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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 



คำนำ 

                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครดำเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizationsof the Tread way Commission) เพ่ือกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน   
เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหา
การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากำหนดเป็นคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครอีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ ( Agenda Based) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 
                              ๑  ธันวาคม ๒๕๖๔ 
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บทที่ 1 
บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

                การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์  
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ
ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความ
เป็นอิส ระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทําให้   
ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสใน
อนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผู้กระทําความผิด
โดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจํานวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือ 
ถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศอีกด้วย 
                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of SponsoringOrganizations of the Tread way Commission) เป็ น ก รอบ การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
                การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
                ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริง ที่บุคคล ไม่ ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอํานาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว      
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้
เป็นการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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                การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบในการบริ หารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของ
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนําไปสู่การทุจริต
มากเท่านั้น 

              สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
               1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ  
พันธกิจ ในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และ
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้าง
องค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
              2.ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ 
ผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนิน
โครงการ 
              3.ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน 
เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอน
การดําเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผนการควบคุม และการจัดทํารายงาน
เพ่ือนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 
              4.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ( Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความ
ไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุม
การดําเนินงาน 
              การวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้  นําเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มา
ดําเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกําหนดมาตรการสําคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกัน
การทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็น
ปัญหาสําคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสําคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
        1.เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
        ๒.เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
        ๓.เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัด
ทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
        ๔.เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน 

ห น้ า | 3 



บทที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

              การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง
โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
        ระดับ                        โอกาสที่เกิด                                    คำอธิบาย 
         5                    สูงมาก                                       มีโอกาสเกดิขึ้นเป็นประจำ 
         4                    สูง                                            มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
         3                   ปานกลาง                                    มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
         2                   น้อย                                          มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
         1                   น้อยมาก                                     มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน 
(บุคลากร) 
       ระดบั                     โอกาสที่เกิด                                           คำอธิบาย 

        5                       สงูมาก                          ถกูลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
        4                       สงู                               ถกูลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
        3                       ปานกลาง                      สรา้งบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 
        2                       นอ้ย                            สรา้งความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
        1                       นอ้ยมาก                       สรา้งความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณ
ของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) ของความเสี่ยง
แต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
  ลำดับ                   ระดับความเสี่ยง 
   1                ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 
   2                ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 
   3                ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 
   4                ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 

       ช่วงคะแนน 
15-25 คะแนน 
9-14 คะแนน 
4-8 คะแนน 
1-3 คะแนน 

               ในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา
จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
                  (Likelihood x Impact) 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้ 

     ระดับความเสี่ยง 
ต่ำ (Low) 

ปานกลาง (Medium) 

เสี่ยงสูง (High) 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 

คะแนนระดับความเสี่ยง              มาตรการกำหนด 
1–3 คะแนน                 ยอมรับความเสี่ยง 

4–8 คะแนน 

9-14 คะแนน 

15-25 คะแนน 

การแสดงสีสัญลักษณ์ 
สีเขียว 

ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ    สีเหลือง 
ควบคุมความเสี่ยง 
มีมาตรการลดความเสี่ยง             สีส้ม 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 
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ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
(Impact) 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
       5        5           10         15          20 

4 

3 

2 

1 

4 

3 

2 

1 

1 

8 

6 

4 

2 

2 

12 

9 

6 

3 

3 

16 

12 

8 

4 

4 

25 

20 

15 

10 

5 

5 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
    Interest) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

            เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ ( Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตำรางความเสี่ยง  
ซ่ึงจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จึงกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ 
ประเด็นหลัก ที่อาจเป็นปัญหากระทำผิดทางวินัยมากที่สุดและมีโทษทางวินัยที่รุนแรง แต่สามารถป้องกันได้ ได้แก่ 
(1) การใช้รถทางราชการ (2) การจัดซื้อจัดจ้าง (3) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน และ (๔) การจัดทำโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา รวมทั้งสิ้น ๑๑ ครั้ง จำแนกเป็น (1) การใช้รถราชการ จำนวน ๕ ครั้ง (ร้อยละ 
๔๕.๔๕) (2) การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ ครั้ง (ร้อยละ ๒๗.๒๗) (3) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน จำนวน ๒ ครั้ง     
(ร้อยละ ๑๘.๑๘) และ (๔) การประชุมอบรม จำนวน ๑ ครั้ง (ร้อยละ ๙.๑๐) 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนการกระทำผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามกฎหมาย/ระเบียบ 

ปีงบประมาณ 

255๙ 
25๖๐ 
25๖๑ 
รวม 

การใช้รถราชการ 

  ๓ 
  ๒ 
  ๕ 
  ๑๐ 
(๓๕.๗๑) 

  
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
 
 

        ๒ 
        ๒ 
        ๓ 
        ๗ 
     (๒๕.๐๐) 

การเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทน 

   ๒    
   ๒ 
   ๒ 
   ๖ 
(๒๑.๔๓) 

การจัดทำโครงการ
ฝึกอบรมฯ 

   ๒ 
   ๒ 
   ๑ 
   ๕ 
(๑๗.๘๖) 

ห น้ า | 6 



 

 

                  ตารางท่ี ๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชนท์ับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
                                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

ประเด็นความเส่ียง 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

โอกาส 

 

ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 

ลำดับ 

ความเส่ียง 

(๑) การใช้รถราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓
และที่แก้ไขเพิ่มเติม           
๒.ผู้ใช้รถราชการละเลยการ
ปฏิบัติตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วนรถ
ราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม                  
๓.ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถ
ส่วนกลาง ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วนรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
ป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

 

 

 

 

 

๕ ๕ ๒๕  

(สูงมาก) 

 ๑ 

(๒) การจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

 

 

 

การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การ
แบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ตำแหน่งหน้าที่ 

 

เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ 
โดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปล่ียน 
หรือโดยวิธอีื่นใด ให้สอดคล้อง
กับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity 
and Transparency 
Assessment :ITA) 

๔ 

 

 

 

 

 

๓ 

 

 

 

 

 

 

๑๒ 

(สูง) 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

(๓) การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 

 

 

 

 

เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ค่าตอบแทนโดย
ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและ
หรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
เอกชน ค่าเบี้ยเล้ียงเหมาจ่าย
และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่
มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ 
ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติ
ส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเล้ียง
เหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับ
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่ง
หน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตาม
กฎหมาย 

๓ ๓ ๖ 

(ปาน
กลาง) 

๓ 
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ประเด็นความเส่ียง 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

โอกาส 

 

ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 

ลำดับ 

ความเส่ียง 

(๔) การจัดทำ
โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา 

การจัดทำโครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้การจัดทำโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนาถูกต้อง ไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชนส์่วนตัว ใน
ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้     
โดยชอบตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ ๑ ๒ 

(ต่ำ) 

 

๔ 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
      ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน         จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

2.3 การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

ความเส่ียงที่ยอมรับได้ 

ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
(Impact) 

ความเส่ียงที่ยอมรับไม่ได้ 

5 

4 

5 

4 

10 

8 

15 

12 

20     25 

ความเส่ียงที่ยอมรับไม่ได้ 

ความเส่ียงที่ยอมรับได้ 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

             จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสำคัญของ     
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสำคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่ 3 

การใช้รถราชการ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
การเบิกค่าตอบแทน 
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 

ลำดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑2 คะแนน) 
ลำดับ ๓ (สูงมาก =  6 คะแนน) 
ลำดับ ๔ (สูงมาก =  ๒ คะแนน) 

               จากตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์  
ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นว่า การใช้รถราชการ เป็นประเด็นปัญหาที่มีความเสี่ยงสูงสุด    
จึงเห็นควรนำเอาคู่มือการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
(ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๓) มาใช้บังคับเป็นคู่มือการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ต่อไป   
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คู่มือ 
การบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๓) 

กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
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คำนำ 
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน โดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภาย จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน พบว่า การใช้รถทางราชการเป็นประเด็นที่มีปัจจัยความเสี่ยงสูงเป็นอันดับ
หนึ่ง เพื่อป้องกันปัญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้รถทางราชการ และ
สอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้รถทางราชการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จึงได้กำหนดแนวทางการใช้รถทางราชการ โดยปรับปรุง
เพิ่มเติมแนวทางดังกล่าวไว้ในคู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร   

            หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครทุกระดับทุกคน รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาแนวทาง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการใช้รถราชการ เพื่อให้การใช้รถ
ของทางราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 
 
 
 
                                                                        กลุ่มกฎหมาย 
                                                           สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
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สารบัญ 
หน้า 

 

๑.ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน                                                           ๑ 
๒. ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล  ๓ 
    กับประโยชน์ส่วนรวม 
๓. การกระทำที่อยู่ในข่าย Conflict of Interests                                  ๕ 
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๙. การรับของขวญัและผลประโยชน์: กุญแจแห่งความเสี่ยง                          ๑๒ 
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๑๑. การใช้รถทางราชการ         ๑๕ 
๑๒. สถานการณ์ตัวอยา่งการใช้รถทางราชการ      ๑๘ 
๑๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการป้องกันและปราบปราม  ๑๙ 
      การทุจริต  พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓  
๑๔. แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน                          ๑๙ 
๑๕. ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดความขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตน ๒๒ 
      และผลประโยชน์สว่นรวมของขา้ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่าง ๆ   
๑๖. แนวปฏิบัติ ๑๐ ข้อ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   ๒๔ 
๑๗. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ๒๕ 
      สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ 
๑๘. MOPH code of Conduct (ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข)    ๒๗  
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ผลประโยชน์ทับซอ้น (Conflict Of Interests Of Interests ) 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิด
ของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาด 
หลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในการ
ป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด ๒ ข้อ 
๓ (๓) ข้อ ๕(๑),(๒),(๓),(๔) ข้อ ๖(๑),(๒),(๓) ข้อ ๗(๔),(๕) ข้อ ๘(๕) ข้อ ๙(๑)  
เป็นต้น 
 
ความหมาย : สำนักงาน ก.พ. 
สถานการณ์หรือการกระทำของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท 
ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ในตำแหน่งนั้น การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง 
 
มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ ยนไป จากเดิมที่
นักการเมืองและนักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพึ่งพิงนักการเมือง 
เพ่ือให้นักการเมืองช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้น มิได้รับ
การตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจานวนมากแก่นักการเมือง 
ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่นการเมืองเองเพื่อให้ตนเองสามารถเข้ามาเป็นผู้กำหนด
นโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้ และที่สำคัญคือทำให้ข้าราชการต่างๆ ต้องปฏิบัติตาม
คำสั่ง 
 
 
 
 

๑ 
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ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง 
๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. ผลประโยชน์ขัดกัน 
 
นิยามศัพท์และแนวคิดสำคัญ 
ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม    
ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงาน
หรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใด
เจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตน
มาเกี่ยวข้อง 
 
ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน 
(non-pecuniary) 

๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยัง
เกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตำแหน่งใน
บริษัทที่รับงานจากหน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น 
สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือของที่แสดงน้ำใจไมตรีอื่นๆ 

๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือ
กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความ
ลำเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเช่ือ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ใน
ประเภทนี้ 
         • หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทำงานให้ภาครัฐคือ การให้
ความสำคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ ไม่จากัดเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอื่นๆ ที่ทำงานให้ภาครัฐ 
เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร 
         • ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์
ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เร่ืองง่าย 
แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความสำคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย 
           - ทำงานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
           - ทำงานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
           - ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
           - ให้ความสำคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชนส์าธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้อง
จำกัดขอบเขตที่ประโยชนส์่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทำหน้าที่ 
          - หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทำหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒ 
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          - หลีกเลี่ยงการกระทำ/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทำให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายใน 
          - หลีกเลี่ยงการใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
          - ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อำนาจหน้าที่ 
          - ไม่ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตำแหน่ง ขณะที่ไปหา
ตำแหน่งงานใหม่ 
 

• ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ 
     ๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และสาธารณะเกิดขึ้น 
     ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็น
ว่ามี แต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ  
ก็อาจนำมาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่า
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทำให้คนอื่นๆ รับรู้และ  
เห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 
     ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับ
ซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
 

• หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี 
๒ ประเภท 
     ๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและ เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจำหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่
สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทำให้ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ หรือ
แม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดย
แยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มี
กำลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทำงานบางอย่างที่คนอื่นๆ ทำไม่ได้ คนส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
     ๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทำ
บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทำให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนำมาใช้เป็นประโยชน์แก่
การทำบทบาทหน้าที่ให้แก่ อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านำข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการ
ประพฤติมิชอบหรือความลำเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทำหน้าที่
ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนำมาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ 
 

๓ 
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ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมความ
ขัดแย้ง (Conflict )สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถ
ตัดสินใจกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่อง
ความคิด แนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน์ 
 
 
ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ามีคุณค่าที่
จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้
คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการทั้งหลาย  
 
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรอืผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) 

หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ 
ยังหมายรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม 
 
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests) 

เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจ
หน้าที่ในการแสวงประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และ
ส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ คำอื่นที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกัน
แห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ของผู้ดารงตำแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย คอร์รัปชั่นสีเทา 
 
ความหมายของ (Conflict Of Interests กบั Corruption) 

๑.Conflict of Interests เป็นรูปแบบหนึ่งของ Corruption แต่ระดับหรือขนาด และ
ขอบเขต ต่างกัน 

๒.Conflict of Interests นำไปสู่ Corruption ที่รุนแรงขึ้น 
  ๓. Conflict of Interests เกี่ยวกับการใช้อำนาจที่เป็นทางการ เชื่อมโยงกับกฎหมาย 
ระเบียบการปฏิบัติ และส่วนที่ไม่เป็นทางการ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขยายไปถึงเร่ือง
ครอบครัว ต้องพิจารณาความสัมพันธ์ เช่น คู่สมรส และคนในเครือญาติ 
 
รูปแบบ (Conflict Of Interests) 
การรับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) ไดแ้ก ่
   ๑.การรับของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าอื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
   ๒.การที่บริษัทสนับสนุนการเดินทางไปประชุม/ดูงานในต่างประเทศ ของผู้บริหารและ 
อาจรวมถึงครอบครัว 

๔ 



 

 

                                                                                                             กลุ่มกฎหมาย ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร  
 

   ๓.การที่หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างสำนักงานจากบริษัทธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงาน 
   ๔.เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ๕.การที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวไปพัวพันในการตัดสินใจ เพื่อเอื้อประโยชน์
ต่อตนเอง และเป็นการเสียประโยชน์ของทางการ 
 
การกระทำที่อยู่ในข่าย Conflict of Interests  

รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็น 
เจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มา เสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟ  
จากร้านค้า เป็นต้น 

ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตำแหน่ง
หน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่ อประโยชน์ส่ วนตน (Using employer’s for private 
advantage) ได้แก่ การใช้รถราชการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการทำงานส่วนตัว เป็นต้น 
         ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential information) เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน 
แล้วรีบชิงไปซื้อที่ดักหน้าไว้ก่อน 

รับงานนอก (Outside employment or moonlighting) ไดแ้ก่ การเปิดบริษัทหากิน
ซ้อนบริษัทที่ตนเองทำงาน เช่น เป็นพนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือเช่นนักบัญชี
ที่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทำงานบัญชีในหน้าที่ให้ราชการ 

ทำงานหลังออกจากตำแหน่ง (Post Employment) เป็นการไปทำงานให้ผู้อื่นหลังออก
จากงานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น  
เอาความรู้ในนโยบาย และแผนของธนาคารชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ 
 
ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑.การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
๒.ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
๓.การรับผลประโยชน์โดยตรง 
๔.การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน 
๕.การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
๖.การนำข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
๗.การทำงานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
๘.ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน 
๙.การปิดบังความผิด 
 
 

๕ 
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ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน 
๑.หาประโยชน์ให้ตนเอง 
๒.รับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ 
๓.ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน 
๔.ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพ่ือประโยชน์ของตน 
๕.ใช้ข้อมูลความลับ เพ่ือแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 
๖.รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่ 
๗.ทำงานหลังออกจากตำแหน่งและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท 
๘.การให้ของขวัญ ของกำนัล เพ่ือหวังความก้าวหน้า 
๙.ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพื่อหวังการบริการที่ดีกว่าลูกค้ารายอื่น 
๑๐.ช่วยให้ญาติมิตรทำงานในหน่วยที่ตนมีอำนาจ 
๑๑.ชื้อขายตำแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตน 
 
รูปแบบของประโยชน์ทับซ้อน 
๑.การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefit) 
๒.การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือการเป็นคู่สัญญา 
๓การทำงานหลังเกษียณ (Post-employment) 
๔.การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) 
๕.การใช้ข้อมูลภายใน (Inside information) 
๖.การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-barreling) 
 
การรับประโยชน์ต่างๆ 
๑.การรับของขวัญจากบริษัทต่างๆ 
๒.บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ 
๓.หน่วยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน 
๔.ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดชื้อจัดจ้าง 
๕.การที่คณะกรรมการกู้เงินจากสถาบันการเงินในการกำกับดูแล 
๖.การที่คณะกรรมการฝากญาติพี่น้องหรือคนที่คุ้นเคยเข้าทางานในรัฐวิสาหกิจที่ตน 
กำกับดูแลอยู่ 
 
 
 
 
 

๖ 
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ประโยชน์อันคำนวณเป็นเงินได้ 
๑.การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า 
๒.การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบ้ีย 
๓.การเข้าค้าประกันโดยไมค่ิดค่าธรรมเนียม 
๔.การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 
๕.การขาย การให้เช่าชื้อทรัพย์สิน เกินมูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏเห็นในท้องตลาด 
๖.การใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับ 
บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
๗.การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าใช้บริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่น 
โดยปกติทางการค้า 
๘.การให้สว่นลดในสินค้า หรือทรัพย์สินที่จำหน่าย โดยการให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้กับ 
บุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค้า 
๙.การให้เดินทาง หรือขนส่งบุคคล หรือส่ิงของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 
บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
๑๐.การจัดเล้ียง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอื่น ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่าย 
น้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
 
ข้าราชการประจำ 
กิจกรรมทีม่ีความเสี่ยง 
๑.การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๒.การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
๓.การทางานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
๔.การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ำมันด้วย 
๕.การนาบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว 
๖.การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ 
๗.การใช้สิทธใินการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนำยาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 
๘.การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 
กลุ่มวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการ ตรวจสอบ ประเมนิราคาและการจัดซือ้จดัจ้าง 
๑.การกำหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าทีจ่ะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของ 
พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 
๒.การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูล 

๗ 
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หรือการจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ล่าช้าหรือพ้นกำหนดการย่ืนใบเสนอราคา เป็นต้น 
การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์* 
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดำเนินการตามนโยบายการให้และรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ  
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
➢เจตนารมณ์ 
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ว่า จะต้องตัดสินใจและกระทำหน้าที่  โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจาก
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่
ทำให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการกระทำหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมทำลาย
ความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการ
บริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 
➢อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี ้
 ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง ส่ิงใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ บริการ
หรืออื่น ๆที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน 
รายได้ และ 
ขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การ
ต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว 
บัตรกำนัล บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น 
ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ ( Intangible gifts and benefits) หมายถึง 
สิ่งใด ๆหรือบริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว 
การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะ
ได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่น ๆ 
 
 
 
 

๘ 
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* บทที่ ๔ การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน , คู่มือ: การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนสำหรับคณะกรรมการจริยธรรม, ๒๕๕๔ 

รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ -รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ 
➢เราจะจัดการอย่างไร 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี ๓ คำถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่า 
จะรับหรือไม่รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ 
๑) เราควรรับหรือไม ่
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
 
๑.เราควรรับหรือไม่ 

ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธ
ได้ หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ 
         ๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่
สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และ
อาจเข้าข่ายการรับสินบน การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น ส่ิงที่ควรนำมาเป็นเหตุผลใน
การตัดสินใจ คือ 
              - ทำไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคำขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการ 
ปฏิบัติตนหรือไม่ 
              - ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทำงาน 
ในอนาคต 
          ถ้าท่านทำงานอยู่ในกลุ่มเส่ียง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ
เช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือ
การอนุมัติ/อนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่า
บุคคลกลุ่มอื่น 
         ๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
หรือไม่ หากการรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
แล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อ
สงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ และการทุจริตคอร์รัปชัน ในแต่ละ
ส่วนราชการควรกำหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่
ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรกำหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัด
มากกว่าหน่วยงานอื่น ๆหลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทำและการ

๙ 
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ตัดสินใจใด ๆ จะต้องกระทำด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ 
และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ 
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทำให้เกิดความสั่นคลอน
ความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 
ประการสำคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
โดยกระทำและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดง
พฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.เราต้องรายงานหรือไม่ 

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 
๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การ
ห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กำลังจะมาทำการค้า การสัญญาว่า
จะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอทำใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ฯลฯ
หน่วยงานควรกำหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ทำงานในขอบข่ายที่อ่อนไหว
และต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสีย
ประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กรและระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้
ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่
ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ และมิได้กำหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ท่านควรดำรงความ
ถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น ๆ 
 
 

ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียง 
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน 

หรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความ 
เส่ือมศรัทธาต่อประชาชน 

 

๑๐
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หลักการการกำหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้อง

ให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้อง
มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐.- บาททั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เร่ืองหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ 
 ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็น
ทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด 
 ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ไม่ต้อง
รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 
 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓ ,๐๐๐.- บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการ
ตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ หรือ ให้
ส่งมอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กร
อาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น 
ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะดำรงตำแหน่งเดิมของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือ
ลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพื่อนร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ 
 ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน
กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐.- บาท 
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 
 ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคน 
ต่างกลุ่มเพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐.- บาท 
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 
 ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชน
องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ำเสมอ บ่อยครั้ง อาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชน 
ว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือ 
อาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมี 
ผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 
 เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปล่ียนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) 
ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ 
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 ๓. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 
ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐.- บาท ถ้าเกินกว่านี้ ส่วนราชการต้อง 

พิจารณาตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ หรือเป็นทรัพย์สิน
ของส่วนราชการ และส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 
 
๔. การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 

การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับ 
ความร้ายแรงของการฝ่าฝืน นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ เข้าข่ายการ
รับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ รับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หาก
ถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง 
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติ 
อย่างมีอคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการทำลายความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐและต่อข้าราชการกุญแจแห่งความเส่ียง ๒ ประการที่สำคัญ คือ 
 
 
 

สถานการณ์ตัวอย่าง 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำหนักรถยนต์รับค่าตอบแทน จำนวน ๒๗ ครั้ง เป็นเงินรวมหนึ่งแสนหนึ่งพัน
บาทถ้วน เพื่อให้การอนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักเกินกว่า 
ที่กฎหมายกำหนดให้ขนส่งสินค้าได้ กรณีเช่นนี้นอกจากจะเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
ผิดวินัยขั้นไล่ออกจากราชการแล้วยังมีโทษทางอาญาแผ่นดินด้วย 
ในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผู้พิพากษาได้ระบุเหตุผลว่าการกระทำ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสาธารณชน ทำลายทรัพย์สินสาธารณะ
(ถนน) เป็นการสมยอมของเจ้าหน้าที่ ยอมให้ผู้รับบริการกระทำผิดกฎหมาย และเป็นการ 
ให้ผลประโยชน์ในทางมิชอบต่อบริษัทที่เป็นเจ้าของกิจการรถบรรทุก รวมทั้งเจ้าของสินค้าและสั่ง
ลงโทษจำคกุเป็นเวลา ๑ ปี โดยไม่รอลงอาญา 
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๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์
น้อยกว่าความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ำกว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่น
ให้คิดว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ำกว่าที่เป็นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การ
กระทำดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่ เกิดขึ้นการรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ อาจทำให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทำให้เกิดความรู้สึกชอบหรือ
อยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทำให้มีการปฏิบัติตอบแทน
เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้
ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่าง ๆ ไม่ต้องทำในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ
นอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร ข้าราชการ และหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล”จากการปฏิบัติหน้าที่ และละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน 

การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่ เป็นไปได้มากที่ เราจะรับ
ของขวัญและผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ ใด ๆ ถือได้ว่าเป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้ 

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ำใจ หรือหากไม่รับจะ
เป็นการทำลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“คนอื่น ๆ ก็ทำเช่นนี้ ทำไมฉันจะทำบ้างไม่ได้” 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทำงาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัล

ผลประโยชน์พิเศษบ้าง” 
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริง ๆ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉัน

มักเป็นคนแรกเสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้ 

แม้ว่าฉันจะให้คำแนะนำก็ตาม” 
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดเกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 

ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูก
ดำเนินการทางวินัย หากการกระทำของท่านเป็นการกระทำที่มิชอบ 
 
 
 
 
 
 

๑๓
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โมเดลสำหรับการตัดสนิใจ 
 

ประเด็น การตัดสินใจ 

เจตนารมณ์ :  

กฎ ระเบียบ :  

ความเปิดเผย :  

คุณค่า :  

หลักจริยธรรม :  

อัตลักษณ์ :  

เวลาและโอกาส :  

 

อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 

มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 

มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 

ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด 

มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้าง 

ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร 

เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร 

 
 
 

สถานการณ์ตัวอย่าง 
หน่วยงานภาครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยากรบุคลที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้เข้าร่วมสัมมนา

ด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า ๗ ,๐๐๐ บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มี
บุคลิกเป็น personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ 
ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วม
กิจกรรมการสัมมนา 

ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่า
จะต้องมีการรายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัว
ของเขาในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรม
ของหน่วยงานที่จะตัดสินว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้ 

เนื่องจากราคาของของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเส่ียงในเร่ืองผลประโยชน์  
ในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
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การใช้รถทางราชการ 
 

 รถยนต์ของทางราชการถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางราชการอย่างหนึ่ง แบ่งออกได้เป็น ๕ 
ประเภท ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง รถรับรอง รถรับรองประจำจังหวัด และรถ
อารักขา สำหรับรถส่วนกลาง หมายถึง รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จัดไว้เพื่อกิจการอันเป็น
ส่วนรวมของส่วนราชการ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง ต้อง
เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และระเบียบสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและ
รถรับรองพ.ศ.๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด 
 
ประเภทของรถราชการ  
 รถราชการ แบ่งออกได้เป็น ๕ ประเภท ได้แก่  
 ๑.รถประจำตำแหน่ง หมายความว่า รถยนต์ที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการผู้ดำรง
ตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้แก่ ข้าราชการซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นตำแหน่งบังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการขึ้นไป ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจ
ราชการระดับกระทรวง และเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง     
 ๒.รถส่วนกลาง หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ที่จัดไว้เพื่อกิจการอันเป็น
ส่วนรวมของส่วนราชการ 
 ๓.รถรับรอง หมายความว่า รถยนต์ที่จัดไว้เป็นพาหนะรับรองชาวต่างประเทศซึ่งเป็นแขก
ของทางราชการ  
 ๔.รถรับรองประจำจังหวัด หมายความว่า รถยนต์ที่จังหวัดจัดไว้เพ่ือเข้าร่วมขบวน หรือเป็น
พาหนะรับรองบุคคลสำคัญ 
 ๕.รถอารักขา หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ที่ส่วนราชการที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ จัดไว้ใช้เป็นพาหนะ
เพ่ือการนั้น   
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การใช้รถราชการ  
 การใช้รถส่วนกลาง ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองพ.ศ.๒๕๒๖ ดังต่อไปนี้  

๑.ต้องเป็นไปเพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ หรือเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการเจ้าของรถนั้นกำหนดขึ้น 

๒.ต้องขออนุญาตใช้รถส่วนกลางต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ตามใบขออนุญาตให้ใช้ตามแบบ ๓ 
ท้ายคู่มือนี้  

๓.จัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง ประจำรถแต่ละคัน สมุดบันทึกอย่างน้อยให้มี
ข้อความตามแบบ ๔ ท้ายคู่มือนี้ และควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายการไปตามความเป็นจริง 

 

การเก็บรักษา 
 การเก็บรักษารถส่วนกลาง ต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการ  
การขออนุญาตนำรถส่วนกลางไปเก็บรักษาไว้ที่อื่น นอกจากสถานที่เก็บปกติหรือบริเวณของส่วน
ราชการ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา 
การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองพ.ศ.๒๕๒๖ อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ผู้มอีำนาจอนุญาตจะ
อนุญาตได้เฉพาะการนำรถไปเก็บรักษาเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวเท่านั้น จะอนุญาตเป็น
การถาวรไม่ได้ และการอนุญาตต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ  

1. ส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ  
2. ส่วนราชการมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ แต่ผู้ขออนุญาตมีราชการจำเป็นและ

เร่งด่วน หรือมีการปฏิบัติราชการลับ 
การอนุญาตให้นำรถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราว  อันเนื่องมาจาก         

ส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถ
ส่วนกลาง จัดทำรายงานขออนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลความจำเป็น และรายละเอียดของสถานที่ที่
จะนำรถส่วนกลางไปเก็บรักษา ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ เสนอ
ประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจขออนุญาตด้วยทุกครั้ง  เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้รายงาน
ผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ 
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  ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนกลางในระหว่างการเก็บรักษาที่อื่น
เป็นการชั่วคราว ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ เว้นแต่จะพิสูจน์
ได้ว่า ได้ใช้ความระมัดระวังดูแลรักษาเยี่ยงวิญญูชนจะพึงสงวนรักษาทรัพย์ของตนแล้วและ      
การสูญหายหรือเสียหายนั้น มิได้เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เก็บรักษา   
แต่หากการสูญหายหรือเสียหายนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการนำไปใช้ในการอื่น ให้ผู้อื่นใช้ หรือนำไปเก็บ
ไว้ ณ ที่ที่มิได้รับอนุญาต ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชอบทุกกรณี แม้ว่าจะเกิดด้วยเหตุสุดวิสัย เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรความสูญหายหรือเสียหายก็จะเกิดแก่รถส่วนกลางคันนั้น 

 

การซ่อมบำรุง 
ให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการตรวจสอบและดูแลสภาพรถส่วนกลาง มิให้มีมลพิษทาง

อากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมกำหนด ทุกระยะ ๖ เดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่จะถึงกำหนด
อย่างใดก่อน และภายหลังการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องยนต์ทุกครั้ง เมื่อ
พบว่ารถส่วนกลาง คันใดมีมลพิษเกินระดับมาตรฐานให้ดำเนินการแก้ไขซ่อมบำรุงหรือปรับแต่ง
สภาพเครื่องยนต์ให้ดีทันที และให้รายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละครั้ง และให้หน่วยงานในสังกัดมีหน้าที่รับผิดชอบการซ่อมบำรุงรถ
ส่วนกลาง ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้น ให้พนักงานขับรถรีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
จนถึงหัวหน้าส่วนราชการทราบทันที การรายงานกรณีรถเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ
นั้นให้รายงานตามแบบ ๕ ท้ายคู่มือนี้ และให้จัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคันตาม
ตัวอย่างแบบ ๖ ท้ายคู่มือนี้ 

 

การฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร 
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะทำงานเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายและรับเรื่อง

ร้องเรียน ร้องทุกข์ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ พบว่า การใช้รถของทางราชการ
เป็นประเด็นที่มีปัจจัยความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาความ
เสี่ยงเกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อนในการใช้รถทางราชการ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้รถทางราชการ จึงกำหนดข้อบังคับว่าด้วย
จรยิธรรมเพ่ือป้องกันประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ดังนี้  
 ๑.กำหนดให้การใช้รถทางราชการเป็นนโยบายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
 ๒.กำหนดแนวทางการใช้รถทางราชการดังนี้  
     (๒.๑) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ติดสติ๊กเกอร์หรือพ่นสเปรย์ คำว่า “ใช้ในราชการ
เท่านั้น” กับรถของทางราชการทุกคัน เพ่ือให้ตระหนักว่า รถดังกล่าวมีไว้ใช้ในราชการเท่านั้น  
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     (๒.๒) การใช้รถทางราชการต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ เช่น การ
ขอใช้รถ การบันทึกการใช้รถ การเก็บรักษารถ เป็นต้น  
 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตาม
ระเบียบของทางราชการ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทสรปุ 
 
ความเช่ือถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการ
และหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจ 
โดยปราศจากอคติท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ
นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ตัวอย่าง 

หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดรายหนึ่ง ขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ใช้
และเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางไว้ที่บ้านพักของตนและได้รับอนุญาตแล้ว จึงได้จอดรถยนต์ไว้ที่
ถนนสาธารณะหน้าบ้าน เพราะในบริเวณบ้านพักของตนไม่มีที่จอดรถ ต่อมารถยนต์คันดังกล่าว
สูญหายไป ส่วนราชการต้นสังกัดจึงมีคำสั่งให้ข้าราชการรายนี้ชดใช้ค่าเสียหายตามราคารถยนต์
หลังจาก หักค่าเสื่อมเป็นเงินจำนวน 431,667 บาท 

 
สถานการณ์ตัวอย่าง 

ข้าราชการรายหนึ่งขณะดำรงตำแหน่งคณบดีฯ ได้นำรถยนต์และวัสดุครุภัณฑ์อาทิ เครื่อง
เสียง เก้าอี้ ของทางราชการไปใช้ในงานสมรสของบุตรสาวที่บ้านพักส่วนตัว ต่อมาคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดให้ดำเนินคดีกับ
ข้าราชการรายดังกล่าว ซึ่งเบื้องต้นข้าราชการรายนี้ให้การปฏิเสธ แต่ต่อมาได้ยื่นคำร้องให้การรับ
สารภาพในภายหลัง ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยถือว่าทุจริตในตำแหน่ง
หน้าที่ พิพากษาจำคุก 5 ปี ปรับ 20,000 บาท แต่ให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาคดีลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกเหลือ 2 ปี 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท และจำเลยได้
สำนึกผิด ชดใช้ค่าเสียหายทันที ประกอบกับเป็นทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และไม่เคยต้องโทษมา
ก่อน โทษจำคุกจึงให้รอลงอาญา 2 ปี 

 

         ๑๘ 
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บทสรุป 
ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ ดี  เมื่ อ          

ท่านเป็นข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวัง           
ให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจ โดยปราศจากอคติท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือ
ผลประโยชน์ ในรูปแบบใด ๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ที่ รัฐจัดให้แม้ว่า       
นโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของที่ระลึกใน      
โอกาสที่ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วย        
การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ ไม่ เหมาะสม จะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และ      
ทำลายชื่อเสียงของท่าน รวมทั้งองค์กรของท่านเอง 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๐-๑๐๓ 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อม 
  บำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองพ.ศ.๒๕๒๖  
 
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
“ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles) ” 
หมายความว่า บุคคลดำรงตำแหน่งที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็น
กรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน โดยที่บุตรสาวของสมชายเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่ง
ในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การดำรงตำแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ใน
กรณีนี้ถือว่ายังมิได้นาไปสู่การกระทำความผิดแต่ประการใด(เช่น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้
เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแล้วแต่นายสมชายสามารถวางตัวเป็นกลาง มิได้ช่วยเหลือ 
บุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น) กระนั้นก็ตาม การดำรงตำแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว ถือเป็นสถานการณ์ล่อแหลม ที่อาจจูงใจ/ชักนำให้เกิดการ
กระทำเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็น ผู้มีส่วนในการ
ตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นจากการให้คาปรึกษา และ งดออกเสียง (Recusal) เช่น  
ในกรณีที่สมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร เข้าทางาน โดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้า
ร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้น ซึ่งในสถานการณ์ เช่นนี้ สมชายจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบ
คัดเลือก เพื่อเป็นการถอนตัว ออกจากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์  
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ทับซ้อนอย่างสูงเคลื่อนย้ายผลประโยชน์ส่วนตัวที่ทับซ้อนอยู่ให้ออกไป (Removal) เพื่อให้ตนเอง
สามารถปฏิบัติภารกิจได้ โดยปราศจากอคติ วิธีการดังกล่าวนี้เป็นการปิดช่องทางมิให้เอื้ออานวย
ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เช่น จากกรณีตัวอย่างในข้อสอง สมชาย สามารถแก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้ โดยการ
ขอร้องให้บุตรสาวของตนถอนตัว ออกจากการสอบ เพื่อให้สมชายสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการสอบคัดเลือก 
 
มาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ 
๑. มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง 
๒. การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตำแหน่ง 
๓. การเพิ่มระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจ 
๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตำแหน่ง 
๑. การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. การแสดงบัญชีทรัพย์และหนี้สิน 
๓. การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อำนาจ 
 
แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
    ๑. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น 
โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของ ตัวบุคคล 
    ๒. หลักคุณธรรม ได้แก่ การส่งเสริมคนดีคนเก่งให้เข้ามาบริหารกิจการบ้านเมือง สังคม  
และประเทศชาติการยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่รัฐยึดถือหลักนี้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง 
ไปพร้อมกัน เพื่อให้คนใจมีความซื่อสัตย์จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจน
เป็นนิสัยประจำชาติ 
    ๓.หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุง
กลไกการทำงานของทุกองค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
    ๔. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นใน
การตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะ การ
ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ 

๑๖             ๒๐ 
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    ๕.หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจน 
การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน 
    ๖.หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า กล่าวคือดำรงชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ดีในเวทีโลก
และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ ์

หากทั้งภาคราชการประจำการเมือง ภาคเอกชน และประชาชนร่วมมือร่วมใจกันมุ่งมั่นให้
งานราชการดำเนินไปด้วยจิตสำนึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
พร้อมทั้งใช้หลักการโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหา
สำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดง
ประชามติ หรืออื่นๆ 
 
หลักธรรมาภิบาล และหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน แนวทางการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ANTI CORRUPTION) 

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร (Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม  
ในการปฏิบัติงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
ธรรมาภิบาล จะมีคำว่า integrity ค่านิยมของข้าราชการ I am ready 
I = Integrity มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม)  
A = Activeness ขยันตั้งใจทำงาน (บริการ/แก้ไขปัญหา ปชช)  
M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  
R = Relevance รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม  
E = Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล)  
A = Accountability รับผิดชอบต่อผลงาน ประชาชน  
D = Democracy มีใจ/การกระทำเป็น ประชาธิปไตย (มีส่วนร่วม โปร่งใส)  
Y = Yield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน เพ่ือประโยชน์สุข ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗            ๒๑ 
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ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งกนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชนส์่วนรวมของขา้ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ 
 

กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มคีวามเสี่ยงต่อปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑. นักการเมือง ¤ การรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหนง่ข้าราชการขึน้เป็นผู้บริหารระดับสูง 
¤ การใช้อำนาจหน้าท่ีเพื่อให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงาน/การจ้างเหมาจากรัฐ 
¤ การใช้ข้อมูลของทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
¤ การแต่งตั้งคนสนิท/พวกพ้องของตนเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรอิสระที่
ทำหน้าท่ีในการกำกับดูแล (Regulators) สญัญาหรือสมัปทานของรัฐ 

๒. ข้าราชการการเมือง ¤ การใช้ตำแหน่งหน้าท่ีเลือกผลักดันโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/ญาติ/พวกพ้อง 

๓. ข้าราชการประจำ ทั่วไป 
¤ การนําข้อมูลลบั/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
¤ หัวหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/คนสนิท/คนที่มีความสมพันธ์
ฉันญาติขึน้เป็นผู้อำนวยการกองพัสดุ 
¤ การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจ 
¤ การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัตงิานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
¤ การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
¤ การทํางานหลังเกษยีณให้กับหนว่ยงานท่ีมีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
¤ การนํารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตวัและในหลายกรณีมีการเบิกค่านำ้มันด้วย 
¤ การนําบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 

กลุ่มวิชาชีพเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซ้ือจัดจ้าง 

¤ การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชนโดยเรียกรับเงิน
และอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
ได ้
¤ ผู้บริหารสถาบันการเงินหวังกา้วหน้าในอาชีพ จึงได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่นักการเมืองในการ
กูเ้งนิในวงเงินสูง ในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย์คำ้ประกัน ใหส้งูเกินกว่าความเป็นจริง 
¤ ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อํานาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขายที่ดินหรือบ้านพร้อมที่ดินใน
โครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบนัการเงิน เพื่อแลกกบัความสะดวกในการทำธุรกิจกบสถาบนั 

 

 
 
 
 
 

๑๘              ๒๒ 
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กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

 การเงิน 
¤ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดสํานักงานบัญชีเพ่ือทําบัญชี และรับจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทจํากัด ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายที่ตนเองได้รับประโยชน์จากผู้
เสียภาษเีท่านั้น 
¤ การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของ
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 
¤ การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือ
การจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือ
พ้นกําหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น 
กลุ่มวิชาชีพอิสระ 
¤ การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจํา 
¤ การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กบัญาติแล้วน้ำยาไปใช้ที่คลินิกสว่นตัว 
¤ การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
โดยผู้มีหน้าที่ดูแลบัตรคิวจะล็อกไว้มากกว่าที่หน่วยงานกําหนด และไปเรียกรับประโยชน์จาก
บัตรควิที่ลอกไว้เกินเหล่านั้นจากผู้รับบริการที่ต้องการลัดควิ 
กลุ่มวิชาชีพเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 
¤ การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้คืนของกลาง 
กลุ่มวิชาชีพวิชาการ 
¤ คณะกรรมการตรวจรับผลงานทําหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา โดยรับ
รายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอ่ืน
ท้วงติงรวมถึงการเขา้ไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอ่ืน 

๔ . ข้ า ร าช ก าร
ท้องถิ่น 

¤ นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค้าหรือบริการของบริษัทตนเองให้กับเทศบาล 
๔.๒ การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหาเสียง 
¤ การจดัสรรงบประมาณหรือโครงการเข้าไปในพ้ืนทีข่องตนเอง 
¤ การใช้งบประมาณราชการทําโครงการพร้อมเขียนป้ายและชื่อของผู้ของบประมาณ ประกาศ
ให้ชาวบ้านทราบเพื่อเป็นการหาเสียง 
¤ การที่สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่าย
บริหารกลับไปมีส่วนในการใช้งบประมาณส่งผลต่อการทำหน้าที่ ในการตรวจสอบและใช้
วิจารณญาณในการตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจากความถูกต้องและประโยชน์สาธารณะ เนื่องจาก
ต้องการงบที่เหลือจากการแปรญัตติไปดำเนินการในเขตพ้ืนที่ของตน 

             ๒๓ 
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กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๕. ประชาชน ¤ การเสนอให้ค่าน้าร้อนน้ำชา  ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการลัดคิวรับบริการ 

 
แนวปฏิบัติ ๑๐ ข้อ ตามประมวลตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
  1. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 
  2. ข้าราชการต้องมีจิตสำนึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ 
      รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
  3. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ  
      ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  4. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ทีม่ิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ และไม่กระทำ 
      การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม 
  5. ข้าราชการต้องเคารพ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 
  6. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่     
      ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
  7. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด และ  
      รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดำเนินงานเพ่ือการใน   
      หน้าที่และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือน 
      ข้อเท็จจริง 
  8. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
  9. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
      ประมุข 
  10. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของราชการ      
        โดยรวม 
 
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  
        สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขทุกด้าน สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ โดยให้บริการประชาชนอย่าง    
เป็นธรรม ครอบคลุม และมีมาตรฐาน ดังนั้น การที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ
จึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ซึ่งต้องมีจิตสำนึกในหน้าที่ กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็น

           ๒๔ 



 

 

                                                                                                             กลุ่มกฎหมาย ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร  
 

ธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดทิศทางกำกับดูแล สนับสนุนและ
จัดบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม เพื่อประชาชนสุขภาพดี” สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จึงได้จัดทำจรรยาข้าราชการตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีความประพฤติดี 
สำนึกในหน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เป็น
ข้าราชการที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างความเล่ือมใสศรัทธา ความเชื่อถือและยกย่องจากประชาชน 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
        ข้อ 1 ซื่อสัตยสุ์จริตและรับผิดชอบ  
                ๑.๑ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผูอ่ื้น 
                1.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการ
มากกวา่ประโยชน์ส่วนตน  
                ๑.๓ มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระทำไปแล้ว  
                ๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ  
จนงานสำเร็จถูกต้องตามมาตรฐานของงาน  
                ๑.5 ปฏิบัติหน้าโดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท  
                ๑.6 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ  
                ๑.7 เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 
ราชการ  
        ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง     
                ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบ
นโยบาย     
                ๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน         
                ๒.๓ มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง     
                ๒.๔ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง ในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการดำรงชีวิตส่วนตน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรปูแบบ     
                ๒.๕ มีสัจจะและไม่สัญญาใดๆ กับบุคคลอื่น โดยมุ่งผลประโยชน์หรือความก้าวหน้า     
ของตนเอง     
        ข้อ 3 ปฏิบัติหน้าที่อยา่งเป็นธรรมและเสมอภาค       
                ๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ เอื้ออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการ      
ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โดยไม่คำนึงถึงฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม 
หรือลัทธิทางการเมือง       
                ๓.2 ไม่กระทำการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรม           

           ๒๕ 
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                ๓.3 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง     
        ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้       
                ๔.1 กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน       
                ๔.2 ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการทำงานของ       
ภาครัฐ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงาน ที่ได้กำหนดไว้
ตามกรอบของกฎหมายตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึง และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล                            
                4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์       
ให้ตนเองหรือผู้อื่น หรืออันจะเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ       
                4.4 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมสำหรับการตรวจสอบ   
        ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน    
                ๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมี
คุณภาพ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้องและเป็นธรรม    
                5.2 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    และ
ความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน
ของตนเอง ใส่ใจความก้าวหนา้ทางวิชาการเพือ่พัฒนาองค์กรและวิชาชีพ    
                ๕.3 ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทำงาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรมที่เป็น    
อุปสรรคต่อการบริการประชาชน    
                ๕.4 ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจบรรลุผล และเป็นประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม  
                5.5 ใหผู้้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ  
        ข้อ ๖ ดำรงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
                6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคม นำคำสอน 
ทางศาสนามาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสม กับฐานะของ
ตนและสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  
                6.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีความเพียร ใช้ความรู้ สติปัญญา คุณธรรม
เป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต  
                6.3 การดำเนินการใดๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการมาพิจารณาให้
เช่ือมโยงอยา่งรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ  
        ข้อ ๗ ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  
                7.๑ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
                7.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
                7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครบูาอาจารย์  
                7.4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม  
                7.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
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                7.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
                7.7 เขา้ใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ที่ถูกต้อง 
                7.8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่  
                7.9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
                7.10 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส   
มีความละอายเกรง กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
                7.11 รู้จกัดำรงตนอยู่โดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
                7.12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง  
 

MOPH code of Conduct (ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข) 
         กระทรวงสาธารณสุขจะสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ ประชาชนต้องสุขภาพดี เจ้าหน้าที่   
มีความสุข ระบบสุขภาพจะยั่งยืนได้นั้น บุคลากรต้องมีค่านิยมเดียวกันเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน
ภารกิจสำคัญต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย 
 ๑. Mastery เป็นนายตัวเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้ทำในสิ่งที่ดี มีศักยภาพ ยึดมั่นในความ
ถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และ
จริยธรรม 
          ๒.Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม/คิดค้นสิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
          ๓.People centred ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน โดย
คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชน โดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” 
          ๔.Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีน้ ำใจ ให้อภัย รับฟั งความเห็น           
ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
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