รายงานผลการดาเนินการ
ตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม
หน่วยงาน สานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
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มาตรการที่ต้องดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน
1
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 1. ให้ ค วามรู้ กั บ บุ ค ลากรของรั ฐ และผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน  สานักงานจัดหางานมีการตรวจสอบการใช้และการควบคุมดูแลทรัพย์สินของราชการ
ทุกตาแหน่ง เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ในเบิกใช้พัสดุอุปกรณ์ในสานักงาน การเบิกใช้รถยนต์ ต่างๆ (เอกสารแนบ 1)
2. จั ดท าคู่ มื อการใช้ ทรั พย์ สิ นของราชการเพื่ อใช้ เป็ น  ถือปฏิบัติตามมาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการ สานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
แนวทางให้กับบุคลากรของรัฐเพื่อถือปฏิบัติ
(เอกสารแนบ 1)
3. เปิ ด ช่ อ งทางร้ อ งทุ ก ข์ ร้ อ งเรี ย น เกี่ ย วกั บ การ  เปิดช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน เกี่ยวกับการให้บริการของบุคลากรและการใช้
ใช้ทรัพย์สินของราชการไม่เหมาะสม
ทรัพย์สินของทางราชการไม่เหมาะสม (เอกสารแนบ 2)
 เผยแพร่ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติการใช้สินทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการ
กากับดูแล และติดตาม ตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด
2

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

1. เปิดช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ
ทุจริตให้สาธารณชนได้รับทราบ
2. เปิ ดโอกาสให้ ผู้ รับบริการหรือผู้ มีส่ วนได้ส่ว นเสี ย
รั บ ทราบข้ อ มู ล ในการรั บ บริ ก ารผ่ า นช่ อ งทาง
ออนไลน์
3. พัฒนาระบบกระบวนงานตามอานาจหน้าที่ เพื่อ
ลดการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ โดยการน า
เทคโนโลยี เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว ม ในการแก้ ไขปัญ หา
โดยให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วม ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน

 เผยแพร่ ม าตรการและแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต
ให้ บุคลากรและประชาชนรับทราบทางเว็บไซต์สานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
(เอกสารแนบ 2 และ เอกสารแนบ 4)
 แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานผ่านช่องทางออนไลน์ที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าถึงได้โดยง่าย เช่น คู่มือสาหรับบริการประชาชนหรือมาตรการการให้บริการ
ของหน่วยงาน และคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (เอกสารแนบ 4)
 ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่
หรือภารกิจหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น กล่องข้อความถาม-ตอบ, กล่องแสดง
ความคิดเห็นฯ (เอกสารแนบ 1)
 จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร
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3
การใช้งบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

4

การปรับปรุงการทางาน

มาตรการที่ต้องดาเนินการ
มีการเปิดเผยข้อมูลตั้งแต่ริเริ่มโครงการรวมถึงการ
จัดซื้อจัดจ้างให้กับสาธารณชนทราบ
เปิ ดโอกาสให้ สาธารณชนสามารถเข้ าร่ ว มการ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณได้
วิเคราะห์ ความคุ้ มทุนของกิ จกรรมหรือโครงการที่
ประชาชนจะได้รับ ก่อนที่จะทาการดาเนินการ
มี การเปิ ดเผยผลการตรวจสอบงบประมาณของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สาธารณชน รับทราบ
เป็นประจาและสม่าเสมอ
เปิ ดโอกาสให้ บุ คลากรภายในมี ส่ วนร่ วมในการ
ตรวจสอบงบประมาณ

1. เปิ ดเผยข้อ มูล ให้ ส าธารณชนรับทราบเกี่ยวกั บ
มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่จะปฏิบัติงาน
(คู่มือสาหรับประชาชน ตาม พรบ.อานวยความ
สะดวกฯ พ.ศ. 2558 และคู่มือมาตรฐานใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ)
2. เปิดช่องทางร้องเรียนหรือร้องทุกข์การทุจริตของ
เจ้าหน้าที่รัฐ
3. นาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับการบริการ

ผลการดาเนินงาน
 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุ รวมถึงการ
จัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดทาแผนการใช้งบประมาณในแต่ละ
ปีงบประมาณ (เอกสารแนบ 3)
 เปิดเผยข้อมูลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้กั บสาธารณชนทราบเป็นไปพระราชบัญญัติ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(เอกสารแนบ 2)
 เปิดโอกาสให้สาธารณชนและบุคลากรภายใน เข้าร่วมการตรวจสอบการใช้งบประมาณได้
พร้อมทั้ง มีการประกาศเผยแพร่งบประมาณให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์
หรือกล่องข้อความถาม-ตอบ, กล่องแสดงความคิดเห็นฯ (เอกสารแนบ 2)
 จัดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการใช้งบประมาณ เสนอหัวหน้าจัดหางานจังหวัด
นครปฐมทราบทุกครั้ง
 ผู้บังคับบัญชา (หน่วยงานระดับกรมต้นสังกัด) กาหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์ วางนโยบายการ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคล ในด้ านความสอดคล้ องเชิ ง กลยุ ท ธ์ ด้ านประสิ ท ธิ ภ าพ ด้ า น
ประสิทธิผล ด้ านความพร้อมรับผิด และด้านคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทางาน (เอกสารแนบ 6)
 แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานผ่านช่องทางออนไลน์ที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าถึงได้โดยง่าย เช่น คู่มือสาหรับบริการประชาชน นายจ้าง สถานประกอบการ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (เอกสารแนบ 2 และ เอกสารแนบ 4)
 เปิดช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน เกี่ยวกับการให้บริการของบุคลากรและการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการไม่เหมาะสม (เอกสารแนบ 2)
 พัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการ เพื่อรองรับกับทุกระบบในการเข้าถึง การลงทะเบียนรับ
บริการผ่านระบบออนไลน์ (E-Service) อานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับการบริการที่มี
เชื่อมโยงข้อมูลทุกระบบของสานักงานจัดหางานใช้ในการวงแผนปรับสมดุลตลาดแรงงาน
โดยนาเทคโนโลยี (Business Intelligence: BI) มาประมวลผลและวางแผนให้สัมพันธ์
ระหว่างความต้องการแรงงานกับแรงงาน (เอกสารแนบ 5)
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การใช้อานาจ
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คุณภาพการดาเนินงาน

มาตรการที่ต้องดาเนินการ
1. ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของหน่ ว ยงานมี น โยบาย หรื อ
ประกาศหลักเกณฑ์ เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานใน
สังกัดใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล
2. ผู้บังคับบัญชามีการกาหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์
มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน
และการคัดเลือกบุคลากร เพื่อพัฒนาหรือแต่งตั้ง
ให้มีความเจริญก้าวหน้า
3. มี ก ารก าหนดกิ จ กรรมหรื อ โครงการเพื่ อ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายการบริ ห ารงานทรั พ ยากร
บุคคล
1. มีการเผยแพร่คู่มือส าหรับประชาชน และคู่มือ
สาหรับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ
ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ หรื อ ช่ อ งทางอื่ น ๆ ให้
ได้มากที่สุด
2. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเน้นย้าให้เจ้าหน้าที่
รั ฐ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ ให้ บ ริ ก ารประชาชนด้ ว ย
ความเต็มใจ ให้ บริการอย่างมีคุณภาพและเท่า
เทียมกัน
3. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการให้คาแนะนาเพื่อแสดง
ความคิดเห็ นต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ
(การแสดงความพึ งพอใจในการให้ บริ ก ารของ
เจ้าหน้าที่รัฐ)

ผลการดาเนินงาน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มีนโยบายหรือประกาศหลักเกณฑ์เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงาน
ในสังกัดเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา (หน่ ว ยงานระดั บ กรมต้ น สั ง กั ด ) การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและ
การคัดเลือกบุคลากรเพื่อพัฒนาหรือแต่งตั้งให้มีความเจริญก้าวหน้า (เอกสารแนบ 6)
 มีคาสั่งมอบหมายงานตามหน้าที่ รับผิดชอบแต่ละกลุ่ม /ฝ่าย/เป็นลายลักษณ์อักษรและมี
การแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบ
 มีการประเมินพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ. และตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

 แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานผ่านช่องทางออนไลน์ที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าถึงได้โดยง่าย เช่น คู่มือสาหรับบริการประชาชนหรือมาตรการการให้บริการ
ของหน่วยงาน และคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (เอกสารแนบ 2 และ
เอกสารแนบ 4)
 ช่องทางการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็วให้ผู้รับบริการให้คาแนะนาเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ (การแสดงความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ )
(เอกสารแนบ 5)
 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเน้นย้าให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้ าที่หรือให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ ให้บริการอย่างมีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจ (เอกสารแนบ 9)
 เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการทางานของหน่วยงาน จากการ
ท าแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ/แนะน าติ ช ม การปฏิ บั ติ ข องพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
สานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
 พัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการ เพื่อรองรับกับทุกระบบในการเข้าถึง การลงทะเบียนรับ
บริการผ่านระบบออนไลน์ (E-Service) อานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับการบริการที่มี
เชื่อมโยงข้อมูลทุกระบบของสานักงานจัดหางานใช้ในการวงแผนปรับสมดุลตลาดแรงงาน
โดยนาเทคโนโลยี (Business Intelligence: BI) มาประมวลผลและวางแผนให้สัมพันธ์
ระหว่างความต้องการแรงงานกับแรงงาน (เอกสารแนบ 5)
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การปฏิบัติหน้าที่

มาตรการที่ต้องดาเนินการ
1. เผยแพร่ ข้ อมู ล ข่ าวสารที่ จ าเป็ น ต่ อการบริ ก าร
ด้วยช่องทางที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีความ
หลากหลาย
2. กาหนดช่องทางรับฟังคาติชมหรือความคิดเห็นใน
การดาเนินงานต่อการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่รัฐ
และมีเจ้าหน้าที่รัฐ ชี้แ จงหรือให้ บริการในการ
ตอบค าถาม (มี ก ารตอบสนองต่ อ ผู้ รั บ บริ ก าร)
และมี ช่ อ งทางให้ ผู้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ รั บ บริ ก าร
สามารถร้ อ งเรี ย นหรื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ก ารทุ จ ริ ต ของ
เจ้าหน้าที่รัฐ

ผลการดาเนินงาน
 แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน (เอกสารแนบ 5)
 เปิดช่องทางให้ ผู้ มาติดต่อหรือผู้ รับบริการ สามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์การทุจริต และ
ช่องทางรับฟังคาติชมหรือความคิดเห็นในการดาเนินงานต่อการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่รัฐ
(เอกสารแนบ 2)
 มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ที่ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไซต์
Application : Line Face book การติดประกาศที่หน้าสานักงานฯ (เอกสารแนบ 2
และ เอกสารแนบ 5)
 ช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานสามารถสอบถาม
ข้อมูล หรือแสดงความคิ ดเห็ น ได้ทางช่องทางต่ างๆ เช่น สายด่ ว น หมายเลขโทรศัพ ท์
สานักงานฯ
 มี ก ารเผยแพร่ ข่ า วสารประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งผ่ า นทาง เว็ บ ไซต์ Facebook
หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของหน่ ว ยงานแสดงเจตจ านง
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต พร้ อ มทั้ ง ก าหนดมาตรการ
ภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติ
หน้าที่
2. กาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประจาปีของหน่วยงาน
3. เปิ ดเผยข้อ มูล ให้ ส าธารณชนรับทราบเกี่ยวกั บ
มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่จะปฏิบัติงาน
4. มีการกาหนดช่องทางร้องเรียนหรือร้องทุกข์การ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ
5. นาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับการบริการ
6. รายงานเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่
รัฐให้สาธารณชนรับทราบ

 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “ทุจริต โปร่งใส นครปฐมใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งด
ให้”ของขวัญ ของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (เอกสารแนบ 7)
 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สานักงานจัดหางาน
จังหวัดนครปฐม (เอกสารแนบ 8)
 แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานผ่านช่องทางออนไลน์ที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าถึงได้โดยง่าย (เอกสารแนบ 4)
 เปิ ด ช่ อ งทางการร้ อ งทุ ก ข์ ร้ อ งเรี ย น เกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารของบุ ค ลากรและการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการไม่เหมาะสม การลงทะเบียนรับบริการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับการบริการ (เอกสารแนบ 2)
 เผยแพร่ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน
 สร้างระบบประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการ
 จัดให้มีการประเมินการชุมติดตามประเมินผล ประสิทธิภาพ การให้บริการของหน่วยงาน
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การเปิดเผยข้อมูล

มาตรการที่ต้องดาเนินการ
1. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. มี ก ารจั ด ท าแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การใ ช้
ทรัพย์ สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวม
ไปถึ ง หน่ ว ยงานจะต้ อ งมี ก ารก ากั บ ดู แ ลและ
ตรวจสอบการใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของราชการของ
หน่วยงานด้วย
3. มีกระบวนการในการดาเนินงานที่ชัดเจนและมี
ความโปร่งใส และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ

ผลการดาเนินงาน
 จัดทาแผนวิเคราะห์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามมาตรการของสานักงาน
จัดหางานจังหวัดนครปฐม (เอกสารแนบ 8)
 จัดทามาตรการของสานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมให้สอดคล้องกับคู่มือของกรมการ
จัดหางาน เช่น มาตรการการป้องกันการรับสินบน มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (เอกสารแนบ 8)
 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (เอกสารแนบ 2)
 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของสานักงานจัดหางาน หน่วยงานภายนอก


1. มีการจัดทาแนวทางปฏิบัติ วิธีการหรือขั้นตอน  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือสาหรับบริการประชาชนหรือมาตรการการให้บริการของ
การดาเนินงานที่ถูกต้อง และเผยแพร่ให้บุคลากร หน่วยงาน และคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผ่านทางช่องทางออนไลน์
ภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ
(เว็บไซต์สานักงาน) (เอกสารแนบ 2 และ เอกสารแนบ 4)
2. หน่วยงานต้องให้ความสาคัญกับการปรับปรุงการ  เผยแพร่ กฎ ระเบี ยบ และหลั ก เกณฑ์ ก ารบริห ารงานของหน่ ว ยงานผ่ า นทางเว็บ ไซต์
ดาเนิ นงานให้ มี ความโปร่งใส และสาธารณชน (เอกสารแนบ 10)
สามารถตรวจสอบได้
 เปิดโอกาสให้สาธารณชนและบุคลากรภายใน เข้าร่วมการตรวจสอบการใช้งบประมาณได้
3. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามี พร้อมทั้งมีการประกาศเผยแพร่งบประมาณให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์
ส่ว นร่ ว มในการปรับปรุงพัฒ นาการดาเนินงาน สื่อสารสองทาง เช่น กล่องข้อความถาม-ตอบ, กล่องแสดงความคิดเห็นฯ(เอกสารแนบ 2)
และสามารถตรวจสอบผลการดาเนินงานได้

เอกสารแนบ ๑

มาตรการ แนวทาง และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
..................................
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการ อย่างซื่อสัตย์สุจริตตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สร้างการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กั บ พฤติ ก รรมของบุ ค ลากรภายในเกี่ ย วกั บ การนำทรัพ ย์ สิน ของราชการไปเป็ น ของตนเองหรือ นำไปให้ ผู้ อื่ น ,
พฤติ ก รรมในการยื ม ทรั พ ย์ สิ น ของทางราชการ ทั้ ง การยื ม โดยบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานและการยื ม โดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน สำนักงานฯ จึงต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก มีแนวทาง
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของราชการที่ ถู ก ต้ อ ง เพื่ อ เผยแพร่ ให้ บุ ค ลากรภายในได้ รั บ ทราบและ
นำไปปฏิบัติ รวมถึงมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการด้วย
ดังนั้น เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดทำประกาศสำนักงานฯ เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง และคู่มือ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ดังนี้คือ
ข้อ ๑ มาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ข้อ ๑.๑ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ข้อ ๑.๒ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คำนึงถึงประโยชน์ทางราชการเป็นหลัก
ข้อ ๑.๓ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดความคุ้มค่าก่อเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
ข้อ ๑.๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ยึดหลักความประหยัด จำเป็น
ข้อ ๑.๕ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ช่วยกันดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
ข้อ ๑.๖ ไม่ใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง
ข้อ ๑.๗ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ต้องกำกับ ดูแล ให้คำแนะนำแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
ให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ข้อ ๒ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ข้อ ๒.๑ บุคลากร สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ต้องรักษาและใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตลอดจนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานฯ อย่างประหยัด จำเป็น คุ้มค่า และไม่เบียดบังทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
ข้อ ๒.๒ บุคลากร สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ไม่รับสินบน ของขวัญ ความสะดวกสบาย
หรือประโยชน์อื่นใดที่เกินความเหมาะสมและอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์
หรือทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม
/ข้อ ๓ คู่มือการใช้ทรัพย์สิน ......

--๒--

ข้อ ๓ คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ข้อ ๓.๑ กรณีการยืมพัสดุและครุภัณฑ์
ข้อ ๓.๑.๑ กรอกใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ตามแบบที่กำหนดราชการกำหนดไว้
ข้อ ๓.๑.๒ ลงลายมือชื่อยืม/ส่งคืน ให้ชัดเจนในวันยืมและวันส่งคืนพัสดุ/ครุภัณฑ์
ข้อ ๓.๑.๓ การยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ต้องใช้เพื่อประโยชน์ของราชการเท่านั้น
ข้ อ ๓.๑.๔ หากพั ส ดุ /ครุภั ณ ฑ์ ที่ น ำมาส่ งคื น เกิ ด การชำรุด เสี ย หาย ใช้ ก ารไม่ ได้ หรือ
สูญหายไป ให้จัดการแก้ไข ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพคงเดิม โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือชดใช้เป็นพัสดุ
ประเภทชนิ ด ขนาด ลั ก ษณะ และคุ ณ ภาพอย่ า งเดี ย วกั น หรื อ ชดใช้ เป็ น เงิน ตามราคาที่ เป็ น อยู่ ในขณะยื ม
(ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด)
ข้อ ๓.๑.๕ สิ่งของที่ยืมตามรายการต้องคืนในสถานที่ที่ยืมไป สามารถใช้ได้ และครบถ้วน
ข้อ ๓.๒ กรณีการใช้พัสดุ (วัสดุ) ของราชการ หรือสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามปกติ
มูลค่าไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร
ข้อ ๓.๒.๑ ผู้ต้องการใช้เขียนใบเบิกพัสดุ (วัสดุ) ตามแบบที่กำหนดราชการกำหนดไว้
ข้อ ๓.๒.๒ สั่งจ่ายวัสดุหรืออนุมัติให้เบิกวัสดุ โดยพิจารณาความเหมาะสมว่า ผู้ขอเบิก
ใช้ตามวัตถุประสงค์ของราชการ โดยประหยัด คุ้มค่า เหมาะสมหรือไม่
ข้อ ๓.๒.๓ เก็บใบเบิกไว้เป็นหลักฐาน ลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายวัสดุ
..................................

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานฯ
เรื่อง มาตรการ แนวทาง และคู่มือ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานฯ
เรื่อง มาตรการ แนวทาง และคู่มือ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

เอกสารแนบ ๒
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการให้บริการบุคลากร การใช้ทรัพย์ทางราชการ และช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ คู่มือสาหรับประชาชนและ พรบ. อานวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การให้คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา การร้องเรียน/ร้องทุกข์
Line ID : @283ibord และ Line ID : @528kbgzu สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครปฐม

General : กรมกำรจัดหำงำน (doe.go.th)

custom : กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (doe.go.th)

ช่องทาง ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง และคู่มือข้อมูลทั่วไปในการให้บริการประชาชน
ข่ำวประชำสัมพันธ์ทั่วไป : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครปฐม (doe.go.th)

knowledge : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครปฐม (doe.go.th)

act : กรมกำรจัดหำงำน (doe.go.th)

เอกสารแนบ ๓

สานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจาเดือน มกราคม 2565
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รหัส
กิจกรรม
(P)

ม.ค.-65
เป้าหมาย

ผลงานสะสม

รับจัดสรร

งบประมาณได้รับ

งบประมาณได้รับ

ทั้งปี

ไตรมาส 1-2

รวม

ผลเบิกจ่าย
ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ไตรมาส 1
งบกลาง
พนักงานราชการเฉพาะกิจ จานวน 6 ราย (จ้าง 16 ส.ค. 64)
ประกันสังคม
รวม

1

108,000.00
2,250.00
-

เบิกจ่ายแล้ว
ไตรมาส 1+2

รวมเบิกจ่าย
ทั้งสิน้

ร้อยละ

คงเหลือ

ไตรมาส 2

1,134,580.20
50,541.00
1,185,121.20

1,134,580.20
50,541.00
1,185,121.20

21,476,151.00
999,999.00
21,476,151.00

21,476,151.00
999,999.00
22,476,150.00

21,476,151.00
999,999.00
22,476,150.00

336,800.00
320,600.00
321,900.00

168,400.00
160,300.00
161,000.00

168,400.00
160,300.00
161,000.00

28,810.00
26,510.00
26,450.00

28,810.00
26,510.00
26,450.00

28,810.00
26,510.00
26,450.00

28,810.00
26,510.00
26,450.00

979,300.00

489,700.00

489,700.00

81,770.00

81,770.00

81,770.00

81,770.00

9,500.00
9,500.00
9,500.00

4,980.00
4,980.00
4,980.00

4,980.00
4,980.00
4,980.00

375.00
375.00
375.00

375.00
375.00
375.00

750.00
750.00
750.00

1,230.00
1,230.00
1,230.00

28,500.00

14,940.00

14,940.00

1,125.00

1,125.00

2,250.00

3,690.00

208,000.00
480,000.00
138,000.00
18,000.00
111,600.00
276,000.00
1,231,600.00

104,000.00
240,000.00
69,000.00
9,000.00
55,800.00
138,000.00

104,000.00
240,000.00
69,000.00
9,000.00
55,800.00
138,000.00

21,390.00

9,300.00
23,000.00

21,390.00
40,000.00
11,500.00
1,500.00
9,300.00
23,000.00

22,390.00
40,000.00
11,500.00
1,500.00
9,300.00
23,000.00

22,390.00
40,000.00
11,500.00
1,500.00
9,300.00
23,000.00

615,800.00

615,800.00

53,690.00

106,690.00

107,690.00

107,690.00

90,000.00

25,000.00

25,000.00

11,941.89

10,778.17

2,150.70

90,000.00

25,000.00

25,000.00

11,941.89

10,778.17

2,150.70

-

108,000.00
2,250.00
-

มี.ค.-65

98,709.75
4,185.00
-

103,935.75
5,455.00
109,390.75

-

-

-

418,645.50
14,140.00
418,645.50

-

1,464,283.00
500,000.00
1,964,283.00

35.33

715,934.70
36,401.00
-

8.74

20,011,868.00
499,999.00
20,511,867.00

งบลงทุน
ก่อสร้างอาคารสานักงานฯ (ได้รับจัดสรร 27,193,000.-บาท ส่งคืน 2,788,283.-บาท)
ก่อสร้างถนน เข้า - ออก (ได้รับจัดสรร 1,350,000 ส่งคืน 350,001.-)

1.1
1.2

2476
2476

รวม งบลงทุน

2

1,464,283.00
-

1,464,283.00

-

500,000.00
-

-

-

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2.1
2.2
2.3

นายวรพจน์ โชติวชิ ัย (ค.แนะแนวอาชีพให้นกั เรียน นักศึกษา)
น.ส.สุดารัตน์ พระพรหม (ค.จัดหางานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ )
นายศริตวรรธน์ สูยะนันทน์ (ก. คชจ บุคลากรภาครัฐบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว)

2337
2337
2337

รวม

3

-

-

115,240.00
106,040.00
105,800.00

115,240.00
106,040.00
105,800.00

327,080.00

327,080.00

2,730.00
2,730.00
2,730.00

2,730.00
2,730.00
2,730.00

8,190.00

8,190.00

87,560.00
120,000.00
34,500.00
4,500.00
37,200.00
92,000.00

87,560.00
120,000.00
34,500.00
4,500.00
37,200.00
92,000.00

375,760.00

375,760.00

24,870.76

24,870.76

24,870.76

24,870.76

53,160.00
54,260.00
55,200.00
66.79

162,620.00

เงินสมทบประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
3.1
3.2
3.3

นายวรพจน์ โชติวชิ ัย
น.ส.สุดารัตน์ พระพรหม
นายศริตวรรธน์ สูยะนันทน์

2337
2337
2337

รวม

4

-

-

2,250.00
2,250.00
2,250.00
54.82

6,750.00

งบรายจ่ายประจา (งบบริหาร)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ค่าเช่าบ้าน รวม 22,390.-บาท (พี่เรณู 5,990.-พี่จิ๋ม 6,000.พี่ตี๋ 5,000- พี่ลัย 1,400.- แนท 4,000.- )
ค่าเช่าอาคาร (เดือนละ 40,000.-บาท )
ค่าจ้าง รปภ. (เดือนละ 11,500.-บาท )
ค่าจ้าง รปภ. (เดือนละ 1,500.-บาท ) (กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ)
ค่าจ้างแม่บา้ น (เดือนละ 9,300) (ชัน)
ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ (เดือนละ 11,500 + 11,500) (กมลชัย/อาณกร)

2337
2344
2344
2340
2344
2344

รวมรายจ่ายประจา ( A )

-

-

16,440.00
120,000.00
34,500.00
4,500.00
18,600.00
46,000.00
61.02

240,040.00

ค่าสาธารณูปโภค

5
5.1

งบพื่อการบริหาร (ก.การให้บริการจัดหางานในประเทศ)
รวม สาธารูปโภค ( C )

2344

หน ้าที่ 1 จาก 3

-

-

-

129.24
99.48

129.24

สานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจาเดือน มกราคม 2565
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รหัส
กิจกรรม
(P)

ม.ค.-65
เป้าหมาย

ผลงานสะสม

รับจัดสรร

งบประมาณได้รับ

งบประมาณได้รับ

ทั้งปี

ไตรมาส 1-2

รวม

ผลเบิกจ่าย
ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ไตรมาส 1

6

งบบริหาร (งบดาเนินงาน)
ค่าใช้จ่ายไปราชการ/เบี้ยเลี้ยง/Conference
ค่าจ้างเหมาบริการ
1) จ้างทาผังผู้บริหาร
2) จ้างทาตรายาง
3) จ้างทาพุ่มดอกไม้สดงานรัฐพิธ/ี พวงมาลา
4) ซ่อมปั้มน้า
5) ซ่อมคอมพิวเตอร์
6) ซ่อมยานพาหนะ
7) ซ่อมปรินเตอร์
8) ซ่อมสุขภัณฑ์สานักงาน
9) ซ่อมเก้าอี้
10) ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
11) ปรับปรุงระบบแลน ไฟฟ้า โทรศัพท์
12) ซ่อมสุขภัณฑ์หอ้ งน้า
13) ป้าย
14) จ้างเหมาอืน่ ๆ
วัสดุสานักงาน
วัสดุคอมฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุอนื่ ๆ
ค่าน้าดืม่
ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง
เบ็ดเตล็ดอืน่

2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340

รวม งบเพือ่ การบริหาร ( P.2471 )

7

124,000.00

62,000.00

ก.พ.-65

มี.ค.-65

เบิกจ่ายแล้ว
ไตรมาส 1+2

รวมเบิกจ่าย
ทั้งสิน้

ร้อยละ

คงเหลือ

ไตรมาส 2

62,000.00

2,900.00

800.00
220.00
2,700.00
10,764.00

124,000.00

62,000.00

62,000.00

17,800.00
16,000.00
20,000.00
53,800.00

8,900.00
10,000.00
9,100.00

8,900.00
10,000.00
9,100.00

28,000.00

28,000.00

-

575.00
8,980.00

675.00
11,120.00

475.00
13,670.00

12,455.00

15,515.00

24,909.00

-

-

2,900.00
800.00
220.00
2,700.00
10,764.00
1,725.00
33,770.00
-

2,900.00
800.00
220.00
2,700.00
10,764.00
1,725.00
33,770.00
-

52,879.00

52,879.00

8,900.00
9,100.00

8,900.00
9,100.00

18,000.00

18,000.00

85.29

9,121.00

ฝ่ายคุ้มครองฯ
7.1
7.2
7.3

โครงการจัดทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ยนื่ ขอใบอนุญาตทางาน
โครงการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ
โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
รวม

2335
2334
2332

หน ้าที่ 2 จาก 3

8,900.00
9,100.00
-

-

8,900.00

9,100.00

-

-

10,000.00
64.29

10,000.00

สานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจาเดือน มกราคม 2565
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รหัส
กิจกรรม
(P)

ม.ค.-65
เป้าหมาย

ผลงานสะสม

รับจัดสรร

งบประมาณได้รับ

งบประมาณได้รับ

ทั้งปี

ไตรมาส 1-2

รวม

ผลเบิกจ่าย
ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ไตรมาส 1

8

ก.พ.-65

มี.ค.-65

เบิกจ่ายแล้ว
ไตรมาส 1+2

รวมเบิกจ่าย
ทั้งสิน้

ร้อยละ

คงเหลือ

ไตรมาส 2

ฝ่ายส่งเสริมฯ
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23

โครงการเสริมสร้างความมัน่ คงและยัง่ ยืน (สีริอร+พรชัย)
โครงการเสริมสร้างความมัน่ คงและยัง่ ยืน
กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน (ณัฐพงษ์)
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน
กิจกรรมจัดหางานพิเศษสาหรับผู้พ้นโทษ
กิจกรรมจัดหางานประชารัฐรวมพลังสร้างยุวแรงงาน
กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทา
กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทางานในภาครัฐ (กัลยาณี)
กิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน (ป้าแอ๊ด)
โครงการวันมหกรรมอาชีพ
กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ นร นศ
กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินจิ
กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
กิจกรรมศูนย์ตรีเทพฯ (นาถยา+พัตชรียา)
กิจกรรมศูนย์ตรีเทพฯ
กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทาให้ทหารกองประจาการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน
กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้
กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทาที่บา้ น

2344
2344
2344
2344
2344
2344
2344
2344
2344
2349
2339
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิม่ ทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ได้ได้เรียนต่อหลังจบการศึ
2342กษาภาคบังคับ
กิจกรรมให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (เบิก O.T.)
2344
กิจกรรมประสานพลังประชารัฐ จัดหางานให้ผู้สูงอายุ (ก.สารวจ เดิม)
2349
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ
2348
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญา
2348
โครงการจัดหางานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

240,000.00

150,000.00

14,000.00
120,000.00

5,600.00
75,000.00

1,000.00
2,800.00
4,400.00
165,000.00
108,000.00

400.00
900.00
1,900.00
90,000.00
54,000.00

16,000.00
6,000.00
24,000.00
360,000.00
30,000.00
9,000.00
66,600.00

8,000.00
6,000.00
180,000.00
16,200.00
4,500.00

150,000.00
5,600.00
75,000.00
400.00
900.00
1,900.00
90,000.00
54,000.00
8,000.00
6,000.00
180,000.00
16,200.00
4,500.00
5,600.00
4,100.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

9,000.00

15,000.00
9,000.00

15,000.00
9,000.00

15,000.00
9,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

12,630.00

3,370.00

120,000.00
60,000.00
45,000.00
36,000.00
120,000.00
5,600.00
-

30,000.00
5,600.00
15,000.00
400.00
900.00
1,900.00
45,000.00
18,000.00
8,000.00
6,000.00
60,000.00
16,200.00
4,500.00
4,100.00

16,000.00
-

16,000.00
-

6,600.00
-

5,600.00
8,200.00

5,600.00
4,100.00

11,600.00
16,000.00

6,600.00
16,000.00

6,600.00
16,000.00
-

รวม

1,208,200.00

624,800.00

624,800.00

84,000.00

104,600.00

111,630.00

102,370.00

-

-

402,600.00

402,600.00

64.44

222,200.00

รวมทั้งสิน้

3,715,400.00

1,860,240.00

1,860,240.00

232,526.89

1,781,701.17

329,905.70

329,529.00

-

-

1,209,379.76

1,209,379.76

65.01

650,860.24

เบิกเกินส่งคืน

หน ้าที่ 3 จาก 3

5,600.00

120,000.00
60,000.00
45,000.00
36,000.00
120,000.00
5,600.00
-

เอกสารแนบ ๔

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้าถึงได้โดยง่าย
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

เอกสารแนบ ๕

ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วในการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ (E-service)
General : สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครปฐม (doe.go.th)
ช่องทำงกำรติดต่อสำนักงำน

สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครปฐม | Facebook

Line ID : @283ibord และ Line ID : @528kbgzu สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครปฐม

: กรมการจัดหางาน (doe.go.th)

การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
Home : กรมกำรจัดหำงำน (doe.go.th)

https://e-service.doe.go.th

e-Workpermit (CLM) (doe.go.th)

เอกสารแนบ ๖

เอกสารแนบ 7

(ปกรา

เอกสารแนบ ๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงานสังกัดกรมการจัดหางาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน




ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ
การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการทางานที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

หน่วยงาน สานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
ผู้ประสานงาน นางพรเพ็ญ บัวขาว
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3427 1435 โทรสาร 0 3427 1435
E - mail: tienpong.jim@hotmail.com

เอกสารแผ่นที่ 2

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน
2 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ด้านแรงงานต่างด้าวหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
3 การไม่ปฏิบัติตามข้อระเบียบฯ ที่ราชการกาหนด
และการนาทรัพย์สินของทางราชการมีความ
เกี่ยวข้องจากการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว





ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

เขียว

1 การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน
2 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการด้าน
แรงงานต่างด้าวหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่
3 การไม่ปฏิบัติตามข้อระเบียบฯ ที่ราชการกาหนด และ
การนาทรัพย์สินของทางราชการมีความเกี่ยวข้องจาก
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

เหลือง

ส้ม

แดง





ขั้นตอนที่ 3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3
2
1

1 การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และ 3
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
2 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ
3
บริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่
3 การไม่ปฏิบัติตามข้อระเบียบฯ ที่
3
ราชการกาหนด และการนาทรัพย์สิน
ของทางราชการมีความเกี่ยวข้องจาก
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ
3
2
1

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น x รุนแรง

2

6
1

3

1

3

ที่
1
2
3

ตารางที่ 3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
MUST
SHOULD
การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการ

เบิกจ่ายค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหาร
จัดการด้านแรงงานต่างด้าวหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่

การไม่ปฏิบัติตามข้อระเบียบฯ ที่ราชการ
กาหนด และการนาทรัพย์สินของทางราชการ
มีความเกี่ยวข้องจากการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัว

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders
รวมถึง หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User
x
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process
x
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth

2

3

x
x
x
x
x

ขั้นตอนที่4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ค่าประเมินการความคุมความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความ
คุณภาพการ
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
เสี่ยงการทุจริต
จัดการ
ระดับปาน
ระดับต่า
ระดับสูง
กลาง
การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และ
พอใช้
ปานกลาง
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ
บริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวหรือ
ดี
ต่า
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่
การไม่ปฏิบัติตามข้อระเบียบฯ ที่
ราชการกาหนด และการนาทรัพย์สิน
พอใช้
ปานกลาง
ของทางราชการมีความเกี่ยวข้องจาก
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน สานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการทางานที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต

การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน

- สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเข้ า ใจระเบี ย บ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
- กาหนดแผนอัตรากาลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ จากการ
สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
- หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบการ
ปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บและข้ อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
- หากพบว่ามีการกระทาผิดจะต้องดาเนินการทางวินัย ละเมิด
และอาญาอย่างเคร่งครัด
- ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อ
ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตาแหน่งหน้าที่
อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบ
นโยบายของผู้ บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสานึกสุจริต
- กาหนดให้ มี ม าตรการหลั ก หรือ แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นในรายละเอียดการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
รวมถึ ง บรรจุ ใ ห้ เ ป็ น หั ว ข้ อ ในการก าหนดมาตรฐานความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
สานักงานในด้านความโปร่งใส่และปลอดจากการทุจริต
- ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ เร่งดาเนินการจัดอบรมหรือ
สัมมนากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรทราบและสร้างความ
ตระหนั ก ถึ ง หลั ก เกณฑ์ ร ะเบี ย บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
บทลงโทษจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการโดยไม่ เ ห็ น แก่
ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหาร
จัดการด้านแรงงานต่างด้าวหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต

- หากพบว่ามีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้อง
มี ก ารด าเนิ น การทางวิ นั ย และคดี อ าญาแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ นั้ น
ในทันที
การไม่ปฏิบัติตามข้อระเบียบฯ ที่ราชการ - ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ตาแหน่งโดยมิชอบด้วยการ
กระทาอย่างใดอย่างหนึ่งในตาแหน่งหน้าที่ของตน โดยการ
กาหนด และการนาทรัพย์สินของทาง
แสวงหาทรัพย์สินผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้มาสิ่งตอบแทน
ราชการมีความเกี่ยวข้องจากการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนตัว
- ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทาการเพิกเฉยหรือละเลยไม่
กระทาการ หรืองดเว้นกระทาการ ให้ผู้บังคับบัญชาของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการทางวินัย ทางแพ่ง ทางอาญา
และทางปกครอง แล้วแต่กรณี อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด
- ผู้ปฏิบัติต้องทาตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง พร้อมทั้ง
มีการรายงานทุกครั้ง
- กรณีพนักงานเจ้าหน้าเข้าไปมีส่วนรู้เห็น สนับสนุนการกระทา
ทุจริต หรือดาเนินการโดยมิชอบจากการกระทาผิดเป็น
ขบวนการ ทางสานักงานฯ หรือกรมการจัดหางานจะแจ้ง
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน
ภาครัฐทราบหรือพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ อีก
ทางหนึ่งด้วย
หมายเหตุ : รอบที่ 1 รายงานภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหาร
จัดการด้านแรงงานต่างด้าวหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่

เอกสารแผ่นที่ 5

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ตารางที่ 6 ตารางจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ที่

มาตรการป้องกันการทุจริต

1 การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ
และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
2 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
การบริหารจัดการด้านแรงงาน
ต่างด้าวหรือละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
3 การไม่ปฏิบัตติ ามข้อระเบียบฯ ที่
ราชการกาหนด และการนา
ทรัพย์สินของทางราชการมีความ
เกี่ยวข้องจากการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
- การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ เลื อกซื้ อ
จากร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ
หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยมิ
ชอบไปในทางแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตนและอื่นๆ
- การปฏิบัติราชการไม่เป็น ไปตาม
ข้อ ระเบี ย บฯ ที่ เกี่ ย วข้ อ งจากการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่
มีการรายงาน

สถานะความเสี่ยง
เขียว
เหลือง
แดง






ขั้นตอนที่ 7 จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ 7 ตารางจัดทาระบบความเสี่ยง
7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีแดง)

มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม

ไม่มี

จากตารางที่ 6 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง (สีเขียว)
จึงไม่มีการกาหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริตเพิ่มเติม

7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีเหลือง)

มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม

ไม่มี

จากตารางที่ 6 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง (สีเขียว)
จึงไม่มีการกาหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริตเพิ่มเติม

7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีเขียว)

ความเห็นเพิ่มเติม

ส านั กงานจั ด หารงานจั ง หวั ด นครปฐมให้หัว หน้ า ฝ่ า ยงานต่ า งๆก าชั บ บุ ค ลากรใน
หน่วยงาน ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด โดย
ให้หัวหน้า หัวหน้าฝ่ายๆ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงาน/ฝ่า ย ทุกๆ 1 เดื อน กรณีเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อนขึ้นในหน่ว ยงาน ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง
ที่
1
2
3

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)
เขียว
เหลือง
การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ด้านแรงงานต่างด้าวหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
การไม่ปฏิบัตติ ามข้อระเบียบฯ ที่ราชการกาหนด
และการนาทรัพย์สนิ ของทางราชการมีความ
เกี่ยวข้องจากการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

แดง
-

ขั้นตอนที่ 9 การายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
หน่วยงาน สานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
(ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
หน่วยงานที่ประเมิน สานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการทางานที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
มาตรการสาคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานทีโ่ ปร่งใส
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของบุคลากรในหน่วยงานที่
เป็นประเด็นสาคัญ คือการจัดหาพัสดุ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่และการไม่ปฏิบัติตามข้อระเบียบฯ ที่ราชการ
กาหนด นาประเด็นความเสี่ยงมาวิเคราะห์ จัดทาคู่มือ กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างเคร่งครัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สถานะการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนือ่ ง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยงั ไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดาเนินงาน
สานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ได้จัดทาแผน/มาตรการทีม่ ีประสิทธิภาพ ทา
ให้ไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริต ไม่มีข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ จึงไม่มีความจาเป็นต้อง
กาหนดกิจกรรมเพิ่มเติมแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามควรมีการเฝ้าระวังและ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง และกาชับเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ านการรับเรื่องให้ดาเนินการให้
เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด เพื่อเป็นการป้องกันหรือยับยั้งไม่ให้เกิดความเสี่ยง
หรือการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสมิให้เกิดการทุจริต
หมายเหตุ : รอบที่ ๒ รายงานภายในวันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖5
(ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

เอกสารแผ่นที่ 7

ตารางที่ 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี
(ทดแทนแผนเดิม)
หน่วยงานที่ขอเสนอ ...........................................................................................................................
วันที่ขอเสนอ
...........................................................................................................................
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นความเสี่ยงหลัก

1. .........................................................................
2. .........................................................................
3. ………………………………………………………………..
เดิม

ใหม่

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

กรมการจัดหางาน

คํานํา
คู่ มื อ การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ได้ ร วบรวมหลั ก การและ
แนวคิด พร้อมตัวอย่างเพื่อการบริหารจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะ
ที่มีผลต่อการปฏับติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์
ส่ ว นตนอยู่ และได้ ใ ช้ อิ ท ธิ พ ลตามอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ส่ ว นตั ว
โดยก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ ผ ลประโยชน์ ส่ ว นรวม ในหลายรู ป แบบไม่ เ ฉพาะในรู ป ของตั ว เงิ น หรื อ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย
คู่มือเล่มนี้ จะนําเสนอถึงหลักการ แนวคิด กรณีตัวอย่างพร้อมข้อเสนอแนวทางนําไป
ปรับใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้หมดไป
ในที่สุด
หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ เล่ ม นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ เจ้ า หน้ า ที่
ในสั ง กั ด กรมการจั ด หางานทุ ก ระดั บ ทุ ก คน รวมทั้ ง ผู้ ที่ ส นใจศึ ก ษาแนวทางเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารและเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

กองการเจ้าหน้าที่
กรมการจัดหางาน

สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑ การบริหารจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน

๑

บทที่ ๒ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๙

บทที่ ๓ แนวทางปฏิบัตเิ พือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑๔

บทที่ ๑
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือ
พวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะนําไปสู่การทุจริต
สํานักงาน ก.พ. ได้ นิ ยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทําที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนัการเมือง
ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ
หน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทําดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาใน
รูปแบบที่ หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนี ยมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระทํา
ดั ง กล่ า วมี ใ ห้ พ บเห็ น ได้ ม ากในสั ง คม ส่ ง ผลให้ บุ ค คลนั้ น ขาดการตั ด สิ น ใจที่ เ ที่ ย งธรรม เนื่ อ งจากการยึ ด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระทําที่ผิดจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ทําหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ
หน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก
ความขัดแย้ง Conflict สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไม่
สามารถตัดสินใจกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด
แนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่า
ที่จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรา
มีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการทั้งหลาย
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่ให้
ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิก
ในสังคม
พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน
เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอ ตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่
๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อํานาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อํานาจ
หน้าที่ทําให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทํางาน

-๒๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับ
เงินจากผู้มาเสียภาษีหรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับของกํานัลจากร้านค้า
๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตําแหน่งหน้าที่เกิดส่งผลที่เป็นคุณ
แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์
ของราชการทํางานส่วนตัว
๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการทําข้อมูลลับขอทางราชการไม่เปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบ
แทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนําไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพื่อแสวงหา
ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น
๖. การทํางานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเอง
ทํางานอยู่
๗. การทํางานหลังเกษียณ คือการทํางานกับผู้อื่นหลังออกจากที่ทํางานเดิม โดยใช้ความรู้
หรืออิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง
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ผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of Interest เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภท
๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง Actual มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และสาธารณะเกิดขึ้น
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น Perceived & Apparent เป็นผบประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็น
ว่ามีแต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจนํามาซึ่ง
ผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้ าที่ไม่เพียงแต่จะต้อง
ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทําให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ Potential ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับ
ซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต
หน้าที่ทับซ้อน Conflict of Duty หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน Competing Interests
มี ๒ ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจําหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทําให้ทํางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ
ผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี
ปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกําลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทํางาน
บางอย่างที่คนอื่นๆ ทําไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน
มาเกี่ยวข้อง

-๓๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทํา
บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทําให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนํามาใช้ประโยชน์แก่การทําบทบาท
หน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านําข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/
อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการ
แบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทําหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถ
นํามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้
หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ การทําเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก
เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้คําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทํางานในขอบเขตหน้าที่
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วน
บุคคลปฏิบัติต่อแต่ล ะบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลําเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง
เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
๒. สนั บ สนุ น ความโปร่ ง ใสและพร้ อ มรั บผิ ด การจั ด การผลประโยชน์ ทั บซ้ อ นต้ อ งอาศั ย
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิดมี
วิธีการต่างๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะทําให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กรการ
จัดการต้องอาศัยข้อมูลนําเข้าจากทุ กระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบายและเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทําได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย
๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่
ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้
- ให้ข้อแนะนําและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และ
การปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทํางาน
- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบาย
ใจในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทํางาน
- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นําไปใช้
ในทางที่ผิด

-๔- ให้ เจ้ า หน้ าที่มี ส่ว นร่ว มในการพัฒ นาและปรับ ปรุ ง นโยบายและกระบวนการจัด การ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม
ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่หน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดของตนเองที่
จะต้องทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
กรอบการทํางานนี้เป็ นวิธีการกว้างๆ ไม่จํากั ดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สามารถนําไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ ๖ ขั้นตอน สําหรับการ
พัฒนาและการปฏิบัตติ ามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
๔. ดําเนินการเป็นแบบอย่าง
๕. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นใน
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ
รายละเอียดแต่ละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการทํางานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน แลผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง
- เป้าหมายสําคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
- การมี ส่ ว นร่ ว มของเจ้ า หน้า ที่มี ส่ว นสํา คัญ เพราะจะทํ า ให้ ร ะบุ จุ ด เสี่ย งได้ค รอบคลุ ม
และทําให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น หนี้)
ธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับ
องค์การอื่น (เอ็นจีโอ สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การทํางานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคน
อื่น/กลุ่มอื่น

-๕- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิบัติสัมพันธ์กับภาคเอกชน การทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การ
ให้บริ การที่ อุป สงค์มากกว่ า อุ ปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การให้เงิน /สิ่ง ของ
สนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ
- การระบุ ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นนี้ ต้ อ งพิ จ ารณานิ ย ามและข้ อ กํ า หนดทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของ
ผู้บริ หารและเจ้า หน้าที่ เกี่ยวกั บวิธี การจั ดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ล ะคน
ดังนั้น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบ
ของสมาชิกในองค์กร และยังต้องทําให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ
- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็น
หรือแบบเป็นไปได้)
- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง
- เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้
ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทํางาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึง
นโยบายและข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้อง
รู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- ขั้ นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีตําแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่
ชัดเจนสําหรั บการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้ นตรงที่ เป็ นจุ ดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อ
การร่วมทํางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและกระจาย
อํานาจความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น
- นอกจากการให้ ค วามรู้ แ ล้ ว ความตื่ น ตั ว และเอาใจใส่ ข องผู้ บ ริ ห าร รวมถึ ง กลยุ ท ธ์
การจัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างสําคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัว
และความเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

-๖๔) ดําเนินการเป็นแบบอย่าง
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่
ในตําแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสําคัญ เนื่องจากเจ้าหน้าที่
มักจะคํานึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ
- ผู้บริหารต้อง (๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ นหรื อ ไม่ (๒) ชั่ ง น้ํ า หนั ก ประโยชน์ ข ององค์ ก ร ประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คล และประโยชน์ ส าธารณะ
และพิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ (๓) พิจารณาปัจจัยอื่นๆ
รวมถึงระดับและลักษณะของตําแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน
๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่
สามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้น
ก็เลวร้ายไม่แพ้กัน
- การทํางานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยง
ของผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อํานาจ
หน้าที่เพื่อผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
และผลที่ตามมา หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐ
จะอาศั ย จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ เพื่ อ สื่ อ สารเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละความพร้ อ มรั บ ผิ ด ที่ ผู้ ทํ า ธุ ร กิ จ มี กั บ หุ้ น ส่ ว นและ
ผู้ทําสัญญาด้วย
- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วน
ร่วมในการระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการ
จั ด การผลประโยชน์ทั บ ซ้ อน ร่ว มทบทวนและปรับ ปรุง กลไกการแสวงหาและแก้ ไ ขผลประโยชน์ ทั บซ้อ น
วิธีเหล่านี้จะทําให้ได้นโยบายที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งนี้ ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้องค์กรภาครัฐต้องทําให้การตัดสินใจทุก
ขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้
๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอ โดยสอบถาม
ข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทํางานรวมถึง
สภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจ
เรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวรหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานให้สอดคล้องกันโดยอาจ
พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่

-๗บทบาทสําคัญของการบริหาร
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ล่ า งมี บ ทบาทสํ า คั ญ ต่ อ กระบวนการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (Public
Information Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการ
รายงานของผู้เปิดเผย ผู้อํานวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการ
ตรวจสอบและรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงต่ อ ผลที่ จ ะเกิ ด ต่ อ ที ม งาน บทบาทสํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย คื อ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงาน
สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผู้นําเรื่องสําคัญมาก
ในการสร้างบรรยากาศในที่ทํางาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลที่
เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆ
ผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรือทําให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็น
เหยื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการ
เปิดเผย ให้ความเชื่อมั่นว่าข้ อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญ ต่อการลดแรงต่อต้านหากสิ่งที่
เปิดเผยบางส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบ
และป้องกันผู้ต่อต่านเท่าที่จะทําได้
บทบาทอื่นๆ คือ
- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย
- พัฒนาโครงสร้างผู้นําแก่ลูกน้องที่ทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทํางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อให้
แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานที่ดี
- ปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน
- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าที่โดยให้คําปรึกษา
แนะนําลูกน้องไม่ให้ทําผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและ
ตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะยากเพียงไร
ผู้บริหารต้องทําให้ผู้เปิดเผยมั่นใจ ตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น
ความลับเชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลทีเกิดจากการเปิดเผย
ข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้อง
สรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การกระทําใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการ
ตรวจสอบหรือทําให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าทําเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือทําให้รับรู้ได้ว่าอิทธิพลต่อการตรวจสอบ

-๘การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน
จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ตระหนักในความสําคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติ
ทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่าทําไมต้องเปิดเผย และอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการ
กระทําผิด
จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แก่
ข้าราชการหรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะ
เฉพาะในการรับข้อร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการ
สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน
เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best Practice Target)
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล มีนโยบาย
และกระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การบริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาด
ให้คําปรึกษาการเปิดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย
- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง
ธรรมชาติและขนาดขององค์กร
- นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ ๒
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญ บั ติประกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้วยการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ต
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดําเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรั ฐที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้ นปฏิบัติหน้าที่ใ นฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรั ฐซึ่งมีอํานาจกํ ากับดู แล ควบคุม
ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๓) รั บ สั ม ปทานหรื อ คงถื อ ไว้ ซึ่ ง สั ม ปทานจากรั ฐ หน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง
ในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน
นั้นอาจขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตําแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง
โดยให้ถือว่าการดําเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา 101 ให้นําบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของ
จํานวนหุ้นทั้งหมดที่จําหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรา 100 (2) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้นํามาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจํากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน

-๑๐มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และ
จํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ที่พ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญาด้วย
บทลงโทษ
มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้อง
ระวางโทษ จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็น
ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนดําเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด
๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึง
กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละจํ า นวนทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ จะรั บ จากบุ ค คลได้ โ ดย
ธรรมจรรยาไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เ รี ย กว่ า “ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบิกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

-๑๑ข้ อ 4 ห้ า มมิ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ ใ ดรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากบุ ค คล
นอกเหนื อ จากทรัพ ย์ สิ นหรื อประโยชน์ อัน ควรได้ตามกฎหมาย หรื อกฎ ข้อ บังคับที่ ออกโดยอาศัยอํา นาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไว้
ในประกาศนี้
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้
(๑) รั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากญาติ ซึ่ ง ให้ โ ดยเสน่ ห าตามจํ า นวน
ที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่า
ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดที่ ก ารให้ นั้ น เป็ น การให้ ใ นลั ก ษณะให้ กั บ
บุคคลทั่วไป
ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของ
ส่วนตัว หรือมีหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจําเป็นที่
จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงาน
รายละเอี ย ดข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ ดั ง กล่ า ว ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบโดยเร็ ว
หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้
เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดโดยทันที
ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือ
มีมูลค่ามากกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้
เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหนี่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที
ที่สามารถกระทําได้เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจําเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีที่ ผู้บังคับบั ญ ชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิ จหน่ วยงานหรือสถาบันหรือ
องค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคําสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้ นแก่ ผู้ให้ โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นส่งมอบทรั พย์สิ น
หรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อได้ดําเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย

-๑๒ในกรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ ไ ด้ รั บ ทรั พ ย์ สิ น ไว้ ต ามวรรคหนึ่ ง เป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอน
ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ ไ ด้ รั บ ทรั พ ย์ สิ น ไว้ ต ามวรรคหนึ่ ง เป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณีเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศ
ฉบับนี้ให้ใช้บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
๓. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๓.๑ ส่วนคําปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึ ดถือประโยชน์ ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
๓.๒ หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่และ
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้อง พรรคพวก
เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอํานวย ความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย

-๑๓(๓) ไม่ ก ระทํ า การใด หรื อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารใดในฐานะส่ ว นตั ว
ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน้าที่
ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระทํา
ดั ง กล่ า วไว้ ก่ อ นแล้ ว แจ้ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หั ว หน้ า ส่ ว นราชการและคณะกรรมการ จริ ย ธรรมพิ จ ารณา
เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่น ในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม
กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อั น จํ า เป็ น ต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย หรื อ ชี้ ข าด ต้ อ งยึ ด ประโยชน์ ข องทางราชการ
และประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ
๓.๒ หมวด๒ ข้อ ๖ ให้ ข้ า ราชการต้ อ งละเว้ น จากการแสวงหาประโยชน์ ที่ มิ ช อบ
โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญ
แทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตําแหน่งหรือการกระทําการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการการดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา
ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้

บทที่ 3
แนวทางปฏิบตั ิเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
“ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความว่าบุคคลดํารงตําแหน่ง
ที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน โดยที่บุตรสาว
ของสมชายเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การดํารงตําแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้นําไปสู่การกระทําความผิดแต่ประการใด เช่น การสอบ
คัด เลื อ กบุ ค คลยั ง มิไ ด้ เกิ ด ขึ้ น จริ ง หรือ มี ก ารสอบเกิ ดขึ้ นแล้ วแต่ น ายสมชายสามารถวางตัว เป็น กลางมิ ไ ด้
ช่วยเหลือบุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น
ถ้าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนในการ
ตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นจากการให้คําปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีที่สมชาย
เป็ น กรรมการสอบคั ด เลื อ กบุ ค ลากรเข้ า ทํ า งานโดยมี บุ ต รสาวของตนสมั ค รเข้ า ร่ ว มสอบคั ด เลื อ กด้ ว ยนั้ น
ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ สมชายจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นการถอนตัวออกจาก
การเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง
มาตรการของรัฐในการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๑. กําหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐ
๒. การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนื้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ
๓. การกําหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct)
ตัวอย่างข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงรับของตอบแทน ที่เป็นเงินและไม่ใช่ตัวเงินที่มูลค่าสูงเกินความ
เหมาะสมและได้มาโดยมิชอบ
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงตัดสินใจในหน้าที่การทํางาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมือง
เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การลงคะแนนเสียงของข้าราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระทําอื่นใดที่มีผลกระทบ
ต่อส่วนรวม
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงทํางานในตําแหน่งที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ หลังพ้นตําแหน่งราชการ
เป็นการป้องกันมิให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางราชการนําข้อมูลลับภายในหน่วยงานราชการที่ทราบไปใช้ประโยชน์
หลังออกจากตําแหน่งแล้วและป้องกันการใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ในฐานะที่เคยดํารง
ตําแหน่งสําคัญในหน่วยงานราชการมาแล้ว
หลักการ 4 ประการสําหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ

-๑๕2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กรอบการทํางาน มี 6 ขั้นตอน
1. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
2. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
3. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึง เผยแพร่นโยบายการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
4. ดําเนินการเป็นแบบอย่าง
5. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นใน
การจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ
รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
2. พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
3. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง
4. ดําเนินการเป็นแบบอย่าง
5. สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
6. การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย

เอกสารแนบ ๙

เอกสารแนบ ๑๐

เผยแพร่ กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์การบริหารงานของหน่วยงาน
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

General : สานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม (doe.go.th)

