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ความหมายของผลประโยชนทับซอน 
คําวา Conflict of Interests มีการใชคําในภาษาไทยไวหลายคําเชน“ผลประโยชนทับซอน”  

“ผลประโยชนขัดกัน”“ผลประโยชนขัดแยง”หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคําเหลานี้ถือเปนรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบอันเปนการกระทําท่ีขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ 
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชนทับซอนจึงหมายถึงความทับ
ซอน ระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ 
กลาวคือเปนสถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและ 
ความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัวโดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวมมีหลากหลายรูปแบบ 
ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสิน 
มีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้ 

๑. หาประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาท่ีทําใหบริษัท 
ตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เปนตน 

๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบน หรือรับของขวัญ  เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงินจากผู
มาเสียภาษี หรือเปนเจาหนาท่ีจัดซ้ือแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน 

๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือสงผลท่ีเปนคุณแกฝายใด
ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอรของราชการ 
ทํางานสวนตัว เปนตน 

๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซ้ือท่ีดินในบริเวณดังกลาวดักหนาไว
กอน เปนตน 

๖. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานท่ีตนเองทางานอยู เชน เปนนักบัญชีแตรับ
งานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาท่ีใหกับหนวยงาน เปนตน 

๗. ทํางานหลังออกจากตําแหนง คือการไปทางานใหกับผูอ่ืนหลังออกจากท่ีทํางานเดิม โดยใชความรูหรือ
อิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรูในนโยบายและแผนของธนาคาร
ประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอ่ืนๆ หลังจากเกษียณ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมายผลประโยชนทับซอน : สํานักงาน ก.พ.               
สถานการณหรือการกระทําของบุคคล (ไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงาน บริษัท 

ผูบริหาร) มีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของ จนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการ ปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงนั้น การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไม เจตนาหรือบางเรื่องเปนการ
ปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใดพฤติกรรม เหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรม
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ของเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชน สาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติ
หนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเอง หรือพวกพอง  

 
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม (Confects of Interest) 

 ๑ ผลประโยชนสวนตน (Private Interests) เปนผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรับ โดยเห็นวามีคุณคาท่ีจะ
สนองตอบความตองการของตนเองหรือของกลุมท่ีตนเองเก่ียวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามี
พฤติกรรมตางๆ เพ่ือสนองความตองการท้ังหลาย 

๒ ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามท่ีให
ประโยชนสุขแกบุคคลท้ังหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกใน
สังคม 

๓ ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  
เปนสถานการณท่ีบุคคลในฐานะพนักงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ใชตําแหนงหรืออํานาจหนาท่ี  ในการแสวง
ประโยชนแกตนเอง กลุมหรือพวกพอง ซ่ึงเปนการละเมิดทางจริยธรรม และสงผลกระทบหรือความเสียหายตอ
ประโยชนสาธารณะ คําอ่ืนท่ีมีความหมายถึงความขัดแยงกันแหงผลประโยชนสวนตนและสวนรวม ไดแก การมี
ผลประโยชนทับซอน ความขัดกันระหวางผลประโยชนของผูดํารงตําแหนงสาธารณะ และรวมถึงคอรรัปชั่น   
เชิงนโยบาย คอรรัปชั่นสีเทา  

๑. ปจจัยท่ีทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน  
ผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม เปนผลมา

จากการไมสามารถแยกแยะระหวางบทบาทหนาท่ีในเรื่องสวนตัว และเรื่องสวนรวมออกจากกันไดชัดเจนและมี
สาเหตุมาจากพ้ืนฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและมีปจจัยท่ีเอ้ือใหเกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้ 
 

(๑) มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไมสามารถแยกแยะระหวางเรื่องสวนตัวกับ  เรื่อง
สวนรวมออกจากกันไดอยางสิ้นเชิง ดังนี้  

๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตท่ีเห็นวา ขุนนางคาขายไดโดยไมเปนสิ่งท่ีนารังเกียจ  
๒) ตําแหนงหนาท่ีราชการสามารถนํามาซ่ึงผลประโยชนสวนตัว จึงไมมีการแยกแยะระหวางประโยชน

สวนตัวออกจากประโยชนสวนรวม  
 
 
 
๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเปนระบบคิดแบบฐานสิบ (คือไมแยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวนตัวของผูมีอํานาจกับผลประโยชนสวนรวม) จึงพัฒนาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน ไม
ทันกับพ้ืนฐานแนวคิดของระบบกฎหมายสากลท่ีเปนระบบคิดแบบฐานสอง (คือแยกแยะผลประโยชนสวนตัว   
ออกจากผลประโยชนสวนรวมอยางชัดเจน)  

(๒) มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เชน การเอ้ือประโยชนใหผู
เคยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนตําแหนงใหโดยจะไมใชการตอบแทนดวยตัวเงินเปนหลักแตเปนการ
ตอบแทนในลักษณะผลประโยชนอยางอ่ืน เชน การใหผลประโยชนหรือตําแหนงทางการเมือง เปนตน  

(๓) มีพฤติกรรมการใชจายเงินท่ีสุรุยสุราย ทําใหรายรับไมสมดุลกับรายจาย เชน มีภาระการใชจายใน
การรักษาพยาบาล หรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ทําใหมีพฤติกรรมท่ีตองเขาไปเก่ียวของกับการกระทําผิดโดย
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สมัครใจหรือมีพฤติกรรมท่ียักยอกประโยชนสวนรวมเขาเปนประโยชนสวนตัวเกิดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนรวมและประโยชนสวนตัว  

(๔) มีความจําเปนในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปญหากับคานิยม การมีผลประโยชนทับซอน 
ทําใหตนเองตองเขาไปเก่ียวของกับผลประโยชนทับซอน สาเหตุสวนหนึ่งนั้นคือปจจัยทางสังคม ซ่ึงเปนลักษณะ 
“ตัวกูของกู”อันเปนคานิยมของสังคมท่ีเนนเรื่องวัตถุนิยม การอยากมี อยากได การรักษาหนาตาและยกหนาตา   
ทางสังคมทําใหตองมีการแสวงหาทรัพยสินและอํานาจมากข้ึน  

(๕) โครงสรางการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถวงดุล ซ่ึงฝายตรวจสอบ ยังขาดความเขาใจ
และระบบยังไมมีประสิทธิภาพ จึงเอ้ือตอการมีพฤติกรรมท่ีเปนไปในลักษณะการมีผลประโยชนทับซอนมาก
ท่ีสุด   

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

การทุจริตมีหลายระดับในระดับท่ีสูงสุดคือ “คอรรัปชั่น”(Corruption) สวน “ความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม”(Conflict Of Interests) ถือวาเปนความผิดระดับตน เม่ือ
พิจารณาใหดีจะเห็นวา การคอรรัปชั่นอาจไมใชความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม แตความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนตนเหตุพ้ืนฐานของการ
คอรรัปชั่น เพราะเม่ือมีพฤติกรรมของความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
เกิดข้ึนก็จะนําไปสูการคอรรัปชั่นได 
 
 
 
 
 
 
๒. ความสัมพันธระหวาง Conflict Of Interests กับ Corruption 

๑. Conflict of Interests เปนรูปแบบหนึ่งของ Corruption แตระดับหรือขนาดและขอบเขตตางกัน  
๒. Conflict of Interests นําไปสู Corruptionท่ีรุนแรงข้ึน  
๓. Conflict of Interests เก่ียวกับการใชอํานาจท่ีเปนทางการเชื่อมโยงกับกฎหมายระเบียบการ

ปฏิบัติและสวนท่ีไมเปนทางการเปนความสัมพันธระหวางบุคคล ขยายไปถึงเรื่องครอบครัวตองพิจารณา
ความสัมพันธ เชน คูสมรสและคนในเครือญาติ 

ประเภทของผลประโยชนทับซอน 

๑. ประเภทของผลประโยชนทับซอน 

(๑) การใชตําแหนงไปดําเนินการเพ่ือประโยชนทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
(๒) ใชตําแหนงไปชวยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
(๓) การรับผลประโยชนโดยตรง 
(๔) การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตําแหนงหนาท่ีการงาน 

(๕) การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว 
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(๖) การนําขอมูลอันเปนความลับของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว 

(๗) การทํางานอีกแหงหนึ่งท่ีขัดแยงกับแหงเดิม 

(๘) ผลประโยชนทับซอนจากการเปลี่ยนสถานท่ีทํางาน 

(๙) การปดบังความผิด 

 
๒. รูปแบบพฤติกรรมและการกระทําท่ีกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

(๑) การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบายท่ีเกินความ
เหมาะสม ซ่ึงอาจสงผลตอบุคคลในการปฏิบัติงานในหนาท่ี การรับของขวัญมีไดในหลายรูปแบบ เชน การลด
ราคาของท่ีซ้ือให การเลี้ยงอาหารอยางฟุมเฟอยตลอดจนการใหความบันเทิงในรูปแบบตางๆซ่ึงมีผลตอการ
ตัดสินใจของเจาหนาท่ีใหเอนเอียงหรือเปนไปในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชนตอผูใหของขวัญนั้น 

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

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

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

งานใหแกตนเองรวมถึงการใชตําแหนงสถานภาพการทํางานสาธารณะในการเขาไปเปนนายจางของภาคเอกชน
หรือเปนเจาของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใชเวลาและเครื่องมือของรัฐในการทํางานพิเศษภายนอกท่ีไมใช
อํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานดวย 

(๕) การรับรูขอมูลภายใน (Inside Information) คือ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐรูเห็นในขอมูลลับของทาง
ราชการ หรือนําขอมูลไปเปดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบแทนท่ีเปนประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอ่ืนๆ หรือนํา
ขอมูลไปเปดเผยใหแกญาติหรือพวกพองในการแสวงหาผลประโยชนจากขอมูลเหลานั้น 

(๖) การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชชั่วคราวในกิจการท่ีเปนของสวนตนเพ่ือประโยชนสวนตัวของ
เจาหนาท่ีของรัฐและทําใหหนวยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน 

๗) การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนทางการเมือง (Pork Barreling) คือ การ
ใชอิทธิพลทางการเมืองเพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชนตอพ้ืนท่ีท่ีตนรับผิดชอบ 
 
๓. การรับประโยชนตางๆ 

(๑) การรับของขวัญจากบริษัทตางๆ 
(๒) บริษัทสนับสนุนคาเดินทางไปดูงานตางประเทศ 
(๓) หนวยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจท่ีเปนลูกคาของหนวยงาน 
(๔) ไดรับของแถมหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากการจัดชื้อจัดจาง 
(๕) การท่ีคณะกรรมการกูเงินจากสถาบันการเงินในการกํากับดูแล 
(๖) การท่ีคณะกรรมการฝากญาติพ่ีนอง หรือคนท่ีคุนเคยเขาทํางานในรัฐวิสาหกิจท่ีตนกํากับดูแลอยู 
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๔. ประโยชนอันคํานวณเปนเงินได 
(๑) การปลดหนี้หรือการลดหนี้ใหเปลา 
(๒) การใหยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย 
(๓) การเขาคาประกันโดยไมคิดคาธรรมเนียม 
(๔) การใหคานายหนาหรือคาธรรมเนียมการเปนตัวแทน 
(๕) การขาย การใหเชาชื้อทรัพยสินเกินมูลคาท่ีเปนจริงตามท่ีปรากฏเห็นในทองตลาด 
(๖) การใชสถานท่ี ยานพาหนะ หรือทรัพยสิน โดยไมคิดคาเชาหรือคาบริการนอยกวาท่ีคิดกับบุคคล

อ่ืนโดยปกติทางการคา 
(๗) การใหใชบริการโดยไมคิดคาบริการหรือคิดคาใชบริการนอยกวาท่ีคิดกับบุคคลอ่ืนโดยปกติทาง

การคา 
 
 
(๘) การใหสวนลดในสินคาหรือทรัพยสินท่ีจําหนาย โดยการใหสวนลดมากกวาท่ีใหกับบุคคลอ่ืนโดย

ปกติทางการคา 
(๙) การใหเดินทางหรือขนสงบุคคลหรือสิ่งของโดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจายนอยกวาบุคคลอ่ืน

โดยปกติทางการคา 
(๑๐) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอ่ืน ใหโดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจายนอยกวา

ท่ีคิดกับบุคคลอ่ืนโดยปกติทางการคา 
 

หลักการจัดการผลประโยชนทับซอน 
๑. ปกปองประโยชนสาธารณะ 

การปฏิบัติหนาท่ีไมใหผลประโยชนสวนตัวมาแทรกซอน รวมถึงความเห็นและทัศนคติสวนบุคคล มี
ความเปนกลาง ไมมีอคติ ลําเอียง 

๒. สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิด 
เปดโอกาสใหตรวจสอบหรือการเปดเผยผลประโยชนสวนตัวหรือความสัมพันธท่ีอาจมีผลตอการปฏิบัติ

หนาท่ี 
๓. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

การปฏิบัติหนาท่ียึดหลัดคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาท่ีในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน
ทับซอน โดยเฉพาะผูบริหารตองเปนแบบอยาง 

๔. สรางวัฒนธรรมองคกร 
สรางสภาพแวดลอมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอน และสรางวัฒนธรรมแหงความ

ซ่ือสัตย 

 
แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน   

กรอบการทํางานนี้เปนวิธีการกวางๆไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ สามารถนําไป
พัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได ๖ ข้ันตอน สําหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน   

๑. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดข้ึนในองคกร   
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๒. พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา   
๓. ใหการศึกษาแกเจาหนาท่ีและผูบริหารระดับตางๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชน

ทับซอนใหท่ัวถึงในองคกร   
๔. ดําเนินการเปนแบบอยาง   
 
 
๕. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงม่ันในการ

จัดการผลประโยชนทับซอน   
๖. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ 

๑. จุดเส่ียงของผลประโยชนทับซอน 
๑. การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชน 
๒. การทําสัญญาจัดซ้ือจัดจาง 
๓. การตรวจสอบเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณ 
๔. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 
๕. การกระจายงบประมาณ 
๖. การปรับการลงโทษ 

๗.  การใหเงินหรือสิ่งของชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท 

๘.  การรับของขวัญ ของกํานัลจากผูท่ีมาติดตออันเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ี 
 

 

การให – การรับของขวัญและผลประโยชน 
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับของขวัญ

และผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาท่ีภาครัฐในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
เจตนารมณ 

เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐวา
จะตองตัดสินใจและกระทําหนาท่ี โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลักปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล 
หากขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนท่ีทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและ
การกระทําหนาท่ีถือวาเปนการประพฤติมิชอบยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชน กระทบตอความ
ถูกตองชอบธรรมท่ีองคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมท้ังกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและท่ีสําคัญ คือ หลักเกณฑของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐจะรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนมิได เวนแตโดยจรรยาบรรณเทานั้น ซ่ึงก็
หมายถึงตามปกติธรรมเนียมประเพณี เชน วันเกิด วันปใหม และตองอยูในเง่ือนไขวาจะรับของขวัญหรือ 
ประโยชนอ่ืนใดจากญาติพ่ีนองตามฐานนานุรูป แตถาเปนบุคคลอ่ืนไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 
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อะไรคือของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีใชในความหมายนี้ 

 ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ(เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ บริการหรือ
อ่ืนๆท่ีมีมูลคา)ท่ีขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐใหและหรือไดรับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได และ
ผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ 

 ของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงินหรืออาจไมสามารถตีคา ตีราคาได 
 ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินคาบริโภค ความบันเทิงการ

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

 ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีคิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits) หมายถึงสิ่ง
ใดๆ หรือบริการใดๆ ท่ีไมสามารถคิดเปนราคาท่ีจะซ้ือขายได อาทิเชน การใหบริการสวนตัว การปฏิบัติดวย
ความชอบสวนตน  
 
เราจะจัดการอยางไรกับการรับของขวัญและประโยชนอ่ืนใด 

การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ มี ๓ คาถาม ท่ีใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไม 
รับของขวัญและหรือผลประโยชน คือ 

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

เราควรรับหรือไม? 
ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสท่ีเราไมสามารถปฏิเสธไดหรือเปน

การรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม
อยางไรก็ตาม มีหลายโอกาสท่ีไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะรับ 

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

๒. การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมหรือไม หากการรับ
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมแลวผลประโยชนสวนตนท่ีไดรับ
กลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติโดยมิ
ชอบ 

 
 
 

 

 
 “ไมวาของขวัญหรือผลประโยชนนั้น จะมีคาเพียงเล็กนอยก็ไมควรรับ 
เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพัน หรือพันธะกับผูใหและอาจกอใหเกิดความเสื่อม
ศรัทธาตอประชาชน” 
 
 



๘ 

                                                               กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ  

โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ 

 
  
 
การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมเปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบและ
การทุจริตคอรรัปชั่นในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบาย การรับของขวัญและผลประโยชนของตนเองโดย
สวนราชการท่ีอยูในกลุมปฏิบัติหนาท่ีท่ีเสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้อยางเครงครัด
มากกวาหนวยงานอ่ืนๆ 
 หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพนฐานท่ีวา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะตอง
กระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชนของ
สังคมไทยโดยรวม” 
 ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบ 
ผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอ่ืน ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไววางใจท่ีประชาสังคมมีตอภาครัฐและทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม 
 ประการสําคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมภายใตระบอบ
ประชาธิปไตยขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพนท่ีจะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยกระทําและ
แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตอง เท่ียงธรรม
ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับขาราชการ 
 
เราตองรายงานหรือไม? 

การรายงาน การรับของขวัญ และหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้ 
๑. ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ  เชน ประกาศคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมท้ังนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญหรือ
ประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลท่ีกําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกรหรือบุคคลท่ี
จะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ 
 
 
 
 หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการท่ีชวยใหขาราชการและ
เจาหนาท่ีภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ 
ตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ 

๒. บทบาทหนาท่ีของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบขายท่ีออนไหวและตองการ
ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมท่ีเก่ียวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนท้ังจากระดับองคกร 
 
และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจ
ท่ีสุดวาตัวทานและองคกรมีความเท่ียงธรรม และจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวาหนวยงานของทานมิไดกําหนด
นโยบายเก่ียวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ และมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและ
ผลประโยชนทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ 



๙ 

                                                               กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ  
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 หลักการการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองให
องคกรเก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา
๓,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

แนวพิจารณาในทางปฏิบัตดิานปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ของขวัญท้ังหมดท่ีมีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกร
ไมวาจะมีคาราคาเทาใด 

 ของขวัญหรือผลประโยชนท่ีไดรับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาทไมตอง
รายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได 

 ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ เม่ือเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาทตองรายงาน
หนวยงานและลงทะเบียนไว และเจาหนาท่ีมีความจําเปนตองรับ ใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา
สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม หรือใหสงมอบเปนทรัพยสินของ
องคกรเพ่ือใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม  

 ถาในปงบประมาณใดๆ คุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากผูใหคนเดียวกัน
กลุมเดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เม่ือรวมกันท้ังปมีคามากกวา ๓,๐๐๐บาท ตองรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางท่ีไดรับ 
 
 
 
 

 ถาในปงบประมาณใดๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตางกลุม
เพ่ือเปนการขอบคุณในการใหบริการท่ีดี แตเม่ือรวมกันแลวมีคามากกวา๓,๐๐๐บาท ตองรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชนแตละอยางนั้น 

 ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีไดรับเพ่ือเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ(ประชาชน 
องคกรเอกชน) ท่ีไดอยางสมํ่าเสมอ บอยครั้ง อาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือน 
กอใหเกิดอคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบและ
คาดหวังวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนเม่ือมีผูมารับบริการ  
เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม? 

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

ขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้นๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม 
๓. หากราคามากวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหทรัพยสินของสวนราชการ และสวนราชการพิจารณาตัดสิน

วาจะใชประโยชนอยางไร 

 
การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร? 



๑๐ 
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การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น และพรอมฝาฝนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไลออกข้ึนกับความรายแรงของการฝาฝน  

นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉลทุจริต และ
สามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซ่ึงมีผลตอความเปน
ธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริง ผูมีสวนเก่ียวของทุกคนอาจมีสวนรวมใน
การรับโทษทางอาญาดวย 

กรณีฝาฝนหลักเกณฑของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะมีโทษจําคุกไม
เกิน ๓ ป ปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และยังมีความผิดฐานกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาท่ี หรือทุจริตตอหนาท่ีตามประมวลกฎหมายของอาญาดวย 
 

การรับของขวัญและผลประโยชน : กุญแจแหงความเสี่ยง 

การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆ เปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมีอคติ มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ กอใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอ
ภาครัฐและตอขาราชการ 
กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการท่ีสําคัญ คือ 

๑. ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวาความเปน
จริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอ่ืนใหคิดวาของขวัญและหรือ
ผลประโยชนนั้นๆ มีคาต่ํากวาท่ีเปนจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกลาวนับวาเปนการคดโกง
และหลอกลวงซ่ึงเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลท่ีเกิดข้ึนการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ 
อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิดความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชน
ใดๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ทําใหเกิดความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง- 
รับเหมา ฯลฯ ท่ีเปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชนโดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนท่ี
ไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานท่ีกําหนด 

ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซ้ือ อาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวาการรับจาง
ตางๆ ไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ นอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการ
ทํางานขององคกร ขาราชการ  และหรือเจาหนาท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ“การรับรางวัล”จากการ
ปฏิบัติหนาท่ี และละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยความรับผิดชอบซ่ึงจัดไดวาเปนการรับสินบน 

 
การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโนมท่ีเปนไปไดมากท่ีเราจะรับของขวัญและ 

ผลประโยชนโดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ถือไดวา 
เปนความผิด แตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเอง ดังนี้ 

 
 
 
 
 

“ฉันรูวาไมควรรับขอดังกลาว แตดวย
มารยาทจึงไมกลาปฏิเสธนํ้าใจ หรือหากไม
รับจะเปนกาทําลายสัมพันธภาพระหวางผู
ใหกับองคกรหรือกับตนเอง” 

“ดูสิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน 
ดังน้ัน มันเปนการยุตธรรมท่ีเราจะไดรางวัล
ผลประโยชนพิเศษบาง” 
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ฝาฝน มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๐๓ 

๑. โทษจําคุกไมเกิน ๓ ป ปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ท้ังจําท้ังปรับ 
๒. ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี 

 

“ฉันไมเห็นมีกฎระเบียบ
ใ ด ๆ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ใ ห
ของขวัญ ดั้งน้ัน ฉันก็ไมได
ฝาฝนกฎเกณฑใดๆ” 

“คนอ่ืนๆทําเชนน้ี ทําไม

ฉันจะทําบางไมได” 

“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใชและ
ฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคา
ชนิดน้ี แมวาฉันจําใหคําแนะนําก็ตาม” 

“เพราะ ฉัน เปนคน พิ เศษจริ งๆ  ดั ง น้ั น 
ผู บั ง คับบัญชาจึ งชม ฉัน และ เปน เรื่ อ ง
ธรรมดาท่ีฉันมักเปนคนแรกเสมอท่ีไดรับ
โอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา” 

 
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 หรือท้ังจําท้ังปรับ และเปนความรับผิด
ตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามประมวลกฎหมายอาญา 
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โมเดลสําหรับการตัดสินใจ 
 

ประเด็น การตัดสินใจ 
เจตนารมณ : อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน 
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรท่ีเก่ียวกับการใหของขวัญและหรือผลประโยชน 
ความเปดเผย : มีการเปดเผยตอสาธารณชนเพียงใด 
คุณคา : ของขวัญและหรือผลประโยชนมีคาราคาเทาใด 
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมท่ีเก่ียวกับการรับของขวัญหรือไมและมีอะไรบาง 
อัตลักษณ : ผูใหมีอัตลักษณเพ่ืออะไร 
เวลาและโอกาส เวลาและโอกาสในการใหคืออะไร 

 
 
แนวทางปองกันและแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน  

๑. ความขัดแยงระหวางบทบาท (Conflict of roles) หมายความวา บุคคลดํารงตําแหนงท่ีมีบทบาท
สองบทบาทขัดแยงกัน เชน นายสมชายเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยท่ีบุตรสาวของสมชาย
เปนผูสมัครสอบคนหนึ่งดวย ซ่ึงในกรณีนี้ ถือวาเกิด“การดํารงตําแหนงอันหม่ินเหมตอการเกิดปญหา
ผลประโยชนทับซอน”แตในกรณีนี้ถือวายังมิไดนําไปสูการกระทําความผิดแตประการใด (เชน การสอบคัดเลือก
บุคคลยังมิไดเกิดข้ึนจริง หรือมีการสอบเกิดข้ึนแลวแตนายสมชายสามารถวางตัวเปนกลาง มิไดชวยเหลือ 
บุตรสาวของตนแตประการใด เปนตน)กระนั้นก็ตามการดํารงตําแหนงอันหม่ินเหมตอการเกิดปญหา
ผลประโยชนทับซอนดังกลาว ถือเปนสถานการณลอแหลมท่ีอาจจูงใจ/ชักนําใหเกิดการกระทําเกิดผลประโยชน
ทับซอนจะตองถอนตัวออกอยางสมบูรณจากการเปนผูมีสวนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเวนจาก
การใหคําปรึกษาและงดออกเสียง (Recusal) เชน ในกรณีท่ีสมชายเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเขา
ทํางาน โดยมีบุตรสาวของตนสมัครเขารวมสอบคัดเลือกดวยนั้น ซ่ึงในสถานการณเชนนี้ สมชายจะตองลาออก
จากการเปนกรรมการสอบคัดเลือกเพ่ือเปนการถอนตัวออกจากการเก่ียวของกับสถานการณอันหม่ินเหมตอ
ผลประโยชนทับซอนอยางสูงเคลื่อนยายผลประโยชนสวนตัวท่ีทับซอนอยูใหออกไป(Removal) เพ่ือใหตนเอง
สามารถปฏิบัติภารกิจไดโดยปราศจากอคติ วิธีการดังกลาวนี้เปนการปดชองทางมิใหเอ้ืออํานวยตอการเกิด
ปญหาผลประโยชนทับซอนจึงเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับผลประโยชนทับซอน เชน จากกรณี
ตัวอยางในขอสอง สมชายสามารถแกปญหาผลประโยชนทับซอนไดโดยการขอรองใหบุตรสาวของตนถอนตัว 
ออกจากการสอบเพ่ือใหสมชายสามารถปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการสอบคัดเลือก  

 
 
 

๒. มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ  
(๑) มาตรการคัดสรรคนดีเขาสูตําแหนงทางการเมือง  



๑๓ 

                                                               กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ  

โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ 

(๒) การกําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตําแหนง  
(๓) การเพ่ิมระบบและองคการตรวจสอบการใชอํานาจ  
(๔) การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 

๓. การกําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตําแหนง  
(๑) การมีประมวลจริยธรรมและการหามผลประโยชนทับซอน  
(๒) การแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน  
(๓) การใชหลักโปรงใสในการใชอํานาจ  
 

๔. แนวทางการปฏิบัติตนของเจาหนาท่ีของรัฐ  
(๑) หลักนิติธรรม ไดแกการตรากฎหมาย กฎขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรมเปนท่ียอมรับของ

สังคม และสังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎขอบังคับเหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครอง
ภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล  

(๒) หลักคุณธรรม ไดแก การสงเสริมคนดีคนเกงใหเขามาบริหารกิจการบานเมือง สังคม และ
ประเทศชาติ การยึดม่ันในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาท่ีรัฐยึดถือหลักนี้ ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปน
ตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพ่ือใหคนใจมีความซ่ือสัตย 
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ  

(๓) หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการ
ทํางานของทุกองคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา
ดวยภาษาท่ีเขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความ
ถูกตองชัดเจนได  

(๔) หลักการมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ        
การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ  

(๕) หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม 
การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจน การเคารพในความคิดเห็น
ท่ีแตกตางและความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน  

(๖) หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สวนรวมโดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคา กลาวคือ ดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
พรอมท้ังสรางสรรคสินคาและบริการท่ี มีคุณภาพสามารถแขงขันไดดี ในเวทีโลกและรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ  

หากท้ังภาคราชการประจําการเมือง ภาคเอกชนและประชาชนรวมมือรวมใจกันมุงม่ันใหงานราชการ
ดําเนินไปดวยจิตสํานึก ทัศนคติ พฤติกรรมท่ีเต็มเปยมดวยคุณธรรมและจริยธรรม พรอมท้ังใชหลักการโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจง
ความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 
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กฎหมายที่เกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
มาตรา ๑๐๐ หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้  
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ผูนั้นปฏิบัติ

หนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 
(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ี

เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดําเนินคดี  

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน
ในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทาน หรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว  

(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของ
เอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด
อยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด
หรือแยงตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น  

เจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสอง โดยใหถือวาการ
ดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐตามคูมือการปองกันผลประโยชน
ทับซอน  

 
 
 
มาตรา ๑๐๓ หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก

ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของผูซ่ึงพนจากการเปน
เจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม  

 
มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือ

ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ดวย  

 
บทกําหนดโทษ  



๑๕ 

                                                               กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ  

โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ 

มาตรา ๑๒๒ เจาหนาท่ีของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ตอง
ระวางโทษ จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาท่ีของรัฐผูใดพิสูจนไดวา ตนมิไดรูเห็นยินยอม
ดวยในการท่ีคูสมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด 

๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง กําหนดตําแหนง
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔  

หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้  
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติ

หนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี  
(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน ของรัฐท่ี

เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดําเนินคดี 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวน
ทองถ่ิน อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน
ในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว  

 
 
(๔) เขาไปมีสวนไดสวนเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจางในธุรกิจของ

เอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด
อยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจเอกชนนั้นอาจะขัด 
 
หรือแยงตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 

ท้ังใหนําบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐ โดยใหถือวาการดําเนินกิจการ
ของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ  

และความในมาตรา ๑๐๑ ยังใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซ่ึง
พนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของ
จํานวนหุนท้ังหมดท่ีจําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงมิใชบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตาม
มาตรา ๑๐๐ (๒) ท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ท้ังนี้ เจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการดังกลาวใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 
๓. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ การรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  
ขอ ๓ ในประกาศนี้  



๑๖ 

                                                               กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานภาครัฐ  

โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ 

“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสินหรือประโยชน
อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  

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

“ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวา สิ่งท่ีมีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  

ขอ ๔ หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ 

ขอ ๕ เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได ดังตอไปนี้  
(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป  
(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละ

บุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท  
(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป  
ขอ ๖ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซ่ึงผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว หรือมี

หรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองรับไวเพ่ือ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียด 
 
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสิน หรือประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชา
เห็นวาไมมีเหตุท่ีจะอนุญาตใหเจาหนาท่ีผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวน
บุคคล ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที  

ขอ ๗ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคา หรือมีมูลคามากกวา
ท่ีกําหนดไวในขอ ๕ ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี 
มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบันหรือองคกรท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันทีท่ีสามารถกระทําได 
เพ่ือใหวินิจฉัยวา มีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรับทรัพยสิน
หรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม 

ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานหรือสถาบัน หรือองคกรท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือ
ประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณีท่ีไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือ
ประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงาน ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว  

เม่ือไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนดังกลาวเลย  

ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนง ผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปน
หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือ
เปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสิน
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หรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอน สวนผูท่ีดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการใน
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงท่ีไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจถอดถอนใหแจงตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้เพ่ือดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนง สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถ่ินใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนนั้นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถ่ินท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น
เปนสมาชิก แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

ขอ ๘ หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีรัฐตามประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับ
แกผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย  

 
๔. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

(๑.) สวนคําปรารภ ไดกลาวถึงคานิยมหลักชองมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และเจาหนาท่ีของรัฐ ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ๙ ขอ ดังนี้ 

๑) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริตและรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน 
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 
(๒.) หมวด ๒ ขอ ๕ ใหขาราชการตองแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ีและยึดถือ

ประโยชนสวนรวมของประเทศเหนือกวาประโยชนสวนตนโดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 
๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีตนมีตอบุคคลอ่ืนมาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือโทษตอ

บุคคลอ่ืน 
๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทางราชการไปเปน

ประโยชนสวนตัวของตนหรือผูอ่ืน 
๓)  ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว กอใหเกิดความเคลือบแคลง 

หรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี 
๔) ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรง หรือหนาท่ีอ่ืน ตองยึดหลักถือประโยชนของ

ทางราชการ 
(๓.) หมวด ๒ ขอ ๖ ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนง

หนาท่ี และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและสวนรวม (ขอ ๖) 
๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหบุคคลอ่ืนเรียกรับ หรือยอมรับ ซ่ึงของขวัญแทนตน หรือ

ญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ี ไมวาจะเก่ียวของหรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติ
หนาท่ีหรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลท่ัวไป 
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๒) ไมใชตําแหนง หรือกระทําการท่ีเปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ 
๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการกระทํานิติกรรมหรือสัญญาซ่ึงตนเองหรือ

บุคคลอ่ืนจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
 
 
 
  ๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๖) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ 

 

ทิศทางการปองกันการทุจริตของประเทศไทย 
 การทจุรติในสังคมไทยระหวางชวงกวาทศวรรษสงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปน

อุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทจุริตจากเดิมจากท่ีเปนการทุจริตทางตรง ไม
ซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซ้ือจัดจาง ในปจจุบันไดรับปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตท่ีซับซอนมากข้ึน 
ตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทจุรติขามแดนขามชาติ ซ่ึงเชื่อมโยงสูอาชญากรรมอ่ืนๆมากมายและ
สงผลกระทบทางลบในวงกวาง  

ประเทศไทยมีความพยายามแกไขปญหาการทุจริต โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรวมกันสรางเครื่องมือ
กลไก และกําหนดเปาหมายสําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแตชวงป
พ.ศ.๒๕๕๑ จนถึงปจจุบัน การดําเนินงานไดสรางความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทจุรติตามบทบาทของ แตละหนวยงานจึงมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีตองปรับฐานความคิดและ
สรางความตระหนักรูใหทุกภาคสวนของสังคมสําหรับประเทศไทยไดกําหนดทิศทางการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตซ่ึงมีความสอดคลองกับสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและรุนแรงรวมถึง
การสรางความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริตของคนในสังคมและกระทรวง
สาธารณสุขโดยเฉพาะการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมในการเปนตัวแบบท่ีดี  

ดังนั้นสาระสําคัญท่ีมีความเชื่อมโยงสําหรับทิศทางการปองกันและปราบปรามการทจุรติท่ีกระทรวง 
สาธารณสุขนํามาใชมีดังนี้ 

๑. รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....  
๒. วาระการปฏิรูปท่ี ๑ การปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแหงชาติ 
๓. ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
๕. โมเดลประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (Thailand ๔.๐)  
๖. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะท่ี ๓                

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

ปราบปรามและสรางเครือขาย) 
๘. ยุทธศาสตรระยะ  ๒๐ ป (ดานสาธารณสุข) 
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แก “ทุจริต” ตองคิดแยกแยะ 
 
ทําไม? จึงใช ระบบเลขฐานสิบ (Analog) และ ระบบเลขฐานสอง (Digital) มาใชแยกแยะการ แก “ทุจริต” 

ระบบเลข“ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง  ระบบเลขท่ีมีตัวเลข ๑๐ ตัว คือ ๐, ๑, 
๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙ เปนระบบคิดเลขท่ีเราใชในชีวิตประจําวันกันมาตั้งแตจําความกันได ไมวาจะเปนการใชบอก
ปริมาณหรือบอกขนาด ชวยใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันในการสื่อความหมายสอดคลองกับระบบ “Analog”           
ท่ีใชคาตอเนื่องหรือสัญญาณซ่ึงเปนคาตอเนื่อง หรือแทนความหมายของขอมูลโดยการใชฟงกชั่นท่ีตอเนื่อง 
หรือ Continuous  

ระบบคิด“ฐานสิบ”หรือ Analog Thinking เปนระบบการ คิดวิเคราะหขอมูลท่ีมีตัวเลขหลายตัวและ
อาจหมายถึงโอกาสท่ีจะเลือกไดหลายทางเกิดความคิดท่ีหลากหลายซับซอน หากนํามาเปรียบเทียบกับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐจะทําใหเจาท่ีของรัฐตองคิดแยกเยอะตองใชดุลยพินิจเยอะอาจจะนําประโยชน
สวนตน และประโยชนสวนรวมมาปะปนกันได แยกประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมออกจากกันไมได 

ระบบเลข“ฐานสอง”(binary number system) หมายถึง ระบบเลขท่ีมีสัญลักษณเพียงสองตัว              
คือ ๐(ศูนย) กับ ๑(หนึ่ง) สอดคลองกับการทํางานระบบ Digital ท่ีมีลักษณะการทํางานภายในเพียง               
๒ จังหวะ คือ ๐ กับ ๑ หรือ ON กับ OFF ตัดเด็ดขาด หรือ Discrete  

ระบบคิด “ฐานสอง” หรือ Digital Thinking เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูลท่ีสามารถเลือกไดเพียง 
๒ ทางเทานั้นคือ ๐ (ศูนย) กับ ๑ (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสท่ีจะเลือกไดเพียง ๒ ทางเชน ใช กับ ไมใช 
เท็จ กับจริง ทําได กับ ทําไมได ประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม เปนตน จึงเหมาะกับการนํามา
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองสามารถแยกตําแหนงหนาท่ีกับเรื่องสวนตัวออกจาก
กันไดอยางเด็ดขาดและไมกระทําการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบคิด“ฐานสิบ Analog” เปนระบบการวิเคราะหขอมูลท่ีมี
ตัวเลขหลายตัวและอาจหมายถึงโอกาสท่ีจะเลือกไดหลายทางเกิดความคิดท่ีหลากหลายซับซอน หากนํามา
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ จะทําใหเจาหนาท่ีของรัฐตองคิดเยอะตองใชดุลยพินิจเยอะ
อาจจะนําประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมมาปะปนกันได แยกประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม
ออกจากกันไมไดระบบคิด“ฐานสองDigital” เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูลท่ี สามารถเลือกไดเพียง ๒ ทาง

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

“ฐานสอง Digital” จะเห็นไดวา ……. 
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เทานั้นคือ ๐ (ศูนย) กับ ๑ (หนึ่ง)และ อาจหมายถึงโอกาสท่ีจะเลือกไดเพียง ๒ ทาง เชน ใช กับ ไมใช,เท็จ กับ
จริง ,ทําได กับ ทําไมได,ประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม เปนตน จึงเหมาะกับการนํามาเปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองสามารถแยกเรื่องตําแหนง หนาท่ีกับเรื่องสวนตัวออกจากกันไดอยาง
เด็ดขาดและไมกระทําการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คิดแบบ ระบบเลขฐาน ๑๐ 

(เลข ๐ ถึง เลข ๙ 

ไมสามารถแยกประโยชน 
สวนตนออกจากประโยชน 

 

สังคมโลกยุค Analog สงัคมโลกสมยัใหมย่คุ Digital 

แยกประโยชนสวนตนออกจาก
ประโยชนสวนรวม 

คิดแบบระบบเลข ฐาน๒ 

(เลข ๐ กับเลข ๑) 

    ระบบความคิด “แยกแยะใหไดเรื่องผลประโยชนทับซอน” 

 

การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสอง (Digital) 
การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีระบบการคิดท่ีสามารถแยกออกอยางชัดเจนวา

สิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหน ทําไดสิ่งไหนทําไมไดสิ่งไหน คือประโยชนสวนตนสิ่ง
ไหน คือประโยชนสวนรวมไมนํามาปะปนกัน ไมนําสิ่งของราชการมาใชเพ่ือ
ประโยชนสวนตนไมเบียดบังราชการเห็นแกประโยชนสวนรวมหรือของ
หนวยงานเหนือกวา ประโยชนของสวนตน ไมแสวงหาประโยชนจากตําแหนง 
หนาท่ีราชการ ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากการปฏิบัติหนาท่ีกรณีเกิด
การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม จะตองยึดประโยชน
สวนรวมเปนหลัก 

 

ตัวเลขฐาน ๒ 
ตัวเลขฐาน ๑๐ 
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ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ 
 

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ กระทรวงสาธารณสุข 
ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีกอใหเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO
เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลปะโยชนทับซอน การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับ
ซอนเปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงตางๆเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและดําเนินการวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใช
ในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอนและความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความ
เสี่ยง ท้ังนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณนา ไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจํานวน
เงินท่ีชัดเจนได 
 
เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 

การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสิบ (Analog) 
การท่ีเจาหนา ท่ีของรัฐยังมีระบบการคิดท่ีนําประโยชนสวนตนและ

ประโยชนสวนรวมมาปะปนกัน ไปหมดแยกแยะไมออกวาสิ่งไหนคือประโยชนสวน
ตน สิ่งไหนคือประโยชนสวนรวมนําสิ่งของราชการมาใชเพ่ือ ประโยชนสวนตนเบียด
บังราชการเห็นแกประโยชนสวน ตนเหนือกวาประโยชนของสวนรวมหรือของ 
หนวยงานจะคอยแสวงหาประโยชนจากตําแหนงหนาท่ีราชการเพ่ือตนเองเครือญาติ
หรือพวกพอง  กรณีเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม
จะตองยึดประโยชนสวนตนเปนหลัก 
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๔ สูง มีโอกาสเกิดข้ึนเปนบอยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนเปนบางครั้ง 
๒ นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
๑ นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ( Impact) เชิงคุณภาพท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงาน 
(บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
๓ ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีไมเหมาะสม 
๒ นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
๑ นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏบัิติงานนานๆครั้ง 

 
 
 
 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย

พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว ๔ ระดับ ดังนี้ 

 
ระดับ ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 

๑ ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕-๒๕ คะแนน 
๒ ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) ๙-๑๔   คะแนน 
๓ ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔-๘     คะแนน 
๔ ความเส่ียงระดับต่ํา (Low Risk : L) ๑-๓     คะแนน 

 
ในการวิเคราะหความสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk  Profile) ท่ีไดจากการพิจารณา

ระดับความสําคัญของความสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 
 
 

 
 
 
 

ระดับความเส่ียง 
= 

โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact) 
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ซ่ึงจัดแบงเปน๔ ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ี เปน ๔ สวน (๔ Quadrant) ใช
เกณฑในการจัดแบง ดังนี้ 
ระดับความเส่ียง คะแนนระดับ

ความส่ียง 
มาตรการกําหนด การแสดงสี

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

(Medium) 
๔-๘     คะแนน ยอมรับความเส่ียง แตมีมาตรการควบคุม

ความเส่ียง 
สีเหลือง 

เส่ียงสูง  (High) ๙-๑๔   คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีสม 
เส่ียงสูงมาก 

(Extreme) 
๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซํ้า หรือถาย

โอนความเส่ียง 
สีแดง 

 
 
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ กระทรวงสาธารณสุข 

๑. มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑  ค. (ปลุกจิตสํ านึกปอง กัน
ปราบปรามและสรางเครือขาย)  

มุงเนนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพกําหนดใหมีการบริหารงานท่ีโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงเปน ๑ ใน ๔ ยุทธศาสตรสําคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย ปลุก
จิตสํานึก สรางจิตสํานึก ปรับฐานความคิดการตอตานการทุจริตท่ีตัวบุคคล สรางพลังคุณธรรมขับเคลื่อนพลัง
สังคม ปองกัน สรางระบบคุณธรรม และยกระดับความโปรงใสในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ เขมแข็ง 
ปราบปราม ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเอ้ือตอการทุจริตและปดชองโหว กําหนดมาตรการลงโทษผูท่ีกระทําผิดอยาง
รวดเร็วและเปนธรรมเครือขายสรางกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝาระวัง แจงเบาะแส
และสรางความเขมแข็งของกลไกการตรวจสอบ  

๒. ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการ ปองกันการทุจริตและแกไขการกระทํา
ผิดวินัยของเจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ประกาศมาตรการปองกัน การทุจริตและแกไขการกระทําผิด
วินัยของเจาหนาท่ีรัฐในสังกัดสํานักงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ โดย กําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใสตรวจสอบ
ได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐสอดคลองกับผลการวิเคราะหความเสี่ยงกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลาง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉพาะอยางยิ่งผล การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับ
ซอนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ พบวา  

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

  
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงยังมีความสอดคลองกับผลการตรวจสอบของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน

และรายงาน ผลการกระทําผิดวินัยขาราชการพลเรือนท่ีไดจากการรองเรียน กลาวโทษและพบเปนสาเหตุของ
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การกระทําผิดวินัยมากท่ีสุดของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณในรอบ ๓ ป คือตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกดวย 

 
 
 
 
 
  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ กําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต 

การบริหารงานท่ีโปรงใส  ตรวจสอบไดและการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัย    ของเจาหนาท่ีรัฐตามประกาศ  
มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังตอไปนี้ 

๑. มาตรการการใชรถราชการ  
๒.มาตรการการเบิกคาตอบแทน  
๓.มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา  
๔.มาตรการการจัดหาพัสดุ 

มีวัตถุประสงคเพ่ือ  
๑. สรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด

แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
๒. แสดงความมุงม่ังในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล  
๓. ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชน 

สวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางท่ีดี ยืน
หยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรม โปรงใส  ตรวจสอบได 

๔. สรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชน 
 

โดยกําหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้   
๑. มุงเนนการสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนง

หนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย  
๒. มุงเนนการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซ้ือ จาง เชา แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอ่ืนใดใหสอดคลองกับ

ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียงของรวมถึงดําเนินการตามเกณฑการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
 
แนวทางปฏิบัต ิ  

๑. เจาหนาท่ีรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ   
 (๑.๑) สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

  (๑.๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงาน  
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 (๑.๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝก อบรม การจัดงานและการประชุม 
ระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ี แกไขเพ่ิมเติม  

 
  
  (๑.๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  (๑.๕) พระราชกฤษฎีกามติคณะรัฐมนตรี ประกาศขอบังคับ หลักเกณฑ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
๒. หนวยงานดําเนินการตามเกณฑการควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง  
๓. หากพบวามีการกระทําผิดตองดําเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอยางเครงครัด 

ชองทางการแจงเบาะแสกรณีพบเห็นพฤติกรรมที่นําสูการมีผลประโยชนทับซอน 
(๑) หนวยงานตนสังกัดของผูกระทําผิด 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ  ๖๗๐๐๐ 
  
 
(๒) ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
โทรศัพทสายดวน ๑๕๖๗ 
E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
 
(๓) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 
เลขท่ี ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ตําบลทาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
หรือ ตู ปณ. ๑๐๐ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ถึง ๔๘๔๙ 
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บทสรุป 
ความเชื่อถือไววางใจ และจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เม่ือทานเปนขาราชการและ

หรือเจาหนาท่ีภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาท่ีและตัดสินใจโดยปราศจาก
อคติทานถูกคาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ  

แมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซ่ึงถือวาเปนของท่ีระลึกในโอกาสท่ี
เหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับของขวัญหรือ
ผลประโยชนท่ีไมเหมาะสม จะนําไปสูความเสี่ยงตอการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของทาน รวมท้ังองคกรของ
ทานเอง 

 
 
 
 
 
 

รวบรวมและจัดทาํโดย นายนาวี นุชชม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ 


