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คำนำ 

 สถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเน่ือง  จึงไดมีการริเริ่มแนวคิดในการ
ปรับปรุงยุทธศาสตรวาดวยการปอกันและปราบปรามการทุจริต  ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณ
การดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน  เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศที่
มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล 
 ยุทธศาสตรชาติ  วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่๓ ฉบับสมบูรณ (พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ที่กำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero  Tolerrance and Clean 
Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพ่ือสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต  ยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหมีมาตรฐาน 
 ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
(Conflict of interest  : COI  ) เปนประเด็นปญหาการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น  และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมมาภิบาลและเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาประเทศ 
 คูมือเลมน้ี สะทอนใหเห็นถึงหลักการ  แนวคิดพรอมขอเสนอแนะแนวทางการประยุกตเพ่ือใชในการ
บริหารจัดการผลประโยชนทับซอน  เพ่ือมิใหเกิดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และยังสะทอนปญหาการ
ขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 
 หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหลมเกา อำเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ จะเปนประโยชนตอบุคลากรในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหลมเกาครอบคลุมถึงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทั้ง ๑๔ แหง คลินิกหมอ
ครอบครัวหลมเกา   ในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปดวยความซื่อสัตยสุจริต รวมสรางวัฒนธรรมสุจริต  
สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริตในอำเภอหลมเกา   
 
 
 
 
 
        สำนักงานสาธารณสขุอำเภอน้ำหนาว 
         4  มกราคม  ๒๕๖4 
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     สารบัญ 
 

        หนา 
 
 คำนำ           ก 
 สารบัญ           ข 
 ความหมายของผลประโยชนทับซอน       ๑ 
 การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม     ๒ 
 ความสัมพันธระหวาง Conflict of interest  กับ Corruption)    ๓ 
 ประเภทของผลประโยชนทับซอน        ๔ 
 การรับผลประโยชนตางๆ         ๕ 
 หลักการและแนวคิดทางการจัดการผลประโยชนทับซอน     ๖ 
 การให – การรับของขวัญและผลประโยชน       ๗ 
 โมเดลการตัดสินใจ         ๘ 
 แนวทางการปองกันและแกปญหาผลประโยชนทับซอน     ๑๕ 
 กฎหมายที่เกี่ยวของการปองกันผลประโยชนทับซอน      ๑๗ 
 บทกำหนดโทษ          ๑๘ 
 ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน       ๒๒ 
 ทิศทางการปองกันทุจริตในประเทศไทย       ๒๒ 
 แก “ทุจริต” ตองคิดแยกแยะ        ๒๓ 
 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ๒๔ 
 มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข                        26 
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ความหมายผลประโยชนทับซอน : สำนักงาน ก.พ.               

สถานการณหรือการกระทำของบุคคล (ไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงาน บริษัท 
ผูบริหาร) มีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของ จนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการ ปฏิบัติหนาที่ใน
ตำแหนงน้ัน การกระทำดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไม เจตนาหรือบางเรื่องเปนการ
ปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใดพฤติกรรม เหลาน้ีเปนการกระทำความผิดทางจริยธรรม
ของเจาหนาที่ของรัฐ ที่ตองคำนึงถึงผลประโยชน สาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติ
หนาที่โดยคำนึงถึงประโยชนของตนเอง หรือพวกพอง  

การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม (Confects of Interest) 
 ๑ ผลประโยชนสวนตน (Private Interests) เปนผลตอบแทนที่บุคคลไดรับ โดยเห็นวามีคุณคาที่จะ

สนองตอบความตองการของตนเองหรือของกลุมที่ตนเองเก่ียวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามี
พฤติกรรมตางๆ เพ่ือสนองความตองการทั้งหลาย 

๒ ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให
ประโยชนสุขแกบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกใน
สังคม 

๓ ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  
เปนสถานการณที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ ใชตำแหนงหรืออำนาจหนาที่  ในการแสวง
ประโยชนแกตนเอง กลุมหรือพวกพอง ซึ่งเปนการละเมิดทางจริยธรรม และสงผลกระทบหรือความเสียหายตอ
ประโยชนสาธารณะ คำอ่ืนที่มีความหมายถึงความขัดแยงกันแหงผลประโยชนสวนตนและสวนรวม ไดแก การมี
ผลประโยชนทับซอน ความขัดกันระหวางผลประโยชนของผูดำรงตำแหนงสาธารณะ และรวมถึงคอรรัปช่ัน   
เชิงนโยบาย คอรรัปช่ันสีเทา  
 

๑. ปจจัยที่ทำใหเกิดผลประโยชนทับซอน  
ผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม เปนผลมา

จากการไมสามารถแยกแยะระหวางบทบาทหนาที่ในเรื่องสวนตัว และเรื่องสวนรวมออกจากกันไดชัดเจนและมี
สาเหตุมาจากพ้ืนฐานความคิดแบบด้ังเดิมของคนไทยและมีปจจัยที่เอ้ือใหเกิดพฤติกรรมทุจริต ดังน้ี 

(๑) มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไมสามารถแยกแยะระหวางเรื่องสวนตัวกับ  เรื่อง
สวนรวมออกจากกันไดอยางสิ้นเชิง ดังน้ี  

๑) คนไทยมีฐานความเช่ือในอดีตที่เห็นวา ขุนนางคาขายไดโดยไมเปนสิ่งที่นารังเกียจ  
๒) ตำแหนงหนาที่ราชการสามารถนำมาซึ่งผลประโยชนสวนตัว จึงไมมีการแยกแยะระหวางประโยชน

สวนตัวออกจากประโยชนสวนรวม  
๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเปนระบบคิดแบบฐานสิบ (คือไมแยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวนตัวของผูมีอำนาจกับผลประโยชนสวนรวม) จึงพัฒนาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน ไม
ทันกับพ้ืนฐานแนวคิดของระบบกฎหมายสากลที่เปนระบบคิดแบบฐานสอง (คือแยกแยะผลประโยชนสวนตัว   
ออกจากผลประโยชนสวนรวมอยางชัดเจน)  

(๒) มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เชน การเอ้ือประโยชนใหผู
เคยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนตำแหนงใหโดยจะไมใชการตอบแทนดวยตัวเงินเปนหลักแตเปนการ
ตอบแทนในลักษณะผลประโยชนอยางอ่ืน เชน การใหผลประโยชนหรือตำแหนงทางการเมือง เปนตน  
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(๓) มีพฤติกรรมการใชจายเงินที่สุรุยสุราย ทำใหรายรับไมสมดุลกับรายจาย เชน มีภาระการใชจายใน
การรักษาพยาบาล หรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ทำใหมีพฤติกรรมที่ตองเขาไปเกี่ยวของกับการกระทำผิดโดย
สมัครใจหรือมีพฤติกรรมที่ ยักยอกประโยชนสวนรวมเขาเปนประโยชนสวนตัวเกิดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนรวมและประโยชนสวนตัว  

(๔) มีความจำเปนในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปญหากับคานิยม การมีผลประโยชนทับซอน 
ทำใหตนเองตองเขาไปเกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอน สาเหตุสวนหน่ึงน้ันคือปจจัยทางสังคม ซึ่งเปนลักษณะ 
“ตัวกูของกู”อันเปนคานิยมของสังคมที่เนนเรื่องวัตถุนิยม การอยากมี อยากได การรักษาหนาตาและยกหนาตา   
ทางสังคมทำใหตองมีการแสวงหาทรัพยสินและอำนาจมากขึ้น  

(๕) โครงสรางการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถวงดุล ซึ่งฝายตรวจสอบ ยังขาดความเขาใจ
และระบบยังไมมีประสิทธิภาพ จึงเอ้ือตอการมีพฤติกรรมที่เปนไปในลักษณะการมีผลประโยชนทับซอนมาก
ที่สุด   

(๖) ปญหาการมีผลประโยชนทับซอนเกิดจากปจจัยดานกฎหมาย ดังจะเห็นไดวาตัวบทกฎหมายยังไม
ตอบสนองตอสภาพปญหาและทันตอสภาวการณปจจุบัน กลาวคือบทลงโทษทางกฎหมายยังไมเพียงพอตอการ 
“ปองกัน”และ“ปองปราม”ผูที่จะกระทำหรือคิดที่จะกระทำที่เอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนเทาที่ควร 

การทุจริตมีหลายระดับในระดับที่สูงสุดคือ “คอรรัปช่ัน”(Corruption) สวน “ความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม”(Conflict Of Interests) ถือวาเปนความผิดระดับตน เมื่อ
พิจารณาใหดีจะเห็นวา การคอรรัปช่ันอาจไมใชความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม แตความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนตนเหตุพ้ืนฐานของการ
คอรรัปช่ัน เพราะเมื่อมีพฤติกรรมของความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
เกิดขึ้นก็จะนำไปสูการคอรรัปช่ันได 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ความสัมพันธระหวาง Conflict Of Interests กับ Corruption 

๑. Conflict of Interests เปนรูปแบบหน่ึงของ Corruption แตระดับหรือขนาดและขอบเขตตางกัน  
๒. Conflict of Interests นำไปสู Corruptionที่รุนแรงขึ้น  
๓. Conflict of Interests เกี่ยวกับการใชอำนาจที่เปนทางการเช่ือมโยงกับกฎหมายระเบียบการ

ปฏิบัติและสวนที่ไมเปนทางการเปนความสัมพันธระหวางบุคคล ขยายไปถึงเรื่องครอบครัวตองพิจารณา
ความสัมพันธ เชน คูสมรสและคนในเครือญาติ 

 

ประเภทของผลประโยชนทับซอน 

๑. ประเภทของผลประโยชนทับซอน 
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(๑) การใชตำแหนงไปดำเนินการเพ่ือประโยชนทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
(๒) ใชตำแหนงไปชวยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
(๓) การรับผลประโยชนโดยตรง 
(๔) การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตำแหนงหนาที่การงาน 

(๕) การนำทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว 

(๖) การนำขอมูลอันเปนความลับของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว 

(๗) การทำงานอีกแหงหน่ึงที่ขัดแยงกับแหงเดิม 

(๘) ผลประโยชนทับซอนจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน 

(๙) การปดบังความผิด 

 
๒. รูปแบบพฤติกรรมและการกระทำที่กอใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

(๑) การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกินความ
เหมาะสม ซึ่งอาจสงผลตอบุคคลในการปฏิบัติงานในหนาที่ การรับของขวัญมีไดในหลายรูปแบบ เชน การลด
ราคาของที่ซื้อให การเลี้ยงอาหารอยางฟุมเฟอยตลอดจนการใหความบันเทิงในรูปแบบตางๆซึ่งมีผลตอการ
ตัดสินใจของเจาหนาที่ใหเอนเอียงหรือเปนไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชนตอผูใหของขวัญน้ัน 

(๒) การหาประโยชนใหตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัวหรือพวก
พองจากตำแหนงหนาที่เปนการใชตำแหนงหนาที่เพ่ือตนเอง 

(๓) การทำงานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การไปทำงานหลังออกจากงานเดิมโดยใช
ความรู ประสบการณหรืออิทธิพลจากที่เคยดำรงตำแหนงมารับงานหรือเอาประโยชนใหกับตนเองและพวกพอง  

 
 
(๔) การทำงานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเปนที่ปรึกษาและการจาง

งานใหแกตนเองรวมถึงการใชตำแหนงสถานภาพการทำงานสาธารณะในการเขาไปเปนนายจางของภาคเอกชน
หรือเปนเจาของเอง นอกจากน้ียังรวมถึงการใชเวลาและเครื่องมือของรัฐในการทำงานพิเศษภายนอกที่ไมใช
อำนาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานดวย 

(๕) การรับรูขอมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐรูเห็นในขอมูลลับของทาง
ราชการ หรือนำขอมูลไปเปดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เปนประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอ่ืนๆ หรือนำ
ขอมูลไปเปดเผยใหแกญาติหรือพวกพองในการแสวงหาผลประโยชนจากขอมูลเหลาน้ัน 

(๖) การนำทรัพยสินของหนวยงานไปใชช่ัวคราวในกิจการที่เปนของสวนตนเพ่ือประโยชนสวนตัวของ
เจาหนาที่ของรัฐและทำใหหนวยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน 

๗) การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพ่ือประโยชนทางการเมือง (Pork Barreling) คือ การ
ใชอิทธิพลทางการเมืองเพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชนตอพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ 
 
๓. การรับประโยชนตางๆ 

(๑) การรับของขวัญจากบริษัทตางๆ 
(๒) บริษัทสนับสนุนคาเดินทางไปดูงานตางประเทศ 
(๓) หนวยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจที่เปนลูกคาของหนวยงาน 



 
 

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว 

(๔) ไดรับของแถมหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากการจัดช้ือจัดจาง 
(๕) การที่คณะกรรมการกูเงินจากสถาบันการเงินในการกำกับดูแล 
(๖) การที่คณะกรรมการฝากญาติพ่ีนอง หรือคนที่คุนเคยเขาทำงานในรัฐวิสาหกิจที่ตนกำกับดูแลอยู 
 

 
๔. ประโยชนอันคำนวณเปนเงินได 

(๑) การปลดหน้ีหรือการลดหน้ีใหเปลา 
(๒) การใหยืมโดยไมคิดดอกเบ้ีย 
(๓) การเขาคาประกันโดยไมคิดคาธรรมเนียม 
(๔) การใหคานายหนาหรือคาธรรมเนียมการเปนตัวแทน 
(๕) การขาย การใหเชาช้ือทรัพยสินเกินมูลคาที่เปนจริงตามที่ปรากฏเห็นในทองตลาด 
(๖) การใชสถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพยสิน โดยไมคิดคาเชาหรือคาบริการนอยกวาที่คิดกับบุคคล

อ่ืนโดยปกติทางการคา 
(๗) การใหใชบริการโดยไมคิดคาบริการหรือคิดคาใชบริการนอยกวาที่คิดกับบุคคลอ่ืนโดยปกติทาง

การคา 
(๘) การใหสวนลดในสินคาหรือทรัพยสินที่จำหนาย โดยการใหสวนลดมากกวาที่ใหกับบุคคลอ่ืนโดย

ปกติทางการคา 
 
(๙) การใหเดินทางหรือขนสงบุคคลหรือสิ่งของโดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจายนอยกวาบุคคลอ่ืน

โดยปกติทางการคา 
(๑๐) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอ่ืน ใหโดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจายนอยกวา

ที่คิดกับบุคคลอ่ืนโดยปกติทางการคา 
 

หลักการจัดการผลประโยชนทับซอน 
๑. ปกปองประโยชนสาธารณะ 

การปฏิบัติหนาที่ไมใหผลประโยชนสวนตัวมาแทรกซอน รวมถึงความเห็นและทัศนคติสวนบุคคล มี
ความเปนกลาง ไมมีอคติ ลำเอียง 

๒. สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิด 
เปดโอกาสใหตรวจสอบหรือการเปดเผยผลประโยชนสวนตัวหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติ

หนาที่ 
๓. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

การปฏิบัติหนาที่ยึดหลัดคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน
ทับซอน โดยเฉพาะผูบริหารตองเปนแบบอยาง 

๔. สรางวัฒนธรรมองคกร 
สรางสภาพแวดลอมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอน และสรางวัฒนธรรมแหงความ

ซื่อสัตย 

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน   
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กรอบการทํางานน้ีเปนวิธีการกวางๆไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เก่ียวของ สามารถนําไป
พัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได ๖ ขั้นตอน สําหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน   

๑. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร   
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา   
๓. ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชน

ทับซอนใหทั่วถึงในองคกร   
๔. ดําเนินการเปนแบบอยาง   
๕. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นในการ

จัดการผลประโยชนทับซอน   
๖. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ 

 
 
๑. จุดเสี่ยงของผลประโยชนทับซอน 

๑. การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชน 
๒. การทำสัญญาจัดซื้อจัดจาง 
๓. การตรวจสอบเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำงานหรืออุปกรณ 
๔. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 
๕. การกระจายงบประมาณ 

๖. การปรับการลงโทษ 

๗.  การใหเงินหรือสิ่งของชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท 

๘.  การรับของขวัญ ของกำนัลจากผูที่มาติดตออันเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ 
 

 

การให – การรับของขวัญและผลประโยชน 
หลักการและแนวคิดน้ีสามารถประยุกตใชประกอบการดำเนินการตามนโยบายการใหและรับของขวัญ

และผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที่ภาครัฐในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
เจตนารมณ 

เน่ืองจากความเช่ือถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐวา
จะตองตัดสินใจและกระทำหนาที่ โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลักปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล 
หากขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทำใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและ
การกระทำหนาที่ถือวาเปนการประพฤติมิชอบยอมทำลายความเช่ือถือไววางใจของประชาชน กระทบตอความ
ถูกตองชอบธรรมที่องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและที่สำคัญ คือ หลักเกณฑของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐจะรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนมิได เวนแตโดยจรรยาบรรณเทาน้ัน ซึ่งก็
หมายถึงตามปกติธรรมเนียมประเพณี เชน วันเกิด วันปใหม และตองอยูในเง่ือนไขวาจะรับของขวัญหรือ 
ประโยชนอ่ืนใดจากญาติพ่ีนองตามฐานนานุรูป แตถาเปนบุคคลอ่ืนไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 
 

 

 

อะไรคือของขวัญและประโยชนอ่ืนใดที่ใชในความหมายนี ้

 ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ(เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ บริการหรือ
อ่ืนๆที่มีมูลคา)ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได และ
ผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ 

 ของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงินหรืออาจไมสามารถตีคา ตีราคาได 
 ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินคาบริโภค ความบันเทิงการ

ตอนรับ ใหที่พัก การเดินทาง อุปกรณเครื่องใช เชน ตัวอยางสินคา บัตรของขวัญ เครื่องใชสวนตัว บัตรกำนัล
บัตรลดราคาสินคาหรือบริการ และเงิน เปนตน 

 ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits) หมายถึงสิ่ง
ใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายได อาทิเชน การใหบริการสวนตัว การปฏิบัติดวย
ความชอบสวนตน  
 

เราจะจัดการอยางไรกับการรับของขวัญและประโยชนอ่ืนใด 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ มี ๓ คาถาม ทีใ่ชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไม 

รับของขวัญและหรือผลประโยชน คือ 
๑) เราควรรับหรือไม? 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม? 
๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม? 

เราควรรับหรือไม? 
ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธไดหรือเปน

การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
อยางไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางย่ิงที่จะรับ 

๑. ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการรับ
สินบน  

๒. การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมหรือไม หากการรับ
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมแลวผลประโยชนสวนตนที่ไดรับ
กลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติโดยมิ
ชอบ 
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การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมเปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบและ
การทุจริตคอรรัปช่ันในแตละสวนราชการควรกำหนดนโยบาย การรับของขวัญและผลประโยชนของตนเองโดย
สวนราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกำหนดนโยบายดานน้ีอยางเครงครัด
มากกวาหนวยงานอ่ืนๆ 
 หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพนฐานที่วา “การกระทำและการตัดสินใจใดๆ จะตอง
กระทำดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชนของ
สังคมไทยโดยรวม” 
 ดังน้ัน องคกรหรือบุคคลใดๆไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบ 
ผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอ่ืน ทำใหเกิดความสั่นคลอนความเช่ือถือ
ไววางใจที่ประชาสังคมมีตอภาครัฐและทำใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม 
 ประการสำคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมภายใตระบอบ
ประชาธิปไตยขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะผูกพนที่จะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยกระทำและ
แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยงธรรม
ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับขาราชการ 
 
เราตองรายงานหรือไม? 

การรายงาน การรับของขวัญ และหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปน้ี 
๑. ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของ  เชน ประกาศคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญหรือ
ประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กำลังจะมาทำการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกรหรือบุคคลที่
จะขอทำใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ 
 หนวยงานควรกำหนดนโยบายดานน้ีใหเครงครัดและมีกระบวนการที่ชวยใหขาราชการและ
เจาหนาที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องน้ีไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ 
ตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ 

๒. บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการน้ันๆ ทำงานในขอบขายที่ออนไหวและตองการ
ความเช่ือถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับองคกร 
 
และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจ
ที่สุดวาตัวทานและองคกรมีความเที่ยงธรรม และจะไมถูกต้ังขอสงสัย แมวาหนวยงานของทานมิไดกำหนด
นโยบายเก่ียวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ และมิไดกำหนดใหรายงานการรับของขวัญและ
ผลประโยชนทานควรดำรงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชนน้ันๆ 
 หลักการการกำหนดวาของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองให
องคกรเก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา
๓,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 “ไมวาของขวัญหรือผลประโยชนน้ัน จะมีคาเพียงเล็กนอยก็ไมควรรับ 
เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพัน หรือพันธะกับผูใหและอาจกอใหเกิดความเสื่อม
ศรัทธาตอประชาชน” 
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แนวพิจารณาในทางปฏิบัตดิานปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ของขวัญทั้ งหมดที่มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญน้ันๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกร
ไมวาจะมีคาราคาเทาใด 

 ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาทไมตอง
รายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได 

 ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาทตองรายงาน
หนวยงานและลงทะเบียนไว และเจาหนาที่มีความจำเปนตองรับ ใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา
สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐคนน้ันๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม หรือใหสงมอบเปนทรัพยสินของ
องคกรเพ่ือใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม  

 ถาในปงบประมาณใดๆ คุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคนเดียวกัน
กลุมเดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐บาท ตองรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ 

 ถาในปงบประมาณใดๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตางกลุม
เพ่ือเปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวา๓,๐๐๐บาท ตองรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชนแตละอยางน้ัน 

 ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเพ่ือเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ(ประชาชน 
องคกรเอกชน) ที่ไดอยางสม่ำเสมอ บอยครั้ง อาจทำใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือน 
กอใหเกิดอคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบและ
คาดหวังวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการ  
เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม? 

๑. ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐บาท  
๒. หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓ ,๐๐๐-๑๕ ,๐๐๐บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวา 

ขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐน้ันๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม 
๓. หากราคามากวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหทรัพยสินของสวนราชการ และสวนราชการพิจารณาตัดสิน

วาจะใชประโยชนอยางไร 

 
การฝาฝนกฎนีมี้โทษอยางไร? 

การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนน้ัน และพรอมฝาฝนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออกขึ้นกับความรายแรงของการฝาฝน  

นอกจากน้ัน หากการรับของขวัญหรือผลประโยชนน้ันๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉลทุจริต และ
สามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐน้ันๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่งมีผลตอความเปน
ธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริง ผูมีสวนเก่ียวของทุกคนอาจมีสวนรวมใน
การรับโทษทางอาญาดวย 

กรณีฝาฝนหลักเกณฑของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะมีโทษจำคุกไม
เกิน ๓ ป ปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังมีความผิดฐานกระทำความผิดตอตำแหนง
หนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่ตามประมวลกฎหมายของอาญาดวย 
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การรับของขวัญและผลประโยชน : กุญแจแหงความเสี่ยง 

การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆ เปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมีอคติ มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กอใหเกิดการทำลายความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนตอ
ภาครัฐและตอขาราชการ 
กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการที่สำคัญ คือ 

๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวาความเปน
จริง การตีคาราคาต่ำกวาความเปนจริงน้ัน บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอ่ืนใหคิดวาของขวัญและหรือ
ผลประโยชนน้ันๆ มีคาต่ำกวาที่เปนจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทำดังกลาวนับวาเปนการคดโกง
และหลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดขึ้นการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ 
อาจทำใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิดความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชน
ใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ทำใหเกิดความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง- 
รับเหมา ฯลฯ ที่เปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชนโดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนที่
ไดรับทำใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานที่กำหนด 

ในสถานการณเชนน้ี ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซื้อ อาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวาการรับจาง
ตางๆ ไมตองทำในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ นอกจากน้ัน หากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการ
ทำงานขององคกร ขาราชการ  และหรือเจาหนาที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ“การรับรางวัล”จากการ
ปฏิบัติหนาที่ และละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดไดวาเปนการรับสินบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สถานการณตัวอยาง 
 
เจาหนาที่ตรวจสอบน้ำหนักรถยนตรับคาตอบแทน จำนวน ๒๗ ครั้ง เปนเงินรวม

หน่ึงแสนหน่ึงพันบาทถวน เพ่ือใหการอนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินคาที่มีน้ำหนักเกินกวาที่
กฎหมายกำหนดใหขนสงสินคาได กรณีเชนน้ีนอกจากจะเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม            
ผิดวินัยขั้นไลออกจากราชการแลวยังมีโทษทางอาญาแผนดินดวย 

ในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผูพิพากษาไดระบุเหตุผลวาการกระทำของ
เจาหนาที่ของรัฐ ผูน้ันกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอสาธารณชน ทำลายทรัพยสินสาธารณะ
(ถนน) เปนการสมยอมของเจาหนาที่ยอมใหผูรับบริการกระทำผิดกฎหมาย 
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การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโนมที่ เปนไปไดมากที่ เราจะรับของขวัญและ 
ผลประโยชนโดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ถือไดวา 
เปนความผิด แตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเอง ดังน้ี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ฉันรูวาไมควรรับขอดังกลาว แตดวย
มารยาทจึงไมกลาปฏิเสธน้ำใจ หรือหากไม
รับจะเปนกาทำลายสัมพันธภาพระหวางผู
ใหกับองคกรหรือกับตนเอง” 

“ดูสิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทำงาน 
ดังนั้น มันเปนการยุตธรรมท่ีเราจะไดรางวัล
ผลประโยชนพิเศษบาง” 

“ฉันไมเห็นมีกฎระเบียบ
ใด ๆ เกี่ ย ว กั บ ก า ร ให
ของขวัญ ดั้งนั้น ฉันก็ไมได
ฝาฝนกฎเกณฑใดๆ” 

“คนอ่ืนๆทำเชนนี้  ทำไม

ฉันจะทำบางไมได” 

“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใชและ
ฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคา
ชนิดนี้ แมวาฉันจำใหคำแนะนำก็ตาม” 

“เพ ราะฉั น เป น คน พิ เศษ จ ริงๆ  ดั งนั้ น 
ผู บั งคั บบัญ ชาจึ งชมฉัน  และเป น เรื่ อ ง
ธรรมดาท่ีฉันมักเปนคนแรกเสมอท่ีไดรับ
โอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา” 
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ฝาฝน มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๐๓ 

๑. โทษจำคุกไมเกิน ๓ ป ปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ทั้งจำทั้งปรับ 
๒. ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทำความผิดตอตำแหนงหนาที่ 

 

 
นอกจากการรับของขวัญหรือผลประโยชน อ่ืนดังกลาวแลว ประโยชนทับซอนตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แกไข 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังไดกำหนดในเรื่องของการเขาไปมีสวนไดเสีย ตามมาตรา ๑๐๐ 
และมีโทษจำคุกไมเกิน ๓ ป และปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเปนความรับผิด
ตอตำแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

สถานการณตัวอยาง 
 
หนวยงานภาครัฐหน่ึง สงนักทรัพยากรบุคลที่ทำหนาที่จัดซื้อจัดจาง ใหเขารวมสัมมนาดาน

ทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่ผูน้ันไดรับรางวัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปนผูเขารวมสัมมนาที่มีบุคลิกเปน 
personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาที่เปนคูคากับหนวยงาน เจาหนาที่ไดเก็บของรางวัล
น้ันไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเน่ืองจากคิดวาเปนรางวัลที่ตนชนะจากการเขารวมกิจกรรมการสัมมนา 

ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการใหและตัดสินใจวาจะตองมีการ
รายงานของรางวัลน้ันและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาในการเขา
รวมสัมมนาเปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังน้ันเปนความชอบธรรมของหนวยงานที่จะ
ตัดสินวาจะจัดการอยางไรกับรางวัลช้ินน้ี 

เน่ืองจากราคาของของรางวัลและบทบาทในหนาที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน ในที่สุด
เจาหนาที่จึงถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพ่ือใชประโยชนตามความเหมาะสม 
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โมเดลสำหรับการตัดสินใจ 
 

ประเด็น การตัดสินใจ 
เจตนารมณ : อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน 
กฎ ระเบียบ : มกีฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการใหของขวัญและหรือผลประโยชน 
ความเปดเผย : มีการเปดเผยตอสาธารณชนเพียงใด 
คุณคา : ของขวัญและหรือผลประโยชนมีคาราคาเทาใด 
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไมและมีอะไรบาง 
อัตลักษณ : ผูใหมีอัตลักษณเพ่ืออะไร 
เวลาและโอกาส เวลาและโอกาสในการใหคืออะไร 

 
แนวทางปองกันและแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน  

๑. ความขัดแยงระหวางบทบาท (Conflict of roles) หมายความวา บุคคลดำรงตำแหนงที่มีบทบาท
สองบทบาทขัดแยงกัน เชน นายสมชายเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาทำงาน โดยที่บุตรสาวของสมชาย
เปนผูสมัครสอบคนหน่ึงดวย ซึ่งในกรณี น้ีถือวาเกิด“การดำรงตำแหนงอันหมิ่นเหมตอการเกิดปญหา
ผลประโยชนทับซอน”แตในกรณีน้ีถือวายังมิไดนำไปสูการกระทำความผิดแตประการใด (เชน การสอบคัดเลือก
บุคคลยังมิไดเกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแลวแตนายสมชายสามารถวางตัวเปนกลาง มิไดชวยเหลือ 
บุตรสาวของตนแตประการใด เปนตน)กระน้ันก็ตามการดำรงตำแหนงอันหมิ่นเหมตอการเกิดปญหา
ผลประโยชนทับซอนดังกลาว ถือเปนสถานการณลอแหลมที่อาจจูงใจ/ชักนำใหเกิดการกระทำเกิดผลประโยชน
ทับซอนจะตองถอนตัวออกอยางสมบูรณจากการเปนผูมีสวนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเวนจาก
การใหคำปรึกษาและงดออกเสียง (Recusal) เชน ในกรณีที่สมชายเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเขา
ทำงาน โดยมีบุตรสาวของตนสมัครเขารวมสอบคัดเลือกดวยน้ัน ซึ่งในสถานการณเชนน้ี สมชายจะตองลาออก
จากการเปนกรรมการสอบคัดเลือกเพ่ือเปนการถอนตัวออกจากการเก่ียวของกับสถานการณอันหมิ่นเหมตอ
ผลประโยชนทับซอนอยางสูงเคลื่อนยายผลประโยชนสวนตัวที่ทับซอนอยูใหออกไป(Removal) เพ่ือใหตนเอง
สามารถปฏิบัติภารกิจไดโดยปราศจากอคติ วิธีการดังกลาวน้ีเปนการปดชองทางมิใหเอ้ืออำนวยตอการเกิด
ปญหาผลประโยชนทับซอนจึงเปนวิธีที่ดีที่สุดวิธีหน่ึงในการจัดการกับผลประโยชนทับซอน เชน จากกรณี
ตัวอยางในขอสอง สมชายสามารถแกปญหาผลประโยชนทับซอนไดโดยการขอรองใหบุตรสาวของตนถอนตัว 
ออกจากการสอบเพ่ือใหสมชายสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการสอบคัดเลือก  
 

๒. มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนญู  
(๑) มาตรการคัดสรรคนดีเขาสูตำแหนงทางการเมือง  
(๒) การกำหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตำแหนง  
(๓) การเพ่ิมระบบและองคการตรวจสอบการใชอำนาจ  
(๔) การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 

๓. การกำหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตำแหนง  
(๑) การมีประมวลจริยธรรมและการหามผลประโยชนทับซอน  
(๒) การแสดงบัญชีทรัพยสินและหน้ีสิน  
(๓) การใชหลักโปรงใสในการใชอำนาจ  
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๔. แนวทางการปฏิบัติตนของเจาหนาที่ของรัฐ  
(๑) หลักนิติธรรม ไดแกการตรากฎหมาย กฎขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรมเปนที่ยอมรับของ

สังคม และสังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎขอบังคับเหลาน้ัน โดยถือวาเปนการปกครอง
ภายใตกฎหมายมิใชตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคล  

(๒) หลักคุณธรรม ไดแก การสงเสริมคนดีคนเกงใหเขามาบริหารกิจการบานเมือง สังคม และ
ประเทศชาติ การยึดมั่นในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาที่รัฐยึดถือหลักน้ี ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปน
ตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพ่ือใหคนใจมีความซื่อสัตย 
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจำชาติ  

(๓) หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการ
ทำงานของทุกองคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา
ดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความ
ถูกตองชัดเจนได  

(๔) หลักการมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปญหาสำคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ        
การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ  

(๕) หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่ความสำนึกในความรับผิดชอบตอสังคม 
การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจน การเคารพในความคิดเห็น
ที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน  

(๖) หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจำกัด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สวนรวมโดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคา กลาวคือ ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
พรอมทั้ งสรางสรรคสินคาและบริการที่ มีคุณภาพสามารถแขงขันได ดี ในเวที โลกและรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ  

หากทั้งภาคราชการประจำการเมือง ภาคเอกชนและประชาชนรวมมือรวมใจกันมุงมั่นใหงานราชการ
ดำเนินไปดวยจิตสำนึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปยมดวยคุณธรรมและจริยธรรม พรอมทั้งใชหลักการโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสำคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจง
ความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 

 
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

มาตรา ๑๐๐ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดำเนินกิจการ ดังตอไปน้ี  
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทำกับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ ผูน้ันปฏิบัติ

หนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 
(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่ เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่

เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดำเนินคดี  
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(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งน้ี ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน
ในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน หรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว  

(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยูภายใตการกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันสังกัด
อยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนน้ันอาจขัด
หรือแยงตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ของรัฐผูน้ัน  

เจาหนาที่ของรัฐตำแหนงใดที่ตองหามมิใหดำเนินกิจการตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ใหนำบทบัญญัติในวรรคหน่ึงมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยใหถือวาการ
ดำเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดำเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐตามคูมือการปองกันผลประโยชน
ทับซอน 

 

มาตรา ๑๐๓ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจำนวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด  

 บทบัญญัติในวรรคหน่ึงใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของผูซึ่งพนจากการเปน
เจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม  

 

มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดน้ี ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือ
ความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตำแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ดวย  
 

บทกำหนดโทษ  
มาตรา ๑๒๒ เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ตอง

ระวางโทษ จำคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวา ตนมิไดรูเห็นยินยอม

ดวยในการที่คูสมรสของตนดำเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหน่ึง ใหถือวาผูน้ันไมมีความผิด 
๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง กำหนดตำแหนงเจาหนาที่

ของรัฐที่ตองหามมิใหดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔  

หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดำเนินกิจการ ดังตอไปน้ี  
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทำกับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันปฏิบัติ

หนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี  
(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน ของรัฐที่

เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดำเนินคดี 
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(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวน
ทองถิ่น อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งน้ี ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน
ในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว  

(๔) เขาไปมีสวนไดสวนเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจางในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยูภายใตการกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันสังกัด
อยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาทีข่องรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจเอกชนน้ันอาจะขัด 
หรือแยงตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ของรัฐผูน้ัน 

ทั้งใหนำบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐ โดยใหถือวาการดำเนินกิจการ
ของคูสมรสดังกลาว เปนการดำเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ  

และความในมาตรา ๑๐๑ ยังใหนำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของผูซึ่ง
พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของ
จำนวนหุนทั้งหมดที่จำหนายไดในบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมิใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตาม
มาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ทั้งน้ี เจาหนาที่ของรัฐตำแหนงใดที่ตองหามมิใหดำเนินกิจการดังกลาวใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 

๓. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ การรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

ขอ ๓ ในประกาศน้ี  
“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสินหรือประโยชน

อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม  

“ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดา หรือมารดาเดียวกัน 
ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม  

“ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  

ขอ ๔ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามที่กำหนดไวในประกาศน้ี 

ขอ ๕ เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได ดังตอไปน้ี  
(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจำนวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป  
(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละ

บุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท  
(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่การใหน้ันเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป  
ขอ ๖ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว หรือมี

หรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจำเปนที่จะตองรับไวเพ่ือ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลใหเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันรายงานรายละเอียด 
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ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสิน หรือประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชา
เห็นวาไมมีเหตุที่จะอนุญาตใหเจาหนาที่ผูน้ันยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวน้ันไวเปนประโยชนสวน
บุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันสังกัดโดยทันที  

ขอ ๗ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคา หรือมีมูลคามากกวา
ที่กำหนดไวในขอ ๕ ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี 
มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนน้ันตอผูบังคับบัญชาซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบันหรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทำได 
เพ่ือใหวินิจฉัยวา มีเหตุผลความจำเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันรับทรัพยสิน
หรือประโยชนน้ันไวเปนสิทธิของตนหรือไม 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานหรือสถาบัน หรือองคกรที่
เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันสังกัด มีคำสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือ
ประโยชนน้ันแกผูใหโดยทันที ในกรณีที่ไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันสงมอบทรัพยสินหรือ
ประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงาน ที่เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันสังกัดโดยเร็ว  

เมื่อไดดำเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันไมเคยไดรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนดังกลาวเลย  

ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหน่ึงเปนผูดำรงตำแหนง ผูบังคับบัญชา ซึ่งเปน
หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือ
เปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนน้ันตอผูมีอำนาจแตงต้ัง ถอดถอน สวนผูที่ดำรงตำแหนงประธานกรรมการและกรรมการใน
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผูดำรงตำแหนงที่ ไมมีผู บังคับบัญชาที่มีอำนาจถอดถอนใหแจงตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งน้ีเพ่ือดำเนินการตามความในวรรคหน่ึงและวรรคสอง  

ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหน่ึงเปนผูดำรงตำแหนง สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถิ่นใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนน้ันตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถิ่นที่เจาหนาที่ของรัฐผูน้ัน
เปนสมาชิก แลวแตกรณี เพ่ือดำเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  

ขอ ๘ หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่รัฐตามประกาศฉบับน้ีใหใชบังคับ
แกผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 

 
 
๔. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

(๑.) สวนคำปรารภ ไดกลาวถึงคานิยมหลักชองมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผูดำรงตำแหนงทางการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐ ของสำนักงานผูตรวจการแผนดิน ๙ ขอ ดังน้ี 

๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริตและรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน 
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 
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๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
๗) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 

(๒.) หมวด ๒ ขอ ๕ ใหขาราชการตองแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากตำแหนงหนาที่และยึดถือ
ประโยชนสวนรวมของประเทศเหนือกวาประโยชนสวนตนโดยอยางนอยตองวางตน ดังน้ี 

๑) ไมนำความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอ่ืนมาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือโทษตอ
บุคคลอ่ืน 

๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเปน
ประโยชนสวนตัวของตนหรือผูอ่ืน 

๓)  ไมกระทำการใด หรือดำรงตำแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว กอใหเกิดความเคลือบแคลง 
หรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่ 

๔) ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรง หรือหนาที่อ่ืน ตองยึดหลักถือประโยชนของ
ทางราชการ 

(๓.) หมวด ๒ ขอ ๖ ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหนง
หนาที่ และไมกระทำการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและสวนรวม (ขอ ๖) 

๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหบุคคลอ่ืนเรียกรับ หรือยอมรับ ซึ่งของขวัญแทนตน หรือ
ญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดำรงตำแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ ไมวาจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติ
หนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป 

๒) ไมใชตำแหนง หรือกระทำการที่เปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ 
๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการกระทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือ

บุคคลอ่ืนจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมน้ี 
 
 
  ๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ๕) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

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

 

ทิศทางการปองกันการทุจริตของประเทศไทย 
 การทจุรติในสังคมไทยระหวางชวงกวาทศวรรษสงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปน

อุปสรรคสำคัญตอการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทจุริตจากเดิมจากที่เปนการทุจริตทางตรง ไม
ซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดรับปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมากขึ้น 
ตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทจุรติขามแดนขามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงสูอาชญากรรมอ่ืนๆมากมายและ
สงผลกระทบทางลบในวงกวาง  

ประเทศไทยมีความพยายามแกไขปญหาการทุจริต โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันสรางเครื่องมือ
กลไก และกำหนดเปาหมายสำหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มต้ังแตชวงป
พ.ศ.๒๕๕๑ จนถึงปจจุบัน การดำเนินงานไดสรางความต่ืนตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกันและ
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ปราบปรามการทจุรติตามบทบาทของ แตละหนวยงานจึงมีความสำคัญอยางย่ิงที่ตองปรับฐานความคิดและ
สรางความตระหนักรูใหทุกภาคสวนของสังคมสำหรับประเทศไทยไดกำหนดทิศทางการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตซึ่งมีความสอดคลองกับสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและรุนแรงรวมถึง
การสรางความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริตของคนในสังคมและกระทรวง
สาธารณสุขโดยเฉพาะการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมในการเปนตัวแบบที่ดี  

 

ดังน้ันสาระสำคัญที่มีความเช่ือมโยงสำหรับทิศทางการปองกันและปราบปรามการทจุรติที่กระทรวง 
สาธารณสุขนำมาใชมีดังน้ี 

๑. รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....  
๒. วาระการปฏิรูปที่ ๑ การปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแหงชาติ 
๓. ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
๕. โมเดลประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน (Thailand ๔.๐)  
๖. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๓                

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๗. มาตรการปองกันและปราบปรามการทจุรติ กระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลุกจิตสำนึกปองกัน

ปราบปรามและสรางเครือขาย) 
๘. ยุทธศาสตรระยะ  ๒๐ ป (ดานสาธารณสุข) 

 
 
แก “ทุจริต” ตองคิดแยกแยะ 
 
ทำไม? จึงใช ระบบเลขฐานสิบ (Analog) และ ระบบเลขฐานสอง (Digital) มาใชแยกแยะการ แก “ทุจริต” 

ระบบเลข“ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง  ระบบเลขทีม่ีตัวเลข ๑๐ ตัว คือ ๐, ๑, 
๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙ เปนระบบคิดเลขที่เราใชในชีวิตประจำวันกันมาต้ังแตจำความกันได ไมวาจะเปนการใชบอก
ปริมาณหรือบอกขนาด ชวยใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการสื่อความหมายสอดคลองกับระบบ “Analog”           
ที่ใชคาตอเน่ืองหรือสัญญาณซึ่งเปนคาตอเน่ือง หรือแทนความหมายของขอมูลโดยการใชฟงกช่ันที่ตอเน่ือง 
หรือ Continuous  

ระบบคิด“ฐานสิบ”หรือ Analog Thinking เปนระบบการ คิดวิเคราะหขอมูลที่มีตัวเลขหลายตัวและ
อาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกไดหลายทางเกิดความคิดที่หลากหลายซับซอน หากนำมาเปรียบเทียบกับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐจะทำใหเจาที่ของรัฐตองคิดแยกเยอะตองใชดุลยพินิจเยอะอาจจะนำประโยชน
สวนตน และประโยชนสวนรวมมาปะปนกันได แยกประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมออกจากกันไมได 

 
ระบบเลข“ฐานสอง”(binary number system) หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณเพียงสองตัว              

คือ ๐(ศูนย) กับ ๑(หน่ึง) สอดคลองกับการทำงานระบบ Digital ที่มีลักษณะการทำงานภายในเพียง               
๒ จังหวะ คือ ๐ กับ ๑ หรือ ON กับ OFF ตัดเด็ดขาด หรือ Discrete  

 
ระบบคิด “ฐานสอง” หรือ Digital Thinking เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูลที่สามารถเลือกไดเพียง 

๒ ทางเทาน้ันคือ ๐ (ศูนย) กับ ๑ (หน่ึง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกไดเพียง ๒ ทางเชน ใช กับ ไมใช 
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เท็จ กับจริง ทำได กับ ทำไมได ประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม เปนตน จึงเหมาะกับการนำมา
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองสามารถแยกตำแหนงหนาที่กับเรื่องสวนตัวออกจาก
กันไดอยางเด็ดขาดและไมกระทำการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบบคิด“ฐานสิบ Analog” เปนระบบการวิเคราะหขอมูลที่มีตัวเลขหลายตัวและอาจหมายถึงโอกาส

ที่จะเลือกไดหลายทางเกิดความคิดที่หลากหลายซับซอน หากนำมาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ของรัฐ จะทำใหเจาหนาที่ของรัฐตองคิดเยอะตองใชดุลยพินิจเยอะอาจจะนำประโยชนสวนตนและ
ประโยชนสวนรวมมาปะปนกันได แยกประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมออกจากกันไมไดระบบคิด“ฐาน
สองDigital” เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูลที่ สามารถเลือกไดเพียง ๒ ทางเทาน้ันคือ ๐ (ศูนย) กับ ๑ (หน่ึง)
และ อาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกไดเพียง ๒ ทาง เชน ใช กับ ไมใช,เท็จ กับจริง ,ทำได กับ ทำไมได,ประโยชน
สวนตนกับประโยชนสวนรวม เปนตน จึงเหมาะกับการนำมาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของ
รัฐที่ตองสามารถแยกเรื่องตำแหนง หนาที่กับเรื่องสวนตัวออกจากกันไดอยางเด็ดขาดและไมกระทำการที่เปน
การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 

 
 
 
 
 
 
 

เม่ือนำระบบเลข “ฐานสบิ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง 
Digital” มาปรับใชเปนแนวคิด คือ ระบบคิด “ฐานสบิ Analog” และ ระบบคิด 

“ฐานสอง Digital” จะเห็นไดวา ……. 
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คิดแบบ ระบบเลขฐาน ๑๐ 

(เลข ๐ ถึง เลข ๙ 

ไมสามารถแยกประโยชน 
สวนตนออกจากประโยชน 

 

สังคมโลกยุค Analog สงัคมโลกสมยัใหม่ยคุ Digital 

แยกประโยชนสวนตนออกจาก
ประโยชนสวนรวม 

คิดแบบระบบเลข ฐาน๒ 

(เลข ๐ กับเลข ๑) 

    ระบบความคิด “แยกแยะใหไดเรื่องผลประโยชนทับซอน” 

 

การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสอง (Digital) 
การที่เจาหนาที่ของรัฐมีระบบการคิดที่สามารถแยกออกอยางชัดเจนวา

สิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหน ทำไดสิ่งไหนทำไมไดสิ่งไหน คือประโยชนสวนตนสิ่ง
ไหน คือประโยชนสวนรวมไมนำมาปะปนกัน ไมนำสิ่งของราชการมาใชเพ่ือ
ประโยชนสวนตนไมเบียดบังราชการเห็นแกประโยชนสวนรวมหรือของ
หนวยงานเหนือกวา ประโยชนของสวนตน ไมแสวงหาประโยชนจากตำแหนง 
หนาที่ราชการ ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากการปฏิบัติหนาที่กรณี
เกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม จะตองยึด
ประโยชนสวนรวมเปนหลัก 

 

ตัวเลขฐาน ๒ 
ตัวเลขฐาน ๑๐ 
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ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบติังาน ทีเ่ก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน สำนกังาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)ดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่กอใหเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSOเปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับ
ผลปะโยชนทับซอน การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนเปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะ
เกิดผลกระทบของความเสี่ยงตางๆเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห
และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ดาน
ผลประโยชนทับซอนและความรนุแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งน้ี กำหนดเกณฑในเชิง
คุณภาพเน่ืองจากเปนขอมูลเชิงพรรณนา ไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได 
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชงิคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธบิาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึน้เปนประจำ 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึน้เปนบอยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึน้เปนบางครั้ง 
๒ นอย มีโอกาสเกิดขึน้นอยครั้ง 
๑ นอยมาก มีโอกาสเกิดขึน้ยาก 

 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสบิ (Analog) 
การที่เจาหนาที่ของรัฐยังมีระบบการคิดที่นำประโยชนสวนตนและประโยชน

สวนรวมมาปะปนกัน ไปหมดแยกแยะไมออกวาสิ่งไหนคือประโยชนสวนตน สิ่งไหน
คือประโยชนสวนรวมนำสิ่งของราชการมาใชเพ่ือ ประโยชนสวนตนเบียดบังราชการ
เห็นแกประโยชนสวน ตนเหนือกวาประโยชนของสวนรวมหรือของ หนวยงานจะคอย
แสวงหาประโยชนจากตำแหนงหนาที่ราชการเพ่ือตนเองเครือญาติหรือพวกพอง  
กรณีเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมจะตองยึด
ประโยชนสวนตนเปนหลัก 
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เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) เชิงคุณภาพที่สงผลกระทบดานการดำเนินงาน 
(บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธบิาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
๓ ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทำงานที่ไมเหมาะสม 
๒ นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
๑ นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบติังานนานๆครั้ง 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย

พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสีย่งแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑไว ๔ ระดับ ดังน้ี 

 
ระดับ ระดับความเสีย่ง ชวงคะแนน 

๑ ความเสีย่งระดับสงูมาก (Extreme Risk : E) ๑๕-๒๕ คะแนน 
๒ ความเสีย่งระดับสงู (High Risk : H) ๙-๑๔   คะแนน 
๓ ความเสีย่งระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔-๘     คะแนน 
๔ ความเสีย่งระดับต่ำ (Low Risk : L) ๑-๓     คะแนน 

 
ในการวิเคราะหความสี่ยงจะตองมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk  Profile) ที่ไดจากการพิจารณา

ระดับความสำคัญของความสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระดับความเสีย่ง 
= 

โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact) 
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ซึ่งจัดแบงเปน๔ ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนที่ เปน ๔ สวน (๔ Quadrant) ใช
เกณฑในการจดัแบง ดังน้ี 

 
ระดับความเสีย่ง คะแนนระดับ

ความสี่ยง 
มาตรการกำหนด การแสดงสี

สัญลักษณ 
ต่ำ (Low) ๑-๓     คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขยีว 
ปานกลาง 

(Medium) 
๔-๘     คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการควบคุม

ความเสี่ยง 
สีเหลือง 

เสี่ยงสูง  (High) ๙-๑๔   คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 
เสี่ยงสูงมาก 

(Extreme) 
๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถายโอน

ความเสี่ยง 
สีแดง 

 
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

๑. มาตรการปองกันและปราบปรามการทจุริตกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑  ค.(ปลุกจิตสำนึกป องกัน
ปราบปรามและสรางเครือขาย)  

มุงเนนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพกำหนดใหมกีารบริหารงานที่โปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเปน ๑ ใน ๔ ยุทธศาสตรสำคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย ปลุก
จิตสำนึก สรางจิตสำนึก ปรับฐานความคิดการตอตานการทุจริตที่ตัวบุคคล สรางพลังคุณธรรมขับเคลื่อนพลัง
สังคม ปองกัน สรางระบบคุณธรรม และยกระดับความโปรงใสในการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ เขมแข็ง 
ปราบปราม ปรับปรุงกฎระเบียบที่เอ้ือตอการทุจริตและปดชองโหว กำหนดมาตรการลงโทษผูที่กระทำผิดอยาง
รวดเร็วและเปนธรรมเครือขายสรางกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝาระวัง แจงเบาะแส
และสรางความเขมแข็งของกลไกการตรวจสอบ  

๒. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการ ปองกันการทจุริตและแกไขการกระทำ
ผิดวินัยของเจาหนาที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศมาตรการปองกัน การทจุริตและแกไขการกระทำผิดวินัย
ของเจาหนาที่รัฐในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย กำหนด
มาตรการสำคญัเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแก ไข
ปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐสอดคลองกับผลการวิเคราะหความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงผล การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลาง พบวา  

(๑) การจัดหาพัสดุ มีความเสี่ยงสูงมาก มีคะแนน ๒๕ คะแนน  
(๒) การจัดทำโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา มีความเสี่ยงสูงมาก มคีะแนน  ๒๕  คะแนน 
(๓) การเบิกคาตอบแทน มีความเสี่ยงสูงมาก มีคะแนน ๑๖ คะแนน  
(๔) การใชรถราชการ มีความเสี่ยงสูงมาก มีคะแนน ๑๖ คะแนน 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงยังมีความสอดคลองกับผลการตรวจสอบของสำนักงานผูตรวจการแผนดิน

และรายงาน ผลการกระทำผิดวินัยขาราชการพลเรือนที่ไดจากการรองเรียน กลาวโทษและพบเปนสาเหตุของ
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การกระทำผิดวินัยมากที่สุดของสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขในรอบ ๓ ป คือต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม อีกดวย  
  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการสำคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต 
การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบไดและการแกไขปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐตามประกาศ  

 
มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐ ในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังตอไปน้ี 
๑. มาตรการการใชรถราชการ  
๒.มาตรการการเบิกคาตอบแทน  
๓.มาตรการการจัดทำโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา  
๔.มาตรการการจัดหาพัสดุ 
 

วัตถุประสงคเพื่อ 
๑. สรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด

แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
๒. แสดงความมุงมั่งในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล  
๓. ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชน 

สวนตัวในตำแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางที่ดี ยืน
หยัดทำในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรม โปรงใส  ตรวจสอบได 

๔. สรางความเช่ือมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชน 
 

โดยกำหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้   
๑. มุงเนนการสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตำแหนง

หนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย  
๒. มุงเนนการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จาง เชา แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอ่ืนใดใหสอดคลองกับ

ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยงของรวมถึงดำเนินการตามเกณฑการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

 
แนวทางปฏิบัติ  

๑. เจาหนาที่รัฐตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ   
 (๑.๑) สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แกไขเพ่ิมเติม  

  (๑.๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงาน  
 (๑.๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝก อบรม การจัดงานและการประชุม 

ระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่ แกไขเพ่ิมเติม   
  (๑.๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
  (๑.๕) พระราชกฤษฎีกามติคณะรัฐมนตรี ประกาศขอบังคับ หลักเกณฑ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
 



 
 

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว 

๒. หนวยงานดำเนินการตามเกณฑการควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง  
๓. หากพบวามีการกระทำผิดตองดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอยางเครงครัด 

 

ชองทางการแจงเบาะแสกรณีพบเห็นพฤติกรรมท่ีนำสูการมีผลประโยชนทับซอน 
 
(๑) หนวยงานตนสังกัดของผูกระทำผิด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว  
โทรศัพท ๐ ๕๖705792  โทรสาร ๐ ๕๖705792   
 
(๒) สำนักงานผูตรวจการแผนดิน 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ช้ัน ๕ เลขที่ ๑๒๐ หมูที่ ๓ 
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพทสายดวน ๑๖๗๖ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๓๔๑ 
 
(๓) ศูนยดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
โทรศัพทสายดวน ๑๕๖๗ 
E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
 
(๔) สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ตำบลทาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
หรือ ตู ปณ. ๑๐๐ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ถึง ๔๘๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


