
1 
 

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
Conflict Of Interest 

 
 

 

 

 

โรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
 

 

 

 

โรงพยาบาลคีรีมาศ 

อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

                                                             https://www.khrmhosp. 

https://www.khrmhosp/


2 
 

สารบัญ 

 

        เร่ือง                                                                                                         หน้า  

 

        ทิศทางการปูองกันการทุจริตของโรงพยาบาลคีรีมาศ                                                     1 

        ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  20 ปี  ( 2560 – 2579 )                                                     1 

        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12  ( 2560  -  2564  )                        2 

        ยุทธศาสตร์ระยะ  20 ปี  (ด้านสาธารณสุข )                                                              2 

        DIGITAL  ฐาน 2                                                                                             2 

        คิดให้ได้  คิดให้ดี  คิดให้เป็น                                                                                  3 

        การคิดแบบ  ANALOG                                                                                       3 

        พรบ.ว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ  

        ประโยชน์สว่นรวม                                                                                             5 

        มาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ( 3 ป. 1 ค. )                                                7 

        หลักการจดัการผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                         8 

        การขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข                                    13     

        กฎหมายเก่ียวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                       15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3 
 

ทิศทางการปูองกันการทุจริตของโรงพยาบาลคีรีมาศ  
โรงพยาบาลคีรีมาศมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก 
และก าหนดเปูาหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต การด าเนินงานได้สร้าง
ความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคมก าหนดทิศ
ทางการปูองกันและปราบปรามการทุจริตซ่ึงมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม รวมถึงการสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตของคนในสังคม 
โดยเฉพาะการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมในการเป็นตัวแบบท่ีด ีดังนั้นสาระส าคัญท่ีมี
ความเช่ือมโยงส าหรับทิศทางการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 
“บุคคลมีหน้าท่ีไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกท่ี
รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าท่ีของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 
ยังก าหนดชัดเจนในหมวดท่ี 5 หน้าท่ีของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง
อันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ั งในภาครัฐและภาคเอกชน  และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ี
มีประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด  รวมท้ังกลไกในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต  หรือชี้เบาะแส  โดย
ได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ”รัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มี
ประสิทธิภาพที่ส าคัญคือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม ตามท่ีกฎหมายบัญญัติอย่างน้อยต้องมีมาตรการปูองกันมิให้ผู้ใดใช้
อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบท่ีเป็นการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีหรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณา
ความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็น
หลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานนั้นๆ ซ่ึงต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว  
 วาระการปฏิรูปท่ี 1  การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ  
สภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กรที่มีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีในการปฏิรูปกลไก ได้มีข้อเสนอเพื่อปฏิรูปด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน 
เป็นรูปธรรมปฏิบัติได ้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหา 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คนไทยไม่โกง” เพื่อปฏิรูปคนให้มีจิตส านึก สร้าง
จิตส านึกท่ีตัวบุคคล (2) ยุทธศาสตร์การปูองกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพื่อเป็นระบบปูองกันการ
ทุจริต เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม (3) ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพื่อปฏิรูประบบ
และกระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได ้ซ่ึงจะ
ท าให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าท่ีจะกระท าการทุจริตขึ้นอีกในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579 ) คติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 
ประกอบด้วย6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ในยุทธศาสตร์ที ่6 นี ้ก าหนดกรอบแนวทางท่ี
ส าคัญ ๗กรอบแนวทาง ได้แก่ (1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ (2) การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีขนาดท่ีเหมาะสม (4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ(5) การพัฒนาระบบบริหาร
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จัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ (6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7)การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศตลอดจน  พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและ
บุคลากรที่มีหน้าท่ีเสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 -2564 ) ก าหนดในยุทธศาสตร์ที ่6 
การบริหารจัดการภาครัฐการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทยในยทุธศาสตร์นี้
ได้ก าหนดกรอบแนวทางการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปช่ัน มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมวิธีคิด และกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทานต่อ
โอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน และมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมท้ัง
สนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ
ออกจากกัน ท้ังนี้การบริหารงานของส่วนราชการจะต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ภายใต้วิสัยทัศน“์เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ท่ีรวมพลัง
สังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี”มีเปูาหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพ 
ยั่งยืน” โดยพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ (1) การส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค (P&P Excellence) 
(2) ระบบบริการเป็นเลิศ (ServiceExcellence) (3) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ (4) ระบบ 
บริหารจัดการเป็นเลิศ (Governance Excellence) มุ่งเน้นการใช้เครื่องมือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ท่ีเป็นมาตรฐานและ 
ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ เครื่องมือวัดนี้หน่วยงานจะต้องปรับสภาพทางสังคมของหน่วยงาน ให้เกิดภาวะ 
“ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม  สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝัง
ความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละเพื่อส่วนรวม ปลูกฝังความคิดแบบ 
Digital Thinkingให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  และประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต คือระบบการคิดท่ีไม่สามารถแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันให้ได้อย่างชัดเจน โดยมักจะน าประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน  
น าประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก เห็นแก่ประโยชน์ของเครือญาติ
และพวกพ้องส าคัญกว่าประโยชน์ของประเทศชาติ  ระบบการคิดดังกล่าวจึงเป็นต้นเหตุส าคัญท่ีจะน าไปสู่การทุจริต 
ดังนั้น การปรับสภาพทางสังคมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกิดภาวะท่ีเรียกว่า “ไม่ทนต่อการ
ทุจริต” จึงต้องปลูกฝังความคิดแบบ DigitalThinking ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต เพื่อเสริมสร้าง
พฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 
DIGITAL ฐาน 2 
 
 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้น า้ประปาหลวงล้าง

รถส่วนตวั 

ไม่น ารถยนต์หลวงมาใช้

ธุระส่วนตวั 

ไม่น าอุปกรณ์ไฟฟ้ามา

ชาร์ตที่ท างาน 

ไม่น าวสัดุครุภณัฑ์หลวงไปใช้

ส่วนตวั 

ไม่ใช้โทรศพัท์หลวงในเร่ือง

ส่วนตวั 

ไม่รับของขวญัจากผู้มา

ติดต่อราชการ 
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คิดให้ได้ คิดให้ดี คิดให้เป็น 
คิดให้ได ้
 คิดก่อนท า(ก่อนกระท าการทุจริต) 
 คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ(ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ ด้าน) 
 คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระท าการทุจริต(เอามาเป็นบทเรียน) 
 คิดถึงผลเสียผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเอง  (จะต้องอยู่กับความเส่ียงท่ีจะถูกร้องเรียน  ถูกลงโทษไล่ออก 

และติดคุก) 
 คิดถึงคนรอบข้าง (เส่ือมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล) 
 คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ 

คิดให้ด ี
 คิดแบบพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน และไม่เบียดเบียนประเทศชาติ 
 คิดอย่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี กฎระเบียบ 
 คิดตามคุณธรรมว่า “ท าดีได้ด ีท าช่ัวได้ช่ัว” 

คิดให้เป็น 
 คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันอย่างชัดเจน  
 คิดแยกเรื่องต าแหน่งหน้าท่ี กับ เรื่องส่วนตัวออกจากกัน 
 คิดท่ีจะไม่น าประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน  มาก้าวก่ายกัน 
 คิดท่ีจะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน 
 คิดท่ีจะไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบแทนบุญคุณส่วนตน 
 คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเครือญาติ  และพวกพ้อง 

 
การคิดแบบ ANALOG 
การใช้รถหลวงส่วนกลางเป็นพาหนะไป -กลับระหว่างบ้านพักกับท่ีท างานได้หรือไม่  
มีประเด็นตัวอย่างว่า ข้าราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ได้น ารถยนต์ส่วนกลางซ่ึงเป็นรถท่ีมีไว้เพื่อกิจการอัน
เป็นส่วนรวมของหน่วยงานไปใช้ในลักษณะรถประจ าต าแหน่ง โดยข้าราชการหน่วยงานของรัฐจะโทรศัพท์ส่ังการ
พนักงานขับรถโดยตรง และให้พนักงานขับรถเป็นผู้เก็บกุญแจรถไว้ และยังให้พนักงานขับรถน ารถยนต์ดังกล่าวไป
รับ-ส่งตนเองระหว่างบ้านพักกับหน่วยงานในช่วงเช้าและเย็นด้วยโดยไม่มีการจัดท าเอกสารควบคุมการใช้รถตาม
ระเบียบทางราชการ ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใช้รถเพื่องานราชการหรือไมห่รือเมื่อเสร็จส้ินการใช้งานในแต่
ละวันได้น ารถมาเก็บรักษาท่ีโรงเก็บรถภายในหน่วยงานหรือไม่ กรณีนี้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลว่าเป็น
การไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ. 2523 กระท าการทุจริตและใช้อ านาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ โดยอาศัยโอกาสท่ีตนมีอ านาจหน้าท่ี ใน
การพิจารณาอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แต่กลับน ารถยนต์ไปใช้ในลักษณะท่ีเป็นรถประจ าส่วนตัวการใช้รถยนต์
ไป-กลับท่ีพักเป็นประจ าส่วนตัวแม้จะมีระยะทางส้ันๆ หรือใช้รถยนต์ไปในสถานท่ีอ่ืนๆ เช่น ไปรับประทานอาหาร
กลางวันหรือไปท าธุระส่วนตัวก็ถือว่าเป็นการใช้รถยนต์ท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และเป็นการ
กระท าการทุจริตซ่ึงจะต้องถูกด าเนินการทางอาญาและทางวินยันอกจากคนใช้รถยนต์จะมีความผิดแล้ว 
เจ้าหน้าท่ีฝุายพัสด ุเจ้าหน้าท่ีฝุายการเงิน และผู้อนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ ามันก็จะถูกด าเนินการทางวินัยด้วย รวมท้ัง
เรียกเงินค่าน้ ามันท้ังหมดคืนราชการ 

ดังนั้นการใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ไม่ควรใช้ในลักษณะ
ท่ีเป็นการส่วนตัวและหากมีความจ าเป็นท่ีจะใช้นอกเหนือจากภารกิจท่ีได้รับมอบหมายนั้น ก็ควรจะได้รับอนุญาต
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เป็นหนังสือก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในภายหน้า กรณีนี้เป็นเรื่องล่อแหลมท่ีมีการกระท ากันแทบทุก
หน่วยงานด้วยความเคยชินโดยคิดไปเองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เมื่อไหร่ท่ีพลาดพล้ังมีการเอาผิดกันขึ้นมา ก็จะเกิด
ความเสียหายแก่ผู้กระท าความผิดโดยใช่เหตุ 
 
เร่ืองขอหมอไปประชุมร่ือง หมอขอไปประชุม 
ใช้งบประมาณจากบริษัทยาไปประชุม  สัมมนา อบรม ดูงานได้หรือไม่ 

มีประเด็นว่าคุณหมอท่านหนึ่งจะเดินทางไปประชุมท่ีจังหวัดหนึ่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา ซ่ึง
คุณหมอแจ้งว่าบริษัทยาไม่มีความสัมพันธ์กับตนภายในหน่วยงานจะสัมพันธ์กับตนเฉพาะท่ีคลินิกเท่านั้น โดยท่ี
ผู้บังคับบัญชาไม่พิจารณาอนุญาตให้ไปประชุม จึงขอใช้วันลาพักผ่อนเพื่อไปประชุม  

กรณีนี้ถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา พ.ศ. 2543 ซ่ึงออกตามความมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ท่ีก าหนดห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ 
ข้อบังคับ ท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  ตาม
ธรรมจรรยาท่ีประกาศไว้ในประกาศนี ้คือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือบุคคลท่ีให้กันในโอกาส
ต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม โดย
ก าหนดให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซ่ึงให้โดยเสน่หาตามจ านวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูปรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสาม
พันบาท รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะบุคคลท่ัวไป หากการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับ
มาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา 
ซ่ึงเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีท่ีสามารถกระท าได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีความจ าเป็น 
ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นของตนหรือไม่ ท้ังนี้
เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมท่ีเกิดจากการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2554 มาตรา 103 /1 ให้ถือเป็น
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ ต้องระวางโทษตามมาตรา 122 จ าคุกไม่เกิน
สามป ีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

เรื่องนี้เป็นเรื่องล่อแหลมท่ีอาจมีการกระท ากันด้วยการรู้เท่า ไม่ถึงการณ์โดยคิดว่าใช้วันพักร้อนซ่ึงถือเป็น
เรื่องส่วนตัว และบริษัทยามีความสัมพันธ์กับตนเฉพาะท่ีคลินิกเท่านั้นการกระท าดังกล่าว จ าเป็นท่ีคุณหมอ จะต้อง
ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องระบุด้วยว่าได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัท
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาไปประชุมสัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ท้ังในและต่างประเทศ หากแม้
ผู้บังคับบัญชาจะไม่อนุญาต แม้จะใช้วันลาพักผ่อนก็ตาม 
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เร่ือง กินหมึกกับกระดาษ  
พนักงานอัยการ ได้เป็นโจทก์ฟูองนายยโส ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอเป็นจ าเลย สรุปว่านายยโส ได้เบิก

เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบ ารุงของสถานบริการสาธารณสุข จ านวน 9 ,000 บาทในบัญชีธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด แล้วเบียดบังเอาเงินไปเป็นของตนหรือของผู้อ่ืนโดยทุจริต และส่ังการให้ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ จัดท า
เอกสารบันทึกข้อความเรื่องขออนุมัติยืมเงินบ ารุงของสถานบริการสาธารณสุขเพื่อจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  คือ 
กระดาษโรเนียว กระดาษไข และหมึกโรเนียว เป็นเงิน 9 ,000 บาท แล้วนายยโส ลงลายมือช่ืออนุมัติให้ยืมเงิน
ดังกล่าวโดยลงวันท่ีย้อนหลัง ซ่ึงความจริงแล้วไม่ได้มีการจัดซ้ือวัสดุดังกล่าว และ นายยโสได้ขอให้ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดวิทยา ออกใบเสร็จรับเงินเป็นค่าวัสดุส านักงาน รวมเงิน 9,000 บาท ให้ตนเพื่อน าไปใช้เป็นพยานหลักฐาน
ยืนยันว่าได้ซ้ือสินค้าดังกล่าวจากห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยา อันเป็นความเท็จ ซ่ึงความจริงไม่ได้มีการซ้ือสินค้าและ
มิได้จ่ายเงินตามใบเสร็จรับเงินดังกล่าวแต่อย่างใด ศาลช้ันต้นพิพากษาว่านายยโส มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 147 (เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์) และมาตรา 162 (1) (เจ้าพนักงานรับรองเอกสารเท็จ) ลงโทษ
จ าคุกรวม 6 ปี จ าเลยฎีกาว่าตนไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็น
ว่า“จ าเลยรับราชการในต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายมีหน้าท่ีรักษาเงินตามท่ีโจทก์ฟูอง
เมื่อจ าเลยถอนเงินดังกล่าวมาแล้วเบียดบังเอาเป็นของจ าเลยเสียโดยทุจริต  แม้เงินดังกล่าวจะเป็นเงินของสถานี
อนามัยไม่ใช่เงินของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่ีจ าเลยเป็นเจ้าพนักงานอยู่ และเงินดังกล่าวเป็นเงินบ ารุงนอก
งบประมาณดังท่ีจ าเลยฎีกาก็ตามการกระท าของจ าเลยเข้าลักษณะเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าท่ีรักษาทรัพย์แล้วเบียด
บังทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริต จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา147 ดังท่ีโจทก์ฟูอง” 
พิพากษายืน(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7797 /2538 ) และจังหวัดได้ลงโทษไล่นายยโส ออกจากราชการ อีกด้วย 
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  ท่ีจะต้อง
มีความรู้ความเข้าใจ โดยขอหยิบยกในมาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 20 และมาตรา21 ดังนี ้

มาตรา 5 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  แต่การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีแทน
หน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐสังกัดอยู่มิให้ถือว่าเป็นการกระท าตามมาตรานี ้

การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมตามวรรคหนึ่งด้วย 

(1) การกระท าท่ีเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามท่ีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต เว้นแต่ท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน
ในพระราชบัญญัตินี ้

(2) การก าหนดนโยบายหรือการเสนอหรือให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายหรือร่างกฎซ่ึงเอ้ือประโยชน์เป็น
การเฉพาะต่อกิจการที่ตน คู่สมรสบุตร หรือบิดามารดา มีส่วนได้เสียเกินกว่า ส่วนได้เสียตามปกติท่ีบุคคลท่ัวไปมี
อยู่ ในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคล การเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นเกินร้อยละห้าของนิติบุคคลนั้นถือว่าเป็นการมีส่วนได้เสีย
เกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติเว้นแต่เป็นการด าเนินการตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแล 

(3) การใช้ข้อมูลภายในของรัฐท่ียังเป็นความลับอยู่ซ่ึงตนได้รับหรือจากการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติ
หน้าท่ีหรือการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีโดยทุจริต 

(4) การริเริ่ม เสนอ จัดท า หรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐโดยทุจริต หรือเพื่อเอ้ือ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

(5) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานท่ีตนสังกัดหรือท่ีตนปฏิบัติหน้าท่ีอยู ่ไปเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อ่ืน  
เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎ หรือทรัพย์สินนั้นมีราคาเล็กน้อย 
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(6) การใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าท่ีซ่ึงตนมีอยู่โดยทุจริต ไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจโดยอิสระในการใช้
อ านาจตามต าแหน่งหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงด ารงต าแหน่งอ่ืน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐนั้นกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้

(ก) อนุมัติ อนุญาต รับจดทะเบียน หรือออกค าส่ังทางปกครองอ่ืนท่ีให้สิทธิประโยชน์อันอาจค านวณเป็น
เงินได ้

(ข) ให้สัมปทาน ท าสัญญา หรือท านิติกรรม อันเป็นการให้ประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด 
(ค) บรรจ ุแต่งตั้ง เล่ือนเงินเดือน เล่ือนขั้นเงินเดือน โอน ย้ายด าเนินการทางวินัย หรือให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงด ารงต าแหน่งอ่ืนดังกล่าว พ้นจากต าแหน่งหรือพ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

(ง) ไม่แจ้งความหรือไม่ร้องทุกข์เพื่อด าเนินคดีอาญา 
(จ) ไม่ฟูองคด ีไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา หรือไม่ด าเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับคดีหรือให้ถอนค าร้องทุกข์ ให้ถอนฟูอง 

ให้ถอนอุทธรณ์ หรือให้ถอนฎีกา ไม่ว่าจะเป็นคดีประเภทใด 
(ฉ) ด าเนินกระบวนพิจารณา ท าค าพิพากษา ค าส่ัง ค าวินิจฉัยหรือค าช้ีขาด 
(ช) ไม่บังคับทางปกครอง ไม่บังคับคดีหรือไม่บังคับตามค าช้ีขาดการกระท าตามวรรคสอง (2) (3) และ 

(4) ให้ใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง และผู้อ านวยการกองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศก าหนด ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐซ่ึงกระท าโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วยและกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือ
ยินยอมด้วยในการกระท าของคู่สมรสหรือบุตรดังกล่าวหรือรู้แล้วเพิกเฉยมิได้ด าเนินการแก้ไขให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้
นั้นรับโทษเช่นเดียวกับคู่สมรสหรือบุตรด้วย ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่
บุคคลซ่ึงมิใช่บุคคลตามวรรคส่ี และเป็นผู้กระท าโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ท่ีด าเนินการในลักษณะ
ผู้ใช้ผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด าเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้กระท าการตามวรรคหนึ่ง และวรรค
สองด้วย 
 เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้วรรคสอง (5) ให้คณะรัฐมนตรีคณะกรรมการ ข้าราชการรัฐสภา 
คณะกรรมการบริหารศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนของรัฐ จัดให้มีระเบียบว่าด้วย 
การอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินตามวรรคสอง (5) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแล ท้ังนี ้โดย
มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดในเรื่องทรัพย์สิน 
ดังต่อไปนี ้

(๑) ยานพาหนะ 
(๒) เคร่ืองมือสื่อสาร 
(๓) อาคารสถานท่ี 
(๔) วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ในส านักงาน 
(๕) สิ่งสาธารณูปโภค 
มาตรา 7 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับของขวัญ ของท่ีระลึก เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจ

ค านวณเป็นเงินได้ท่ีมีผู้มอบให้ในโอกาสท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าท่ีของตนหรือตามท่ีได้รับ
มอบหมาย แม้ว่าผู้มอบหมายจะระบุให้เป็นการส่วนตัวก็ตามเว้นแต่เป็นส่ิงท่ีอาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือ
เป็นส่ิงท่ีได้รับตามจ านวนท่ีสมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าท่ี หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะ
ให้แก่บุคคลท่ัวไป หรือตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดตามวรรคหน่ึงท่ีตนไม่มีสิทธิได้รับ  ต้องรายงานและส่งมอบสิ่งน้ันให้หน่วยงานท่ีตนสังกัดในโอกาสแรกท่ี
กระท าได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับสิ่งน้ันไว้และให้สิ่งน้ันตกเป็นของหน่วยงานของรัฐ โดยให้
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หน่วยงานน้ันจัดท าบัญชีไว้เป็นหลักฐานและเก็บรักษาหรือจัดการสิ่งน้ัน  ท้ังน้ีตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ  
ป.ป.ช. ก าหนด 

มาตรา 20 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบุคคล ตามมาตรา 5 วรรคห้า 
ผู้ใดกระท าการอันเป็นความผิดตามมาตรา 5 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือ
ท้ังจ าท้ังปรับ 

มาตรา 21 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ คู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 โดยไม่
แจ้งรายงานหรือไม่ส่งมอบทรัพย์สินภายในเวลาท่ีก าหนด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

มาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริต (3 ป. 1 ค.) 
1. มาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตส านึก 

ปูองกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย)ม่งุ เน้นการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ก าหนดให้มีการบริหารงานท่ีโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์ส าคัญในการปฏิรูป
กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 
ปลูก/ปลุกจิตส านึก สร้างจิตส านึก ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีตัวบุคคล สร้างพลังคุณธรรม
ขับเคล่ือนสังคม ปูองกัน สร้างระบบคุณธรรมและยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
เข้มแข็ง 
ปราบปราม  ปรับปรุงกฎ ระเบียบท่ีเอ้ือต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่ก าหนดมาตรการลงโทษผู้กระท าผิดอย่าง  
รวดเร็วและเป็นธรรม เครือข่ายสร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝูาระวังแจ้งเบาะแส 
และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ 

2. ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560 
ก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการปูองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการ
แก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
พบว่า (1) การจัดหาพัสด ุมีความเส่ียงสูงมาก มีคะแนน 25 คะแนน (2) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา มีความเส่ียงสูงมาก มีคะแนน 25 คะแนน (3) การเบิกค่าตอบแทน มีความเส่ียงสูงมาก มี
คะแนน16 คะแนน และ (4) การใช้รถราชการ มีความเส่ียงสูงมาก มีคะแนน 16 คะแนน และรายงานผล 
การกระท าผิดวินัยข้าราชการพลเรือนท่ีได้จากการร้องเรียน กล่าวโทษ และพบเป็นสาเหตุของการกระท าผิดวินัย
มากท่ีสุดของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในรอบ 3 ปี ของกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม  
อีกด้วย ก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการปูองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้และ
การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ตามประกาศมาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระท า
ผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี ้

1. มาตรการการใช้รถราชการ 
2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
3. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 

และสัมมนา 
4. มาตรการการจัดหาพัสด ุ
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มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1. สร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
2. แสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดียืน
หยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4. สร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน 
 
โดยก าหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ  ดังน้ีนโยบายหลัก  

1. มุ่งเน้นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ี
อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 

2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
3. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซ้ือ จ้าง เช่า แลกเปล่ียนหรือโดยวิธีอ่ืนใดให้สอดคล้องกับ

ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง รวมถึงด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) 
แนวทางปฏิบัติ  
    1. เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

(1.1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(1.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
(1.3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(1.4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ุพ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(1.5) พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตร ีประกาศ ข้อบังคับหลักเกณฑ์ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

    2. หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
    3. หากพบว่ามีการกระท าผิด ต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิดและอาญาอย่างเคร่งครัด 
 
หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. ปกปูองประโยชน์สาธารณะ  :การปฏิบัติหน้าท่ีไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน รวมถึง
ความเห็น 
และทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ ล าเอียง 

2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด  :เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผยผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ท่ีอาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  :การปฏิบัติตนท่ียึดหลักคุณธรรม 
และความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ีในการหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่าง  

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร :สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเล่ียงประโยชน์ทับซ้อน  และสร้าง
วัฒนธรรมแห่งความซ่ือสัตย์ 
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จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน 
2. การท าสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง 
3. การตรวจตราเพื่อ ควบคุม คุณภาพมาตรฐานของการท างานหรอือุปกรณ์ 
4. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  
5. การกระจายงบประมาณ 
6. การปรับการลงโทษ 
7. การให้เงินหรือส่ิงของช่วยเหลือผู้เดือดร้อนการตัดสินข้อพิพาท  
8. การรับของขวัญของก านัลจากผู้ท่ีมาติดต่ออันเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 
การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์  

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญ
และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนข้อบังคับว่า
ด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประกาศ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  พ.ศ. .... 
 
การรับทรัพย์สินแบ่งเป็น  2 กรณี คือ 

1. รับในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยหลักการรับไม่ได้ทุกกรณี ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าท่ี
เว้นแต่มีกฎหมายให้รับ 

2. รับในฐานะส่วนตัวไม่ได้ห้ามรับ แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลักเกณฑ์ และต้องรายงานตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 
 
เจตนารมณ์ 
เนื่องจากความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐว่า จะต้อง
ตัดสินใจและกระท าหน้าท่ีโดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคลหาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐคนใดได้รับของขวัญและผลประโยชน์ท่ีท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการ
กระท าหน้าท่ีถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบย่อมท าลายความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน  กระทบต่อความถูกต้อง 
ชอบธรรมท่ีองค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการ รวมท้ังกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและท่ีส าคัญคือ หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐจะรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ได้ เว้นแต่โดยธรรมจรรยาเท่านั้น ซ่ึงก็หมายถึงตามปกต ิ
ธรรมเนียมประเพณี เช่น วันเกิดวันปีใหม่ และต้องอยู่ในเงื่อนไขว่าจะรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจาก  ญาต ิพี่
น้องตามฐานานุรูปแต่ถ้าเป็นบุคคลอ่ืนไม่เกิน 3 ,000 บาท เพื่อให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  รวมท้ังต้องให้ประชาชนปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซ่ือสัตย์
สุจริต ของผู้มีหน้าท่ีในการบริหารงานของรัฐ จึงต้องห้ามการกระท าอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
ของผู้มีหน้าท่ีดังกล่าวกับประโยชน์ส่วนรวม ยังเป็นการแสดงเจตจ านงอย่างเด่นชัดถึงความมุ่งมั่นอย่างเนื่องต่อใน
การแก้ไขปัญหาการทุจริตและพระพฤติมิชอบอย่างจิงจังเพื่อความมั่นคงและภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศ 
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อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดท่ีใช้ในความหมายน้ี  

1. ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด  หมายถึง ส่ิงใดๆ หรือบริการใดๆ(เงินทรัพย์สิน ส่ิงของ บริการหรืออ่ืนๆ 
ท่ีมีมูลค่า) ท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐให้และ/หรือได้รับท่ีนอกเหนือจาก เงินเดือน รายได ้และผลประโยชน์ 
จากการจ้างงานในราชการปกต ิ

2. ของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใด  สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงินหรืออาจไม่สามารถตีค่า ตีราคาได ้
3. ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได ้(Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ

ให้ท่ีพัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัลบัตรลดราคา
สินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น 

4. ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได ้(IntangibleGifts and Benefits) หมายถึง ส่ิงใดๆ 
หรือบริการใดๆ ท่ีไม่สามารถคิดเป็นราคาท่ีจะซ้ือขายได ้อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบ 
ส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอ่ืนๆ 

เราควรจะจัดการอย่างไร 
1. เราควรรับหรือไม่ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสท่ีเราไม่สามารถปฏิเสธได้ 
หรือเป็นการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกัน  
ในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสท่ีไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะรับ 
    1) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆการรับเงินสดหรือส่ิงใดๆ ท่ีสามารถเปล่ียน
กลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่หุ้น พันธบัตร เป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้าข่ายการรับสินบน 

1.1) การถูกเสนอส่ิงใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้น ส่ิงท่ีควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ  
      - ท าไมเขาจึงเสนอให ้เช่น ให้แทนค าขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตน
หรือไม่ 
      - ความประทับใจของท่านต่อของขวัญ และ/หรือผลประโยชน์ท่ีจะส่งผลต่อการท างานในอนาคต 
1.2) ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเส่ียง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายท่ีต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น งาน

ตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่าง  ๆการจัดซ้ือจัดจ้าง การออกใบอนุญาต หรือการอนุมัติ/อนุญาตต่าง  ๆ
ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน 
     2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่  หากการรับก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ  แล้วผลประโยชน์ส่วนตนท่ีได้รับกลายเป็นมี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ  
“ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์น้ันจะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับเพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือ
พันธะกับผู้ให้และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน ” 

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ และการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง  โดย 
ส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเส่ียงต่อการประพฤติมิชอบ  ควรก าหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัด
มากกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ 

2. เราต้องรายงานหรือไม่ 
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์  ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 
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     1) ธรรมชาติของผู้ให้ หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์
ใดๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 
     2) บทบาทหน้าท่ีของท่านในองค์กร  ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างานในขอบข่ายท่ีอ่อนไหว และต้องการความ
เช่ือถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มท่ีเก่ียวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ท้ังจากระดับองค์กร  งาน
ตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจท่ีสุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความ
เท่ียงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการห้ามรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญแลผลประโยชน์ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการ
รายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ  

หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดต้องควรรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กรเก็บ
รักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 3 ,000 บาท
ท้ังนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 และเป็นไปตามมาตรา 7 แห่งร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม   
 
แนวทางปฏิบัติ  
 ของขวัญท้ังหมดท่ีมีคุณค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่นงานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับ 

โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยของขวัญนั้นๆ  ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่าจะมีค่า
ราคาเท่าใด 
 ของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด  มีค่าน้อยกว่า 3 ,000 บาท ไม่ต้องรายงาน 

และอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 
 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3 ,000 บาท ต้องรายงานหน่วยงาน 

และลงทะเบียนไว้ 
 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่าทางการตลาด ระหว่าง3,000 -15 ,000 บาท และเจ้าหน้าท่ีมีความ 

จ าเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐคนนั้น  ๆรับ
ทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 
 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่าทางการตลาดมากกว่า15 ,000 บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินของ 

องค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสมองค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะด ารงต าแหน่งเดิม 
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน  ของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีเพื่อนร่วมงานให้เมื่อ
เจ็บปุวย ฯลฯ 
 ถ้าในปีงบประมาณใด  ๆคุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน กลุ่ม 

เดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันท้ังปีมีค่ามากกว่า 3 ,000 บาท ต้องรายงานของขวัญ
หรือผลประโยชน์แต่ละอย่างท่ีได้รับ 
 ถ้าในปีงบประมาณใด  ๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการแม้จะต่างคน ต่างกลุ่ม เพื่อเป็น 

การขอบคุณในการให้บริการที่ดีแต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาท ต้องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 
 ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชน องค์กร 

เอกชน) ท่ีได้อย่างสม่ าเสมอ บ่อยครั้งอาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน  ก่อให้เกิดอคติ 
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ในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ  ควรปฏิเสธการรับ 
 เงินสดหรือส่ิงใดๆ ท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินได ้ตัวอย่างเช่นหุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่ ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่า 

จะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ 
3. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่  

1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3 ,000 บาท 
2) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง 3 ,000 -15 ,000 บาทส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้นๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม ่
3) หากราคามากกว่า 15 ,000 บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการพิจารณา

ตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 
การฝุาฝืนกฎน้ีมีโทษอย่างไร  

การฝุาฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือนตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝุาฝืน หากการรับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล ทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้าราชการและหรือ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้น  ๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซ่ึงมีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิ
ชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วยกรณีฝุาฝืน
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะมีโทษจ าคุกไม่เกิน  3 ปี ปรับไม่เกิน  
60,000 บาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ และยังมีความผิดฐานกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีหรือทุจริตต่อหน้าท่ีตาม
ประมวลกฎหมายของอาญาด้วย มาตรา 7 ห้ามมิใหเ้จ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตาม
วรรคหนึ่งท่ีตนไม่มีสิทธิได้รับ ต้องรายงานและส่งมอบส่ิงนั้นให้หน่วยงานท่ีตนสังกัดในโอกาสแรกท่ีกระท าได้ไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับส่ิงนั้นไว้ และให้ส่ิงนั้นตกเป็นของหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานนั้นจัดท าบัญชีไว้
เป็นหลักฐานและเก็บรักษาหรือจัดการส่ิงนั้น ท้ังนี ้ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่คู่สมรสและญาติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงได้รับของขวัญ ของท่ีระลึก 
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินไดเ้นื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีขอเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ด้วย
โดยอนุโลม ในกรณีท่ีคู่สมรสหรือญาติไม่มีสิทธิรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้มีหน้าท่ีแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐทราบในโอกาสแรกท่ีกระท าได้แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับส่ิงนั้นไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐด าเนินการ
ตามวรรคสองต่อไป 

หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ คู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 โดยไม่แจ้งรายงาน
หรือไม่ส่งมอบทรัพย์สินภายในเวลาท่ีก าหนด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามป ีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ
ท้ังจ าท้ังปรับ ตามมาตรา 21 แห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
การรับของขวัญและผลประโยชน์  : กุญแจแห่งความเสี่ยง  

การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ก่อให้เกิดการท าลายความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐและ
ต่อข้าราชการกุญแจแห่งความเส่ียง 2 ประการที่ส าคัญ คือ 

1. ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่าความ
เป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ ากว่าท่ีเป็นจริง เพื่อหลีกเล่ียงการรายงาน การกระท าดังกล่าว นับว่าเป็นการคดโกงและ
หลอกลวงซ่ึงเข้าข่ายฝุาฝืนประมวลจริยธรรม 
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2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลท่ีเกิดขึ้น การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ  
อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ  
ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ท าให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการหรือผู้รับงาน -รับจ้าง-รับเหมา 
ฯลฯท่ีเป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนท่ี ได้รับท าให้มีการ
ปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด 

ในสถานการณ์เช่นนี ้ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซ้ือ อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้าง
ต่างๆ ไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการ 
ท างานขององค์กรข้าราชการ และหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติ
หน้าท่ี และละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยความรับผิดชอบ  ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน 

การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้มากท่ีเราจะรับของขวัญและผลประโยชน์  
โดยเฉพาะส่ิงท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ  ถือได้ว่าเป็นความผิด แต่
ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองเสมอ 
 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม( Conflicts of Interest) 
มาตรา 100ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือพ้นต าแหน่งไม่เกิน  2 ปี / คู่สมรส 
 คู่สัญญา/มีส่วนได้เสีย ในสัญญากับหน่วยงานท่ีปฏิบัติหรือก ากับ 
 หุ้นส่วน/ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานท่ีปฏิบัติหรือก ากับ 
 รับสัมปทาน/คงไว้ซ่ึงสัมปทานในห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน 
 กรรมการ/ท่ีปรึกษา/ตัวแทน/พนักงาน/ลูกจ้างในธุรกิจเอกชนซ่ึงก ากับฯ 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 4 ต าแหน่ง (นายกรัฐมนตร/ีรัฐมนตร/ีผู้บริหารท้องถิ่น/รอง

ผู้บริหารท้องถิ่น) 
 

ฝุาฝืน มาตรา 100 มาตรา 101 และมาตรา 103 
1. โทษ จ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท ท้ังจ าท้ังปรับ 
2. ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี 

 
บทสรุป 

ความเช่ือถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดีเมื่อท่านเป็นข้าราชการและ
หรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าท่ีและตัดสินใจโดยปราศจากอคต ิ
ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีรัฐ
จัดให้แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได ้ซ่ึงถือว่าเป็นของท่ีระลึกในโอกาสท่ี
เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝุาฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์
ท่ีไม่เหมาะสม จะน าไปสู่ความเส่ียงต่อการทุจริต และท าลายช่ือเสียงของท่าน  รวมท้ังองค์กรของท่านเอง 
 
การขัดกันแห่งแห่งผลประโยชน์  
 แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือจาก
ส่วนราชการในการตรวจราชการ ดังนี ้

1. ห้ามมีแผ่นปูายรูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรูปผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขท้ัง
ภายนอกและภายในสถานท่ีท างานรวมท้ังในห้องประชุม 

2. หากมีกิจกรรมบนเวทีให้เรียบง่าย กระชับ และประหยัด 
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3. การจัดนิทรรศการขอให้สมเหตุผล หากแสดงเพียงวันเดียวไม่ควรประดับตกแต่งมากเกินความจ าเป็น 
4. อาหารที่รับรองควรเป็นอาหารประจ าท้องถิ่นที่ราคาไม่แพง หรือเป็นอาหารจานเดียวตามความ

เหมาะสม 
5. ไม่จ าเป็นต้องมีของฝากหรือของทีระลึก เพราะของฝากและของท่ีระลึกท่ีดีท่ีสุด  คือความสามัคคี พลัง

และความมุ่งมั่น ท่ีจะน าองค์กรของเราไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
 
ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุพ.ศ. 
2543 โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด 

หน่วยงานจะต้องน าประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติใน
หน่วยงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. 2559 และแบบแสดงความบริสุทธ์ิใจในการจัดซ้ือจัดจ้างทุกวิธีของ
หน่วยงานแนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซ้ือจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง ในแบบ
แสดงความบริสุทธ์ิใจในการจัดซ้ือจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสด ุเจ้าหน้าท่ีพัสด ุคณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องลง
นามด้วยลายมือช่ือ ให้ค ารับรองว่าไม่มีความเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย  ผู้รับจ้างผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้
มีส่วนเก่ียวข้องท่ีเข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเก่ียวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
จิตส านึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เก่ียวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  ตามท่ี
ระบุไว้ในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซ้ือจัด
จ้าง พ.ศ. 2559 หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน 
หรือผู้ชนะประมูล หรือ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีเข้ามามีนิติสัมพันธ์ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสด ุจะเป็นผู้รายงานให้ผู้บรหิาร
ทราบโดยทันที 
การให้/การรับของขวัญและผลประโยชน์ในเทศกาลปีใหม่  
  ข้าราชการชั้นผู้น้อยนิยมมอบหรือ เรี่ยไรเพื่อจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
ซ่ึงเป็นการสร้างทัศนคติท่ีผิด ท้ังยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบในวงราชการ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
7 มกราคม 2540 ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา
หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติท่ี
ถูกต้องโดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาต้องด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี พร้อมท้ังก าชับดูแลข้าราชการใน
สังกัดให้ประพฤติตนเก่ียวกับการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับ
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้ประกาศ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน ใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี ้ข้อ 5 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ (1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซ่ึงให้โดย
เสนห่าตามจ านวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป (2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติ 
มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาทและ (3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป 
 นอกจากนี้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ข้อ 12 
ระบุ “เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนท่ัวไปในการแสดงความยินด ีการแสดง
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ความปรารถนาด ีการแสดงการต้อนรับหรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง  ๆตามปกติประเพณีนิยมให้เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจแทนการให้
ของขวัญ” 

 
เร่ือง มาตรการและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  

ประกาศมาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการ
ปูองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ประเด็น (1) มาตรการการใช้รถราชการ  (2) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน  (3) มาตรการการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงาน  ประชุม และสัมมนา และ (4) มาตรการการจัดหาพัสด  ุ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. สร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

2. แสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลผลประโยชน์

ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดียืน
หยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมายโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4. สร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชนโดยก าหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
นโยบายหลัก  
   1. มุ่งเน้นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิ
ควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 
   2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
   3. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซ้ือ จ้าง เช่า แลกเปล่ียน หรือโดยวิธีอ่ืนใดให้สอดคล้องกับประกาศ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง รวมถึงด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
แนวทางปฏิบัติ  
    1. เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

(1.1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(1.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
(1.3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(1.4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ุพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(1.5) พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตร ีประกาศ ข้อบังคับหลักเกณฑ์ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

   2. หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
   3. หากพบว่ามีการกระท าผิด ต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 
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กฎหมายเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
    1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา100 , 103 และ 103 /1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อ
ลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
    2) ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดว่าโดยอาศัยอ านาจตาม 
ความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดย
ธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
    3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

  3.1) ส่วนค าปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 9 ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 9 ข้อ ดังนี ้

 การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 การมีจิตส านึกท่ีด ีซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
 การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับช้อน 87 
 การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
 การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได ้
 การยึด มั่น ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  3.2) หมวด 2 ข้อ 5 ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ีและยึดถือประโยชน์ของ

ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี ้
     (1) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผู้มี

บุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจาก
บุคคลอ่ืน เพราะความชอบหรือชัง 

     (2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อ 
ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน  เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(3) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซ่ึงก่อให้เกิดความเคลือบแคลง
หรือ 
สงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน้าท่ีท้ังนี้  ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย 
ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ 
จริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(4) ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าท่ีอ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ 
มหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในกรณีท่ีมีความขัดแย้ง
ระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม  กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม  อันจ าเป็นต้อง
วินิจฉัยหรือช้ีขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
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      3.3) หมวด 2 ข้อ 6 ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  โดยอย่างน้อยต้องวางตน 
ดังนี ้

(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืน เรียก รับหรือยอมจะรับซ่ึงของขวัญแทนตนหรือญาติ
ของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่ว่าจะเก่ียวข้อง  หรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลท่ัวไป 

(2) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา ซ่ึงตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้  
(4) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2540 ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้

ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้าง
ค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องโดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาต้องด ารงตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี พร้อมท้ังก าชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตนเก่ียวกับการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อ่ืนใดให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  หากฝุาฝืนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี ้ให้ถือ
ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างหนึ่งท้ังฝุายผู้รับและผู้ให้ 

(5) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(6) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2549 
(7) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.2544 
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บรรณานุกรม 

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการ   
          จดัซือ้จดัหาและการสง่เสริมการขายยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่าของกระทรวง 

  สาธารณสุข พ.ศ. 2557 นนทบุรี : ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,             
  2557                                                                                                                            

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประมวล 
          จริยธรรมขา้ราชการพลเรือน จรรยาขา้ราชการ  ส านกังานปลัดกระทรวง  
          สาธารณสขุกรุงเทพฯ : บริษัท 168  พร้ินติ้ง จ ากัด, 2552     
ก าชัย  จงจักรพันธ์,  การขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรา 100, นนทบุรี :  
          ส านกังานคณะกรรมการปอูงกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ยุทธศาตร์ชาติว่าด้วยการ 
          ปอูงกนัและปราบปรามการทจุริต  ระยะที ่2 ( พ.ศ. 2556  -  2560 ).  
          นนทบรีุ : ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,  
          2557.                                       
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 – 2561 ).  
          นนทบรีุ : ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,   
          2559.                                                
ส านักงาน ก.พ. การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน. คู่มือการพัฒนาและส่งเสริม 
          การปฏบิตัติามมาตรฐานทางจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน . นนทบุรี :  
          ส านกังาน ก.พ., 2554.   
 
 
 

                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


