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คำนำ 

  ประเทศไทยไดพยายามแกปญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอยางตอเนื่อง รวมท้ังการบูร

ณาการทุกภาคสวนใหเก็นถึงภัยรายท่ีสงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาล อีกท้ังยังเปนอุปสรรคตอการพัฒนา

ประเทศท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในทุกมิติ รัฐบาลภายใตการนำของพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา 

มีการผลักดันใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ ไดกำหนดทิศทางแนวทางการปฏิบัติ

มาตรการและปราบปราม เพ่ือแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการตอตานการทุจริตของ

หนวยงานภาครัฐในอนาคต แนวทางในการแกปญหาทุจริตอยางยั่งยืนตองเริ่มตนแกไขท่ีตัวบุคคล โดย

ปรับเปลี่ยนระบบการคิดของคนในสังคมใหสามารถแยกแยะไดวา “เรื่องใดเปนประโยชนสวนตน และเรื่องใด

เปนประโยชนสวนรวม”  

  ดวยเหตุดังกลาว กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวังโปง  จึงจัดทำคูมือการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน ประจำปงบประมาณ 2565 และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนใหแกบุคลากร

สาธารณสุขในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปดวยความซ่ือสัตย สุจริต รวมสรางวัฒนธรรม สุจริต สราง

สังคมท่ีไมทนตอการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขตอไป 
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ความหมายของผลประโยชนทับซอน 
คำวา Conflict of Interests มีการใชคำในภาษาไทยไว หลายคำเชน“ผลประโยชนทับซอน”  

“ผลประโยชนขัดกัน”“ผลประโยชนขัดแยง”หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคำเหลานี้ถือเปนรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบอันเปนการกระทำที่ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ 
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซอนจึงหมายถึงความทับ
ซอน ระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ 
กลาวคือเปนสถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และไดใชอิทธิพลตามอำนาจหนาที่และ 
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 เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตำแหนงหนาที่เพ่ือสงผลที่เปนคุณแกฝายใด
ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอรของราชการ 
ทำงานสวนตัว เปนตน 

๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกลาวดักหนาไว
กอน เปนตน 

๖. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททำธุรกิจซอนกับหนวยงานท่ีตนเองทางานอยู เชน เปนนักบัญชีแตรับ
งานสวนตัวจนไมมีเวลาทำงานบัญชีในหนาท่ีใหกับหนวยงาน เปนตน 

๗. ทำงานหลังออกจากตำแหนง คือการไปทางานใหกับผูอ่ืนหลังออกจากที่ทำงานเดิม โดยใชความรูหรือ
อิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรูในนโยบายและแผนของธนาคาร
ประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอ่ืนๆ หลังจากเกษียณ เปนตน 
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ความหมายผลประโยชนทับซอน : สำนักงาน ก.พ.               
สถานการณหรือการกระทำของบุคคล (ไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงาน บริษัท ผูบริหาร) 

มีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ จนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการ ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงนั้น 
การกระทำดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไม เจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอ
กันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ ่งผิดแตอยางใดพฤติกรรม เหลานี ้เปนการกระทำความผิดทางจริยธรรมของ
เจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีตองคำนึงถึงผลประโยชน สาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ี
โดยคำนึงถึงประโยชนของตนเอง หรือพวกพอง  

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

สนองตอบความตองการของตนเองหรือของกลุมที ่ตนเองเกี่ยวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามี
พฤติกรรมตางๆ เพ่ือสนองความตองการท้ังหลาย 

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

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

๑. ปจจัยท่ีทำใหเกิดผลประโยชนทับซอน  
ผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม เปนผลมา

จากการไมสามารถแยกแยะระหวางบทบาทหนาท่ีในเรื่องสวนตัว และเรื่องสวนรวมออกจากกันไดชัดเจนและมี
สาเหตุมาจากพ้ืนฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและมีปจจัยท่ีเอ้ือใหเกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี ้
 

(๑) มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไมสามารถแยกแยะระหวางเรื ่องสวนตัวกับ  เรื ่อง
สวนรวมออกจากกันไดอยางสิ้นเชิง ดังนี้  

๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตท่ีเห็นวา ขุนนางคาขายไดโดยไมเปนสิ่งท่ีนารังเกียจ  
๒) ตำแหนงหนาท่ีราชการสามารถนำมาซ่ึงผลประโยชนสวนตัว จึงไมมีการแยกแยะระหวางประโยชน

สวนตัวออกจากประโยชนสวนรวม  
๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเปนระบบคิดแบบฐานสิบ (คือไมแยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวนตัวของผูมีอำนาจกับผลประโยชนสวนรวม) จึงพัฒนาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน ไม
ทันกับพื้นฐานแนวคิดของระบบกฎหมายสากลที่เปนระบบคิดแบบฐานสอง (คือแยกแยะผลประโยชนสวนตัว   
ออกจากผลประโยชนสวนรวมอยางชัดเจน)  

(๒) มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เชน การเอื้อประโยชนใหผู
เคยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนตำแหนงใหโดยจะไมใชการตอบแทนดวยตัวเงินเปนหลักแตเปนการ
ตอบแทนในลักษณะผลประโยชนอยางอ่ืน เชน การใหผลประโยชนหรือตำแหนงทางการเมือง เปนตน  
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(๓) มีพฤติกรรมการใชจายเงินที่สุรุยสุราย ทำใหรายรับไมสมดุลกับรายจาย เชน มีภาระการใชจายใน
การรักษาพยาบาล หรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ทำใหมีพฤติกรรมที่ตองเขาไปเก่ียวของกับการกระทำผิดโดย
สมัครใจหรือมีพฤติกรรมที ่ยักยอกประโยชนสวนรวมเขาเปนประโยชนสวนตัวเกิดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนรวมและประโยชนสวนตวั  

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

(๕) โครงสรางการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถวงดุล ซึ่งฝายตรวจสอบ ยังขาดความเขาใจ
และระบบยังไมมีประสิทธิภาพ จึงเอื้อตอการมีพฤติกรรมที่เปนไปในลักษณะการมีผลประโยชนทับซอนมาก
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 เพราะเมื่อมีพฤติกรรมของความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
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 เก่ียวกับการใชอำนาจที่เปนทางการเชื ่อมโยงกับกฎหมายระเบียบการ

ปฏิบัติและสวนที่ไมเปนทางการเปนความสัมพันธระหวางบุคคล ขยายไปถึงเรื ่องครอบครัวตองพิจารณา
ความสัมพันธ เชน คูสมรสและคนในเครือญาติ 

ประเภทของผลประโยชนทับซอน 

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

(๕) การนำทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว 

(๖) การนำขอมูลอันเปนความลับของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว 

(๗) การทำงานอีกแหงหนึ่งท่ีขัดแยงกับแหงเดิม 

(๘) ผลประโยชนทับซอนจากการเปลี่ยนสถานท่ีทำงาน 

(๙) การปดบังความผิด 
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๒. รูปแบบพฤติกรรมและการกระทำท่ีกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน 
(๑) การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกินความ

เหมาะสม ซึ่งอาจสงผลตอบุคคลในการปฏิบัติงานในหนาที่ การรับของขวัญมีไดในหลายรูปแบบ เชน การลด
ราคาของที่ซ้ือให การเลี้ยงอาหารอยางฟุมเฟอยตลอดจนการใหความบันเทิงในรูปแบบตางๆซึ่งมีผลตอการ
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 นอกจากนี้ยังรวมถึงการใชเวลาและเครื่องมือของรัฐในการทำงานพิเศษภายนอกที่ไมใช
อำนาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานดวย 

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

(๖) การนำทรัพยสินของหนวยงานไปใชชั่วคราวในกิจการที่เปนของสวนตนเพื่อประโยชนสวนตัวของ
เจาหนาท่ีของรัฐและทำใหหนวยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน 

๗) การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนทางการเมือง (Pork Barreling) คือ การ
ใชอิทธิพลทางการเมืองเพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชนตอพ้ืนท่ีท่ีตนรับผิดชอบ 

๓. การรับประโยชนตางๆ 
(๑) การรับของขวัญจากบริษัทตางๆ 
(๒) บริษัทสนับสนุนคาเดินทางไปดูงานตางประเทศ 
(๓) หนวยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจท่ีเปนลูกคาของหนวยงาน 
(๔) ไดรับของแถมหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากการจัดชื้อจัดจาง 
(๕) การท่ีคณะกรรมการกูเงินจากสถาบันการเงินในการกำกับดูแล 
(๖) การท่ีคณะกรรมการฝากญาติพ่ีนอง หรือคนท่ีคุนเคยเขาทำงานในรัฐวิสาหกิจท่ีตนกำกับดูแลอยู 

๔. ประโยชนอันคำนวณเปนเงินได 
(๑) การปลดหนี้หรือการลดหนี้ใหเปลา 
(๒) การใหยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย 
(๓) การเขาคาประกันโดยไมคิดคาธรรมเนียม 
(๔) การใหคานายหนาหรือคาธรรมเนียมการเปนตัวแทน 
(๕) การขาย การใหเชาชื้อทรัพยสินเกินมูลคาท่ีเปนจริงตามท่ีปรากฏเห็นในทองตลาด 
(๖) การใชสถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพยสิน โดยไมคิดคาเชาหรือคาบริการนอยกวาที่คิดกับบุคคล

อ่ืนโดยปกติทางการคา 
 
(๗) การใหใชบริการโดยไมคิดคาบริการหรือคิดคาใชบริการนอยกวาท่ีคิดกับบุคคลอ่ืนโดยปกติทางการคา 
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(๘) การใหสวนลดในสินคาหรือทรัพยสินที่จำหนาย โดยการใหสวนลดมากกวาที่ใหกับบุคคลอื่นโดย

ปกติทางการคา 
(๙) การใหเดินทางหรือขนสงบุคคลหรือสิ่งของโดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจายนอยกวาบุคคลอ่ืน

โดยปกติทางการคา 
(๑๐) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอื่น ใหโดยไมคดิคาใชจายหรือคิดคาใชจายนอยกวา

ท่ีคิดกับบุคคลอ่ืนโดยปกติทางการคา 

หลักการจัดการผลประโยชนทับซอน 
๑. ปกปองประโยชนสาธารณะ 

การปฏิบัติหนาที่ไมใหผลประโยชนสวนตัวมาแทรกซอน รวมถึงความเห็นและทัศนคติสวนบุคคล มี
ความเปนกลาง ไมมีอคติ ลำเอียง 

๒. สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิด 
เปดโอกาสใหตรวจสอบหรือการเปดเผยผลประโยชนสวนตัวหรือความสัมพันธท่ีอาจมีผลตอการปฏิบัติ

หนาท่ี 
๓. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

การปฏิบัติหนาที่ยึดหลัดคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน
ทับซอน โดยเฉพาะผูบริหารตองเปนแบบอยาง 

๔. สรางวัฒนธรรมองคกร 
สรางสภาพแวดลอมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอน และสรางวัฒนธรรมแหงความ

ซ่ือสัตย 

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน   
กรอบการทํางานนี้เปนวิธีการกวางๆไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของ สามารถนําไป

พัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได ๖ ขั้นตอน สําหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน   

๑. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดข้ึนในองคกร   
๒. พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา   
๓. ใหการศึกษาแกเจาหนาท่ีและผูบริหารระดับตางๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชน

ทับซอนใหท่ัวถึงในองคกร   
๔. ดำเนินการเปนแบบอยาง   
๕. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นในการ

จัดการผลประโยชนทับซอน   
๖. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ 

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

๖. การปรับการลงโทษ 

๗.  การใหเงินหรือสิ่งของชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท 

๘.  การรับของขวัญ ของกำนัลจากผูท่ีมาติดตออันเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ี 

การให – การรับของขวัญและผลประโยชน 
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดำเนินการตามนโยบายการใหและรับของขวัญ

และผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที ่ภาครัฐในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เจตนารมณ 

เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐวา
จะตองตัดสินใจและกระทำหนาที่ โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลักปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล 
หากขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทำใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและ
การกระทำหนาท่ีถือวาเปนการประพฤติมิชอบยอมทำลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชน กระทบตอความ
ถูกตองชอบธรรมท่ีองคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมท้ังกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและที่สำคัญ คือ หลักเกณฑของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐจะรับของขวัญหรือประโยชนอื่นมิได เวนแตโดยจรรยาบรรณเทานั้น ซึ่งก็
หมายถึงตามปกติธรรมเนียมประเพณี เชน วันเกิด วันปใหม และตองอยูในเง่ือนไขวาจะรับของขวญัหรือ 
ประโยชนอ่ืนใดจากญาติพ่ีนองตามฐานนานุรูป แตถาเปนบุคคลอ่ืนไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

อะไรคือของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีใชในความหมายนี้ 

 ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ(เงิน ทรพัยสิน สิ่งของ บริการหรือ
อื่นๆที่มีมูลคา)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 

 ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits) หมายถึงสิ่ง
ใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายได อาทิเชน การใหบริการสวนตัว การปฏิบัติดวย
ความชอบสวนตน  
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เราจะจัดการอยางไรกับการรับของขวัญและประโยชนอ่ืนใด 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ มี ๓ คาถาม ท่ีใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไม 

รับของขวัญและหรอืผลประโยชน คือ 
๑) เราควรรับหรือไม? 
๒) เราควรรายงานการรับหรอืไม? 
๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม? 

เราควรรับหรือไม? 
ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธไดหรือเปน

การรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม
อยางไรก็ตาม มีหลายโอกาสท่ีไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะรับ 

๑. ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน สลากกินแบงรัฐบาล หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขา
ขายการรับสินบน  

๒. การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมหรือไม หากการรับ
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมแลวผลประโยชนสวนตนที่ไดรับ
กลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติโดยมิชอบ 

 
 
 

 
 
  
 
การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมเปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบและ
การทุจริตคอรรัปชั่นในแตละสวนราชการควรกำหนดนโยบาย การรับของขวัญและผลประโยชนของตนเองโดย
สวนราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาท่ีที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกำหนดนโยบายดานนี้อยางเครงครัด
มากกวาหนวยงานอ่ืนๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพ้ืนฐานที่วา “การกระทำและการตัดสินใจใดๆ จะตองกระทำดวย
ความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชนของสังคมไทย
โดยรวม” 
 ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบ ผลประโยชน
ใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอ่ืน ทำใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจท่ี
ประชาสังคมมีตอภาครัฐและทำใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม 
 ประการสำคัญ สมาชิกทั ้งหมดในสังคมตองไดร ับการปฏิบัติอยางเปนธรรมภายใตระบอบ
ประชาธิปไตยขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพนท่ีจะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยกระทำและ
แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยงธรรม
ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับขาราชการ 

 
 “ไมวาของขวัญหรือผลประโยชนนั้น จะมีคาเพียงเล็กนอยก็ไมควรรับ 
เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพัน หรือพันธะกับผูใหและอาจกอใหเกิดความเสื่อม
ศรัทธาตอประชาชน” 
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เราตองรายงานหรือไม? 

การรายงาน การรับของขวัญ และหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้ 
๑. ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ  เชน ประกาศคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญหรือ
ประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กำลังจะมาทำการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกรหรือบุคคลท่ี
จะขอทำใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ 
 หนวยงานควรกำหนดนโยบายดานนี ้ใหเครงครัดและมีกระบวนการที ่ชวยใหขาราชการและ
เจาหนาท่ีภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ 
ตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ 

๒. บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆ ทำงานในขอบขายที่ออนไหวและตองการ
ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมท่ีเก่ียวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนท้ังจากระดับองคกร 
และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจ
ที่สุดวาตัวทานและองคกรมีความเที่ยงธรรม และจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวาหนวยงานของทานมิไดกำหนด
นโยบายเกี่ยวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ และมิไดกำหนดใหรายงานการรับของขวัญและ
ผลประโยชนทานควรดำรงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ 
 หลักการการกำหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื ่นใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองให
องคกรเก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา
๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

แนวพิจารณาในทางปฏิบัตดิานปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ของขวัญทั ้งหมดที ่มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกร
ไมวาจะมีคาราคาเทาใด 

 ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาทไมตอง
รายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได 

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

 ถาในปงบประมาณใดๆ คุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคนเดียวกัน
กลุมเดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐บาท ตองรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางท่ีไดรับ 

 ถาในปงบประมาณใดๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตางกลุม
เพ่ือเปนการขอบคุณในการใหบริการท่ีดี แตเม่ือรวมกันแลวมีคามากกวา๓,๐๐๐บาท ตองรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชนแตละอยางนั้น 

 ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเพ่ือเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ(ประชาชน 
องคกรเอกชน) ที่ไดอยางสม่ำเสมอ บอยครั้ง อาจทำใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือน 
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กอใหเกิดอคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ 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? 
การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั ้น และพรอมฝาฝนการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไลออกข้ึนกับความรายแรงของการฝาฝน  
นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉลทุจริต และ

สามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้นๆรับของขวญัหรือผลประโยชนซ่ึงมีผลตอความเปน
ธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริง ผูมีสวนเก่ียวของทุกคนอาจมีสวนรวมใน
การรับโทษทางอาญาดวย 

กรณีฝาฝนหลักเกณฑของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะมีโทษจำคุกไม
เกิน ๓ ป ปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ และยังมีความผิดฐานกระทำความผิดตอตำแหนงหนาท่ี 
หรือทุจริตตอหนาท่ีตามประมวลกฎหมายของอาญาดวย 

การรับของขวัญและผลประโยชน : กุญแจแหงความเสี่ยง 

การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆ เปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมีอคติ มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏบิัติหนาที่ราชการ กอใหเกิดการทำลายความเชือ่ถือศรัทธาของประชาชนตอ
ภาครัฐและตอขาราชการ 
กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการท่ีสำคัญ คือ 

๑. ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวาความเปน
จริง การตีคาราคาต่ำกวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอ่ืนใหคิดวาของขวัญและหรือ
ผลประโยชนนั้นๆ มีคาต่ำกวาท่ีเปนจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทำดังกลาวนับวาเปนการคดโกงและ
หลอกลวงซ่ึงเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดขึ้นการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ 
อาจทำใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิดความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชน
ใดๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ทำใหเกิดความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง- 
รับเหมา ฯลฯ ที่เปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชนโดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนท่ี
ไดรับทำใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานท่ีกำหนด 

ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซ้ือ อาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวาการรับจาง
ตางๆ ไมตองทำในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ นอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการ
ทำงานขององคกร ขาราชการ  และหรือเจาหนาที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ“การรับรางวัล”จากการ
ปฏบิัติหนาท่ี และละเวนการปฏบิัติหนาท่ีโดยความรับผิดชอบซ่ึงจัดไดวาเปนการรับสินบน การแสวงหาเหตุผล
เพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโนมท่ีเปนไปไดมากท่ีเราจะรับของขวัญและ ผลประโยชนโดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา 
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บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ถือไดวา เปนความผิด แตผูรับมักจะหาเหตุผล
เขาขางตนเอง ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“ฉันรู ว าไมควรรับขอดังกลาว แตด วย
มารยาทจึงไมกลาปฏิเสธน้ำใจ หรือหากไม
รับจะเปนกาทำลายสัมพันธภาพระหวางผู
ใหกับองคกรหรือกับตนเอง” 

“ดูสิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทำงาน 
ดังน้ัน มันเปนการยุตธรรมท่ีเราจะไดรางวัล
ผลประโยชนพิเศษบาง” 

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

“คนอื ่นๆทำเชนนี ้ ทำไม

ฉันจะทำบางไมได” 

“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใชและ
ฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคา
ชนิดน้ี แมวาฉันจำใหคำแนะนำก็ตาม” 

“เพราะฉ ัน เป นคนพ ิ เศษจร ิ งๆ ด ั ง น้ัน 
ผ ู บ ังค ับบ ัญชาจ ึงชมฉ ัน และเป นเร ื ่อง
ธรรมดาที ่ฉันมักเปนคนแรกเสมอที ่ไดรับ
โอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา” 

 
นอกจากการรับของขวัญหรือผลประโยชนอื ่นดังกลาวแลว 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
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 บุคคลดำรงตำแหนงที่มีบทบาท

สองบทบาทขัดแยงกัน เชน นายสมชายเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาทำงาน โดยที่บุตรสาวของสมชาย
เปนผู สมัครสอบคนหนึ ่งดวย ซึ ่งในกรณีนี ้ถ ือวาเกิด“การดำรงตำแหนงอันหมิ ่นเหมตอการเกิดปญหา
ผลประโยชนทับซอน”แตในกรณีนี้ถือวายังมิไดนำไปสูการกระทำความผิดแตประการใด (เชน การสอบคัดเลือก
บุคคลยังมิไดเกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแลวแตนายสมชายสามารถวางตัวเปนกลาง มิไดชวยเหลือ 
บุตรสาวของตนแตประการใด เปนตน)กระนั ้นก็ตามการดำรงตำแหนงอันหมิ ่นเหมตอการเกิดปญหา
ผลประโยชนทับซอนดังกลาว ถือเปนสถานการณลอแหลมท่ีอาจจูงใจ/ชักนำใหเกิดการกระทำเกิดผลประโยชน
ทับซอนจะตองถอนตัวออกอยางสมบูรณจากการเปนผูมีสวนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเวนจาก
การใหคำปรึกษาและงดออกเสียง (Recusal) เชน ในกรณีที่สมชายเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเขา
ทำงาน โดยมีบุตรสาวของตนสมัครเขารวมสอบคัดเลือกดวยนั้น ซึ่งในสถานการณเชนนี้ สมชายจะตองลาออก
จากการเปนกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปนการถอนตัวออกจากการเกี่ยวของกับสถานการณอันหมิ่นเหมตอ
ผลประโยชนทับซอนอยางสูงเคลื่อนยายผลประโยชนสวนตัวที่ทับซอนอยูใหออกไป(Removal) เพื่อใหตนเอง
สามารถปฏิบัติภารกิจไดโดยปราศจากอคติ วิธีการดังกลาวนี้เปนการปดชองทางมิใหเอื้ออำนวยตอการเกิด
ปญหาผลประโยชนทับซอนจึงเปนวิธีที่ดีที ่สุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับผลประโยชนทับซอน เชน จากกรณี
ตัวอยางในขอสอง สมชายสามารถแกปญหาผลประโยชนทับซอนไดโดยการขอรองใหบุตรสาวของตนถอนตัว 
ออกจากการสอบเพ่ือใหสมชายสามารถปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการสอบคัดเลือก  
๒. มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ  

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

 
ฝาฝน มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๐๓ 

๑. โทษจำคุกไมเกิน ๓ ป ปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ท้ังจำท้ังปรับ 
๒. ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทำความผิดตอตำแหนงหนาท่ี 
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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 เพื่อใหคนใจมีความซื่อสัตย 
จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสยัประจำชาติ  

(๓) หลกัความโปรงใส 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) หลกัความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจำกัด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สวนรวมโดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคา กลาวคือ ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
พรอมทั ้งสร างสรรคส ินค าและบริการที ่ม ีคุณภาพสามารถแขงข ันได ด ีในเวทีโลกและร ักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ  

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

กฎหมายที่เกีย่วกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

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

หนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 



๑๓ 

                                                               แนวทางการปฏิบัตเิพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน  

โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ 

(๒) เปนหุ นสวนหรือผู ถือหุ นในหางหุ นสวนหรือบริษัทที ่เขาเปนคู สัญญากับหนวยงานของรัฐท่ี
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดำเนินคดี  

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน
ในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทาน หรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว  

(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยูภายใตการกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด
อยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด
หรือแยงตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น  

เจาหนาที่ของรัฐตำแหนงใดที่ตองหามมิใหดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ใหนำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสอง โดยใหถือวาการ
ดำเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดำเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐตามคูมือการปองกันผลประโยชน
ทับซอน  

มาตรา ๑๐๓ หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เว นแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื ่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจำนวนท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด  

 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผูซึ่งพนจากการเปน
เจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือ
ความผิดตอตำแหนงหนาท่ีราชการหรือความผดิตอตำแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาดวย  

บทกำหนดโทษ  
มาตรา ๑๒๒ เจาหนาท่ีของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ตอง

ระวางโทษ จำคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ  
กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวา ตนมิไดรูเห็นยินยอม

ดวยในการท่ีคูสมรสของตนดำเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด 
๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื ่อง กำหนดตำแหนง

เจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามมิใหดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔  

หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดำเนินกิจการ ดังตอไปนี้  
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาท่ีทำกับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติ

หนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี  



๑๔ 

                                                               แนวทางการปฏิบัตเิพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน  

โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ 

(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที ่เขาเปนคู สัญญากับหนวยงาน ของรัฐท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ
ดำเนินคดี 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวน
ทองถ่ิน อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน
ในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว  

(๔) เขาไปมีสวนไดสวนเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจางในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยูภายใตการกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด
อยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจเอกชนนั้นอาจะขัด 
หรือแยงตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 

ทั้งใหนำบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐ โดยใหถือวาการดำเนินกิจการ
ของคูสมรสดังกลาว เปนการดำเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ  

และความในมาตรา ๑๐๑ ยังใหนำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของผูซ่ึง
พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของ
จำนวนหุนทั้งหมดที่จำหนายไดในบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมิใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตาม
มาตรา ๑๐๐ (๒) ท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ทั้งนี้ เจาหนาที่ของรัฐตำแหนงใดที่ตองหามมิใหดำเนินกิจการดังกลาวใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

๓. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื ่องหลักเกณฑ การรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

ขอ ๓ ในประกาศนี้  
“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสินหรือประโยชน

อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  

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

“ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  

ขอ ๔ หามมิใหเจาหนาที ่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื ่นใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามท่ีกำหนดไวในประกาศนี้ 

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

บุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท  
(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป  
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ขอ ๖ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว หรือมี
หรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจำเปนที่จะตองรับไวเพ่ือ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียด 
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสิน หรือประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชา
เห็นวาไมมีเหตุที่จะอนุญาตใหเจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวน
บุคคล ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที  

ขอ ๗ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคา หรือมีมูลคามากกวา
ที่กำหนดไวในขอ ๕ ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี 
มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชาซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบันหรือองคกรท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันทีท่ีสามารถกระทำได 
เพื่อใหวินิจฉัยวา มีเหตุผลความจำเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสิน
หรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม 

ในกรณีที่ผู บังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานหรือสถาบัน หรือองคกรท่ี
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด มีคำสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือ
ประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณีที่ไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือ
ประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงาน ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว  

เมื่อไดดำเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนดังกลาวเลย  

ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดำรงตำแหนง ผูบังคับบัญชา ซึ่งเปน
หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือ
เปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนนั้นตอผูมีอำนาจแตงตั้ง ถอดถอน สวนผูที่ดำรงตำแหนงประธานกรรมการและกรรมการใน
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู ดำรงตำแหนงที ่ไมมีผ ู บ ังคับบัญชาที ่มีอำนาจถอดถอนใหแจงตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้เพ่ือดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดำรงตำแหนง สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถ่ินใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนนั้นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถิ่นที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
เปนสมาชิก แลวแตกรณี เพ่ือดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

ขอ ๘ หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่รัฐตามประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับ
แกผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย  

๔. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
(๑.) สวนคำปรารภ ไดกลาวถึงคานิยมหลักชองมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผูดำรงตำแหนงทางการเมือง

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

(๒.) หมวด ๒ ขอ ๕ ใหขาราชการตองแยกแยะเรื ่องสวนตัวออกจากตำแหนงหนาที ่และยึดถือ
ประโยชนสวนรวมของประเทศเหนือกวาประโยชนสวนตนโดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

๑) ไมนำความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่นมาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือโทษตอ
บุคคลอ่ืน 

๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเปน
ประโยชนสวนตัวของตนหรือผูอ่ืน 

๓)  ไมกระทำการใด หรือดำรงตำแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว กอใหเกิดความเคลือบแคลง 
หรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี 

๔) ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรง หรือหนาที่อื่น ตองยึดหลักถือประโยชนของ
ทางราชการ 

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

๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหบุคคลอื่นเรียกรับ หรือยอมรับ ซึ่งของขวัญแทนตน หรือ
ญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดำรงตำแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ี ไมวาจะเก่ียวของหรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติ
หนาท่ีหรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลท่ัวไป 

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

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

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

ทิศทางการปองกันการทุจริตของประเทศไทย 
 การทจุรติในสังคมไทยระหวางชวงกวาทศวรรษสงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปน

อุปสรรคสำคัญตอการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทจุริตจากเดิมจากที่เปนการทุจริตทางตรง ไม
ซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดรับปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมากข้ึน 
ตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทจุรติขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงสูอาชญากรรมอื่นๆมากมายและ
สงผลกระทบทางลบในวงกวาง  

ประเทศไทยมีความพยายามแกไขปญหาการทุจริต โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันสรางเครื่องมือ
กลไก และกำหนดเปาหมายสำหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแตชวงป
พ.ศ.๒๕๕๑ จนถึงปจจุบัน การดำเนินงานไดสร างความตื ่นตัวและเขามามีส วนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทจุรติตามบทบาทของ แตละหนวยงานจึงมีความสำคัญอยางยิ่งที่ตองปรับฐานความคิดและ
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สรางความตระหนักรูใหทุกภาคสวนของสังคมสำหรับประเทศไทยไดกำหนดทิศทางการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตซ่ึงมีความสอดคลองกับสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและรุนแรงรวมถึง
การสรางความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื ่อสัตยสุจริตของคนในสังคมและกระทรวง
สาธารณสุขโดยเฉพาะการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรมจรยิธรรมในการเปนตัวแบบท่ีดี  

ดังนั้นสาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงสำหรับทิศทางการปองกันและปราบปรามการทจุรติท่ีกระทรวง 
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. ยุทธศาสตรชาติว าดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะท่ี 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  ระบบเลขท่ีมีตัวเลข ๑๐ ตัว คือ ๐, ๑, 
๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙ เปนระบบคิดเลขท่ีเราใชในชีวิตประจำวันกันมาตั้งแตจำความกันได ไมวาจะเปนการใชบอก
ปริมาณหรือบอกขนาด ชวยใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการสื่อความหมายสอดคลองกับระบบ “Analog”           
ที่ใชคาตอเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเปนคาตอเนื่อง หรือแทนความหมายของขอมูลโดยการใชฟงกชั่นที่ตอเนื่อง 
หรือ Continuous  

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

ระบบเลข“ฐานสอง”(binary number system) หมายถึง ระบบเลขที ่มีส ัญลักษณเพียงสองตัว              
คือ ๐(ศูนย) กับ ๑(หนึ ่ง) สอดคลองกับการทำงานระบบ Digital ที ่มีล ักษณะการทำงานภายในเพียง               
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 จึงเหมาะกับการนำมาเปรียบเทียบ
กับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐท่ีตองสามารถแยกตำแหนงหนาที่กับเรื่องสวนตัวออกจากกันไดอยาง
เด็ดขาดและไมกระทำการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 
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ระบบคิด“ฐานสิบ Analog” เปนระบบการวิเคราะหขอมูลที่มี
ต ัวเลขหลายตัวและอาจหมายถึงโอกาสที ่จะเลือกไดหลายทางเกิด
ความคิดที่หลากหลายซับซอน หากนำมาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ของรัฐ จะทำใหเจาหนาท่ีของรัฐตองคิดเยอะตองใชดุลย
พินิจเยอะอาจจะนำประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมมาปะปนกัน
ได แยกประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมออกจากกันไมไดระบบ
คิด“ฐานสองDigital” เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูลท่ี สามารถเลือกไดเพียง ๒ ทางเทานั้นคือ ๐ (ศูนย) กับ 
๑ (หนึ่ง)และ อาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกไดเพียง ๒ ทาง เชน ใช กับ ไมใช,เท็จ กับจริง ,ทำได กับ ทำไมได,
ประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม เปนตน จึงเหมาะกับการนำมาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีของรัฐที่ตองสามารถแยกเรื่องตำแหนง หนาที่กับเรื่องสวนตัวออกจากกันไดอยางเด็ดขาดและไม
กระทำการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คิดแบบ ระบบเลขฐาน ๑๐ 

(เลข ๐ ถึง เลข ๙ 

ไมสามารถแยกประโยชน 
สวนตนออกจากประโยชน 

 

สังคมโลกยุค Analog สงัคมโลกสมยัใหม่ยคุ Digital 

แยกประโยชนสวนตนออกจาก
ประโยชนสวนรวม 

คิดแบบระบบเลข ฐาน๒ 

(เลข ๐ กับเลข ๑) 

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

“ฐานสอง Digital” จะเห็นไดวา ……. 

    ระบบความคิด “แยกแยะใหไดเรื่องผลประโยชนทับซอน” 

 ตัวเลขฐาน ๒ ตัวเลขฐาน ๑๐ 
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ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลวังโปง 
 

กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโปง   ดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ี
กอใหเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSOเปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลปะโยชนทับ
ซอน การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนเปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงตางๆเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะหและจัดลำดับ
ความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน
และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจาก
เปนขอมูลเชิงพรรณนา ไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจำนวนเงินท่ีชัดเจนได 
 
 
เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสอง (Digital) 
การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีระบบการคิดท่ีสามารถแยกออกอยางชัดเจนวาสิ่งไหนถูก

สิ่งไหนผิดสิ่งไหน ทำไดสิ่งไหนทำไมไดสิ่งไหน คือประโยชนสวนตนสิ่งไหน คือประโยชน
สวนรวมไมนำมาปะปนกัน ไมนำสิ่งของราชการมาใชเพื่อประโยชนสวนตนไมเบียดบัง
ราชการเห็นแกประโยชนสวนรวมหรือของหนวยงานเหนือกวา ประโยชนของสวนตน ไม
แสวงหาประโยชนจากตำแหนง หนาที่ราชการ ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจาก
การปฏิบัติหนาที่กรณีเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 
จะตองยึดประโยชนสวนรวมเปนหลัก 

 

การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสิบ (Analog) 
การที ่ เจ าหนาที ่ของรัฐยังมีระบบการคิดที ่นำประโยชนสวนตนและ

ประโยชนสวนรวมมาปะปนกัน ไปหมดแยกแยะไมออกวาสิ่งไหนคือประโยชนสวน
ตน สิ่งไหนคือประโยชนสวนรวมนำสิ่งของราชการมาใชเพื่อ ประโยชนสวนตนเบียด
บังราชการเห็นแกประโยชนสวน ตนเหนือกวาประโยชนของสวนรวมหรือของ 
หนวยงานจะคอยแสวงหาประโยชนจากตำแหนงหนาท่ีราชการเพ่ือตนเองเครือญาติ
หรือพวกพอง  กรณีเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม
จะตองยึดประโยชนสวนตนเปนหลัก 
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ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจำ 
๔ สูง มีโอกาสเกิดข้ึนเปนบอยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนเปนบางครั้ง 
๒ นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
๑ นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) เชิงคุณภาพที ่ส งผลกระทบดานการดำเนินงาน 
(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 ดังนี ้

 
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) ที่ไดจากการพิจารณา

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

 
 

 
 
 
 

ซ่ึงจัดแบงเปน๔ ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ี เปน ๔ สวน (๔ Quadrant) ใช
เกณฑในการจัดแบง ดังนี้ 

ระดับความเส่ียง 
= 

โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรนุแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact) 
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ระดับความเส่ียง คะแนนระดับ
ความส่ียง 

มาตรการกำหนด การแสดงสี
สัญลักษณ 

ต่ำ (Low) ๑-๓     คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 
ปานกลาง 

(Medium) 
๔-๘     คะแนน ยอมรับความเส่ียง แตมีมาตรการควบคุม

ความเส่ียง 
สีเหลือง 

เส่ียงสูง  (High) ๙-๑๔   คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีสม 
เส่ียงสูงมาก 

(Extreme) 
๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถาย

โอนความเส่ียง 
สีแดง 

 
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจรติ โรงพยาบาลวังโปง กระทรวงสาธารณสุข 

๑. มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑  ค. (ปลุกจิตสำนึกปอง กัน
ปราบปรามและสรางเครือขาย)  

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

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

โรงพยาบาลวังโปง ประกาศมาตรการปองกัน การทุจริตและแกไขการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐ
ภายในโรงพยาบาลวังโปง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย กำหนดมาตรการสำคัญเรงดวนเชิงรุกในการ
ปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใสตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาท่ี
รัฐสอดคลองกับผลการวิเคราะหความเสี ่ยงกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเฉพาะอยางยิ่งผล การวิเคราะห
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาลวังโปง 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 ผลการกระทำผิดวินัยขาราชการพลเรือนที่ไดจากการรองเรียน กลาวโทษและพบเปนสาเหตุของ
การกระทำผิดวินัยมากที ่สุดของโรงพยาบาลวังโปงในรอบ ๓ ป คือตั ้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกดวย 

โรงพยาบาลวังโปง กำหนดมาตรการสำคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ี
โปรงใส  ตรวจสอบไดและการแกไขปญหาการกระทำผิดวินัย    ของเจาหนาท่ีรัฐตามประกาศ  



๒๒ 

                                                               แนวทางการปฏิบัตเิพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน  

โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ 

มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังตอไปนี้ 

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

มีวัตถุประสงคเพ่ือ  
๑. สรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด

แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
๒. แสดงความมุงม่ังในการบริหารราชการโดยใชหลกัธรรมาภิบาล  
๓. ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชน 

สวนตัวในตำแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางท่ีดี ยืน
หยัดทำในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรม โปรงใส  ตรวจสอบได 

๔. สรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชน 
 

โดยกำหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้   
๑. มุงเนนการสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตำแหนง

หนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย  
๒. มุงเนนการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จาง เชา แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอื ่นใดใหสอดคลองกับ

ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี ่ยงของรวมถึงดำเนินการตามเกณฑการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
 
แนวทางปฏิบัต ิ  

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

  (๑.๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงาน  
 (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 
โรงพยาบาลวังโปง  อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ  67240 
(๒) ศูนยดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 



๒๓ 

                                                               แนวทางการปฏิบัตเิพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน  

โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ 

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 

บทสรุป 
ความเชื่อถือไววางใจ และจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เม่ือทานเปนขาราชการและ

หรือเจาหนาท่ีภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏบิัติหนาท่ีและตัดสินใจโดยปราศจากอคติ
ทานถูกคาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ  

แมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซ่ึงถือวาเปนของท่ีระลึกในโอกาสท่ี
เหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับของขวัญหรือ
ผลประโยชนที่ไมเหมาะสม จะนำไปสูความเสี่ยงตอการทุจริต และทำลายชื่อเสียงของทาน รวมทั้งองคกรของ
ทานเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมและจัดทำโดย นางสภุาวดี  ตัง้เมืองทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโปง อำเภอวังโปง จงัหวัดเพชรบรูณ 
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