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๑ 

                                                                       แนวการปฏิบัตเิพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน    

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน ้าหนาว 

 
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 

ค้าว่า Conflict of Interests มีการใช้ค้าในภาษาไทยไว้หลายค้าเช่น“ผลประโยชน์ทับซ้อน”  
“ผลประโยชน์ขัดกัน”“ผลประโยชน์ขัดแย้ง”หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค้าเหล่านี ถือเป็นรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอันเป็นการกระท้าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึงความทับ
ซ้อน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
กล่าวคือเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอ้านาจหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวมมีหลากหลายรูปแบบ 
ไม่จ้ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช้ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
มีลักษณะ ๙ ประการ ดังนี  

๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อ้านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ้านาจหน้าที่ท้าให้บริษัท 
ตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท้างาน เป็นต้น 

๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบน หรือรับของขวัญ  เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้
มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก้านัลจากร้านค้า เป็นต้น 

๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต้าแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ของราชการ 
ท้างานส่วนตัว เป็นต้น 

๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื อที่ดินในบริเวณดังกล่าวดักหน้าไว้
ก่อน เป็นต้น 

๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทท้าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทางานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชีแต่รับ
งานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท้างานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น 

๗. ท้างานหลังออกจากต้าแหน่ง คือการไปทางานให้กับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ท้างานเดิม โดยใช้ความรู้หรือ
อิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของธนาคาร
ประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่นๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น 

๘. การใช้ต้าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง 
๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
 

 

ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน : ส้านักงาน ก.พ.               
สถานการณ์หรือการกระท้าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท 

ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการ ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต้าแหน่งนั น การกระท้าดังกล่าวอาจเกิดขึ นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั งเจตนาหรือไม่ เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรม เหล่านี เป็นการกระท้าความผิดทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องค้านึงถึงผลประโยชน์ สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติ
หน้าที่โดยค้านึงถึงประโยชน์ของตนเอง หรือพวกพ้อง  
 



๒ 

                                                                       แนวการปฏิบัตเิพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน    

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน ้าหนาว 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Confects of Interest) 
  
๑ ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะ

สนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามี
พฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการทั งหลาย 

๒ ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกใน
สังคม 

๓ ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ต้าแหน่งหรื ออ้านาจหน้าที่  ในการแสวง
ประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อ
ประโยชน์สาธารณะ ค้าอ่ืนที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ด้ารงต้าแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่น   
เชิงนโยบาย คอร์รัปชั่นสีเทา  

๑. ปัจจัยที่ท้าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เป็นผลมา

จากการไม่สามารถแยกแยะระหว่างบทบาทหน้าที่ในเรื่องส่วนตัว และเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้ชัดเจนและมี
สาเหตุมาจากพื นฐานความคิดแบบดั งเดิมของคนไทยและมีปัจจัยที่เอื อให้เกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี  

(๑) มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับ  เรื่อง
ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างสิ นเชิง ดังนี   

๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตท่ีเห็นว่า ขุนนางค้าขายได้โดยไม่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ  
๒) ต้าแหน่งหน้าที่ราชการสามารถน้ามาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่มีการแยกแยะระหว่างประโยชน์

ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม  
๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเป็นระบบคิดแบบฐานสิบ (คือไม่แยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอ้านาจกับผลประโยชน์ส่วนรวม) จึงพัฒนาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่
ทันกับพื นฐานแนวคิดของระบบกฎหมายสากลที่เป็นระบบคิดแบบฐานสอง (คือแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว   
ออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างชัดเจน)  

(๒) มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เช่น การเอื อประโยชน์ให้ผู้
เคยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนต้าแหน่งให้โดยจะไม่ใช่การตอบแทนด้วยตัวเงินเป็นหลักแต่เป็นการ
ตอบแทนในลักษณะผลประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น การให้ผลประโยชน์หรือต้าแหน่งทางการเมือง เป็นต้น  

(๓) มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่สุรุ่ยสุร่าย ท้าให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย เช่น มีภาระการใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาล หรือเลี ยงดูครอบครัว ฯลฯ ท้าให้มีพฤติกรรมที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท้าผิดโดย
สมัครใจหรือมีพฤติกรรมที่ยักยอกประโยชน์ส่วนรวมเข้าเป็นประโยชน์ส่วนตัวเกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว  

(๔) มีความจ้าเป็นในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปัญหากับค่านิยม การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ท้าให้ตนเองต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน สาเหตุส่วนหนึ่งนั นคือปัจจัยทางสังคม ซึ่งเป็นลักษณะ 
“ตัวกูของกู”อันเป็นค่านิยมของสังคมท่ีเน้นเรื่องวัตถุนิยม การอยากมี อยากได้ การรักษาหน้าตาและยกหน้าตา   
ทางสังคมท้าให้ต้องมีการแสวงหาทรัพย์สินและอ้านาจมากขึ น 
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(๕) โครงสร้างการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งฝ่ายตรวจสอบ ยังขาดความเข้าใจ

และระบบยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงเอื อต่อการมีพฤติกรรมที่เป็นไปในลักษณะการมีผลประโยชน์ทับซ้อนมาก
ที่สุด   

(๖) ปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากปัจจัยด้านกฎหมาย ดังจะเห็นได้ว่าตัวบทกฎหมายยังไม่
ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน กล่าวคือบทลงโทษทางกฎหมายยังไม่เพียงพอต่อการ 
“ป้องกัน”และ“ป้องปราม”ผู้ที่จะกระท้าหรือคิดท่ีจะกระท้าท่ีเอื อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเท่าที่ควร 

การทุจริตมีหลายระดับในระดับที่สูงสุดคือ “คอร์รัปชั่น”(Corruption) ส่วน “ความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม”(Conflict Of Interests) ถือว่าเป็นความผิดระดับต้น เมื่อ
พิจารณาให้ดีจะเห็นว่า การคอร์รัปชั่นอาจไม่ใช่ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม แต่ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้นเหตุพื นฐานของการ
คอร์รัปชั่น เพราะเมื่อมีพฤติกรรมของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
เกิดขึ นก็จะน้าไปสู่การคอร์รัปชั่นได้ 
๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง Conflict Of Interests กับ Corruption 

๑. Conflict of Interests เป็นรูปแบบหนึ่งของ Corruption แต่ระดับหรือขนาดและขอบเขตต่างกัน  
๒. Conflict of Interests น้าไปสู่ Corruptionที่รุนแรงขึ น  
๓. Conflict of Interests เกี่ยวกับการใช้อ้านาจที่เป็นทางการเชื่อมโยงกับกฎหมายระเบียบการ

ปฏิบัติและส่วนที่ไม่เป็นทางการเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขยายไปถึงเรื่องครอบครัวต้องพิจารณา
ความสัมพันธ์ เช่น คู่สมรสและคนในเครือญาติ 

ประเภทของผลประโยชนท์ับซอ้น 
๑. ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๑) การใช้ต้าแหน่งไปด้าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
(๒) ใช้ต้าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
(๓) การรับผลประโยชน์โดยตรง 
(๔) การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต้าแหน่งหน้าที่การงาน 
(๕) การน้าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
(๖) การน้าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
(๗) การท้างานอีกแห่งหนึ่งที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
(๘) ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ท้างาน 
(๙) การปิดบังความผิด 

๒. รูปแบบพฤติกรรมและการกระท้าที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๑) การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกินความ

เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การรับของขวัญมีได้ในหลายรูปแบบ เช่น การลด
ราคาของที่ซื อให้ การเลี ยงอาหารอย่างฟุ่มเฟือยตลอดจนการให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆซึ่งมีผลต่อการ
ตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ให้เอนเอียงหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั น 
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(๒) การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือพวก
พ้องจากต้าแหน่งหน้าที่เป็นการใช้ต้าแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง 

(๓) การท้างานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การไปท้างานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้
ความรู้ ประสบการณห์รืออิทธิพลจากที่เคยด้ารงต้าแหน่งมารับงานหรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง  

(๔) การท้างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษาและการจ้าง
งานให้แก่ตนเองรวมถึงการใช้ต้าแหน่งสถานภาพการท้างานสาธารณะในการเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชน
หรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการท้างานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่
อ้านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย 

(๕) การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทาง
ราชการ หรือน้าข้อมูลไปเปิดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆ หรือน้า
ข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั น 

(๖) การน้าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและท้าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 

๗) การน้าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling) คือ การ
ใช้อิทธิพลทางการเมืองเพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพื นที่ที่ตนรับผิดชอบ 
๓. การรับประโยชน์ต่างๆ 

(๑) การรับของขวัญจากบริษัทต่างๆ 
(๒) บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ 
(๓) หน่วยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน 
(๔) ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดชื อจัดจ้าง 
(๕) การที่คณะกรรมการกู้เงินจากสถาบันการเงินในการก้ากับดูแล 
(๖) การที่คณะกรรมการฝากญาติพ่ีน้อง หรือคนท่ีคุ้นเคยเข้าท้างานในรัฐวิสาหกิจที่ตนก้ากับดูแลอยู่ 

๔. ประโยชน์อันค้านวณเป็นเงินได้ 
(๑) การปลดหนี หรือการลดหนี ให้เปล่า 
(๒) การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี ย 
(๓) การเข้าค้าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 
(๔) การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 
(๕) การขาย การให้เช่าชื อทรัพย์สินเกินมูลค่าท่ีเป็นจริงตามที่ปรากฏเห็นในท้องตลาด 
(๖) การใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคล

อ่ืนโดยปกติทางการค้า 
(๗) การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการหรือคิดค่าใช้บริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืนโดยปกติทาง

การค้า 
(๘) การให้ส่วนลดในสินค้าหรือทรัพย์สินที่จ้าหน่าย โดยการให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้กับบุคคลอ่ืนโดย

ปกติทางการค้า 
(๙) การให้เดินทางหรือขนส่งบุคคลหรือสิ่งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบุคคลอ่ืน

โดยปกติทางการค้า 
(๑๐) การจัดเลี ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอ่ืน ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

ที่คิดกับบุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค้า 
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หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ 

การปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มี
ความเป็นกลาง ไม่มีอคติ ล้าเอียง 

๒. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด 
เปิดโอกาสให้ตรวจสอบหรือการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ 
๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 

การปฏิบัติหน้าที่ยึดหลัดคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์
ทับซอ้น โดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่าง 

๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน และสร้างวัฒนธรรมแห่งความ

ซื่อสัตย์ 
แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน   

กรอบการท้างานนี เป็นวิธีการกว้างๆไม่จ้ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถน้าไป
พัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ ๖ ขั นตอน ส้าหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน   

๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ นในองค์กร   
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา   
๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์

ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร   
๔. ด้าเนินการเป็นแบบอย่าง 
๕. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการ

จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน   
๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่้าเสมอ 

๑. จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน 
๒. การท้าสัญญาจัดซื อจัดจ้าง 
๓. การตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท้างานหรืออุปกรณ์ 
๔. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 
๕. การกระจายงบประมาณ 
๖. การปรับการลงโทษ 
๗.  การให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท 
๘.  การรับของขวัญ ของก้านัลจากผู้ที่มาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
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การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

หลักการและแนวคิดนี สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด้าเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญ
และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เจตนารมณ์ 

เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า
จะต้องตัดสินใจและกระท้าหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท้าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและ
การกระท้าหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบย่อมท้าลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อความ
ถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและที่ส้าคัญ คือ หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนมิได้ เว้นแต่โดยจรรยาบรรณเท่านั น ซึ่งก็
หมายถึงตามปกตธิรรมเนียมประเพณี เช่น วันเกิด วันปีใหม่ และต้องอยู่ในเงื่อนไขว่าจะรับของขวัญหรือ 
ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติพ่ีน้องตามฐานนานุรูป แต่ถ้าเป็นบุคคลอ่ืนไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี  

 ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ(เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรือ
อ่ืนๆที่มีมูลค่า)ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 

 ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงินหรืออาจไม่สามารถตีค่า ตีราคาได้ 
 ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิงการ

ต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก้านัล
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น 

 ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ ( Intangible gifts and benefits) หมายถึงสิ่ง
ใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตน  
เราจะจัดการอย่างไรกับการรับของขวัญและประโยชนอื่นใด 

การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี ๓ คาถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่ 
รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ 

๑) เราควรรับหรือไม่? 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่? 
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่? 
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เราควรรับหรือไม่? 

ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็น
การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ 

๑. ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่วาจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการรับ
สินบน  

๒. การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ หากการรับ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับ
กลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิ
ชอบ 

 
 
 

 
 
  
 
การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบและ
การทุจริตคอร์รัปชั่นในแต่ละส่วนราชการควรก้าหนดนโยบาย การรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเองโดย
ส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรก้าหนดนโยบายด้านนี อย่างเคร่งครัด
มากกว่าหน่วยงานอื่นๆ 
 หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพนฐานที่ว่า “การกระท้าและการตัดสินใจใดๆ จะต้อง
กระท้าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของ
สังคมไทยโดยรวม” 
 ดังนั น องค์กรหรือบุคคลใดๆไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ 
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ท้าให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐและท้าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 
 ประการส้าคัญ สมาชิกทั งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพนที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยกระท้าและ
แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม
ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ 
 
 
 
 
 

 
 “ไม่ว่าของขวัญหรือผลประโยชน์นั น จะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ 
เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน หรือพันธะกับผู้ให้และอาจก่อให้เกิดความเสื่อม
ศรัทธาต่อประชาชน” 
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เราต้องรายงานหรือไม่? 

การรายงาน การรับของขวัญ และหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี  
๑. ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เช่น ประกาศคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั งนโยบายของหน่วยงาน เช่ น การห้ามรับของขวัญหรือ
ประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก้าลังจะมาท้าการค้า การสัญญาว่าจะให้ -รับกับองค์กรหรือบุคคลที่
จะขอท้าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ 
 หน่วยงานควรก้าหนดนโยบายด้านนี ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ 
ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

๒. บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั นๆ ท้างานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและต้องการ
ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เก่ียวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั งจากระดับองค์กร 
และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจ
ที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั งข้อสงสัย แม้ว่ าหน่วยงานของท่านมิได้ก้าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ และมิได้ก้าหนดให้รายงานการรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ท่านควรด้ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั นๆ 
 หลักการการก้าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้
องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า
๓,๐๐๐ บาท ทั งนี  ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
แนวพิจารณาในทางปฏิบัติด้านป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ของขวัญทั งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์  เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร
ไม่ว่าจะมคี่าราคาเท่าใด 

 ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกวา ๓,๐๐๐ บาทไม่ต้อง
รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 

 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาทต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าที่มีความจ้าเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า
สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ หรือให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินของ
องค์กรเพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม  

 ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน
กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั ง เมื่อรวมกันทั งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 

 ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม
เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เม่ือรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า๓,๐๐๐บาท ต้องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างนั น 

 ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ(ประชาชน 
องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่้าเสมอ บ่อยครั ง อาจท้าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน  



๙ 

                                                                       แนวการปฏิบัตเิพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน    

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน ้าหนาว 

 
 
ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและ
คาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ  
เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่? 

๑. ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐บาท  
๒. หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า 

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 
๓. หากราคามากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้ทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการพิจารณาตัดสิน

ว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 
การฝ่าฝืนกฎนี มีโทษอย่างไร? 

การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั น และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออกขึ นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน  

นอกจากนั น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และ
สามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็น
ธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมใน
การรับโทษทางอาญาด้วย 

กรณีฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะมีโทษจ้าคุกไม่
เกิน ๓ ปี ปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั งจ้าทั งปรับ และยังมีความผิดฐานกระท้าความผิดต่อต้าแหน่ง
หน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามประมวลกฎหมายของอาญาด้วย 
การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง 

การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคต ิมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการท้าลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐและต่อ
ข้าราชการ 

กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่ส้าคัญ คือ 
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่าความเป็น

จริง การตีค่าราคาต่้ากว่าความเป็นจริงนั น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั นๆ มีค่าต่้ากว่าที่เป็นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระท้าดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกง
และหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ นการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ 
อาจท้าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์
ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ท้าให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง- 
รับเหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่
ได้รับท้าให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่ก้าหนด 

ในสถานการณ์เช่นนี  ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื อ อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้าง
ต่างๆ ไม่ต้องท้าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั น หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการ 
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ท้างานขององค์กร ข้าราชการ  และหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ“การรับรางวัล”จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน 

 
การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและ 

ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่า 
เป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ฉันรู้ ว่าไม่ควรรับข้อดังกล่าว แต่ด้วย
มารยาทจึงไม่กล้าปฏิเสธน ้าใจ หรือหากไม่
รับจะเป็นกาท้าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้
ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“ดูสิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท้างาน 
ดังนั น มันเป็นการยุตธรรมท่ีเราจะได้รางวัล
ผลประโยชน์พิเศษบ้าง” 

“ฉันไม่เห็นมีกฎระเบียบ
ใ ด ๆ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ห้
ของขวัญ ดั งนั น ฉันก็ไม่ได้
ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 

“คนอื่นๆท้าเช่นนี  ท้าไม
ฉันจะท้าบ้างไม่ได้” 

“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และ
ฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้า
ชนิดนี  แม้ว่าฉันจ้าให้ค้าแนะน้าก็ตาม” 

“เพราะฉัน เป็นคนพิ เศษจริ งๆ  ดั งนั น 
ผู้ บั งคับบัญชาจึ งชมฉัน และ เป็น เรื่ อ ง
ธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรกเสมอที่ได้รับ
โอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 
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โมเดลส้าหรับการตัดสินใจ 
 

ประเด็น การตัดสินใจ 
เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 
คุณค่า : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด 
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้าง 
อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพ่ืออะไร 
เวลาและโอกาส เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร 
 
 
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑. ความขัดแย้งระหว่างบทบาท (Conflict of roles) หมายความว่า บุคคลด้ารงต้าแหน่งที่มีบทบาท
สองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าท้างาน โดยที่บุตรสาวของสมชาย
เป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี ถือว่าเกิด“การด้ารงต้าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน”แต่ในกรณีนี ถือว่ายังมิได้น้าไปสู่การกระท้าความผิดแต่ประการใด (เช่น การสอบคัดเลือก
บุคคลยังมิได้เกิดขึ นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ นแล้วแต่นายสมชายสามารถวางตัวเป็นกลาง มิได้ช่วยเหลือ 
บุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น )กระนั นก็ตามการด้ารงต้าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว ถือเป็นสถานการณ์ล่อแหลมที่อาจจูงใจ/ชักน้าให้เกิดการกระท้าเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนจะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นจาก

 
ฝ่าฝืน มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๐๓ 

๑. โทษจ้าคุกไม่เกิน ๓ ปี ปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ทั งจ้าทั งปรับ 
๒. ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท้าความผิดต่อต้าแหน่งหน้าที่ 

 

 
นอกจากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ อ่ืนดังกล่าวแล้ว ประโยชน์ทับซ้อนตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไข 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังได้ก้าหนดในเรื่องของการเข้าไปมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา ๑๐๐ 
และมีโทษจ้าคุกไม่เกิน ๓ ปี และปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั งจ้าทั งปรับ และเป็นความรับผิด
ต่อต้าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา 
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การให้ค้าปรึกษาและงดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีที่สมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้า
ท้างาน โดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั น ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี  สมชายจะต้องลาออก
จากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือกเพ่ือเป็นการถอนตัวออกจากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อ
ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูงเคลื่อนย้ายผลประโยชน์ส่วนตัวที่ทับซ้อนอยู่ให้ออกไป(Removal) เพ่ือให้ตนเอง
สามารถปฏิบัติภารกิจได้โดยปราศจากอคติ วิธีการดังกล่าวนี เป็นการปิดช่องทางมิให้เอื ออ้านวยต่ อการเกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น จากกรณี
ตัวอย่างในข้อสอง สมชายสามารถแก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้โดยการขอร้องให้บุตรสาวของตนถอนตัว 
ออกจากการสอบเพ่ือให้สมชายสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสอบคัดเลือก  

 
๒. มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ  

(๑) มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ต้าแหน่งทางการเมือง  
(๒) การก้าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต้าแหน่ง  
(๓) การเพ่ิมระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อ้านาจ  
(๔) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๓. การก้าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต้าแหน่ง  
(๑) การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน  
(๒) การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี สิน  
(๓) การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อ้านาจ  

๔. แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
(๑) หลักนิติธรรม ได้แก่การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของ

สังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับเหล่านั น โดยถือว่าเป็นการปกครอง
ภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ้าเภอใจหรืออ้านาจของตัวบุคคล  

(๒) หลักคุณธรรม ได้แก่ การส่งเสริมคนดีคนเก่งให้เข้ามาบริหารกิจการบ้านเมือง สังคม และ
ประเทศชาติ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่รัฐยึดถือหลักนี  ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น
ตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนใจมีความซื่อสัตย์ 
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ้าชาติ  

(๓) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการ
ท้างานของทุกองค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา
ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความ
ถูกต้องชัดเจนได้  

(๔) หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปัญหาส้าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประช าพิจารณ์        
การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ  

(๕) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส้านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 
การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจน การเคารพในความคิดเห็น
ที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท้าของตน  

(๖) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ้ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า กล่าวคือ ด้ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  



๑๓ 

                                                                       แนวการปฏิบัตเิพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน    

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน ้าหนาว 

 
 
พร้อมทั งสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ดี ในเวที โลกและรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์  

หากทั งภาคราชการประจ้าการเมือง ภาคเอกชนและประชาชนร่วมมือร่วมใจกันมุ่งมั่นให้งานราชการ
ด้าเนินไปด้วยจิตส้านึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั งใช้หลักการโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส้าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้ง
ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 
กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด้าเนินกิจการ ดังต่อไปนี   
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท้ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั นปฏิบัติ

หน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ้านาจก้ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด้าเนินคด ี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ้านาจก้ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือด้าเนินคดี  

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั งนี  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก้ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั นสังกัด
อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั นอาจขัด
หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั น  

เจ้าหน้าที่ของรัฐต้าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด้าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ให้น้าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการ
ด้าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด้าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน  

มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ้านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด  

 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม  

 



๑๔ 

                                                                       แนวการปฏิบัตเิพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน    

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน ้าหนาว 

 
 
 
มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี  ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ

ความผิดต่อต้าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต้าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย  
 
บทก้าหนดโทษ  

มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ต้อง
ระวางโทษ จ้าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ  

กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็นยินยอม
ด้วยในการที่คู่สมรสของตนด้าเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั นไม่มีความผิด 

๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก้าหนดต้าแหน่งเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด้าเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔  

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด้าเนินกิจการ ดังต่อไปนี   
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท้ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั นปฏิบัติ

หน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ้านาจก้ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด้าเนินคดี  
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ของรัฐที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ้านาจก้ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือด้าเนินคด ี

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วน
ท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั งนี  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  

(๔) เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก้ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั นสังกัด
อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั นอาจะขัด 
หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้นั น 

ทั งให้น้าบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ถือว่าการด้าเนินกิจการ
ของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด้าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

และความในมาตรา ๑๐๑ ยังให้น้าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการด้าเนินกิจการของผู้ซึ่ง
พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของ
จ้านวนหุ้นทั งหมดที่จ้าหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจ้ากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ทั งนี  เจ้าหน้าที่ของรัฐต้าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด้าเนินกิจการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  



๑๕ 

                                                                       แนวการปฏิบัตเิพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน    

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน ้าหนาว 

 
 
๓. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ การรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ .ศ. ๒๕๔๓  
ข้อ ๓ ในประกาศนี   
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  

“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน 
ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม  

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามท่ีก้าหนดไว้ในประกาศนี  

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี   
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ้านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป  
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ

บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป  
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมี

หรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ้าเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั นรายงานรายละเอียด 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บั งคับบัญชา
เห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั นไว้เป็นประโยชน์ส่วน
บุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั นสังกัดโดยทันที  

ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคา หรือมีมูลค่ามากกว่า
ที่ก้าหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี 
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระท้าได้ 
เพ่ือให้วินิจฉัยว่า มีเหตุผลความจ้าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั นรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบัน หรือองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั นสังกัด มีค้าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั นส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงาน ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั นสังกัดโดยเร็ว  
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เมื่อได้ด้าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย  

 
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด้ารงต้าแหน่ง ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น

หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือ
เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั นต่อผู้มีอ้านาจแต่งตั ง ถอดถอน ส่วนผู้ที่ด้ารงต้าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการใน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งที่ ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มี อ้านาจถอดถอนให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั งนี เพ่ือด้าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด้ารงต้าแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั น
เป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพ่ือด้าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่รัฐตามประกาศฉบับนี ให้ใช้บังคับ
แก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย  

๔. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(๑.) ส่วนค้าปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักชองมาตรฐานจริยธรรมส้าหรับผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของส้านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี  
๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมจีิตส้านึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริตและรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔) การยืนหยัดท้าในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
๗) การมงุผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(๒.) หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากต้าแหน่งหน้าที่และยึดถือ

ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี  
๑) ไม่น้าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืนมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือโทษต่อ

บุคคลอื่น 
๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร หรือสิ่งอ้านวยความสะดวกของทางราชการไปเป็น

ประโยชน์ส่วนตัวของตนหรือผู้อื่น 
๓)  ไม่กระท้าการใด หรือด้ารงต้าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ก่อให้เกิดความเคลือบแคลง 

หรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 
๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรง หรือหน้าที่อ่ืน ต้องยึดหลักถือประโยชน์ของ

ทางราชการ 
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(๓.) หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต้าแหน่ง
หน้าที่ และไม่กระท้าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม (ข้อ ๖) 

๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้บุคคลอ่ืนเรียกรับ หรือยอมรับ ซึ่งของขวัญแทนตน หรือ
ญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด้ารงต้าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

๒) ไม่ใช้ต้าแหน่ง หรือกระท้าการท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด้าเนินการ หรือการกระท้านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือ

บุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี  
  ๔) ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ๕) ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๖) ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ 

ทิศทางการปอ้งกนัการทจุรติของประเทศไทย 
 การทจุรติในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น

อุปสรรคส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทจุริตจากเดิมจากที่เป็นการทุจริตทางตรง ไม่
ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้รับปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ น 
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทจุรติข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงสู่อาชญากรรมอ่ืนๆมากมายและ
ส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง  

ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ
กลไก และก้าหนดเป้าหมายส้าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เริ่มตั งแต่ช่วงปี
พ.ศ.๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน การด้าเนินงานได้สร้างความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติตามบทบาทของ แต่ละหน่วยงานจึงมีความส้าคัญอย่างยิ่งที่ต้องปรับฐานความคิดและ
สร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคมส้าหรับประเทศไทยได้ก้าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและรุนแรงรวมถึง
การสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคมและกระทรวง
สาธารณสุขโดยเฉพาะการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมในการเป็นตัวแบบที่ดี  

ดังนั นสาระส้าคัญที่มีความเชื่อมโยงส้าหรับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทจุรติที่กระทรวง 
สาธารณสุขน้ามาใช้มีดังนี  

๑. รา่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....  
๒. วาระการปฏิรูปที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
๓. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
๕. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand ๔.๐)  
๖. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่  ๓                

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๗. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ กระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลุกจิตส้านึกป้องกัน

ปราบปรามและสร้างเครือข่าย) 
๘. ยุทธศาสตร์ระยะ  ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) 
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แก ้“ทุจรติ” ต้องคดิแยกแยะ 
 
ท้าไม? จึงใช้ ระบบเลขฐานสิบ (Analog) และ ระบบเลขฐานสอง (Digital) มาใช้แยกแยะการ แก้ “ทุจริต” 

ระบบเลข“ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง  ระบบเลขทีมี่ตัวเลข ๑๐ ตัว คือ ๐, ๑, 
๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙ เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิตประจ้าวันกันมาตั งแต่จ้าความกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บอก
ปริมาณหรือบอกขนาด ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อความหมายสอดคล้องกับระบบ “Analog”           
ที่ใช้ค่าต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง หรือแทนความหมายของข้อมูลโดยการใช้ฟังก์ชั่นที่ต่อเนื่อง 
หรือ Continuous  

ระบบคิด“ฐานสิบ”หรือ Analog Thinking เป็นระบบการ คิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัวและ
อาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้หลายทางเกิดความคิดที่หลากหลายซับซ้อน หากน้ามาเปรียบเทียบกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะท้าให้เจ้าที่ของรัฐต้องคิดแยกเยอะต้องใช้ดุลยพินิจเยอะอาจจะน้าประโยชน์
ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ 

ระบบเลข“ฐานสอง”(binary number system) หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัว              
คือ ๐(ศูนย์) กับ ๑(หนึ่ง) สอดคล้องกับการท้างานระบบ Digital ที่มีลักษณะการท้างานภายในเพียง               
๒ จังหวะ คือ ๐ กับ ๑ หรือ ON กับ OFF ตัดเด็ดขาด หรือ Discrete  

ระบบคิด “ฐานสอง” หรือ Digital Thinking เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง 
๒ ทางเท่านั นคือ ๐ (ศูนย์) กับ ๑ (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง ๒ ทางเช่น ใช่ กับ ไม่ใช่ 
เท็จ กับจริง ท้าได้ กับ ท้าไม่ได้ ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการน้ามา
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกต้าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจาก
กันได้อย่างเด็ดขาดและไม่กระท้าการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบคิด“ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่มี
ตัวเลขหลายตัวและอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้หลายทางเกิดความคิดที่หลากหลายซับซ้อน หากน้ามา
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะท้าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ
อาจจะน้าประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

เมือ่นา้ระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง Digital” 
มาปรบัใชเ้ปน็แนวคดิ คอื ระบบคดิ “ฐานสบิ Analog” และ ระบบคิด “ฐานสอง 

Digital” จะเหน็ไดว้า่ ……. 
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ออกจากกันไม่ได้ระบบคิด“ฐานสองDigital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ สามารถเลือกได้เพียง ๒ ทาง
เท่านั นคือ ๐ (ศูนย์) กับ ๑ (หนึ่ง)และ อาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง ๒ ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่,เท็จ กับ
จรงิ ,ท้าได ้กับ ท้าไม่ได้,ประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการน้ามาเปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องต้าแหน่ง หน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่าง
เด็ดขาดและไม่กระท้าการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คิดแบบ ระบบเลขฐาน ๑๐ 

(เลข ๐ ถึง เลข ๙ 

ไม่สามารถแยกประโยชน์ 
ส่วนตนออกจากประโยชน์ 
ส่วนรวมได ้

สังคมโลกยุค Analog สงัคมโลกสมยัใหมย่คุ Digital 

แยกประโยชน์ส่วนตนออกจาก
ประโยชนส์่วนรวม 

คิดแบบระบบเลข ฐาน๒ 

(เลข ๐ กับเลข ๑) 

    ระบบความคดิ “แยกแยะให้ได้เรือ่งผลประโยชนท์บัซ้อน” 

 

การปฏบิตัิงานแบบใชร้ะบบคดิฐานสอง (Digital) 
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิดที่สามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่า

สิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหน ท้าได้สิ่งไหนท้าไม่ได้สิ่งไหน คือประโยชน์ส่วนตนสิ่ง
ไหน คือประโยชน์ส่วนรวมไม่น้ามาปะปนกัน ไม่น้าสิ่งของราชการมาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนไม่เบียดบังราชการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือของ
หน่วยงานเหนือกว่า ประโยชน์ของส่วนตน ไม่แสวงหาประโยชน์จากต้าแหน่ง 
หน้าที่ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่กรณีเกิด
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จะต้องยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก 
 

ตัวเลขฐาน ๒ 
ตัวเลขฐาน ๑๐ 
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ความเสีย่งเกี่ยวกบัการปฏบิัตงิาน ทีเ่กีย่วกับการปฏบิตังิานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน สา้นักงาน
สาธารณสขุจังหวดัเพชรบรูณ์ 
 

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  กระทรวงสาธารณสุข 
ด้าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลปะโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและด้าเนินการวิเคราะห์และจัดล้าดับความเสี่ยง โดยก้าหนดเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานที่จะใช้
ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความ
เสี่ยง ทั งนี  ก้าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ้านวน
เงินที่ชัดเจนได ้
 
 
 
 

การปฏบิตัิงานแบบใชร้ะบบคดิฐานสบิ (Analog) 
การที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีระบบการคิดที่น้าประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน ไปหมดแยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วน
ตน สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวมน้าสิ่งของราชการมาใช้เพ่ือ ประโยชน์ส่วนตนเบียด
บังราชการเห็นแก่ประโยชน์ส่วน ตนเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนรวมหรือของ 
หนว่ยงานจะคอยแสวงหาประโยชน์จากต้าแหน่งหน้าที่ราชการเพ่ือตนเองเครือญาติ
หรือพวกพ้อง  กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
จะต้องยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 
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เกณฑร์ะดบัโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง (Likelihood) เชงิคณุภาพ 
 

ระดบั โอกาสทีเ่กดิ ค้าอธบิาย 
๕ สงูมาก มโีอกาสเกดิขึ นเปน็ประจา้ 
๔ สงู มโีอกาสเกดิขึ นเปน็บ่อยครั ง 
๓ ปานกลาง มโีอกาสเกดิขึ นเปน็บางครั ง 
๒ น้อย มโีอกาสเกดิขึ นนอ้ยครั ง 
๑ น้อยมาก มโีอกาสเกดิขึ นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการด้าเนินงาน (บุคลากร) 
 

ระดบั โอกาสทีเ่กดิ ค้าอธบิาย 
๕ สงูมาก ถูกลงโทษทางวนิยัร้ายแรง 
๔ สงู ถูกลงโทษทางวนิยัอยา่งไมร่า้ยแรง 
๓ ปานกลาง สรา้งบรรยากาศในการทา้งานที่ไมเ่หมาะสม 
๒ น้อย สรา้งความไมส่ะดวกต่อการปฏบิตัิงานบ่อยครั ง 
๑ น้อยมาก สรา้งความไมส่ะดวกต่อการปฏบิตังิานนานๆครั ง 

 
 
 
 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส้าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย

พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแตล่ะสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก้าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดบั ดังนี  

 
ระดบั ระดบัความเสีย่ง ชว่งคะแนน 

๑ ความเสีย่งระดบัสงูมาก (Extreme Risk : E) ๑๕-๒๕ คะแนน 
๒ ความเสีย่งระดบัสงู (High Risk : H) ๙-๑๔   คะแนน 
๓ ความเสีย่งระดบัปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔-๘     คะแนน 
๔ ความเสีย่งระดบัต่้า (Low Risk : L) ๑-๓     คะแนน 

 
ในการวิเคราะห์ความสี่ยงจะต้องมีการก้าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk  Profile) ที่ได้จากการพิจารณา

ระดับความส้าคัญของความสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
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ซึ่งจัดแบ่งเป็น๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื นที่ เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้
เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี  
ระดบัความเสีย่ง คะแนนระดบั

ความสีย่ง 
มาตรการกา้หนด การแสดงสี

สญัลักษณ ์
ต่้า (Low) ๑-๓     คะแนน ยอมรับความเสีย่ง สเีขยีว 
ปานกลาง (Medium) ๔-๘     คะแนน ยอมรับความเสีย่ง แตม่ีมาตรการควบคมุ

ความเสีย่ง 
สเีหลือง 

เสีย่งสงู  (High) ๙-๑๔   คะแนน มีมาตรการลดความเสีย่ง สสีม้ 
เสีย่งสงูมาก 

(Extreme) 
๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ า้ หรือถา่ยโอน

ความเสีย่ง 
สแีดง 

 
 
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ กระทรวงสาธารณสุข 

๑. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทจุรติกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลุกจิตส้ านึกป้องกัน
ปราบปรามและสร้างเครือข่าย)  

มุง่เน้นการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพก้าหนดให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงเป็น ๑ ใน ๔ ยุทธศาสตร์ส้าคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ปลุก
จิตส้านึก สร้างจิตส้านึก ปรับฐานความคิดการต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคล สร้างพลังคุณธรรมขับเคลื่อนพลัง
สังคม ป้องกัน สร้างระบบคุณธรรม และยกระดับความโปร่งใสในการด้าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง 
ปราบปราม ปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื อต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่ ก้าหนดมาตรการลงโทษผู้ที่กระท้าผิดอย่าง
รวดเร็วและเป็นธรรมเครือข่ายสร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส
และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ  

๒. ประกาศส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการ ป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท้า
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศมาตรการป้องกัน การทุจริตและแก้ไขการกระท้าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส้านักงาน ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ โดย ก้าหนดมาตรการส้าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ประจ้าปีงบประมาณ 

ระดบัความเสีย่ง 
= 

โอกาสในการเกดิเหตุการณตา่งๆ x ความรุนแรงของเหตกุารณตา่งๆ 
(Likelihood x Impact) 
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พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผล การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า  

(๑) การจัดหาพัสดุ มีความเสี่ยงสูงมาก มีคะแนน ๒๕ คะแนน  
(๒) การจัดท้าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา มีความเสี่ยงสูงมาก มีคะแนน  ๒๕  คะแนน 
(๓) การเบิกค่าตอบแทน มีความเสี่ยงสูงมาก มีคะแนน ๑๖ คะแนน  
(๔) การใช้รถราชการ มีความเสี่ยงสูงมาก มีคะแนน ๑๖ คะแนน 

  
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงยังมีความสอดคล้องกับผลการตรวจสอบของส้านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

และรายงาน ผลการกระท้าผิดวินัยข้าราชการพลเรือนที่ได้จากการร้องเรียน กล่าวโทษและพบเป็นสาเหตุของ
การกระท้าผิดวินัยมากที่สุดของส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ในรอบ ๓ ปี คือตั งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกด้วย 

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ก้าหนดมาตรการส้าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต 
การบริหารงานที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดวินัย    ของเจ้าหน้าที่รัฐตามประกาศ  
มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท้าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  ในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี  

๑. มาตรการการใช้รถราชการ  
๒.มาตรการการเบิกค่าตอบแทน  
๓.มาตรการการจัดท้าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา  
๔.มาตรการการจัดหาพัสดุ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
๑. สร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ้านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดค วามคิด

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
๒. แสดงความมุ่งมั่งในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
๓. ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ 

ส่วนตัวในต้าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ยืน
หยัดท้าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

๔. สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 

โดยก้าหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ ดังนี    
๑. มุ่งเน้นการสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต้าแหน่ง

หน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  
๒. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอ่ืนใดให้สอดคล้องกับ

ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยงข้องรวมถึงด้าเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
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แนวทางปฏิบัติ  

๑. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ   
 (๑.๑) ส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

  (๑.๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงาน  
 (๑.๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม การจัดงานและการประชุม 

ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม   
  (๑.๔) ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  (๑.๕) พระราชกฤษฎกีามตคิณะรัฐมนตรี ประกาศข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
๒. หน่วยงานด้าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง  
๓. หากพบว่ามีการกระท้าผิดต้องด้าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นพฤติกรรมที่น้าสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๑) หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระท้าผิด 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๗๐๐๐ 
(๒) ศูนย์ด้ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ 
E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(๓) ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส้านักงาน ป.ป.ช.) 
เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ต้าบลท่าทราย อ้าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
หรือ ตู้ ปณ. ๑๐๐ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ถึง ๔๘๔๙ 
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บทสรุป 
ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการและ

หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจาก
อคติท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ  

แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่
เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม จะน้าไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และท้าลายชื่อเสียงของท่าน รวมทั งองค์กรของ
ท่านเอง 
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