
 
 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลเชียงยืน 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิด 

---------------------------------------- 
 

  ด้วย โรงพยาบาลเชียงยืน ได้จัดท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกัน
การทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐกระท าผิดวินัยที่เป็น
ปัญหาส าคัญและพบบ่อย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ในการบรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ(Agenda Based)  2 มาตรการส าคัญ คือ
(1) มาตรการการใช้รถยนต์ราชการ และ (2) มาตรการการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เพ่ือให้การปฏิบัติตามประกาศ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โรงพยาบาลเชียงยืน จึงออกประกาศเพ่ือให้บุคลากร
ของทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มาตรการการใช้รถยนต์ราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1.1  การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   

ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยเคร่งครัด 

1.2  การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น 
หากมีเหตุจ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นและเร่งด่วน ให้ท าบันทึกขออนุญาตหัวหน้า
ส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว 

1.3  ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืน
น าไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

1.4  ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อม
บ ารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

 

2. มาตรการการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
2.1  เจ้าหน้าที่ท่ีจะถ่ายเอกสาร จะต้องน ากระดาษของกลุ่มงาน/งานตนเองมาถ่ายเท่านั้น 
2.2  ต้องเขียนขอใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปทุกครั้ง 

 
ให้ทุกกลุ่มงาน... 
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 ให้ทุกกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน และหน่วยงานในสังกัด พัฒนาระบบก ากับดูแล ตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชน และ
ช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียนปัญหา เพ่ือการป้องกันการทุจริต และการกระท าผิดวินัย ตามมาตรการใน
ประกาศนี้ พร้อมสรุปรายงานผลการด าเนินงานทั้งในระดับจังหวัด และหน่วยงานในสังกัด ต่อผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลเชียงยืน ปีละสองครั้ง 

 

    จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
        ประกาศ ณ วันที่  18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
 

             (นายณัฐวุฒิ มาสาซ้าย) 
              นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 
                                          รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเชยีงยืน 
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คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 

โรงพยาบาลเชียงยืน 

ปีงบประมาณ 2565  
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ค ำน ำ 
 

ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง  ซึ่งเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดกฎหมายและจริยธรรม เมื่อผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่งผล
ให้มีการใช้อ านาจไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจ  และท าให้ละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
ท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน โดยเฉพาะผลประโยชน์ของประชาชนต้องเสียหาย คู่มือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับปรับปรุง)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาลเชียงยืน และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายด้วยความโปร่งใสและเป็นประโยชน์
สาธารณะอย่างแท้จริง 

คู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ 4 ส่วน คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและกรณีตัวอย่าง ช่องทางและข้ันตอนการแจ้งเบาะแส 
กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่น าสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลเชียงยืน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เจ้าหน้าที่ในสังกัด จะได้ใช้ประโยชน์จากคู่มือฉบับนี้ ช่วยตัดสินใจ
เพ่ือให้งานในส่วนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมต่อไป 
 

 
 
 

      โรงพยาบาลเชียงยืน 
                  กุมภาพันธ์ 2565 
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ส่วนที ่1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ให้ความส าคัญ 
และพยายามที่จะแก้ไขและลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เนื่องจากการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองส่วนรวมและฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ แม้ว่าหลาย
ประเทศได้ก้าวสู่ความทันสมัย มีระบบบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระ
ต่างๆ อย่างเช่น องค์กรสหประชาชาติธนาคารโลก และภาคประชาชน ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า คอร์รัปชันเป็น
ปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริง ส าหรับประเทศไทยก็เช่นกัน 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ได้ฝังรากลึก และมีแนวโน้มว่ารูปแบบของการทุจริตจะมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น   
จากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรง เช่น การรับสินบน การทุจริตต่อต าแหน่งราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  
มีการเปลี่ยนเป็นรูปแบบทุจริตเชิงนโยบายมากขึ้น มีกระบวนการเพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก
พ้อง ดังจะเห็นได้จากการทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา สอดคล้องกับผลการประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันในระดับสากล ที่ด าเนินการโดยองค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : 
TI) ได้จัดท าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) เพ่ือประเมินสถานการณ์คอร์รัปชัน
ในภูมิภาคต่างๆ ในระดับโลก ผลการประเมินค่าคะแนน CPI ของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ ามาโดยตลอด คือ 
ได้คะแนน 5 – 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (TI) ได้ก าหนดนิยามและ
รูปแบบของการทุจริตเป็น 7 ประเภท 

  การทจุริตขนาดใหญ่ (Grand Corruption) เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงเพ่ือบิดเบือน
นโยบายหรือการใช้อ านาจรัฐในทางมิชอบ เพ่ือให้ผู้น าหรือผู้บริหารประเทศได้รับผลประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรของชาติ 

  การทุจริตขนาดเล็ก (Petty Corruption) เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับกลางและ
ระดับล่างต่อประชาชนทั่วไป โดยการใช้อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในทางมิชอบ 

  การติดสินบน (Bribery) เป็นการเสนอ การให้ หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ ทั้งในรูปของเงิน 
สิ่งของ และสิ่งตอบแทนต่างๆ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เกิดการกระท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี 

  การยักยอก (Embezzlement) คือ การที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐน าเงินหรือสิ่งของ  
ที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ในหน้าที่ราชการ มาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือกิจกรรมอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้อง 

  การอุปถัมภ์ (Patronage) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นพรรคเล่นพวก ด้วยการคัดเลือกบุคคลจาก
สายสัมพันธ์ทางการเมืองหรือเครือข่าย (Connection) เพ่ือเข้ามาท างานหรือเพ่ือได้รับผลประโยชน์ โดยไม่
ค านึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม 

  การเลือกที่รักมักที่ชัง (Nepotism) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นพรรคเล่นพวก โดยเจ้าหน้าที่ของ
รัฐจะใช้อ านาจที่มี ในการให้ผลประโยชน์หรือให้หน้าที่การงานแก่เพ่ือน ครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด โดยไม่
ค านึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม 

  ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) คือ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม อันเกิดจากท่ีบุคคลต้องมีหน้าที่หรือสถานะมากกว่า 1 สถานะ 
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ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ส านักงาน ก.พ. ได้นิยามความหมาย “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) ว่าหมายถึงสถานการณ์หรือการ
กระท าที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมี
ผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่  และส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ของ ส่วนรวม หรือส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ ดังนั้น จึงอาจถือได้ว่าการมีพฤติกรรมความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นการกระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ เป็นเหตุพ้ืนฐาน
ของการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ตามมาอีกมากมายในภายหลัง โดยมีปัจจัยอยู่ 3 ประการที่ท าให้เกิดความขัดแย้ง
กัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ได้แก่ 

  บุคคลด ารงต าแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ 
  เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลยพินิจ 
  เกิดการตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 

 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึงประโยชน์ส่วนบุคคลประโยชน์
ส่วนรวมและการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ไว้ดังนี้ 

ประโยชน์ส่วนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ         ใน
สถานะเอกชนได้ท ากิจกรรมหรือได้กระท าการต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัวญาติ เพ่ือนหรือของกลุ่ม   
ในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพการท าธุรกิจ การค้า การลงทุน เพ่ือหา
ประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น 

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ  หมายถึง การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
ของรัฐ) ได้กระท าการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจาก
การด าเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท าการใดๆ ตามหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม  หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็น
ประโยชน์ของรัฐ 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หมายถึง 
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆ  ตามที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นยังได้เข้าไปพิจารณาด าเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   
ในกิจการของรัฐ เพ่ือประโยชน์ของรัฐ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้พิจารณา ได้มีประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง 
หรือได้น าประโยชน์ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงการน าเอาการมีส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆ 
หรือการมีผลประโยชน์แอบแฝง หรือการน าความสัมพันธ์ส่วนตนเข้าไปเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการด าเนินการ
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ใดๆ ตามอ านาจหน้าที่ของการด าเนินงานที่เป็นกิจการส่วนรวมของรัฐ  เช่น การบริหารงานภาครัฐ หรือในการ
จัดท าบริการสาธารณะของรัฐแล้ว การพิจารณาด าเนินการดังกล่าวข้างต้นของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้น าประโยชน์
ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการด าเนินการใดๆ ที่เป็นงานในอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้า ที่ของรัฐการ
ด าเนินการที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นการกระท าท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 

ความหมายของการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
“การทุจริต” ถ้าถือเอาความหมายของค าว่า “โดยทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

1(1) หมายถึง “เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน”  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 

2542 มาตรา 4 ค าว่า“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายถึง “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่  
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มี
ต าแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น” 

ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของคอร์รัปชั่น ว่าหมายถึง “การท าลาย หรือละเมิด จริยธรรม 
หรือ ธรรมเนียมปฏิบัติในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย       
ท าน้อยกว่า หรือไม่ดีเท่าที่กฎหมายระบุไว้ หรือแม้แต่ท าตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย  แต่ใช้วิธีการที่ผิด
กฎหมาย” 

สถาบันพระปกเกล้าให้ค าจ ากัดความ “การทุจริตประพฤติมิชอบ” คือ “การใช้ต าแหน่งงาน
สาธารณะใช้อ านาจในทางมิชอบเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพ่ือประโยชน์ของปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มที่เขาต้อง
สวามิภักดิ ์การทุจริตประพฤติมิชอบ จะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าพนักงานรับ ขอ หรือกรรโชกเอาค่าตอบแทน หรือ       เมื่อ
ตัวแทนเอกชนเสนอให้ค่าตอบแทนเพ่ือหลบเลี่ยงกฎหมายเพ่ือผลประโยชน์ในการแข่งขัน หรือส่วนบุคคล” 
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การเปรียบเทียบระหว่างความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม กับคอร์รัปชัน 

เพ่ือให้เข้าใจและสามารถแยกแยะประเภท รวมถึงวิธีการป้องกันไม่ให้ตนเองและบุคคลใกล้ชิด
เข้าไปเกี่ยวข้อง ส านักงาน ก.พ. ได้จัดท าแผนภาพท าความเข้าใจเชิงเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
ระหว่าง “คอร์รัปชัน” หรือการทุจริตประพฤติมิชอบ กับ “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม” (Conflict of Interests : COI) ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างคอร์รัปชัน 
 

 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างคอรัปชัน ที่เกิดจาก COI 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Conflict of  
Interests 

 

เจ้าหน้าที่มีบทบาทเดียว เจ้าหน้าที่มี 2 บทบาท 

ตั้งใจ 

ดูเสมือนมีส่วนได้ส่วนเสีย 

เจ้าหน้าที่เรียกสินบนจากนักธุรกิจ/ประชาชน 

ที่ท าผิดกฎหมายเพือ่ไม่ให้ถูกปรับ 

เจ้าหน้าที่เรียกสินบนจากการก าหนดสเปค 

เพื่อให้บริษัทแห่งหนึ่งชนะประมูล 
คอรัปชัน COI 

นายกเทศมนตรีก าหนดสเปคให้บริษัทกอ่สร้าง

ของตนชนะการประกวดงานกอ่สร้างในเทศบาล

ที่ตนบริหารงานอยู ่

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ช่วยให้บริษัทไม่ถูกลงโทษ

จากความผิดในข้อหาหนีภาษี เนื่องจากเป็น

บริษัทของภรรยา 
คอรัปชัน COI 

Corruption + COI 
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ตัวอย่าง COI ที่เกิดจากนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง COI แบบแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างข้างต้น พอจะเห็นภาพว่าการทุจริตมีหลายระดับ ในระดับท่ีสูงสุดคือ “คอร์รัปชัน” ส่วน 
“ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” ถือเป็นความผิดระดับต้น หากพิจารณา
ให้ดีจะเป็นว่า การคอร์รัปชันอาจไม่ใช่ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม    
แต่เมื่อมีพฤติกรรมของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนแลผลประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้น  ก็จะน าไปสู่
การคอร์รัปชันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คอร์รัปชันเชิงนโยบาย : นักการเมืองใช้อิทธิพล

ก าหนดกฎหมายเพื่อใหพ้รรคพวกที่ท าผดิ

กฎหมายไม่ถูกลงโทษ 

รัฐมนตรีก าหนดนโยบายที่เอื้อประโยชนต์่อ

ธุรกิจของครอบครัวและพรรคพวก คอรัปชัน COI 

ผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นกรรมการควบคุม

ธุรกิจขนาดใหญ่ หรือกรรมการที่ให้สิทธพิิเศษ

แก่ธุรกจิที่ตนเกี่ยวข้อง 

กรรมการพิจารณาตัดสินโครงการ หรือความผิด

ของบุคคล ตามใบสั่งของนักการเมือง เพราะ

เกรงจะถูกโยกยา้ย/หวังได้ต าแหน่งหน้าที่ 
คอรัปชัน COI 

อธิบดีกรม ท าหนา้ที่อยา่งซ่ือสัตย์ หลังเกษียณ

ไปท างานกับบริษัทการเงิน A โดยใช้ข้อมูล

ส าคัญทางราชการที่ตนทราบระหว่างเปน็อธิบดี 

นักการเมืองพรรครัฐบาลเป็นเจ้าของกิจการ X 

ขอให้กรรรมการตั้งค่าธรรมเนียมกีดกันสินค้า

น าเข้าที่เป็นคู่แข่ง 
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รูปแบบของการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 
คู่มือการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ 

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ของส านักงาน ป.ป.ช. จ าแนกการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ 
ประโยชน์ส่วนรวมออกเป็นรูปแบบต่างๆ ได ้ดังต่อไปนี้ 

  การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราว ในกิจการที่เป็นของส่วนตนเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหาย หรือเสียประโยชน์ 

  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับของขวัญฯและผลจาก
การรับทรัพย์สินนั้น ได้ส่งผลหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้ข้อมูลภายในของรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการก าหนด
นโยบายหรือการสั่งการตามกฎหมายหรือตามอ านาจหน้าที่  และได้ใช้ข้อมูลนั้นเพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเอง 
ครอบครัว บริวาร ญาติหรือพวกพ้อง และจะส่งผลกระทบท าให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ หรือ
อาจจะส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐเกิดการเอื้อประโยชน์หรือท าให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 

  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท างานพิเศษต่างๆ โดยใช้เวลาในระหว่างที่จะต้องปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ให้กับรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ 

  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามาท าธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐในลักษณะที่เข้ามามีส่วนได้เสีย
ในสัญญาต่างๆ ที่ได้ท าไว้กับหน่วยงานของรัฐ 

  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท างานในภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้นในภายหลัง อันเป็นเวลาต่อเนื่องเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว 

  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ก าหนดโครงการสาธารณะและได้น าโครงการนั้นไปลงในพ้ืนที่     
ของตน เพ่ือเอ้ือประโยชน์ส่วนตน หรือของพวกพ้อง 
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ส่วนที ่2 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการเข้ามาใช้อ านาจรัฐตามที่กฎหมายต่าง  ๆ ได้ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ไว้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องด ารงตนโดยการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมปฏิบัติตามกฎหมาย        
เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจริยธรรมจะท าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธาและเกิดความไว้วางใจในการใช้อ านาจ    
และท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเกิดความชอบธรรมในการใช้อ านาจ ในการปฏิบัติหน้าที่ และจะท าให้การใช้อ านาจ
ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจริยธรรมในการ
ด ารงตน และในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว เช่น การเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นการด าเนินกิจการ 
หรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเมื่อเป็นการด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม อันมีสาเหตุมาจากการขาดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ขาดความชอบธรรมในการใช้อ านาจและจะเป็นต้นเหตุของการทุจริตต่อไป  

การมีประมวลจริยธรรมจึงมีความส าคัญต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และต่อหน่วยงานของรัฐ          การ
ด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องด าเนินการหรือปฏิบัติงานภายใต้ประมวลจริยธรรม  อันเป็นเครื่องมือ  ใน
การก ากับที่มีความส าคัญ การละเมิดจริยธรรมจะเป็นต้นเหตุของการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม และหากเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมีความขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมแล้วจะก่อให้เกิดการทุจริต หรือเป็นต้นเหตุให้เกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงานนั้น ๆ และจะท าให้
เกิดความสูญเสียต่อประเทศชาติและส่วนรวม 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้ความส าคัญกับบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพล
เรือนทุกต าแหน่งมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความ
เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่น   
ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ๙ ประการ     
ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบพฤติกรรมและการกระท า 
 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ รูปแบบของพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีเข้าข่ายของ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน มีลักษณะต่าง ๆ 
ดังนี้ 
1. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

1.1 การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ) 
 ก่อนเข้ามารับต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบุคคลนั้นๆจะต้องเตรียมตัวโดย

ตรวจสอบตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการด าเนินกิจการใด ๆ บ้าง 
 ในขณะที่ตนเองอยู่ ในสถานะของเอกชนที่ได้ท าธุรกิจหรือท าการค้าไว้กับรัฐ

โดยจะต้องตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรบัสัมปทานจากรัฐ หรือการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ การถือหุ้น 
หรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่าง ๆ ว่า มีหรือไม่อย่างไร และต้องส ารวจ
กิจการต่าง ๆ ของคู่สมรส รวมถึง การศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.2 การปฏิบัติหน้าที่หรือด ารงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี ผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่ด าเนินกิจการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตได้ห้ามคู่สมรสมิให้ด าเนินกิจการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมไว้ด้วย 

1.2.1 การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self Dealing) คือการหาประโยชน์ให้กับตนเอง
ครอบครัว หรือพวกพ้องจากต าแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง 

แนวทางปฏิบัติ 
 ไม่เรียกหรือรับเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากข้าราชการด้วยกัน 

เพ่ือสัญญาว่าจะให้ความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ หรือจากภาคเอกชนเพ่ือสัญญาว่าจะได้รับงานจ้าง จัดซื้อสิ่งใดๆ 
ของหน่วยงาน 

 ไม่เสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ การบริการ หรือประโยชน์ใดๆกับผู้บังคับบัญชา  
เพ่ือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษ ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 

 ไม่รับค าแนะน า หรือให้ค าแนะน า ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ต้องใช้ความสัมพันธ์
พิเศษกับข้าราชการกันเอง หรือบุคคลใด ๆ 

 ไม่เป็นผู้เสนองาน หรือคู่สัญญา การจัดซื้อ/จัดจ้าง กับส่วนราชการที่ตนเองสังกัด 
 ไม่สนับสนุนให้ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้อง เป็นผู้เสนองาน หรือคู่สัญญา การ

จัดซื้อ/จัดจ้าง กับส่วนราชการที่ตนเองสังกัด 
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กรณีตัวอย่าง 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทตนเองหรือบริษัทของครอบครัว ได้
งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน 

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงานจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงาน    
จากบริษัทของ ครอบครัวตนเอง 

 ผู้บริหารระดับสูง มีอิทธิพลท าให้เกิดการอนุมัติโครงการให้บริษัทต่อสร้างที่
ตนเอง ถือหุ้นรับงานจากหน่วยงาน 

 เจ้าหน้าที่หน้าห้องผู้บริหาร ถามเรื่องผลตอบแทนที่จะได้รับ หากสามารถจูงใจให้
ผู้บริหารโยกย้ายท่านไปประจ าหน่วยงานที่ท่านต้องการ 

 เจ้าหน้าที่ขนส่งเสนอขายประกันอุบัติเหตุ ให้แก่ประชาชนที่มาต่อทะเบียนรถ 
 
1.2.2 การท างานพิเศษ (Outside Employment of Moonlighting) คือ การเป็น

ที่ปรึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ต าแหน่งสถานภาพการท างานสาธารณะในการที่จะเข้าไปเป็น
นายจ้างของภาคเอกชน หรือเป็นเจ้าของเอง ตลอดจนการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ของรัฐในการท างานพิเศษภายนอก 

แนวทางปฏิบัติ 
 ไม่รับท างานพิเศษในเวลาราชการ และปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็ม

ความสามารถ 
 ไม่ใช้ทรัพย์สินของราชการ รวมทั้งเวลา หาประโยชน์ใส่ตนเอง และเสียสละ 
ผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

กรณีตัวอย่าง 

 ผลตรวจสอบบัญชีภาครัฐ รับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับ
บริษัทต้องถูกตรวจสอบ 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการเพ่ือให้
บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นเกิดความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง 

 ข้าราชการครูที่สอนไม่เต็มที่ในเวลาราชการและต้องการให้นักเรียนไปเรียนพิเศษ
กับตนนอกเวลาราชการ 

 หัวหน้าหน่วยงานใช้รถราชการ ไปประชุมกับผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วน 

 นายช่างศิลป์ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุคของราชการไปท างานพิเศษในบริษัทรับจ้าง
ออกแบบ 

1.2.3 การรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นใน
ข้อมูลลับของทางการนาข้อมูลไปเปิดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ หรือ
นาข้อมูลไปเปิดเผยแก่ ญาติ หรือพวกพ้องและแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 
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แนวทางปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ 
 หลีกเลี่ยงการกระท าหน้าที่ที่ส่อไปในทางละเมิดกฎหมาย หรือจริยธรรม 

ข้าราชการ 
กรณีตัวอย่าง 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ี
น้องไปซื้อที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าว เพ่ือขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น 

 เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมทราบสเปควัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการวางโครงข่าย
โทรคมนาคม แล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จักเพ่ือให้ได้เปรียบในการประมูล 

 
1.2.4 การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง    

(Pork Barrelling) คือการที่นักการเมืองพยายามแสวงหาผลประโยชน์ผ่านการผันงบประมาณลงในเขตเลือกตั้ง
ของตนเอง 

กรณีตัวอย่าง 

 รัฐมนตรีเจ้าสังกัดอนุมัติโครงการไปลงในเขตพ้ืนที่เลือกตั้งตนเองเพ่ือใช้หาเสียง 
รวมถึงใส่ชื่อตนเอง ในฐานะรัฐมนตรี ส.ส. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)เพ่ือแสดงความเป็น
เจ้าของทรัพย์สิน สาธารณะ เช่น ถนน ที่พักรอรถประจ าทาง อ่างเก็บน้าสวนสาธารณะ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ทาง
การเมืองของตนเอง 

 การใช้งบสาธารณะในการหาเสียง 
1.3 การด าเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากต าแหน่ง 

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา 
๑๐๐ ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม โดยห้ามด าเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา ๒ ปีนับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากต าแหน่งเจ้าหน้าที่
ของรัฐในต าแหน่งนั้นๆ แล้ว ทั้งนี้ได้ห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย 

1.3.1 การท างานหลังเกษียณ (Post – employment) คือการไปท างานหลังออก
จากงานเดิม โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับ
ตนเองหรือพวกพ้อง 

แนวทางปฏิบัติ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่พึงท างานในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ หลังพ้นต าแหน่ง

หน้าที่ราชการ 
กรณีตัวอย่าง 

 ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพออกจาก
ราชการไปท างานในบริษัทผลิตหรือขายยา 
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 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐปลดเกษียณแล้วใช้อิทธิพลจากท่ีเคยด ารงต าแหน่ง  
ในหน่วยงาน รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะท าการติดต่อกับหน่วยงาน
ได้อย่างราบรื่น 
๒. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์  

คือ สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน  รายได้และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานของราชการปกติ ซึ่งของขวัญและผลประโยชน์นั้นสามารถตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่
สามารถตีราคาได้ในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่านควรพิจารณาตอบค าถาม ๓ ข้อนี้ เพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ คือ 

  ๒.๑ เราควรรับหรือไม่: ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่
สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมที่จะรับอย่างยิ่ง ดังนี้ 

1) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ หรือการรับเงินสด หรือสิ่งใดๆ 
ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เช่น หุ้น พันธบัตร หรือ ล็อตเตอรี่ฯลฯ ล้วนเข้าข่ายการรับสินบน และเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้น 

2) ทั้งนี้ หากได้รับการเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการ
ตัดสินใจคือให้พิจารณาว่าท าไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวให้เราและการเสนอของดังกล่าวนั้น
มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ หรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐที่อยู่บนพ้ืนฐานว่า
การกระท าและการตัดสินใจใดๆ จะตอ้งกระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ 
และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์
มาแสวงหาความชอบ ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ท าให้สั่นคลอน 
ความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 

  ๒.๒ เราควรรายงานการรบัหรือไม่: ท่านควรมีแนวทางพิจารณา ดังนี้ 
1) ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางประวัติศาสตร์  หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป

เครื่องประดับโบราณฯลฯแม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ถือว่าของขวัญนั้นๆเป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่าจะมีราคาเท่าใด 
2) ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้อง

รายงานหรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
พ.ศ.๒๕๔๓ 

3) ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน 
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 

4) ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง  ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท และ
เจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐคนนั้นๆรับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

5) ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า  ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการ
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หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญ ในการย้ายหน่วยงาน ขณะด ารงต าแหน่งเดิม 
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน เป็นต้น 

6) ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คน
เดียวกันกลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้อง
รายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 

7) ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับบริการ แม้จะต่างคน
ต่างกลุ่ม เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดีแต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า  ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

8) ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชน
และองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอ บ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน 
ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวัง
ว่าจะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 

9) เงินสดหรือสิ่งใดๆท่ีสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ต้องปฏิเสธไม่รับ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ 
๒.๓ เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 

1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
2) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสิน

ว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม ่
3) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการและส่วนราชการ

พิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 
กรณีตัวอย่าง 

 บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค ามูลค่า 1 บาท แก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือเร่งรัดให้ด าเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ให้กับบริษัทนั้นเป็นพิเศษ โดยเจ้าหน้าที่ได้ลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืน ๆ 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับของขวัญจากผู้บริหารบริษัทเอกชน จึงช่วยเหลือลูกของผู้บริหารคน
นั้นให้ได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น 

 บริษัทขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์เชิญท่านไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศและท่านเป็นผู้มี
หน้าที่ก าหนดสเปคเครื่องมือที่หน่วยงานจะจัดซื้อ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ผู้พบเห็นอาจสรุปว่าท่านก าหนดสเปคเครื่องมือ
ที่เอ้ือประโยชน์ต่อบริษัทแห่งนี้ ดังนั้น จึงควรปฏิเสธ 

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ าหนักรถยนต์รับค่าตอบแทน จ านวน 27 ครั้ง เป็นเงินรวมหนึ่งแสน
หนึ่งพันบาทถ้วน เพ่ือให้การอนุญาตรถบรรทุกท่ีบรรทุกสินค้าที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด กรณีเช่นนี้ 
นอกจากจะเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ผิดวินัยไล่ออกจากราชการแล้ว ยังมีโทษทางอาญาแผ่นดินด้วย 
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๓. กรณีต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เอ้ือต่อการท าธุรกิจกับตัวเอง 
ท่านควรปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญ ยึดมั่นความถูกต้องดีงามและชอบธรรม ปฏิบัติงานโดยไม่

ยอมโอนอ่อนผ่อนตามอิทธิพลหรือเอ้ือประโยชน์ใดๆ ให้กับบริษัทรายใดรายหนึ่ง แต่ให้ยึดการด าเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของกระบวนการ อย่างรอบคอบและเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการ
กระท าใด ๆ ก็ตามที่เข้าข่ายการใช้อ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหาประโยชน์ให้กับธุรกิจของครอบครัวหรือพวกพ้อง  
ซึ่งเป็นการใช้อ านาจที่ไม่สุจริต หรือเอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

กรณีตัวอย่าง 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทตนเองหรือบริษัทของครอบครัว ได้งานรับเหมาจากรัฐ 
หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน 

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงานจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงานจากบริษัทของ 
ครอบครัวตนเอง 

 ผู้บริหารระดับสูงมีอิทธิพลท าให้เกิดการอนุมัติโครงการให้บริษัทต่อสร้างที่ตนเองถือหุ้นรับงานจาก
หน่วยงาน 

 เจ้าหน้าที่หน้าห้องผู้บริหาร ถามเรื่องผลตอบแทนที่จะได้รับ หากสามารถจูงใจให้ผู้บริหารโยกย้ายท่าน
ไปประจ าหน่วยงานที่ท่านต้องการ 

 เจ้าหน้าที่ขนส่ง เสนอขายประกันอุบัติเหตุ ให้แก่ประชาชนที่มาต่อทะเบียนรถ 
4. โทษของการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

การมีพฤติกรรมใดๆก็ตามที่เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือมีพฤติกรรมที่พร้อม 
ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือนจนกระทั่ง
ถึงไล่ออก ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน นอกจากนั้นหากพฤติกรรมนั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล
ทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ มีการรับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ    เข้าข่าย
การมีพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิด
จริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๙ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด       จากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออก โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดบทสรุป ความเชื่อถือไว้วางใจ  

และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดีเมื่อท่านเป็นข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่
ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติ ท่านถูกคาดหวัง
ไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้ว่า
นโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ซึ่งถือว่าเป็นของที่ระลึ กในโอกาสที่เหมาะสม        
แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่
เหมาะสม จะน าไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และท าลายชื่อเสียงของท่านรวมทั้งองค์กรของท่านเอง 
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การปรับกระบวนการทางความคิดในเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 

จากงานวิจัยของ มาตาลักษณ ์ออรุ่งโรจน์ (2554) พบว่าสาเหตุหลักท่ีก่อให้เกิดการทุจริต       ใน
สังคมไทยมี 2 ประการ ได้แก่ การใช้วัฒนธรรมแบบไทยๆในทางที่ผิด และปัญหาเรื่องตัวบุคคลที่เป็น   เจ้าหน้าที่
รัฐ ดังนั้นการป้องกันปัญหาการทุจริตในเรื่องตัวบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้ว  การ
ปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการปรับทัศนคติหรือกระบวนการทางความคิดที่สามารถแยกแยะว่าเรื่อง
ใดเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลและเรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม เข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวมและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  ส านักงาน ป.ป.ช.        จึงเสนอ
รูปแบบการปรับระบบคิดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน คือ การปรับระบบคิด
ฐานสิบ(Analog) มาเป็น ระบบคิดฐานสอง (Digital) ภายใต้สโลแกน “แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น” ดังนี้ 
 

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital) หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบ
ความคิดที่สามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด สิ่งไหนท าได้ สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์
ส่วนรวม ไม่น ามาปะปนกันไม่น าสิ่งของราชการมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ไม่เบียดบังราชการเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม หรือของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่แสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่รับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมจะต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
 

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบฐานสิบ (Analog) หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีระบบ
ความคิดที่น าประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน 
สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม น าสิ่งของราชการมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนเบียดบังราชการ  จะคอยแสวงหา
ประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ราชการเพ่ือตนเอง เครือญาติ หรือพวกพ้อง กรณีเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จะต้องยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 
 

ส่วนที ่3 ช่องทางและข้ันตอนการแจ้งเบาะแส 
กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่น าสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. การแจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่น าสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อพบเห็นหรือประสบ

ปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่เรียกว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน ควร
ด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๑ เม่ือเกิดขึ้นกับตัวเอง ควรพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่หาก
ส่วนรวม เสียประโยชน์ท่านควรหลีกเลี่ยง เช่น หากท่านเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดจ้าง หรือพิจารณาความดี
ความชอบของบุคคลใกล้ชิด ท่านควรถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมการฯ หรือ งดออกเสียง เนื่องจากการตัดสินใจ 
ของท่านอาจส่งผลให้การพิจารณาเกิดความเบี่ยงเบน แต่หากเป็นคนรู้จักกันธรรมดา ท่านควรประกาศให้ทราบว่า
ท่านรู้จักบุคคลนั้นต่อคณะกรรมการ ทั้งนี ้เพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ใจของท่านและเพ่ือความโปร่งใสด้วย 

๑.๒ เม่ือเกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว ท่านควรให้ค าแนะน าด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึง
กรณีต่างๆ และผลหรือโทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้ง
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แนะน า วิธีการป้องกัน เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทั้งนี้ หากท่านพบเห็นและมีหลักฐานที่ท าให้มั่นใจ
ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์
ส่วนรวม ท่านสามารถประสานเพ่ือให้ข้อมูลกับหน่วยงาน  ดังต่อไปนี้ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระท าผิด/
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน /ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย/ศาลปกครอง/ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)/มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด/ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

๒. ขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ กรณีข้อสงสัยหรือทักท้วงว่ามีการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  เมื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสงสัยว่า 
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดหรือด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติการใด  ในฐานะส่วนตัวจะขัดกับ
ประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ ในความรับผิดชอบของหน้าที่ให้ข้าราชการยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาเมือ่ผ่านกระบวนการวินิจฉัยเป็นประการ
ใดแล้วให้ปฏิบัติตามนั้น 

 

ส่วนที ่4 แนวปฏิบัติในโรงพยาบาลเชียงยืน 
 

โรงพยาบาลเชียงยืน ได้จัดท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการ
ทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐกระท าผิดวินัยที่เป็นปัญหา
ส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ(Agenda Based)4 มาตรการส าคัญ คือ           (1) มาตรการ
จัดหาพัสดุ (2)มาตรการการใช้รถราชการ (3)มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (4)มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และได้ออกประกาศเพ่ือให้บุคลากรของทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียง
ยืน ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตามโครงการ
หรือกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ก่อนด าเนินการจัดหาฯทั้งในหน่วยงาน หรือสื่อสารต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2559 หรือระเบียบฯที่เก่ียวข้อง 

 มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆให้เป็นไปตามจ านวนหรือปริมาณและ
คุณภาพ และเพ่ือประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ และการด าเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม 

 มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และด าเนินการการมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีเอ้ือ
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้มีความเกี่ยวข้องในประโยชน์
ดังกล่าว 
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2. มาตรการการใช้รถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 การใช้รถราชการหรือรถส่วนกลาง ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
รถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยเคร่งครัด 

 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น หากมี
เหตุจ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นและเร่งด่วน ให้ท าบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว 

 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้ 
ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

 ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบ ารุง 
โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

3. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 ให้จัดท าคู่มือมาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน/กลุ่มงานต่างๆในสังกัด
โรงพยาบาลเชียงยืน ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ 

 ให้หน่วยงานฯมีการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข 
และเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน 

 ให้มีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือใช้
ประกอบในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

4. มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆให้มีเป้าหมายและ
รายละเอียดการด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนางานของ
หน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน 

 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้านกิจกรรมฯ
จ านวนผู้เข้าอบรมฯระยะเวลาและการจัดการต่างๆท่ีสอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การด าเนินโครงการฯ   
โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ 

 ให้ทุกกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน และหน่วยงานในสังกัด พัฒนาระบบก ากับ ดูแล 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชน 
และช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียนปัญหา เพ่ือการป้องกันการทุจริต และการกระท าผิดวินัย ตามมาตรการใน
ประกาศนี้ พร้อมสรุปรายงานผลการด าเนินงานทั้งในระดับจังหวัด และหน่วยงานในสังกัด ต่อนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีละสองครั้ง 
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ส่วนที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542    

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 
 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
 
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
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 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย กำรเรี่ยไรของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2544 


