
 
 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลสว่างอารมณ ์

เร่ือง  ก าหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
---------------------- 

 เพ่ือเป็นการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในโรงพยาบาลสว่าง
อารมณ์และเป็นแนวทางในการป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์จาการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จึง
ก าหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงานดังนี้ 

1. มาตรการป้องกันการทุจริต  และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  
1.1   มาตรการจัดหาพัสดุโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

   1.1.1  มีกระบวนการประชาสัมพันธ์  หรือประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือจัดหาพัสดุ
ตามโครงการ  หรือกิจกรรมพัฒนาต่างๆ  ก่อนด าเนินการจัดหา ทั้งในหน่วยงาน  หรือสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2561 หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   1.1.2 มีการตรวจรับ  ตรวจสอบ  และส่งมอบพัสดุต่างๆ  ให้เป็นไปตามจ านวนหรือ
ปริมาณและคุณภาพ  และเพ่ือประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการ  และด าเนินกิจกรรมต่างๆ  อย่างเหมาะสม  
   1.1.3 มีกระบวนการป้องกันตรวจสอบและด าเนินการ  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือการเอ้ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง กับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง   ผู้ขาย  และ/หรือผู้มีความ
เกี่ยวข้องในประโยชน์ดังกล่าว 

1.2 การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1.2.1 การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาต่างๆ ให้มี

เป้าหมาย และรายละเอียด การด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาท่ีสอดคล้อง  การแก้ปัญหา
และพัฒนางานของหน่วยงาน หรือองค์กรอย่างชัดเจน  

1.2.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่เป็นจริง ทั้ง
ด้านกิจกรรม จ านวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา  และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้อง และเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

1.2.3 จัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตาม  สรุปประเมินผล  และรายงานการ
ด าเนินโครงการ  โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงาน  และภายนอกทุกโครงการ  

1.3  มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  
1.3.1 ให้หน่วยงานมีการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรอง การปฏิบัติงานให้เป็น

ตามเงื่อนไข และเป้าประสงค์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน  

1.3.2 ให้มีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย
งบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง  

 
1.4 มาตรการ... 
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1.4  มาตรการการใช้รถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

1.4.1 การใช้รถราชการหรือรถส่วนกลางให้ด าเนินการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. 2526 โดย
เคร่งครัด  

1.4.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการ
เท่านั้น และหากมีเหตุจ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นและเร่งด่วนให้ท าบันทึกขออนุญาต
หัวหน้าส่วนราชการเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว 

1.4.3 ห้ามข้าราชการ หรือบุคลากรของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ น ารถราชการไป
ใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ  

1.4.4 ผู้บังคับบัญชาก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่า
ซ่อมบ ารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

2 ให้ข้าราชการและบุคลากรถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่าง
เคร่งครัดและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตนออกจากต าแหน่งหน้าที่ โดยยึดประโยชน์ส่วนร่วมเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว ดังนี้ 

2.1  ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือน 
ฝูง หรือผู้มีพระคุณ/บุญคุณส่วนตัว มาประกอบในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือให้คุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นๆ 

2.2  ไม่ใช้เวลา งบประมาณ ทรัพย์สิน หรือบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 
 2.3 ไม่กระท าการใดๆที่เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่ให้เป็นไปเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับตน
หรือพวกพ้อง และท าให้เกิดความเสียหายต่อราชการ 
  3. บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุกรูปแบบ 
  4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
  5. ไม่ละเลย หรือเพิกเฉย หากพบการกระท าผิดเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับเรียกรับผลประโยชน์
ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้าง 
  6. ให้ใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
  7. ให้ทุกกลุ่มงานจัดท าผังการด าเนินงานให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการหาผลประโยชน์ 
ทับซ้อน ในการด าเนินงานภาครัฐ 
  8. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ ควบคุม ก ากับ ดูแล เพ่ือมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ
ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทันที 
  9. หากพบว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการตามข้างต้น เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท า
ความผิดจะต้องถูกด าเนินการทางวินัย อาญา และความรับผิดทางละเมิด  แล้วแต่กรณี โดยให้ผู้บังคับบัญชา
รายงานตามล าดับชั้น หากผู้บังคับบัญชารายใดพบเห็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ซึ้งฝ่าฝืนตามมาตรการข้างต้น
แล้วละเลยไม่รายงาน จะถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระท าผิดวินัยด้วย 
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   จึงประกาศมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
     

ประกาศ ณ วันที่  25  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 

       
 

              (นายปริญญา  พวงศรีทอง) 
     นายแพทย์ช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง 
             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

 
 
 

         
        
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประมวลจริยธรรมการปฏิบัตงิาน 
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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คู่มือ : ประมวลจริยธรรมการปฏบิัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสว ่างอารมณ์ 

 หน้า 1 
 

 
 
 

ค าน า 
 

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้รวบรวมหลักการและ
แนวคิดท่ีเป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนร่วม มีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 

คู่มือเล่มนี้ สะท้อนให้เห็นถึงหลักการ แนวคิด พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือการประยุกต์ใช้           
ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มิให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติชอบ และยังสะท้อนปัญหา      
การขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลลานสัก ผู้บริหารหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติราชการที่สนใจศึกษาแนวทาง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหาร และเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป 
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลลานสัก 
ธันวาคม ๒๕๖2 
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สารบัญ 
หน้า 

๑. ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน          3 
๒. บทที่ ๑  การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน          4 

- นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ          5 
- หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน       6 
- แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน          7 

๓. บทที่ ๒  การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ          9 
- การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ          9 

๔. บทที่ ๓  การใหก้ารรับของขวัญและผลประโยชน์        13 
- แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ          15 
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บทน า 
 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และ
ท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่
ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจน
โอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ประกอบการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออกใบอนุญาต ประกอบกิจการใดๆ 
หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และพวกพ้อง เป็นต้น อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนา 
หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษ
ทางอาญาผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่ วนรวม 
(Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน เป็นบ่อเกิดของปัญหา    
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี ๑ 
 
 

 

 

ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ค าว่า  Conflict  of  Interests มีการใช้ค าในภาษาไทยไว้หลายค า เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน”

“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็น 
รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และ 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง
“ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  และผลประโยชน์สา ธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ” กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพล ใน 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ม ี
หลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูป 
ตัวเงินหรือทรัพย์สิน มีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้ 

 ๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ท าให้ 
บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน เป็นต้น 

 ๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจาก 
ผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซ้ือแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้า เป็นต้น 

 ๓. ใช้อิทธิพลเป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด 
ฝ่ายหน่ึงอย่างไม่เป็นธรรม 

 ๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ของราชการ 
ท างานส่วนตัว เป็นต้น 

 ๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะสร้างถนนใหม่จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าว 
ล่วงหน้าไว้ก่อน เป็นต้น 

 ๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่ เช่น เป็นนักบัญช  ี
แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น 

 ๗. ท างานหลังออกจากต าแหน่ง คือการไปท างานให้กับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้ความรู้ 
หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของ 
ธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น 

มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมที่นักการเมือง 

และนักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพ่ึงพิงนักการเมือง เพ่ือให้นักการเมือง 
ช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้น มิได้รับการตอบสนองจากนักการเมือง 
ทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจานวนมากแก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่น 
การเมืองเองเพ่ือให้ตนเองสามารถเข้ามาเป็นผู้ก าหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้และที่ส าคัญ 
คือทาให้ข้าราชการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามค าสั่ง 

คู่มือ : ประมวลจริยธรรมการปฏบิัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสว ่างอารมณ์ 

 หน้า 4

ผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of Interest ) คอือะไร ? 



คู่มือ : ประมวลจริยธรรมการปฏบิัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสว ่างอารมณ์ 
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นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ* 
ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) 
 “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” 
ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น 
เพ่ือน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง  
 
 ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (non-
pecuniary)  
 ๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการ
เพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก
หน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้าใจไมตรีอ่ืนๆ  
 ๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมอ่ืนๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความลาเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักท่ีชัง 
และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้  
 
  หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทางานให้ภาครัฐคือ การให้ความส าคัญ
อันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ที่ทางานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร  
 
  ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย  
- ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  
- ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม  
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
- ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจากัดขอบเขตที่ 
ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่  
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
- หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน  
- หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่  
- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะที่ไปหาต าแหน่งงานใหม่ 
 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ  
 



 
 

 ๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น  
 ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่
จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซึ่งผลเสียไม่
น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทาให้คนอ่ืน ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง  
 ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต  
 

หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี 
๒ ประเภท 
 ๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และ เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาท
หน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพ  หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหา
ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทางานบางอย่างที่
คนอ่ืนๆ ทาไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง  
 ๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทาบทบาท
หน้าที่ ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทาบทบาทหน้าที่
ให้แก่ อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง/อคติต่อ
คนบางกลุ่ม  
 ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน 
นั่นคือ การตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนามาจัดการกับ
หน้าที่ทับซ้อนได ้

    ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกใน
สังคม  

      ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests) 
เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ในการแสวง
ประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อ
ประโยชน์สาธารณะ ค าอ่ืนที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่นเชิง
นโยบาย คอร์รัปชั่นสีเทา 

 
หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

 • ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลประโยชน์ของสาธารณะมีความส าคัญ 
ในอันดับต้น 

 • ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค 
ภายใต้กฎหมาย และต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม)
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    การกระท าที่อยู่ในข่าย Conflict of Interest  
 
 
 - รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits)คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงาน
สรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มา เสียภาษ ีหรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น  
 - ใช้อิทธิพล (Influence Peddling)เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่
เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
 - ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using employer’s property for private 
advantage)ได้แก่ การใช้รถราชการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการทางานส่วนตัว เป็นต้น  
 - ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential information)เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน แล้ว
รีบชิงไปซื้อที่ดักหน้าไว้ก่อน  
 - รับงานนอก (Outside employment or moonlighting)ได้แก่ การเปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัท
ที่ตนเองท างาน เช่น เป็นพนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือเช่นนักบัญชีที่รับงานส่วนตัวจนไม่มี
เวลาท างานบัญชีในหน้าที่ให้ราชการ  
 - ท างานหลังออกจากต าแหน่ง (Post Employment)เป็นการไปทางานให้ผู้อ่ืนหลังออกจากงาน
เดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย 
และแผนของธนาคารชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ 

ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน 
- หาประโยชน์ให้ตนเอง 
- รับประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ 
- ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน 
- ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพ่ือประโยชน์ของตน 
- ใช้ข้อมูลความลับ เพ่ือแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 
- รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่ 
- ท างานหลังออกจากต าแหน่งและเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัท  
- การให้ของขวัญ ของก านัล เพ่ือหวังความก้าวหน้า 
- ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพ่ือหวังการบริการที่ดีกว่าลูกค้ารายอ่ืน 
- ช่วยให้ญาติมิตรท างานในหน่วยที่ตนมีอ านาจ 
- ชื้อขายต าแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของตน 
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การปรับกระบวนการทางความคิด (Mind Set) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
     Analog   Digital 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการทางความคดิ ( Mind Set) 

ระบบคิดฐาน 10 ระบบคิดฐาน 2 

  ใช้น  าประปาหลวง 
ล้างรถส่วนตัว 

น ารถยนต์หลวงมาใช้ใน
ธุระส่วนตัว 

น าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมา
ชาร์ตที่ท างาน 

 

น าวัสดุครุภัณฑ์หลวงไป
ใช้ส่วนตัว 

ใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่อง
ส่วนตัว 

รับของขวัญจากผู้มา
ติดต่อราชการ 

  ไม่ใช้น  าประปาหลวง 
ล้างรถส่วนตัว 

 

ไม่น ารถยนต์หลวงมาใช้ใน
ธุระส่วนตัว 

 

ไม่น าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัว
มาชาร์ตที่ท างาน 

 

ไม่น าวัสดุครุภัณฑ์หลวงไป
ใช้ส่วนตัว 

 

ไม่ใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่อง
ส่วนตัว 

 

ไม่รับของขวัญจากผู้มาติดต่อ
ราชการ 
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การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital) 

 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิดที่สามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหน สิ่ง
ไหนผิด สิ่งไหนท าได้ สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตัว ส่วนไหนคือประโยชน์
ส่วนรวม ไม่น ามาปะปนกัน ไม่น าสิ่งของราชการมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ไม่เบียดบัง
ราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนตน ไม่
แสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมจะต้องยึด
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog) 

 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยงัมีระบบการคิดที่น าประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมมาปะปนกันไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือ
ประโยชน์สว่นรวม น าสิ่งของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน เบียดบงัราชการ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยงาน จะคอยแสวงหา
ประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อตนเอง เครือญาติ หรือพวกพ้อง กรณีเกิดการ
ขดักนัระหวา่งประโยชน์สว่นตนและประโยชน์สว่นรวมจะยดึประโยชน์สว่นตนเป็นหลกั 

    
Digital 



 

บทท่ี 3 
 

 
 

     

   

 ถ้าไม่มีการบริหารเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะ 
ละเลยประโยชน์สาธารณะและให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนตน หรือของคนบางกลุ่มแทน  ซึ่งจะมีผลต่อการ 
ปฏิบัติงานและอาจน าไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีชีวิตส่วนตน มีบางครั้งที่ 
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการท าหน้าที่ราชการ แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่ม ี
อย่างโปร่งใสและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องหลักหน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่าง 
โปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบมิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 
ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท าให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับ มากข้ึน หน่วยงานควรตระหนักว่า 
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดข้ึนในการท างานและต้องพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผย 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานต้องสร้างความเข้าใจที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้น 
คนก็จะพยายามปกปิด จนท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและส่วนรวม เมื่อเกิดผลประโยชน ์
ทับซ้อนเป็นปัจจัยที่เข้ามามีอิทธิพลในการท างานหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ น าไปสู่การใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ หรือแม้แต่การทุจริตคอร์รัปชัน หรือฉ้อราษฎร์บังหลวง ดังนั้น 
การจัดให้มีแนวทางการบริหารเพ่ือป้องกันเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนจะสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงาน 
ของรัฐในด้านต่างๆ เช่น

 - ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
 - สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความล าเอียงได้ง่าย
 - แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล
 - ประชาชนเชื่อม่ันว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 

 หลักการ ๔ ประการส าหรับการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน* 
 1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ  : การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักที่ต้อง 

ตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูกผิด 
ไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคล 
อย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเร่ืองศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมื อง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้ 
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

 2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย 
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ แล ะมีความพร้อมรับผิด    
มีวิธีการต่างๆ เช่นจดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการ 
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความ 
เชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

 3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  : การแก้ปัญหาหรือจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร 
การจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ 
คู่มือ : ประมวลจริยธรรมการปฏบิัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสว ่างอารมณ์ 

 หน้า 10

การบริหารเพื่อปอ้งกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
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นโยบาย และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้ และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุน  
การตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่
ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

- ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ 
รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการ
เปิดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพ่ือมิให้มีผู้น าไปใช้ในทางท่ีผิด 
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่จะต้อง  

ท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน* 
- วางกรอบการท างาน เป็นวิธีการกว้าง ๆ ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถ

น าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี ๖ ขั้นตอน ส าหรับการพัฒนาและ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 
๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการ

เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 

รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
ขั นตอนแรก คือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์   

ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง เป้าหมายส าคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไร
คือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็นการมีส่วนร่วม
ของเจ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและท าให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของและ
ร่วมมือกับนโยบาย การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 
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- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนี้) ธุรกิจส่วนตัว/ 
ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น      (เอ็น
จีโอ สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การท างานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอ่ืน/กลุ่มอ่ืน 

- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจตรา
เพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริการที่อุปสงค์
มากกว่าอุปาทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การให้เงิน/สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน 
การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น กฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กร 
และยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง 
แบบที่เห็น หรือแบบเป็นไปได้ เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการติดตาม
ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 

๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 
เพ่ือให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่

เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาท าสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้
จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างท างาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบาย
และข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธี
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของ  
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่าง
ทีช่ัดเจนส าหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อ การร่วม
ท างานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและกระจายอ านาจ 
ความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่
ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม 
การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ต่อไป 

๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในต าแหน่ง

ระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขันสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความส าคัญ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะ
ค านึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ โดยผู้บริหารต้อง 

(๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 
(๒) ชั่งน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่า 

อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ 
(๓) พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงระดับและลักษณะของต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง รวมถึง

ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
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ประเด็นส าคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่ว่าจะสามารถ
จัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้าย     
ไม่แพ้กันการท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจองค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน์
ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์ 
และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตามมาหากไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือด าเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจ     
เพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ท าธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ท าสัญญาด้วย  นอกจากนี้      
ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการระบุจุดเสี่ยงและร่วมกัน
พัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวน
และปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน วิธีเหล่านี้จะท าให้ได้นโยบายที่สอดคล้อง    
ความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
กับผู้มีส่วนได้เสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องท าให้การตัดสินใจทุกข้ันตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอโดยสอบถามข้อมูล

จากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เพ่ือให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการท างาน รวมถึงสภาพสังคม 
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ ยังอาจเรียนรู้จาก
องค์กรอ่ืนๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
อีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสาร
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการท างานให้สอดคล้องกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุน
เพ่ือช่วยพัฒนาทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ 

 

 
 
จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
1. การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน 
2. การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
3. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างาน 
4. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 
5. การกระจายงบประมาณ 
6. การปรับการลงโทษ 
7. การให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท 
8. การรับของขวัญของก านัลจากผู้ที่มาติดต่ออันเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 

การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่าเป็น
ความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้ 
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“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าวแต่ด้วย
มารยาทจึงไม่กล้าปฏิเสธน  าใจหรือหาก
ไม่รับจะเป็นการท าลายสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการ
ท างาน ดังนั น  มันเป็นการยุติธรรมที่
เราจะได้รางวัลผลประโยชน์พิเศษ
บ้าง” “คนอื่นๆก็ท าเช่นนี  ท าไมฉันจะท า

บ้างไม่ได้” 

“ฉันไม่เห็นกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับ
การให้ของขวัญ ดังนั นฉันก็ไม่ได้ฝ่า
ฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 

“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆดังนั น
ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็น
เรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรก
เสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/
สมัมนา” 

“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันไม่คิดว่า
หน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี  แม้ว่าฉันจะให้
ค าแนะน าก็ตาม” 

ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี ไม่สามารถปกป้องท่านจาก
การถกูด าเนินการทางวินัย หากการกระท าของท่านเป็นการกระท าที่มิชอบ 
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 ตัวอย่างคิดแบบระบบฐานสิบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

  ตอน “คนหลวงใช้เงินหลวง” 

   นางวันดี ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเก็บรักษา
เงิน และเป็นเจ้าหน้าที่การเงินรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี และมีอ านาจลงนามในใบถอนเงินร่วมกับ
เจ้าหน้าที่รายอ่ืน นางวันดีได้ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของสถานีอนามัย น าไปใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัว 
จ านวน 300,000 บาท ต่อมาได้น าเงินดังกล่าวมาคืนให้กับทางราชการแล้ว และพบว่ามีการเบิกจ่ายเงินโดย
ไม่มีเอกสาร หลักฐานประกอบการจ่ายเงินจ านวน 200 ,000 บาท นางวันดีให้การรับสารภาพว่าตนได้จัดท า
เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเท็จขึ้นมาใหม่เพ่ือให้มีจ านวนเงินคงเหลืออยู่จริงตามรายงานงบเดือนส่ง
ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเพ่ือประกอบการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
   พฤติการณ์ของนางวันดี ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
 

  ตอน “ยักยอกยา” 

   นายยา ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ได้ยักยอกยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีฟรีดรีน ที่ตน
ด าเนินการสั่งซื้อจากบริษัทยาของเอกชน รวมจ านวน 200 ,000 เม็ด โดยยาดังกล่าวจ านวน 50,000 เม็ด 
ไดม้ีการสั่งซื้อในนามของโรงพยาบาลและน าเข้าคลังยาของโรงพยาบาลตามระบบ ส่วนอีกจ านวน 150,000 เม็ดนั้น 
ได้สั่งซื้อในนามของโรงพยาบาลแต่น ายาเข้าร้าน และจ่ายเงินเอง โดยการสั่งซื้อยาได้ท าการปลอมลายมือชื่อ
ของผู้อ านวยการโรงพยาบาลเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการสั่งซื้อยาและได้น ายาดังกล่าวไปขายให้แก่บุคคลภายนอก 
   พฤติการณ์ของนายยาดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
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  ตอน “ฝากพิเศษ” 
   นายสมหวัง ต าแหน่งแพทย์ช านาญการ มีหน้าที่ตรวจรักษาผู้ป่วย ผ่าตัด และหัตถการทางสูตินรีเวช
ทั้งหมด นายสมหวังได้ท าการรับฝากครรภ์พิเศษในโรงพยาบาลของทางราชการ หลังจากที่ท าคลอดเสร็จแล้ว 
ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยจ าน าเงินใส่ซองมาให้กับนายสมหวัง เป็นค่าฝากพิเศษและท าคลอด รายละ 3,000 บาท 
ต่อมาได้มีผู้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวขึ้น จากการสอบสวนนายสมหวังให้การรับว่าตนได้กระท าการดังกล่าวจริง 
และได้รับเงินค่าฝากครรภ์พิเศษดังกล่าว และมีบางรายเมื่อท าคลอดเสร็จก็เงียบเฉยไม่ยอมจ่ายเงินให้ 
   พฤติการณ์ของนายสมหวังดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตามมาตรา83(3)ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากนายสมหวังไม่เคยกระท าผิด   
ทางวินัยมาก่อนและปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีตลอด จึงงดโทษให้ และให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
    ตอน “อบ...ลม” 
   นายทองดี ข้าราชการ ได้ยืมเงินราชการและลงชื่อในโครงการอบรมโดยเป็นผู้เสนอโครงการ
อบรมทางด้านสุขภาพ รวมจ านวน 2 วัน นายทองดีได้จัดท าเอกสารหลักฐานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
อบรมส่งให้กับการเงินเพ่ือหักล้างเงินยืมส าหรับเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นจ านวนเงิน 10,600 บาท 
โดยลายมือชื่อผู้เข้าอบรมในเอกสารประกอบการหักล้างเงินยืมนั้น มิใช่เป็นลายมือชื่อที่แท้จริงของผู้ เข้ารับการ
อบรมแต่เป็นลายมือชื่อปลอม และมิได้มีการจัดอบรมตามโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด   
   พฤติการณ์ของนายทองดีดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

 
   ตอน “คนหลวง กับรถยนต์หลวง” 
   นายสรรชัย ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาล ได้เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว โดยน าบิลน้ ามันของโรงพยาบาล ไปเขียนเติมน้ ามันใส่รถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อวอลโว่ และรถจิ๊ป
แกรนด์เชอโรกี แล้วเบิกจ่ายเงินค่าน้ ามันจากเงินบ ารุงของโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 3 ปี รวมจ านวน 232 
ครั้ง เป็นเงินรวม 290,000 บาท ทั้งที่นายสรรชัยก็น ารถยนต์ราชการไปใช้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการอีกด้วย 
   พฤติกรรมของนายสรรชัยดังกล่าวเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
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บทท่ี 3 
 

 
 
 
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญ 

และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เจตนารมณ์ 
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  

ว่าจะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และ
การกระท าหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อ
ความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครอง    
ในระบอบประชาธิปไตย 

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่ใช้ในความหมายนี  
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ บริการ หรืออ่ืนๆ

ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 

- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 
- ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ 

ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล บัตรลดราคา
สินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น 

- ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใดๆ
หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบ
ส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอ่ืนๆ 
 
รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใด 
ในทางปฏิบัติ 

- เราจะจัดการอย่างไร 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ ค าถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับ

ของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ 
๑) เราควรรับหรือไม่ 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 

 

การให ้การรับของขวัญ และผลประโยชน ์
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เราควรรับหรือไม่ 
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็น

การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ 

๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้าข่ายการรับสินบน 

การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ 
- ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ 
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการท างานในอนาคต ถ้าท่าน

ท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น งานตรวจสอบภายใน 
และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน  

๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ หากการรับ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้ว ผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับ
กลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ 

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ 
และการทุจริตคอร์รัปชัน ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง 
โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ท่ีเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรก าหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัด
มากกว่าหน่วยงานอื่นๆ  

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า “การกระท าและการตัดสินใจใดๆ จะต้องกระท า
ด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทย
โดยรวม” ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ ผลประโยชน์
ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ท าให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ ไว้วางใจที่
ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 

ประการส าคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยกระท าและแสดงออกโดย
ยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพ
รับข้าราชการ 

เราต้องรายงานหรือไม่ การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการ ต่อไปนี้ 
๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์
จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้ -รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอท า
ใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมี
กระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและต้องการ
ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กร
และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจ
ที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้ก าหนด



 
 

นโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ 

หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กร
เก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียง 
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน 
หรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธา 
ต่อประชาชน 

 
 แนวพิจารณาในทางปฏิบัต ิ
 ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์  เช่น  งานศิลปะพระพุทธรูป 

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเร่ืองเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร 
ไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด 

 ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ 
ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได ้

 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเม่ือเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน 
หน่วยงานและลงทะเบียนไว ้

 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท และ 
เจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า  สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็น 
ทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ 
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะ 
ด ารงต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพ่ือน 
ร่วมงานให้เม่ือเจ็บป่วยฯลฯ 

 ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้ รับจากผู้ให้คน 
เดียวกันกลุ่มเดียวกันหรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท 
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 

 ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคน 
ต่างกลุ่มเพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เม่ือรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงาน 
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

 ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ
(ประชาชนองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอบ่อยครั้งอาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล 
บิดเบือนก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ 
และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ 
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เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) 
ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ 

เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ถ้าเกิน
กว่านี้ ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ หรือเป็น
ทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร  

การฝ่าฝืนกฎนี มีโทษอย่างไร การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และ
พร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับ
ความร้ายแรงของการฝ่าฝืน นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน   
ฉ้อฉลทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์
ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

กุญแจแห่งความเสี่ยง 
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการท าลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐ
และต่อข้าราชการกุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่ส าคัญ คือ 

๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่าความ
เป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ ากว่าที่เป็นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกง
และหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้นการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ 
อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ท าให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน ผู้รับจ้าง
ผู้รับเหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทน    
ที่ได้รับ ท าให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และ
หรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่างๆ ไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการ
บริการ นอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กร ข้าราชการ และหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความ
รับผิดชอบ ซึ่งจัดได้ว่าเป็น การรับสินบน 

สถานการณ์ตัวอย่าง 
 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ าหนักรถยนต์รับค่าตอบแทน จ านวน ๒๗ ครั้ง เป็นเงินรวมหนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน 

เพ่ือให้การอนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดให้ขนส่งสินค้าได้ กรณีเช่นนี้
นอกจากจะเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ผิดวินัยขั้นไล่ออกจากราชการแล้วยังมีโทษทางอาญาแผ่นดินด้วย
ในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผู้พิพากษาได้ระบุเหตุผลว่าการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสาธารณชน ท าลายทรัพย์สินสาธารณะ(ถนน) เป็นการสมยอมของเจ้าหน้าที่ 
ยอมให้ผู้รับบริการกระท าผิดกฎหมาย และเป็นการให้ผลประโยชน์ ในทางมิชอบต่อบริษัทที่เป็นเจ้าของกิจการ
รถบรรทุก รวมทั้งเจ้าของสินค้าและสั่งลงโทษจ าคุกเป็นเวลา ๑ ปี โดยไม่รอลงอาญา 
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การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่า
เป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี  

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ าใจ หรือหากไม่รับจะเป็นการ
ท าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืนๆ ก็ท าเช่นนี้ ท าไมฉันจะท าบ้างไม่ได้” 

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัลผลประโยชน์
พิเศษบ้าง” 

“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรกเสมอ
ที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 

“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้ แม้ว่าฉัน  
จะให้ค าแนะน าก็ตาม” 

“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 

ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูกด าเนินการ
ทางวินัย หากการกระท าของท่านเป็นการกระท าที่มิชอบ 
 

 
สถานการณ์ตัวอย่าง 

 
หน่วยงานภาครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยากรบุคลที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้เข้าร่วมสัมมนาด้านทรัพยากร

บุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีบุคลิกเป็น personnel 
planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้
รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา ผู้บังคับบัญชา
ตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมีการรายงานของรางวัลนั้นและ
ลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้น เป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้
เนื่องจากราคาของของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงถูก
ขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
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โมเดลส าหรับการตัดสินใจ 
 

ประเด็น การตัดสินใจ 
เจตนารมณ์  :  อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
กฎ ระเบียบ  :  มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
ความเปิดเผย :  มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 
คุณค่า   :  ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด 
หลักจริยธรรม  :  มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้าง 
อัตลักษณ์  :  ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพ่ืออะไร 
เวลาและโอกาส  :  เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร 
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บทท่ี 4 

 

 

การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร่อง/อคติ         
ของภาครัฐเป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรง
ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่กระท าโดยมิใช่เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผย
การกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต 
หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสีย
งานหลักของการปกป้องคุ้มครองพยาน ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิด
ให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการท าผิดที่ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ
การรายงานการกระท าผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะ
เมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้ หรือขาดประสิทธิภาพ 

ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก : การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการสืบเสาะการคดโกงและการกระท าผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ท าให้การเปิดเผย    การ
กระท าผิดเป็นเรื่องยากส าหรับเจ้าหน้าที่ปัญหาส าคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง ของบุคคลกับ
พันธะสัญญาที่มีต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพ่ือนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ   การ
เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะการยึดมั่นในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม ความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที่เป็น
หลักคุณธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้าม ความจงรักภักดีเป็น
สัญญาที่มีต่อกลุ่มคนและสังคมที่ให้ความส าคัญว่า บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพ่ือนไม่ได้ในยามจ าเป็น
ปัจจัยส าคัญอีกประการที่ท าให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระท าผิดคือ ข้อมูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้องเป็น
ข้อมูลที่เป็นความลับ ได้รับการปกป้อง แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระท าผิดมักได้รับการปฏิบัติในทาง
ตรงกันข้ามการตัดสินใจที่จะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพ้ืนฐานง่าย ๆ หลักคือจะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีการ
เปิดเผยการกระท าผิดพร้อมทั้งการปกป้องข้อมูลที่รายงานให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจได้ 

การส่งสาสน์ขององค์กร : องค์กรจะตอ้งขับเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมที่ผิด
จริยธรรมและคดโกงว่าเป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเชื่อมั่นว่าถูกปกปิด 
ต้องมีค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิญกับกร ณี
เกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโน้มจะท าให้เกิดการกระท าผิด 

กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : รากฐานของการเปิดเผยการกระท าผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐาน
ทางจริยธรรมรวมทั้งนโยบายขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะก าหนดพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานและ
ข้อแนะน าพฤติกรรมที่ยอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีการรายงานการกระท าที่เบี่ยงเบน
จากมาตรฐานด้วยการเปิดเผยการกระท าผิดเพ่ือป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไกการรายงานและ
การตรวจสอบที่เป็นอิสระ การเปิดเผยการกระท าผิดภายใต้กฎหมายต่างๆ นั้น ต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมีการ
ด าเนินการอย่างไรและองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มท่ี 

 
 

การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
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องค์กรควรจะท าอย่างไร  
วิธีที่ดีที่สุด หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระท าผิด จัดช่องทางอ านวยความ

สะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระท าผิด รวมทั้งคนอ่ืนๆ ที่จะได้รับผลกระทบ 

วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระท าผิดและการคุ้มครองพยาน คือ 
- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระท าผิด 
- เพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 
- เพ่ือให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี 
ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการบริหาร   

ซึ่งเป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(เช่น กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรม หรือองค์กรจริยธรรมภายนอก 
การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลที่เปิดเผย ควรประกอบด้วย 

- การประพฤติมิชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
- การบริหารที่เป็นอคติ หรือ (ล้มเหลว) 
- การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการที่ไม่เหมาะสม ท าให้สูญเสียเงินของแผ่นดิน 
- การกระท าที่เป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการขู่คุกคาม
หรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ท างาน องค์กรควรก าหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะและ
ประกาศใช้อย่างชัดเจน ประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจ าเป็นต้องรายงาน/
เปิดเผย จะต้องท าอย่างไร เพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุก 
ตอบสนองต่อการเปิดเผยการกระท าผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดย
ทันที (อย่างเป็นสัญชาติญาณ) ว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต้องรายงานทันทีต่อ
หัวหน้า ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร
การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นสิ่งส าคัญ และผู้รับรายงานควรให้ค าแนะน าผู้เปิดเผยถึงการตรวจสอบ และสิ่งที่
หน่วยงาน จะสนับสนุนและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระท าผิด ได้ ดังนี้ 

๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ป.ป.ช. 
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น 
๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรของรัฐหรือผู้รับจ้าง

จากรัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า 
๔) การกระท าของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ หรือกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมการเปิดเผยการกระท าผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อสื่อมวลชน
การเปิดเผยที่ก่อให้เกิดค าถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาล การเปิดเผยนโยบายของหน่วยงาน หรือการเปิดเผย
เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย 

นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผย จะต้องครอบคลุม : 
  - เนื้อหาในการเปิดเผย 

- การเปิดเผยจะท าได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร 
- ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย 
- เปิดเผยต่อใคร 
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- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 
- กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง 
- กระบวนการตรวจสอบ 
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 

การให้ความส าคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุ่น 
มาตรฐานทางจริยธรรมต้องก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกง หรือการ

ให้บริการที่ไม่เป็นธรรม การจัดการเก่ียวกับการรายงานควรยืดหยุ่น เช่น การรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรมที่สามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานที่ หรือรายงาน
ต่อองค์กรอิสระ เช่น ป.ป.ช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 
หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการคุ้มครองอย่าง

เชื่อมั่นได้ และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให้
ค าแนะน าต่อผู้บริหารให้ตระหนักในความส าคัญ สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน และควรมีการอบรม
พิเศษแก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา 

 
เบื องหลังความส าเร็จ 
ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระท าผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต้องขององค์กรที่มี

พฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้ง ให้ความส าคัญกับการป้องกันปราบปรามการประพฤติมิชอบที่
ชัดเจน จะท าให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร้างการเปิดเผยผลประโยชน์
สาธารณะ การปกป้องพยานและภาวะผู้น าต่อความส าคัญในการเปิดเผยการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ และผลักดัน
การเปิดเผยอย่างแขง็แกร่งการปกป้องสิทธิของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก หน่วยงาน
จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียม ซึ่งจะท าให้
เจ้าหน้าที่เกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 

ดัชนีวัดความส าเร็จ พิจารณาได้จาก 
- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน 
- มีโปรแกรมเฉพาะส าหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้องคุ้มครอง 
- ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
- การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
- มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านการพบปะ สนทนากับผู้เปิดเผยคนอ่ืนๆ 

บทบาทส าคัญของการบริหาร 
ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Public InformationDisclose : 

PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผย
ผู้อ านวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบ
โดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทส าคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ
ต่อการรายงานสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระท าผิดและภาวะผู้น าเป็นเรื่องส าคัญมากในการ
สร้างบรรยากาศในที่ท างาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการ
ตรวจสอบต่างๆ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรือท าให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ 
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เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผย
ให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการลดแรงต่อต้าน หากสิ่งที่เปิดเผย
บางส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกัน
ผู้ต่อต้านเท่าท่ีจะท าได้บทบาทอ่ืนๆ คือ 

- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย 
- พัฒนาโครงสร้างผู้น าแก่ลูกน้องที่ท างานขณะมีการตรวจสอบ 
- ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเพ่ือให้แน่ใจว่าได้รับ

การสนับสนุนและป้องกันพยานที่ดี 
- ปกป้องข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน 
- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย โดยให้ค าปรึกษาแนะน า

ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ท าผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระท าผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะยากเพียงไรผู้บริหารต้องท าให้ผู้เปิดเผยมั่นใจตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติ
อย่างเป็นความลับเชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้อง
เป็นเอกสารที่สมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้องระงับ
ไม่ให้การกระท าใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ หรือท าให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ว่าท าเพ่ือประโยชน์
ส่วนตน หรือท าให้รับรู้ได้ว่ามีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 

การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน 
จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการโรงพยาบาลลานสัก เพ่ือให้ตระหนักในความส าคัญและผลักดันให้เกิด

ทัศนคติทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่า ท าไม ต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการ
เปิดเผยการกระท าผิดจัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก่
ข้าราชการ หรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนต าแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะ
เฉพาะ ในการรับข้อร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการ
สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน 

เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target) 
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล มีนโยบายและ

กระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหาร
ที่ไม่เป็นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาด ให้ค าปรึกษา   
การเปิดเผยพฤติกรรมการกระท าผิดที่เหมาะสม และปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย 

- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้างธรรมชาติ 
และขนาดขององค์กร 

- นโยบาย โครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

กับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 5 
 

บทลงโทษผู้ฝ่าฝืน 
 

หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษอย่างไร 
 การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรม ที่พร้อมฝ่าฝืน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่ง
ถึงไล่ออก ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน นอกจากนั้น หากพฤติกรรมนั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล
ทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ มีการรับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้า
ข่ายการมีพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสิน
ว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย  

 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หมวด ๙ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตาม
กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออก โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติก าหนด  

 

 

 

 

 
 
          บทท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           กรณีฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติจะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั งจ าทั ง
ปรับ และยังมีความผิดฐานกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่
ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
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บทที่ 6 

 

 
 
 
 
 
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐, ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย  

๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก าหนดว่า โดยอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้
โดยธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  

 ๓. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
     ๓.๑) ส่วนค าปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับ ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้  
  (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
  (๒) การมีจิตส านึกที่ด ีซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
  (๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
  (๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  
  (๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
  (๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง  
  (๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

  ๓.๒) หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  

(๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง   
     หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น   
     หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะความชอบหรือชัง  

  (๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวย ความสะดวกของทางราชการ
       ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย  
 

กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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  (๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
       เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  
       ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้      

ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา     
     เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น  

  (๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืน ในหน่วยงานราชการ 
       รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการ  
       เป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์  

     สว่นรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึด  
     ประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  

     ๓.๓) หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้อง
วางตน ดังนี้  
  (๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืน เรียก รับ หรือ ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน
       หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง  
       หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือ
       การให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป  
  (๒) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  

        (๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรม หรือสัญญาซึ่งตนเอง           
                       หรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

 4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 
 6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 
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บทที่ 8 
 

ข้อบงัคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 
 

 
ข้อบงัคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
        ๑.๑ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน 
        1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่าประโยชน์

ส่วนตน 
      ๑.๓ มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระทาไปแล้ว 
      ๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการจนงานส าเร็จ

ถูกต้องตามมาตรฐานของงาน 
      1.5 ปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท 
      ๑.6 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
      1.7 เป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการ  
ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
      ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมายและกรอบนโยบาย 
 ๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน 
 ๒.๓ มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 ๒.๔ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อ านาจในทางที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการด ารงชีวิตส่วนตน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ 
 ๒.๕ มีสัจจะและไม่สัญญาใดๆ กับบุคคลอ่ืนโดยมุ่งผลประโยชน์หรือความก้าวหน้าของตนเอง 
ข้อ 3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
 ๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ เอ้ืออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการด้วย 

ความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โดยไม่ค านึงถึงฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิทาง
การเมือง 

 3.2 ไม่กระทาการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
 3.3 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์และไม่บิดเบือน 
ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  4.1 ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละข้ันตอน 
 4.2 ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการทางานของภาครัฐ โดย 

เปิดเผยหลักเกณฑ์ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้ตามกรอบของกฎหมาย ตาม 
ความเหมาะสมอย่างทั่วถึงและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 

 4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้ตนเองหรือ 
ผู้อื่นหรืออันจะเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ 

 4.4 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ 
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ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลาและมีคุณภาพ เพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
 5.2 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความช านาญ 

ในการปฏิบัติงาน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพการทางานของตนเอง ใส่ใจ 
ความก้าวหน้าทางวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 

 5.3 ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการท างาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ท่ีไม่ชอบธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อ 
การบริการประชาชน 

  5.4 ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ภารกิจบรรลุผลและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 5.5 ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการปฏิบัติราชการ  

ข้อ ๖ ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคมนาคาสอนทางศาสนา 

เป็นแนวทางในการดารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนและสังคม โดยไม่ 
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 

 6.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีความเพียร ใช้ความรู้ สติปัญญา คุณธรรมเป็นภูมิคุ้มกัน
ในการดาเนินชีวิต 

 6.3 การด าเนินการใดๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการมาพิจารณาให้เชื่อมโยง 
อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ 

ข้อ ๗ ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 7.1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

  7.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
  7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
  7.4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  7.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
  7.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
  7.7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
  7.8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
  7.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า 
  7.10 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า 
  7.11 รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  7.12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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บทที่ 8 
 

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
 
 
 
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมตามแนวทางของจริยธรรม คุณธรรม หรือ

อุดมการณ์ ซึ่งเป็นหลักสากลที่วิญญูชนทั่วไปเห็นว่าดีงาม กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ ให้ความส าคัญของการ
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณและศีลธรรมอันดี สอดคล้องกับค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นที่ศรัทธาของประชาชน อันเป็นส่วนส าคัญในการมุ่งสู่ 
เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH 
M (Mastery) เป็นนายตัวเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้ท าในสิ่งที่ดีมีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบบนพื้นฐานของการ มีสานึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม 
1. ด ารงตนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
    - ใช้จ่ายอย่างประหยัด พอดี มีเงินออม ไม่ก่อหนี้ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ บริหารจัดการเงิน 

ไม่ให้กระทบต่อการดารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 
    - ด ารงตนด้วยความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อ่ืน 
    - พัฒนาตนเองให้คิดแบบมีเหตุผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักบุคคล และรู้จัก ชุมชน มีความคิด

แบบรอบด้าน สามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาด้วย เหตุผล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
2. ตรงต่อเวลาใช้เวลาให้คุ้มค่า/มีประสิทธิภาพ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
   - ไม่ละทิ้ง ทอดทิ้งงานหรือท าให้เกิดความล่าช้า 
   - ตรงต่อเวลา โดยเริ่มงานก่อนหรือตรงเวลา ท างานเสร็จทันเวลา และใช้เวลา ปฏิบัติงานให้เต็ม

ประสิทธิภาพ ได้ผลงานมากเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้ไป 
   - ไม่ใช้เวลาราชการหรือเวลางานไปใช้เพ่ือท าอย่างอ่ืนที่มิใช่เพ่ือราชการ และไม่ใช้เวลาราชการ   

เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
   - พึงสานึกว่าการเบียดบังเวลาราชการหรือการใช้เวลาราชการไปเพ่ือประโยชน์ ส่วนตนเป็นการทุจริต

ชนิดหนึ่ง 
3. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
    - ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่โดยถือว่าหน้าที่ทีมีต่อราชการและผลประโยชน์ของ

ประชาชนย่อมส าคัญก่อนเรื่องส่วนตัวเสมอ 
    - ไม่รับผลประโยชน์ เงิน สิ่งตอบแทน การสนับสนุน ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด จากภาคเอกชน 

บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้ผลิตหรือจาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีข้อพิจารณา ยกเว้นดังนี้ 
  1) กรณีเป็นวิทยากร การบรรยาย การให้บริการทางวิชาการ หรือเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจาก

ภาคเอกชน บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวรับของขวัญ สิ่ งตอบแทนหรือนันทนาการใดๆ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 
3,000 บาท ในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี 

2) เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงานเท่านั้น 
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    - ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น     
ต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

    - ไม่ใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือหน้าที่โดยมิชอบ หรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต าแหน่ง อ านาจ หรือหน้าที่ตน
โดยมิชอบ แสวงหาเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ทั้งที่ค านวณเป็นเงินได้และไม่อาจค านวณเป็นเงินได้ 
ต าแหน่งหรือสิทธิพิเศษอ่ืนใดเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน โดยการกระท าตามข้อนี้ รวมถึง การกระท าซึ่งไม่ได้ใช้ต าแหน่ง 
อ านาจหน้าที่โดยตรง แต่กระท าให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีต าแหน่ง อ านาจ หรือหน้าที่นั้นด้วย 

    - ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติ
ของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้ ธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

4. ร่วมเป็นหูเป็นตา ไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
    - พึงส านึกว่าการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเป็นหน้าที่ที่บุคลากร

สาธารณสุขทุกระดับพึงกระท า 
    - พึงส านึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ เป็นหน้าที่ของ

บุคลากรทุกคนที่ต้องช่วยกันป้องกันและด าเนินการตามระเบียบทุกช่องทางท่ีมีเพ่ือหยุดยั้งการทุจริต 
    - พึงส านึกว่าการปกปิดหรือเพิกเฉยต่อการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและอาจส่งผลให้เกิด   

ความเสียหายต่อผลประโยชน์ของราชการและประชาชน 
    - พึงส่งเสริมความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เช่น มีการหารือระหว่างการประชุม ไม่ว่าเป็น

ทางการหรือไม่ รวมทั้งการพึงยกย่องผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการอยู่เสมอ 
5. เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้กับประชาชน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
    - มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เช่น การออกก าลังกาย การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ หลีกเลี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น การละและเลิกบุหรี่ สุรา สิ่งเสพติด การมีพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับ
หลักศาสนาและประเพณีท่ีดีงาม 

    - เป็นตัวอย่างของการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเมื่อยามเจ็บป่วย เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม 
หรือการใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่างถูกต้อง 

    - หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีมีสุขภาพที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วยราชการอ่ืน 

O (Originality) เร่งสร้างสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม/คิดค้นสิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 

1. เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจเรียนรู้ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
    - พึงพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ทันยุคสมัย ตอบสนองต่อ

ความคาดหวังและความต้องการของประชาชน 
    - พึงพัฒนาตนเองด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและหน่วยราชการอ่ืนอย่างเหมาะสม 
    - มุ่งม่ันในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    - ใช้ความรู้ความสามารถ มีความรอบคอบและความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตามคุณภาพ

และมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด และไม่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพ หรืออาชีพ 
    - ให้ความส าคัญของการวิจัย การสร้างสรรค์สิ่งใหม่และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสุขภาพของประชาชน 

ถือเป็นหน้าที่ที่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขพึงกระท า 
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    - ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต ตั้งค าถาม คิดวิเคราะห์ เพ่ือน ามาพัฒนางานของตน รวมทั้ง
พัฒนาทักษะที่ใช้ในการต่อยอดสู่งานวิจัยต่างๆ 

    - มีการให้รางวัลเชิดชูความส าเร็จของบุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพที่สามารถคิดสร้างสรรค์งานหรือ
นวัตกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

P (People centred) ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างานโดยค านึงถึงประโยชน์
ที่จะเกิดกับประชาชน โดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พ่ึงได้” 

1. เข้าถึง พ่ึงได้ ใส่ใจบริการ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
    - พึงเอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจไมตรี มีความเมตตาแก่ผู้รับบริการ 
    - พึงพัฒนาตนเองด้านทักษะการสื่อสาร การบริการที่เป็นมิตร และการดูแลประชาชน โดยใช้หัวใจ

และยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
    - บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม และสิทธิ

มนุษยชนของผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการ 
     - ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่

เป็นธรรม ให้บริการโดยไม่ค านึงถึงถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สถานะทาง
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะ 
ด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วไป 

2. ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อมมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
    - ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้โดยยึดหลักความประหยัด คุ้มค่า 

และไม่ฟุ่มเฟือย 
    - พึงส านึกว่าทรัพยากรของราชการเป็นของประชาชนและประเทศ จักต้องใช้อย่างระมัดระวังและ

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
    - บุคลากรและหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขพึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
    - ปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด 

H (Humility) ถ่อมตน อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีน้าใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น ยึดประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน 

1. รับฟังความเห็นต่าง สร้างสัมพันธภาพพ่ีน้อง มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
    - พึงส านึกว่าบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขนั้น มีความเป็นพ่ีน้องร่วมวิชาชีพและล้วนมีจุดมุ่งหมาย

เดียวกันคือประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
    - พึงระลึกว่าความเห็นต่างนั้น สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น ท าให้เกิดความรอบคอบ 

การมีส่วนร่วม และเกิดความคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน 
    - พึงระลึกว่าการเปิดใจ การยอมรับความเห็นต่าง การอยู่กันฉันท์ พ่ีน้อง และความมุ่งหวังที่ดีต่อ

ประชาชน เป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมอันดีของชาวสาธารณสุขมาช้านาน ควรแก่การธ ารงรักษาไว้ พึงหลีกเลี่ยงการ
สร้างความขัดแย้ง พูดคุยด้วยเหตุผล เอาใจเขามาใส่ใจเรา ละเว้นการใช้กริยาวาจาไม่สุภาพ และให้เกียรติ 
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานอยู่เสมอ 

    - ผู้บังคับบัญชาพึงเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ข้อวิจารณ์และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวที่ชอบด้วยเหตุผล 
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หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
หลักการ 4 ประการ ส าหรับป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ  :  การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะ เป็นหน้าที่หลักที่ต้องตัดสินใจ

และให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูกผิด ไม่ให้
ผลประโยชน์ส่วนตน ความเห็น หรือทัศนคติส่วนบุคคลมาแทรกแซง ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มี
อคติ ล าเอียง ด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ไม่เพียง
ปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด  :  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย 
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิดมี 
วิธีการต่างๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นขั้นตอนแรก
ของการ จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการจัดการที่เปิดเผยจะท าให้ เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  :  การแก้ปัญหาหรือจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร   
การจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ 
นโยบาย และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมีเจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง 
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้ และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร  :  หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

- ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ 
รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการเปิดเผย     
และหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยมีผู้น าไปใช้ในทางที่ผิด 
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาใน เรื่องต่อไปนี้ 
- มาตรฐานในการส่งเสริมจริยธรรมความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนด 
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทาให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่จะต้องท า

ตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 

จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน เช่น การรับหรือให้ของขวัญ เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด 
2. การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ผู้ท าสัญญากับโรงพยาบาลอาจเป็นเครือญาติ หรือมีส่วนได้เสียกับ

เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือกรณีมีการฮ้ัว 
3. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ 
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4. การอนุมัติ หรืออนุญาต ในเรื่องต่างๆ เช่น มีการให้หรือรับประโยชน์เพ่ือให้ได้รับการอนุมัติหรือ
อนุญาตโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติหรืออนุญาตในเรื่องนั้นๆ 

เทียม 
5. การกระจายงบประมาณ เช่น ไม่กระจายงบประมาณให้แต่ละกลุ่มงานในสังกัดอย่างทั่วถึงและเท่า 

6. การปรับการลงโทษ เช่น มอีคติ หรือล าเอียงในการปรับการลงโทษเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
7. การให้เงินหรือส่ิงของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท เช่น มีอคติ หรือลำเอียงในการ

ช่วยเหลือหรือตัดสินข้อพิพาท 
8. การรับของขวัญ ของก านัลจากผู้ที่มาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น รับของขวัญ ของ

ก านัล เพ่ืออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ให้มากกว่าบุคคลทั่วไป 
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                                                     บทสรุป     
 
 

ความเชื่อถือไว้วางใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการและ
หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติ
ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ที่
รัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่
เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม จะน าไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และท าลายชื่อเสียงของท่านรวมทั้ง องค์กรของ
ท่านเอง 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข 

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๐-๑๐๓ 
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