ

หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น 
หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือ
ผลประโยชน์อื่นตอบแทน  

๒. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง 
สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้
ต าแหน่งหน้าที่ที่ท าให้หน่วยงานท าสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของ
ตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน  

๓ . การท างานหลั งจากออกจากต าแหน่ งสาธารณะหรือหลั งเกษียณ ( Post-
employment) หมายถึง การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานใน
บริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่ตนเองเคยมีอ านาจควบคุม ก ากับ ดูแล 

๔. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของ
รัฐตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการ
รับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้
ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่  

๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน(Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่ง
สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัด
ถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือท าโครงการ
ของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพ่ือเก็งก าไรและขายให้กับรัฐ ในราคาที่สูงขึ้น 

๖ .  การ ใช้ ทรั พย์ สิ นของหน่ วยงาน เ พ่ื อประโยชน์ ของธุ รกิ จส่ วนตั ว ( Using 
your employer’s propertyfor private advantage) เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ
กลับไปใช้ที่บ้านการน ารถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว 

๗. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-
belling) เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง 
หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ เพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง  

จากรูปแบบประเภทต่างๆของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขต
ครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่
ใช้ในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม   

 
 
 



 
   

๔ 
คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการท างานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่
สามารถครอบคลุมถึงการกระท าผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ 

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็น 

หน้าที่หลักท่ีต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานใน
ขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตน  มาแทรกแซง 
รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่าง       เป็นกลาง ไม่มีอคติ
ล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่
เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

๒. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : การป้องกันผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนต้องอาศัยกระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาส ให้
ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิดโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้าย
เจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผย ผลประโยชน์ส่วนตน
หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผย ทั่วหน้า จะท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การ
แก้ปัญหาหรือจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมือ
อาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร การจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร  ฝ่าย
บริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้อง
ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน์
ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้ และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิง
นโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น  และการ
สร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

- ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
และการปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
สบายใจในการเปิดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพ่ือมิให้มี
ผู้น าไปใช้ในทางที่ผิด 

- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดย
การพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 

- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
 



 
 

๕ 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ

ตนเองที่จะต้องท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

แนวทางการด าเนินงานในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่ส าคัญคือ 
การสร้างการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คือประการแรกการมุ่งเน้นความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ (Accountability)  ประการที่สอง มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(Transparency) ซึ่งรวมถึงการที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ ประการที่สาม การมี
หลักการที่แน่นอนคงเส้นคงวาและเป็นธรรมเพ่ือให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ  (predictability) 
ซึ่งหมายความว่ากฎเกณฑ์ต่างๆจะต้องใช้บังคับกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ล าเอียง ไม่เลือก
ปฏิบัติ และไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆจนก่อให้เกิดความสับสน และประการสุดท้าย คือ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายความว่าผู้บริหารระดับสูงจะต้องเคารพใน
ความคิดเห็นของสมาชิกในองค์กร กล่าวคือในการตัดสินใจด้านนโยบายนั้นจะต้องเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นและให้สมาชิกขององค์กรมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจควบคู่ไปกับการสร้างระบบการ
บริหารจัดการที่ดีก็ คือ ประการแรก การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ชัดเจน ครอบคลุม และ
สามารถตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมได้ทัน ประการ
ที่สอง การปฏิรูปองค์กรอิสระเพ่ือการตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการที่เป็นอิสระ  ไม่ถูก
แทรกแซงจากการเมือง และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ประการที่สาม ก าหนด
หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมคุณธรรม  (Codes of ethics) รวมทั้งจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางอันชัดเจนในการชี้น าพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง ก าหนดบทลงโทษ
ผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมของกลุ่มวิชาชีพให้สูงขึ้น ประการสุดท้าย ส่งเสริมภาคประชาสังคมให้เข้มแข็งเป็น
องค์กรแบบเปิด สมัครใจในการรับสมาชิก มีความเป็นอิสระในการด าเนินงานและมีจิตส านึกที่
เสียสละในการท างานเพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม องค์กรภาคประชาสังคมเหล่านี้จะมีบทบาท
ส าคัญในการเคลื่อนไหวเพ่ือการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของภาคสาธารณะให้
ปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างแท้จริง 

๑. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

     ๑.๑ การก าหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม (Qualification and 
disqualification from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหา
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง 
คุณสมบัติต้องห้ามที่นานาประเทศ มักก าหนด ได้แก่ การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ด ารง
ต าแหน่ง ข้าราชการประจ า และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทานหรือสัญญาต่างๆกับรัฐ
เป็นต้น 
 
 
 
 



  
 

๖ 
 ๑.๒ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหนี้สินและธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะ

ทราบ (Disclosure of personal interests)  เช่น การแจ้งถึงจ านวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัว
ว่ามีอะไรบ้าง 

แบ่งได้เป็น ๒ ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วน
บุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดข้ึน และประเภทที่สอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ก่อนจะมา 
ด ารงต าแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือที่แก้ปัญหาความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณชน
สามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้น 

๑.๓ การก าหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบเพ่ือ
บอกถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการท างาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทาง
กฎหมายแต่สามารถบ่อนท าลายความเชื่อมั่นที่สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น และสามารถ
เป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนจะมีต่อระบบราชการ 

๑.๔ ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานหลังพ้นต าแหน่งในหน้าที่ทางราชการ (Post-office 
employment restriction) เป็นข้อก าหนดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งใน
หน่วยงานของรัฐน าข้อมูลลับ (Confidential information) ภายในหน่วยงานที่เขาทราบไปใช้
ประโยชน์หลังจากการออกจากต าแหน่งดังกล่าวแล้ว รวมถึงป้องกันการใช้สิทธิในการติดต่อ
หน่วยงานราชการในฐานะท่ีเคยด ารงต าแหน่งส าคัญ ในหน่วยงานราชการมาแล้ว  

นอกจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้วจ า เป็นต้องมีกลไกส าหรับการบังคับใช้ 
(Enforcement) กฎระเบียบ ที่ก าหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรก ากับ
ดูแลเพ่ือตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าวปฏิบัติตามข้อก าหนดที่บัญญัติไว้ โดย
คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพราะในกรณีที่มีการละเมิด
กฎระเบียบที่เกิดขึ้นก็ต้องท าหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่จะด าเนินการตามมาตรการที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. มาตรการการด าเนินงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒.๑ การก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม(Codes of ethics)เพ่ือให้เกิดความชัดเจน

ว่าอะไรคือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิให้ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็น
กงจักรเป็นดอกบัว โดยจะต้องนิยามและก าหนดมาตรฐานการกระท าต่างๆให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมดังกล่าวนี้สามารถกระท าได้โดยการส่งเสริมให้ผู้
ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมและส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพต่างๆมีการ
บัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพเพ่ือนิยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรม 

 
 
 



 
 
 

๗ 
มีความชัดเจน สมาชิกของแต่ละกลุ่มวิชาชีพสามารถน าไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษ
ส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม  หรือ
บรรทัดฐานส าหรับก ากับความประพฤติของนักการเมือง ข้าราชการ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นแนวทางชี้แนะว่า
บุคคลที่มีต าแหน่งหน้าที่ทางด้านสาธารณะนั้นควรจะมีความประพฤติอย่างไรอะไรที่ถือเป็น
พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย 
ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเก่ียวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ 

๒.๒. การถ่ายทอดปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม  
โดยผ่านสื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนเพ่ือให้มีกระบวนการเรียน 
การสอนในชั้นเรียนการจัดอบรมให้แก่สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ การอภิปรายถกเถียงเพ่ือก่อให้เกิดความกระจ่างในประเด็นที่คลุมเครือน่าสงสัย มาตรการ
ดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอดและปลูกฝังสมาชิกของสังคมโดยผ่านช่องทางต่างๆ อันจะท าให้
สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบ
ชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปรามผู้อ่ืนมิให้กระท าการอันเป็นผลประโยชน์ทับ
ซ้อนได้ สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนท าผิดเพราะไม่ทราบ ที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือ
การก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่มีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้นจะช่วยลดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง  
          ๒.๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena 
of civil society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม อันจะ
น าไปสู่การรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรแบบสมัครใจอย่างอิสระส าหรับด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
ส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมสื่อสารมวลชนที่เป็นอิสระในการด าเนินงานทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และ
หนังสือพิมพ์ต่างมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีจิตส านึกที่เสียสละเพ่ือส่วนรวม และมีการ
จัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแข็งซึ่งภาคประชาสังคมที่มีอ านาจต่อรองสูงดังกล่าวนี้จะสามารถถ่วงดุล
อ านาจและตรวจสอบการด าเนินงานของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับยั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองและข้าราชการ
ระดับสูงให้น้อยลงได้  
          ๒.๔. การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงาน 
เพ่ือให้บทบัญญัติทางกฎหมายให้มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้
อย่างชัดเจน มีความครอบคลุม    การแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดความ
ลักลั่น ปิดช่องโหว่ของกฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการวินิจฉัยคดีให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุดรวมทั้งบทลงโทษในกฎหมายต่างๆให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 ๒.๕. การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน 
เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ให้มี 
 
 



 
 
 

๘ 
ประสิทธิภาพในการท างาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมในการท างาน               
มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการที่เป็นอิสระไม่
ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเป็นกลาง มีกฎกติกาก ากับการท างานที่ชัดเจน มีเป้าหมายใน
การท างานที่สามารถวัดและประเมินผลได้และมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตาม
แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในทางราชการ ที่ได้ให้ความหมายของผลประโยชน์ 
ทับซ้อน ๗ กรณ ีคือ  

๑. การแสวงหาประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ  
๒. การรับผลประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ  
๓. การใช้อิทธิพลเรียกผลประโยชน์  
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
๕. การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ  
๖. การรับท างานนอกองค์กร  
๗. การท างานหลังออกจากต าแหน่ง  
การบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
เพ่ือเป็นการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงานในสังกัด

ส านักงาน สาธารณสุขจังหวัดน่าน และเป็นแนวทางในการป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์จาก
การปฏิบัติหน้าที่ ส านักงาน สาธารณสุขอ าเภอปง จังหวัดพะเยา จึงก าหนดก าหนดกรอบแนว
ทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงานดังนี้  

๑. การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด  

๒. บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุก
รูปแบบ  

๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้  
๔. ไม่เรียก หรือรับสินบน เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง เพ่ือการใดๆ อันมิชอบ

ต่อหน้าที่และ กฎหมาย  
๕. ไม่ละเลย หรือเพิกเฉย หากพบการกระท าผิดเข้าข่ายความผิดเกี่ยวการเรียกรับ

ผลประโยชน์ ให้แจ้ง ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๖. ให้ใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด  
๗. ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก  
๘. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ  
๙. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ ควบคุม ก ากับ ดูแล เ พ่ือมิให้มีการเรียกรับ

ผลประโยชน์ต่างๆ ให้ รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทันที  
 
 
 
 
 



 
 
 

๙ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง จังหวัดพะเยา  ได้ให้ความส าคัญในการปรับปรุงงาน

เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแก้ไขการกระท า ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ที่ก าหนดเรื่อง ส าคัญเร่งด่วน
เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการ
กระท าผิด วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจก่อให้เกิดปัญหา จ านวน  ๔  มาตรการส าคัญดังต่อไปนี้  

๑. มาตรการการจัดหาพัสดุ 
๒. มาตรการการใช้รถราชการ 
๓. มาตรการการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
๔. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง จังหวัดพะเยา                   

ไม่พบปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และได้มีมาตรการแนวทางในการป้องกันปัญหา                     
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  

๑. ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง - มีประมวลจริยธรรมและการห้าม
ผลประโยชน์ทับซ้อน - การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อ านาจในการปฏิบัติราชการ ไม่ว่า                   
การแต่งตั้ง การโยกย้าย การ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการน าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารองค์กร  

๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการวางระบบและ
ติดตาม ประเมินผล ทุกไตรมาส หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน คณะกรรมการจะ
น าปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือมขี้อทักท้วงมาก าหนดเป็นปัญหาขององค์กรเพ่ือน าไปสู่
การแก้ไข และแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ก็ เป็นส่วนหนึ่งที่จะน ามาวิเคราะห์
ในการควบคุมภายในของหน่วยงาน แต่จากการประเมินในรอบที่ผ่านมาไม่พบปัญหาใน  เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. ก ากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ นอกจากการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง จังหวัด
พะเยา  ได้ก าชับให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ระมัดระวังไม่ให้มีการแสวงหา
ประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในต าแหน่งและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากมีกรณี
ดังกล่าว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะด าเนินการสืบสวน หากมีมูลจะด าเนินการ
ทางวินัย กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ตลอดจนมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดแย้ง ระหว่างบทบาทโดยหากผู้มีหน้าที่หรือด ารงต าแหน่งที่หมิ่น
เหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจจูงใจ ชักน าสู่ การกระท าผิด ต้องถอนตัวจาก
การเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นการให้ค าปรึกษา  และงดออก
เสียง  

 
 
 
 



 
 

๑๐ 
๔. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย

การเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัด ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๕. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทุกระดับได้เรียนรู้และประพฤติ ปฏิบัติตน                
ตามหลักธรรมาภิบาล และ มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  

๖. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่อง เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้าน               
การทุจริต เป็นต้น เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง จังหวัด
พะเยา  มีการจัดตั้ งคณะกรรมการ  ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ซึ่ งมี                     
การตรวจสอบ ประชุม ทบทวนความเสี่ยงขององค์กรทุกไตรมาส หากมีปัญหา  หรืออุปสรรค                 
ในการด าเนินงานในกรณีต่างๆ คณะกรรมการจะน าปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ มาก าหนด
เป็นปัญหา ขององค์กรเพื่อน าไปสู่การแก้ไข โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและ อาจจะเกิดการทุจริตที่จ าเป็นต้องด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

  กลไกการก ากับติดตามความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง จังหวัดพะเยาได้ตระหนัก ถึงความส าคัญ           ของ

การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกระดับ เพ่ือเป็นกลไก ใน
การก ากับติดตามการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  จึงก าหนดกลไกลการก ากับติดตามการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
           ๑. จัดให้มีการประชุมการด าเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการป้องกันให้กับบุลากรทุกระดับ 

 ๒. แจ้งแนวทางการด าเนินงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนได้
รับทราบและถือปฏิบัติ  

 ๓. ก ากับติดตามและบริหารผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดย
ก าหนดให้ หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัด มีระบบในการก ากับติดตาม การปฏิบัติงานที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องมีการควบคุม
ก ากับอย่างใกล้ชิด 

 ๔. ให้หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อนของการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเหล่านั้น 

 ๕. จัดตั้งกรรมการเพ่ือการด าเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานเพ่ือ
ควบคุมก ากับติดตามการด าเนินงานร่วมกับการตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑ 
  ๖. ด าเนินการ ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม  กลุ่มงานต่างๆและหน่วยบริการในสังกัด   

ปีละ  ๒  ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ ๑   วันที่ ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
ครั้งที่ ๒   วันที่ ๓๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 ๗. ให้คณะกรรมการ ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน     
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ให้สาธารณสุขอ าเภอปง ทราบ ปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่  ๑  รายงานผลการด าเนินงาน  ถึง  วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๖5 
ครั้งที่  ๒  รายงานผลการด าเนินงาน  ถึง  วันที่  ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖5 
 
 
 
 


