
 
ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบางแพ 

เรื่อง  แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
************************************************* 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 
2561  ก าหนดเรื่องการขัดกันของประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้  เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย  ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้  หาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  ประกอบกับปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้น
ในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  ในการด ารงต าแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐหรือที่เรียกว่า  “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  เป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม  จนส่งผลกระทบตาอประโยชน์สาธารณะ
ของส่วนรวม  และท าให้ประโยชน์หลักขององค์กร  หน่วยงาน  สถาบันและสังคมสูญเสียไป  ไม่ว่าจะเป็น
ผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพการให้บริการและความเป็นธรรมในสังคม 

ในการนี้  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ  จึงได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  
“กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of Interest)”  ขึ้น  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรทุกระดับ  ให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีแสวงหาประโยชน์  
หรือการใช้อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งหน้าที่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น  โดยมีแนวทางส าคัญ  ดังนี้ 

1. ให้ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ทุกระดับแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  โดยวางตนดังนี้ 

(1)  ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น  ไม่ว่าจะเป็นญาติ  พ่ีน้อง  เพ่ือนหรือผู้
มีบุญคุณส่วนตัว  มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณ  หรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่าง
จากบุคคลอืน่  เพราะความชอบหรือความชัง 

(2)  ไม่ใช้เวลาราชการ  เงิน  ทรัพย์สิน  บุคลากร  บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(3)  ไม่กระท าการใด  หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลง
หรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของอ านาจหน้าที่  ทั้งนี้  ในกรณีเกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อน  แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า
ส่วนราชการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบ  เมื่อวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(4)  ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืน  ในหน่วยงาน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การมหาชน  ต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก  ในกรณีที่มีความ
ขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม              
อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
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2. ให้ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกระดับ  ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม  โดยต้องวางตน  ดังนี้ 

(1)  ไม่เรียกรับ  หรือยอมรับ  หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับหรือยอมจะรับซึ่งสินบนหรือ
ของขวัญแทนตนหรือญาติของตน  ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือให้ตามประเพณีหรือให้แก่
บุคคลทั่วไป 

(2)  ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าที่เป็นคุณ  หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคต ิ
(3)  ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ  การด าเนินการ  หรือการท านิติกรรม  หรือสัญญาซึ่ง

ตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรโดยชอบด้วยกฎหมาย 
3. ให้หน่วยบริการในสังกัดด าเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังนี้ 

(1)  ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ภายในระยะเวลา  30  วันท าการ
หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

(2)  เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือให้สาธารณชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้  โดยมีองค์ประกอบตามี่กฎหมาย  กฎ  ระเบียบที่เก่ียวข้องก าหนด 

(3)  ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง  และผู้เสนองาน  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

(4)  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดจ้างและบุคลากรในหน่วยงาน  มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ทั้งประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

(5)  ห้ามมิให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ  ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ด าเนินงาน
โครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเอง  ทั้งท่ีเป็นเงิน  ทรัพย์สิน  หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ 

(6)  ห้ามมิให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ  ด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน 
(7)  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ  มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน  ตามแนวทาง  ดังนี้ 
-  ตรวจสอบชื่อสกุลของผู้เสนองาน  ว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน

หน่วยงานหรือไม่  เช่น  บิดา  มารดา  ญาติ  หรือพ่ีน้อง 
-  ตรวจสอบสถานที่อยู่  สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองาน  ว่ามีความสัมพันธ์หรือ

เกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 
-  ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน  ว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับการปฏิบัติงาน  การจัดซื้อ

จัดจ้างหรือการจัดท าโครงการ  ทั้งผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
หรือไม ่

(8)  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ  รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้
หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยบริการ  ทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

4. ให้หน่วยบริการทุกแห่ง  ส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม  ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

5. ให้หัวหน้าหน่วยบริการ  ก ากับ  ดูแล  และติดตาม  ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ด าเนินการตามมาตรการนี้  หากพบว่า  มีผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการเข้าข่ายเป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
ให้รายงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพทราบทันท ี
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6. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีทุกระดับ  ศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ตาม  คู่มือการปฏิบัติงาน  
“กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of Interest)”  ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
อย่างเคร่งครัด  เพ่ือเป็นการยกระดับความรู้ความเข้าใจ  และสร้างจิตส านึกร่วมในการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในหน่วยงาน 

ทั้งนี้  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ  ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  เมื่อผู้ใดพบเห็นการ
กระท าที่เข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อน  จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที  และให้หัวหน้าหน่วย
บริการ  ก ากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  ให้เป็นไปตามประกาศนี ้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ประกาศ  ณ  วันที่  8  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

                                                                                                                  
                                                                     (นายประดิษฐ์   สาลียงพวย) 
                                                                       สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 

 

 


