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(ก) 

คํานํา 

 การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 

ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจซ่ึงเก่ียวกับตําแหนงหนาท่ีไป 

แทรกแซง  คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จัดทํา

ข้ึนเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการกําหนดมาตรการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต 

คือ การปลูกจิตสํานึก การปองกัน การปราบปรามและการสรางเครือขายมุงเนนการ ปองกันการทุจริตผาน

กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน และ เพ่ือใหเจาหนาท่ีในสังกัด

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  ไดใชเปนแนวทางในการ ประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในกฎระเบียบของทาง

ราชการ ดํารงตนดวยความเท่ียงธรรม คงไวซ่ึงเกียรติและ ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ ไมใชอํานาจและ

ตําแหนงหนาท่ีแสวงหาประโยชนโดยมิชอบสําหรับตนเอง หรือผูอ่ืน    สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือเลมนี้ จะเปนกลไกสําคัญในการปองกันการทุจริต และชวยฟนฟูสงเสริมการตอตาน

การทุจริตเชิงบวกในภาครัฐใหแก ระบบราชการไทย และ หากเจาหนาท่ีไดศึกษาและปฏิบัติตามคูมือนี้โดย

เครงครัด จะสามารถดําเนินการ ปฏิบัติภารกิจในทางราชการใหเกิดประโยชนสูงสุด โปรงใส สุจริต และเปนไป

เพ่ือผลประโยชนของประชาชน อยางแทจริง 

 

 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

จังหวัดนครราชสีมา 
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(ข) 

สารบัญ 

 เนื้อหา                   หนา   

 คํานํา                     ก  

 สารบัญ                    ข  

 บทท่ี 1  

  ผลประโยชนทับซอน              1  

  ความหมาย                 2  

  มูลเหตุปญหาผลประโยชนทับซอน            2  
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  การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสอง (Digital)         8  

  การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสิบ (Analog)         8  

 บทท่ี 3 หลักการจัดการผลประโยชนทับซอน           9  

  หลัก 4 ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน        10  

  แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน           11  
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 บทท่ี 4 การให-การรับของขวัญและผลประโยชน          15  

  การให-การรับของขวัญและผลประโยชน           16  

  กุญแจแหงความเสี่ยง 2 ประการท่ีสําคัญ           21  

  บทสรุป                   22  

 บทท่ี 5 บทลงโทษผูฝาฝน               23  

 บทท่ี 6 กฎหมายเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน        27  

  ตารางสรุปตัวอยางโอกาสท่ีจะเกิดความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน  

  สวนตัวและผลประโยชนสวนรวมของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ กลุมตางๆ         28  

 บทท่ี 7 แนวทางการปรบัปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน            

  ผลประโยชนทับซอน ป 2562            31  
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(ค) 

สารบัญ 

 

เนื้อหา                   หนา  

ภาคผนวก             

 ก. แนวปฏิบัติ 10 ขอตามประมวลจรยิธรรมขาราชการพลเรือน      

 ข. ขอบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงาน 

     ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560         

 ค. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ( MOPH code of Conduct )  
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บทท่ี 1 

ผลประโยชนทับซอน  (Conflict of Interest )  

 

ผลประโยชนทับซอน(Conflict of Interest : COI) 

  ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน

สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของ

ปญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปน

อุปสรรคตอ การพัฒนาประเทศ  

 ความหมาย :  

 สํานักงาน ก.พ.   สถานการณหรือการกระทําของบุคคล (ไมวาจะเปนนักการเมืองขาราชการ 

พนักงานบริษัท ผูบริหาร) มีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของ จนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการ

ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงนั้น การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไมเจตนาหรือบาง

เรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอ กันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใดพฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิด

ทางจริยธรรมของเจาหนาท่ี ของรัฐ ท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับ

ตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดย คํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง  

  

มูลเหตุปญหาผลประโยชนทับซอน    

 ปญหาผลประโยชนทับซอนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมท่ีนักการเมือง 

และนักธุรกิจเปนบุคคลคนละกลุมกัน กลาวคือในอดีต นักธุรกิจตองพ่ึงพิงนักการเมือง เพ่ือใหนักการเมือง 

ชวยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซ่ึงในบางครั้งสิ่งท่ีนักธุรกิจตองการนั้น มิไดรับการตอบสนองจากนักการเมือง 

ทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ตองจายเงินจํานวนมากแกนักการเมือง ในปจจุบันนักธุรกิจจึงใชวิธีการเขามาเลน 

การเมืองเอง เพ่ือใหตนเองสามารถเขามาเปนผูกําหนดนโยบายและออกกฎเกณฑตางๆ ในสังคมไดและท่ี 

สําคัญคือทําใหขาราชการตางๆ ตองปฏิบัติตามคําสั่ง  

  

ผลประโยชนทับซอน ภาษาไทยใชอยู ๓ อยาง   

 ๑. ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม    

 ๒. ผลประโยชนทับซอน    

 ๓. ผลประโยชนขัดกัน  

 

 นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ   

   ผลประโยชนสวนตน (private interest) “ผลประโยชน” คือ สิ่งใดๆ ท่ีมีผลตอบุคคล/กลุม ไมวาใน 

ทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของ 

เจาหนาท่ี แตรวมถึงคนท่ีติดตอสัมพันธดวย เชน เพ่ือน ญาติ คูแขง ศัตรู เม่ือใดเจาหนาท่ีประสงคจะใหคน 
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เหลานี้ไดหรือเสียประโยชน เม่ือนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ   ผลประโยชนสวนตน มี    

๒ ประเภท คือ ท่ีเก่ียวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไมเก่ียวกับเงิน (nonpecuniary) 

 ๑. ผลประโยชนสวนตนท่ีเก่ียวกับเงิน ไมไดเก่ียวกับการไดมาซ่ึงเงินทองเทานั้น แตยังเก่ียวกับการ 

เพ่ิมพูนประโยชนหรือปกปูองการสูญเสียของสิ่งท่ีมีอยูแลว เชน ท่ีดิน หุน ตําแหนงในบริษัทท่ีรับงานจาก 

หนวยงาน รวมถึงการไดมาซ่ึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สัมปทาน สวนลดของขวัญ หรือ 

ของท่ีแสดงน้ําใจไมตรีอ่ืนๆ    

 ๒. ผลประโยชนท่ีไมเก่ียวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง 

สังคมวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เชน สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยูในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกท่ีรัก 

มักท่ีชัง และมีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้   

 หนาท่ีสาธารณะ (public duty) หนาท่ีสาธารณะของผูท่ีทํางานใหภาครัฐคือ การใหความสําคัญ 

อันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐท้ังระดับทองถ่ิน 

และระดับประเทศเทานั้น แตยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ท่ีทํางานใหภาครัฐ เชน ท่ีปรึกษา อาสาสมัคร   

    ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของปจเจก 

บุคคล และไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงาย แตในเบื้องตน 

เจาหนาท่ีภาครัฐสามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้ โดย   

 - ทํางานตามหนาท่ีอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ   

 - ท างานตามหนาท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม   

 - ระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ   

 - ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะ มีความคาดหวังวาเจาหนาท่ีตองจํากัดขอบเขตท่ี 

ประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาท่ี   

 - หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหนาท่ีท่ีมีผลประโยชนทับซอน   

 - หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนท่ีอาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน   

 - หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาท่ีหรือทรัพยากรของหนวยงานเพ่ือประโยชนสวนตน   

 - ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนท่ีไมสมควรจากการใชอํานาจหนาท่ี  

  - ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในท่ีไดขณะอยูในตําแหนง ขณะท่ีไปหาตําแหนงงานใหม  

    ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากล คือ Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ 

ผลประโยชนทับซอน มี ๓ ประเภท คือ    

 ๑. ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ 

สาธารณะเกิดข้ึน    

 ๒. ผลประโยชนทับซอนท่ีเห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนท่ีคนเห็นวามี 

แตจริงๆ อาจไมมีก็ได ถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซ่ึงผลเสียไม 
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นอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาท่ีไมเพียงแตจะตองประพฤติตน 

อยางมีจริยธรรมเทานั้น แตตองทําใหคนอ่ืน ๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง    

 ๓. ผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนท่ีมีในปจจุบันอาจจะทับซอน 

กับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต หนาท่ีทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน 

(competing interests) มี ๒ ประเภท   

 ๑. ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาท่ีในหนวยงาน 

และ เปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเม่ือไมสามารถแยกแยะบทบาท 

หนาท่ีท้ังสองออกจากกันไดอาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิด 

กฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาท่ีตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหา 

ไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานท่ีมีกําลังคนนอยหรือมีเจาหนาท่ีบางคนเทานั้นท่ีสามารถทํางานบางอยางท่ี 

คนอ่ืนๆ ทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ   

 ๒. ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท 

หนาท่ี ในหนวยงานหนึ่งนั้น ทําใหไดขอมูลภายในบางอยางท่ีอาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทําบทบาท 

หนาท่ีใหแก อีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/ 

อคติตอคนบางกลุม   ควรถือวาหนาท่ีทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการ

แบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทําหนาท่ีตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถ

นํามาจัดการกับ หนาท่ีทับซอนได  

 ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามท่ีให 

ประโยชนสุขแกบุคคลท้ังหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิก 

ในสังคม         

 ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict Of Interests) 

เปนสถานการณท่ีบุคคลในฐานะพนักงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ใชตําแหนงหรืออํานาจหนาท่ีในการแสวง 

ประโยชนแกตนเอง กลุมหรือพวกพอง ซ่ึงเปนการละเมิดทางจริยธรรม และสงผลกระทบหรือความเสียหายตอ 

ประโยชนสาธารณะ คําอ่ืนท่ีมีความหมายถึงความขัดแยงกันแหงผลประโยชนสวนตนและสวนรวม ไดแก การ 

มีผลประโยชนทับซอน ความขัดกันระหวางผลประโยชนของผูดํารงตําแหนงสาธารณะ และรวมถึงคอรรัปชั่น 

เชิงนโยบาย คอรรัปชั่นสีเทา 

 

การกระทําอยูในขาย Conflict of Interest 

 - รับผลประโยชน (Accepting Benefits) คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงาน 

สรรพากรแลวรับเงินจากผูมา เสียภาษี หรือเปนเจาหนาท่ีจัดซ้ือแลวไปรับไมกอลฟจากรานคา เปนตน    

 - ใชอิทธิพล (Influence Peddling) เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ี 

เพ่ือสงผลท่ีเปนคุณแกฝายใด ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 
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 - ใชทรัพยสินของนายจางเพ่ือประโยชนสวนตน (Using employer’s property for private 

advantage )ไดแก การใชรถราชการ หรือใชคอมพิวเตอรของราชการท างานสวนตัว เปนตน    

 - ใชขอมูลลับของราชการ (Using confidential information) เชน รูวาราชการจะตัดถนน แลว รีบ

ชิงไปซ้ือท่ีดักหนาไวกอน    

 - รับงานนอก (Outside employment or moonlighting)ไดแก การเปดบริษัทหากินซอน บริษัทท่ี

ตนเองทํางาน เชน เปนพนักงานขายแอบเอาสินคาตัวเองมาขายแขง หรือ เชน นักบัญชีท่ีรับงาน สวนตัวจนไม

มีเวลาทํางานบัญชีในหนาท่ีใหราชการ    

 - ท างานหลังออกจากตําแหนง (Post Employment) เปนการไปทํางานใหผูอ่ืนหลังออกจากงาน 

เดิม โดยใชความรูหรืออิทธิพลท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมชอบธรรม เชน เอาความรูในนโยบาย 

และแผนของธนาคารชาติไปชวยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ  

   ตัวอยางประโยชนทับซอน  

 - หาประโยชนใหตนเอง  

 - รับประโยชนจากตําแหนงหนาท่ี  

 - ใชอิทธิพลเรียกผลตอบแทน  

 - ใชทรัพยสินของนายจางเพ่ือประโยชนของตน  

 - ใชขอมูลความลับ เพ่ือแสวงประโยชนของตนเองและพวกพอง  

 - รับงานนอก แลวสงผลเสียใหงานในหนาท่ี  

 - ทํางานหลังออกจากตําแหนงและเอ้ือประโยชนตอบริษัท   

 - การใหของขวัญ ของกํานัล เพ่ือหวังความกาวหนา  

 - ใหทิปพนักงานโรงแรมเพ่ือหวังการบริการท่ีดีกวาลูกคารายอ่ืน  

 - ชวยใหญาติมิตรทํางานในหนวยท่ีตนมีอํานาจ  

 - ชื้อขายตําแหนง จายผลประโยชน เพ่ือความเจริญกาวหนาของตน 
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บทท่ี 2 

กระบวนการทางความคิด ( Mind Set) 
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บทท่ี 3 

หลักการการจัดการผลประโยชนทับซอน 

หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 

 1.  ปกปองผลประโยชนสาธารณะ: การทําเพ่ือผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาท่ีหลัก เจาหนาท่ี

ตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทํางานในขอบเขตหนาท่ี พิจารณา

ความถูกผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวน บุคคล 

ปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผาพันธุ 

วงศตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้เจาหนาท่ีไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น แตตองมีจริยธรรมดวย   

  2. สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัย 

กระบวนการแสวงหา เปดเผยและจัดการท่ีโปรงใส นั่นคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบ และมีความพรอมรับผิด มี 

วิธีการตาง ๆ เชน จดทะเบียนผลประโยชน โยกยายเจาหนาท่ีจากตําแหนงท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนทับซอน 

การเปดเผยผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธท่ีอาจมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีถือเปนข้ันตอนแรกของการ 

จัดการผลประโยชนทับซอน การใชกระบวนการอยางเปดเผยท่ัวหนา จะทําใหเจาหนาท่ีรวมมือและสรางความ 

เชื่อม่ันแกประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย   

  3.  สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง: การแกปญหาหรือจัดการ 

ผลประโยชนทับซอนจะสะทอนถึงความยดึหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาท่ีและองคกร การ 

จัดการตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกร ฝุายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและ 

นโยบาย และเจาหนาท่ีก็มีความรับผิดชอบตองระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนมี เจาหนาท่ีตองจัดการกับเรื่อง 

สวนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากท่ีสุดเทาท่ีท าได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย   

  4. สรางวัฒนธรรมองคกร: ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายท่ีชวยสนับสนุนการ 

ตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึน และการสรางวัฒนธรรมแหงความซ่ือตรงตอหนาท่ี ซ่ึง 

ตองอาศัยวิธีการดังนี้    

 - ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาท่ีเพ่ือสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติ 

รวมถึงการใชกฎเกณฑท่ีมีในสภาพแวดลอมการทํางาน    

 - สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือใหเจาหนาท่ีสบายใจ ในการ 

เปดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในท่ีทํางาน    

 - ปองกันไมใหขอมูลเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีเจาหนาท่ีเปดเผยเพ่ือมิใหมีผูนําไปใชในทางท่ีผิด   

 - ใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ ผลประโยชนทับ 

ซอน เพ่ือใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตาม  ในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้    

 - มาตรฐานในการสงเสริมความซ่ือตรงตอหนาท่ีโดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม 

 - กระบวนการระบคุวามเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน    

 - กลไกความพรอมรับผิดท้ังภายในและภายนอก    
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 - วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทําใหเจาหนาท่ีถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเอง ท่ีจะตอง           

ทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน   

  

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน       

 กรอบการท างานนี้เปนวิธีการกวาง ๆ ไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ สามารถ 

นําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได มี ๖ ข้ันตอน สาหรับการพัฒนาและ 

การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน   

 ๑. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดข้ึนในองคกร   

 ๒. พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา   

 ๓. ใหการศึกษาแกเจาหนาท่ีและผูบริหารระดับตาง ๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการ

ผลประโยชนทับซอน ใหท่ัวถึงในองคกร   

 ๔. ดําเนินการเปนแบบอยาง   

 ๕. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงม่ัน ในการ

จัดการ ผลประโยชนทับซอน   

 ๖. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ   

 

จุดเส่ียงของผลประโยชนทับซอน  

  1. การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชน  

 2. การทําสัญญาจัดซ้ือจัดจาง  

 3. การตรวจตราเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางาน  

 4. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ  

 5. การกระจายงบประมาณ  

 6. การปรับการลงโทษ  

 7. การใหเงินหรือสิ่งของชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท  

 8. การรับของขวัญของกํานัลจากผูท่ีมาติดตออันเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ี 
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ตอน “คนหลวงใชเงินหลวง” 

     นางวันดี ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเก็บรักษา 

เงิน และเปนเจาหนาท่ีการเงินรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี และมีอํานาจลงนามในใบถอนเงินรวมกับ 

เจาหนาท่ีรายอ่ืน นางวันดีไดถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของสถานีอนามัย นําไปใชจายในเรื่องสวนตัว 

จํานวน 300,000 บาท ตอมาไดนําเงินดังกลาวมาคืนใหกับทางราชการแลว และพบวามีการเบิกจายเงินโดย 

ไมมีเอกสาร หลักฐานประกอบการจายเงินจํานวน 200,000 บาท นางวันดีใหการรับสารภาพวาตนไดจัดทํา 

เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายเท็จข้ึนมาใหม เพ่ือใหมีจํานวนเงินคงเหลืออยูจริงตามรายงานงบเดือนสง 

ใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเพ่ือประกอบการจัดทําบัญชีเกณฑคงคาง    พฤติการณของนางวันดี ดังกลาว 

เปนการกระทําาผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวน การปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 

85(1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษไลออกจากราชการ  

  

ตอน “ยักยอกยา”  

     นายยา ตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ ไดยักยอกยาแกหวัดสูตรผสมซูโดอีฟรีดรีน ท่ีตน

ดําเนินการสั่งซ้ือจากบริษัทยาของเอกชน รวมจํานวน 200,000 เม็ด โดยยาดังกลาวจํานวน 50,000 เม็ด 

ไดมีการสั่งซ้ือในนามของโรงพยาบาลและนําเขาคลังยาของโรงพยาบาลตามระบบ สวนอีกจํานวน 150,000 

เม็ดนั้น ไดสั่งซ้ือในนามของโรงพยาบาลแตนํายาเขาราน และจายเงินเอง โดยการสั่งซ้ือยาไดทําการปลอม 

ลายมือชื่อของผูอํานวยการโรงพยาบาล เพ่ือใชเปนหลักฐานในการสั่งซ้ือยาและไดนํายาดังกลาวไปขายใหแก 

บุคคลภายนอก    พฤติการณของนายยาดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงปฏิบัติหรือละเวนการ 

ปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือ ปฏิบัติหรือละเวนการ 

ปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 ลงโทษไลออกจากราชการ 
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ตอน “ฝากพิเศษ”     

  นายสมหวัง ตําแหนงแพทยชํานาญการ มีหนาท่ีตรวจรักษาผูปวย ผาตัดและหัตถการทางสูติ 

นรีเวชท้ังหมด นายสมหวังไดทําการรับฝากครรภพิเศษในโรงพยาบาลของทางราชการ หลังจากท่ีทําคลอด 

เสร็จแลว ผูปวยหรือญาติผูปวยจะนําเงินใสซองมาใหกับนายสมหวัง เปนคาฝากพิเศษและทําคลอด รายละ 

3,000 บาท ตอมาไดมีผูรองเรียนเรื่องดังกลาวข้ึน จากการสอบสวนนายสมหวังใหการรับวาตนไดกระทําการ 

ดังกลาวจริง และไดรับเงินคาฝากครรภพิเศษดังกลาว และมีบางรายเม่ือทําคลอดเสร็จก็เงียบเฉยไมยอม 

จายเงินใหพฤติการณของนายสมหวังดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐานอาศัยตําแหนง หนาท่ี

ราชการของตนหาผลประโยชนใหแกตนเอง ตามมาตรา83(3) ประกอบมาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติ 

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภาคทัณฑ แตเนื่องจากนายสมหวังไมเคยกระทําผิดทาง 

วินัยมากอนและปฏิบัติหนาท่ีมาดวยดีตลอด จึงงดโทษให และใหวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร  

  

ตอน “อบ..ลม”     

  นายทองดี ขาราชการ ไดยืมเงินราชการและลงชื่อในโครงการอบรมโดยเปนผูเสนอโครงการ 

อบรมทางดานสุขภาพ รวมจํานวน 2 วัน นายทองดีไดจัดทําเอกสารหลักฐานขออนุมัติเบิกจายเงินตาม 

โครงการอบรมสงใหกับการเงินเพ่ือหักลางเงินยืมสําหรับเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม เปนจํานวนเงิน 

10,600 บาท โดยลายมือชื่อผูเขาอบรมในเอกสารประกอบการหักลางเงินยืมนั้น มิใชเปนลายมือชื่อท่ีแทจริง 

ของผูเขารับการอบรมแตเปนลายมือชื่อปลอม และมิไดมีการจัดอบรมตามโครงการดังกลาวแตอยางใด    

พฤติการณของนายทองดีดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติหรือละเวน การปฏิบัติหนาท่ี

ราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวน การปฏิบัติหนาท่ี

ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษไล

ออกจากราชการ  

  

ตอน “คนหลวง กับรถยนตหลวง”     

  นายสรรชัย ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล ไดเบียดบังทรัพยสินของทางราชการนําไปใช 

ประโยชนสวนตวั โดยนําบิลน้ํามันของโรงพยาบาล ไปเขียนเติมน้ํามันใสรถยนตสวนตัวยี่หอวอลโว และรถจิ๊ป 

แกรนดเชอโรกี แลวเบิกจายเงินคาน้ํามันจากเงินบํารุงของโรงพยาบาลเปนระยะเวลา 3 ป รวมจํานวน              

232 ครั้ง เปนเงินรวม 290,000 บาท ท้ังท่ีนายสรรชัยก็นํารถยนตราชการไปใชท้ังในเวลาราชการและนอก

เวลา ราชการอีกดวย    พฤติกรรมของนายสรรชัยดังกลาวเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือ

ละเวน การปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 ลงโทษไลออกจากราชการ 
 
 
 
 



16 
 

บทท่ี 4 

การให – การรับของขวัญและผลประโยชน 

 

   หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับ 

ของขวัญและผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพล 

เรือน ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. 

๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสิน 

หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓   

 เจตนารมณ เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและ

เจาหนาท่ี ภาครัฐวา จะตองตัดสินใจและกระทําหนาท่ีโดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจาก

ผลประโยชนสวน บุคคล หากขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนท่ีทําใหมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจ และการกระทําหนาท่ีถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจ

ของประชาชนกระทบตอ ความถูกตองชอบธรรมท่ีองคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมท้ังกระทบตอ

กระบวนการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย  

 อะไรคือของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีใชในความหมายนี้  

 -ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ บริการหรือ

อ่ืนๆ ท่ีมีมูลคา) ท่ีขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐใหและหรือไดรับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายไดและ

ผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ  

 -ของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตี ราคาได  

 -ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความบันเทิง การตอนรับ

ใหท่ีพักการเดินทางอุปกรณเครื่องใช เชน ตัวอยางสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชสวนตัวบัตรกํานัล บัตรลดราคา

สินคาหรือบริการและเงินเปนตน  

 - ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีคิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits) หมายถึงสิ่งใดๆ 

หรือบริการใดๆ ท่ีไมสามารถคิดเปนราคาท่ีจะซ้ือขายไดอาทิเชน การใหบริการสวนตัวการ ปฏิบัติดวย

ความชอบสวนตนการเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชน มากกวาคน

อ่ืนๆ  

 รายละเอียดตอจากนี้ เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให-รับของขวัญและ หรือ

ผลประโยชนอ่ืนใดในทางปฏิบัติ  
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เราจะจัดการอยางไร 

 การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ มี ๓ คําถาม ท่ีใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไม                 

รับของขวัญและหรอืผลประโยชนคือ  

 ๑) เราควรรับหรือไม  

 ๒) เราควรรายงานการรับหรือไม  

 ๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม 

 

 
  ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสท่ีเราไมสามารถปฏิเสธได

หรือเปน การรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติ

กันใน สังคม อยางไรก็ตามมีหลายโอกาสท่ีไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะรับ  

 ๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆท่ี สามารถ

เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขาย การรับ

สินบน  

 1.1 การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งท่ีควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจคือ  

  - ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติ 

ตนหรือไม  

  - ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีจะสงผลตอการทํางานใน 

อนาคต  

 1.2 ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายท่ีตองไดรับความไววางใจเปน พิเศษ เชน 

งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซ้ือจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการ อนุมัติ/

อนุญาตตางๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอ่ืน  

 ๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการ รับ

กอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตน ท่ี

ไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการ 

ประพฤติโดยมิชอบ 
 

 

 

 

“ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมีคาเพียง เล็กนอยก็ไมควรรับ   

เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูให    

และอาจกอใหเกิดความเส่ือมศรัทธาตอประชาชน” 
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  การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิ 

ชอบ และการทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของ 

ตนเอง โดยสวนราชการท่ีอยูในกลุมปฏิบัติหนาท่ีท่ีเสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้อยาง 

เครงครัดมากกวาหนวยงานอ่ืนๆ  

  หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพ้ืนฐานท่ีวา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆ 

จะตองกระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชน 

ของสังคมไทยโดยรวม”  

  ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบ 

ผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอ่ืน ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ 

ไววางใจท่ีประชาสังคมมีตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม  

  ประการสําคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ภายใตระบอบ 

ประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยกระทําและ 

แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตอง เท่ียงธรรม 

ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับขาราชการ  

 

 

 

 

 

 การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้  

 ๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ เชน ประกาศ คณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมท้ังนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับ ของขวัญหรือ

ประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลท่ีกําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับ องคกรหรือบุคคลท่ี

จะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ  

  หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการท่ีชวยใหขาราชการและ 

เจาหนาท่ีภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ 

ตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ  

 ๒) บทบาทหนาท่ีของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆ ท างานในขอบขายท่ีออนไหวและ ตองการ

ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมท่ีเก่ียวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนท้ังจากระดับ องคกร 

และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควร ให

แนใจท่ีสุดวาตัวทานและองคกรมีความเท่ียงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวา 
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หนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ และมิไดกําหนดให

รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือ ปฏิเสธท่ีจะรับ

ของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ  

หลักการ  

 การกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตอง ใหองคกรเก็บรักษา

ไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอย กวา ๓,๐๐๐ บาท 

ท้ังนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑)   

แนวพิจารณาในการปฏิบัติ  

  ของขวัญท้ังหมดท่ีมีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะพระพุทธรูป 

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินของ 

องคกรไมวาจะมีคาราคาเทาใด  

  ของขวัญหรือผลประโยชนท่ีไดรับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไม 

ตองรายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได  

  ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ เม่ือเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตอง รายงาน

หนวยงานและลงทะเบียนไว  

  ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และ 

เจาหนาท่ีมีความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาท่ี 

ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม  

  ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปน 

ทรัพยสินขององคกร เพ่ือใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตให 

ขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะ 

ดํารงตําแหนงเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชนท่ีเพ่ือน 

รวมงานใหเม่ือเจ็บปวยฯลฯ  

  ถาในปงบประมาณใดๆ คุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากผูใหคน 

เดียวกันกลุมเดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆ ครั้ง เม่ือรวมกันท้ังปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท ตอง

รายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางท่ีไดรับ  

  ถาในปงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคน ตาง

กลุมเพ่ือเปนการขอบคุณในการใหบริการท่ีดี แตเม่ือรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาทตองรายงาน 

ของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางนั้น  

  ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีไดรับเพ่ือเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชน

องคกรเอกชน) ท่ีไดอยางสมํ่าเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพล บิดเบือน
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กอใหเกิดอคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบ และ

คาดหวังวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนเม่ือมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ 

  เงินสดหรือสิ่งใดๆ ท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตอง

ปฏิเสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ)   

 

 ๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท  

 ๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณา ตัดสินวา

ขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้นๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม  

 ๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวน ราชการ

พิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร  

 
 

 

 การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น และพรอมฝาฝนการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไลออก ข้ึนกับความรายแรงของการฝาฝน 

 นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล ทุจริต และ

สามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซ่ึง มีผลตอความ

เปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเก่ียวของ ทุกคนอาจมีสวน

รวมในการรับโทษทางอาญาดวย  
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กุญแจแหงความเส่ียง ๒ ประการท่ีสําคัญคือ 

  

 การรับ ของขวัญและผลประโยชนใดๆ เปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมี อคติ มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ กอใหเกิดการทําลายเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอ 

ภาครัฐและตอราชการ กุญแจแหงความเสี่ยง 2 ประการท่ีสําคัญคือ  

 ๑. ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ  โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชน นอยกวา

ความเปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอ่ืนใหคิดวา ของขวัญ

และหรือผลประโยชนนั้นๆ มีคาต่ํากวาท่ีเปนจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกลาวนับวา เปนการ

คดโกงและหลอกลวงซ่ึงเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม    

 ๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลท่ีเกิดข้ึน  การรับของขวัญและหรือ ผลประโยชน

ใดๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิดความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและ หรือ

ผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการทําใหเกิดความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือ 

ผูรับงาน-รับจาง-รับเหมาฯลฯ ท่ีเปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชนโดยอิทธิพลของความชอบหรือ 

ประโยชนตอบแทนท่ีไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานท่ีกําหนด  

 ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซ้ืออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวา การ

รับจางตางๆไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปน 

วัฒนธรรมการท างานขององคกรขาราชการและหรือเจาหนาท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับ 

รางวัล” จากการปฏิบัติหนาท่ีและละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยความรับผิดชอบซ่ึงจัดไดวาเปน การรับสินบน

  

สถานการณตัวอยาง  

 หนวยงานภาครัฐหนึ่ง สงนักทรัพยากรบุคคลท่ีทําหนาท่ีจัดซ้ือจัดจาง (HR procurement) ให เขา

รวมสัมมนาดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาท่ีผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปน ผูเขารวมสัมมนา

ท่ีมีบุคลิกเปน personnel planner  ซ่ึงบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาท่ีเปนคูคากับ หนวยงาน เจาหนาท่ีได

เก็บของรางวัลนั้นไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัลท่ีตน ชนะจากการเขารวมกิจกรรม

การสัมมนา ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวาจะตองมีการ 

รายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาในการ เขารวม

สมัมนาเปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรมของหนวยงานท่ี จะตัดสินใจวา

จะจัดการอยางไรกับรางวัลชิ้นนี้  เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาท่ีมีความเสี่ยงในเรื่อง

ผลประโยชน ในท่ีสุด เจาหนาท่ีจึงถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพ่ือประโยชนตามความเหมาะสม 
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บทสรุป 

 ความเชื่อถือไววางใจและจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เม่ือทานเปน ขาราชการ

และหรือเจาหนาท่ีภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาท่ีและตัดสินใจ โดย

ปราศจากอคติ ทานถูกคาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจาก เงินเดือน

และผลประโยชนท่ีรัฐจัดให แมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซ่ึงถือ วาเปน

ของท่ีระลึกในโอกาสท่ีเหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตดวย การรับ

ของขวัญหรือผลประโยชนท่ีไมเหมาะสม จะนําไปสูความเสี่ยงตอการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของทาน 

รวมท้ัง องคกรของทานเอง  
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บทท่ี 5 

บทลงโทษผูฝาฝน 

 

หากฝาฝนจะมีบทลงโทษอยางไร ? 

 

  การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามท่ีเขาขายประเภทของผลประโยชนทับซอน หรือมีพฤติกรรม ท่ี 

พรอมฝาฝนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ยอมสงผลใหถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน 

จนกระท่ังถึงไลออก ข้ึนอยูกับความรายแรงของการฝาฝน นอกจากนั้น หากพฤติกรรมนั้นๆ เขาขายการรับ 

สินบน ฉอฉลทุจริต และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐนั้นๆ มีการรับผลประโยชนทับ 

ซอนหรือเขาขายการมีพฤติกรรมดังกลาว ซ่ึงมีผลตอความเปนธรรม กอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ 

หากถูกตัดสินวาผิดจริง ผูมีสวนเก่ียวของทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย     

  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

๒๕๔๒ หมวด ๙ การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม มาตรา ๑๐๓ หามมิให 

เจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอัน ควร

ไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออก โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับ 

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนท่ีคณะกรรมการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีฝาฝนหลักเกณฑของคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแหงชาติจะมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป ปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ และยังมีความผิดฐานกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี หรือ

ทุจริตตอหนาท่ี ตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 
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บทท่ี 6 

กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 

กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน   

 ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและ 

สวนรวมไว เพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาท่ีของรัฐ มีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและ 

ประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

ดวย    

 ๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ การรับ 

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมดาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดกําหนดวา โดยอาศัยอํานาจ 

ตามความในมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแหงชาติไดกําหนดหลักเกณฑและจํานวนทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเจาหนาท่ีของรัฐจะรับจาก 

บุคคลไดโดยธรรมจรรยา กลาวคือ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตางๆ โดย 

ปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม    

 ๓. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน        

  ๓.๑) สวนคําปรารภ ไดกลาวถึงคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับ ผูดํารงตําแหนง

ทาง  การเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ ๙ ประการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ๙ ขอ ดังนี้     

   (๑) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม     

   (๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ     

   (๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี

ผลประโยชน ทับซอน     

   (๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย     

   (๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ    

   (๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ไมบิดเบือน 

ขอเท็จจริง     

   (๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได    

   (๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข     

   (๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร        

  ๓.๒) หมวด ๒ ขอ ๕ ใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ี และยึดถือ 

ประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้     
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   (๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีตนมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติ พ่ีนอง พรรค

พวกเ พ่ือนฝู ง  หรื อผู มีบุญ คุณส วนตั ว  มาประกอบการใชดุ ลย พินิ จ ให เปน คุณหรือ เป น โทษแก                          

บุคคลนั้น หรือ  ปฏิบัติตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอ่ืนเพราะความชอบหรือชัง     

   (๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวก

ของทางราชการ ไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 

   (๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซ่ึง

กอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบ ของหนาท่ี         

ท้ังนี้ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอนแลวแจงให

ผูบังคับบัญชาหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เม่ือคณะกรรมการ จริยธรรมวินิจฉัย

เปนประการใด แลวจึงปฏิบัติตามนั้น     

   (๔) ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอ่ืน ในหนวยงาน

ราชการรัฐวิสาหกิจองคการมหาชนหรือหนวยงานของรัฐตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลักในกรณี

ท่ีมีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการหรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวน ตนหรือสวนกลุม 

อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาดตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ        

  ๓.๓) หมวด ๒ ขอ ๖ ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัย 

ตําแหนง หนาท่ีและไมกระทาการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม โดยอยาง 

นอยตองวางตน ดังนี้     

   (๑) ไมเรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผู อ่ืน เรียกรับ หรือ ยอมจะรับซ่ึง

ของขวัญแทน ตนหรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีไมวาจะเก่ียวของ หรือไม 

เก่ียวของกับ การปฏิบัติหนาท่ีหรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณีหรือ

ใหแกบุคคลท่ัวไป     

   (๒) ไมใชตําแหนงหรือการกระทําการท่ีเปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมี

อคติ            

   (๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรม หรือสัญญาซ่ึง

ตนเอง หรือ บุคคลอ่ืน จะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้   

4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และท่ีแกไข เพ่ิมเติม   

5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และท่ีแกไข เพ่ิมเติม                   

( ฉบับท่ี2 ) พ.ศ. 2549  6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ 

พ.ศ. 2544 
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บทท่ี 7 
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แนวทางการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน ผลประโยชนทับซอน ป 256๓ 

 

  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา จากการประชุมคณะทํางาน

วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจเกิด ผลประโยชนทับซอน ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

โนนสูง  วันท่ี 25  ธันวาคม 256๒ สรุปความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสังกัด ไดดังนี้  

  1. การละท้ิง ทอดท้ิงหนาท่ีราชการ  

  2. การเบียดบังเงินหรือทรัพยสินของทางราชการไปเปนของตนเองโดยทุจริต   

  3. การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธิ์ท่ีควรจะไดรับเพ่ือเปนการปองกันการเกิดผลประโยชนทับ

ซอนจากการปฏิบัติงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จึงไดทํามาตรฐานการจัดการความเสี่ยงเพ่ือ

ปรับปรุงข้ันตอน/แนว ทางการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดผลประโยชน
ทับซอนในการปฏิบัติงาน 

มาตรการจัดการความเส่ียง 

1. การละท้ิง ทอดท้ิงหนาท่ีราชการ 1.ใหความรูเรื่องระเบียบกฎขอบังคับในการ ปฏิบัติงานแกบุคลากรทุก
คน  
2.ควบคุม กํากับ ดูแลใหบุคลากร ปฏิบัติตาม กฎระเบียบขอบังคับ
อยางเครงครัด  
3.มีการบันทึกรายละเอียดการทํางาน ลงเวลาปฏิบัติ ราชการกอนท า
งานทุกเชา และลงเวลาปฏิบัติราชการ กอนกลับบาน ในวันทําการ
ราชการ และให ผอ.รพ. สต.ตรวจสอบทุกวัน  
4.แจงใหเจาหนาท่ีรับทราบถึงระเบียบการลา ท้ังลา กิจ ลาพักผอน 
ลาปวย ลาคลอด และลาบวช ฯลฯ และจัดสงใบลากอนลวงหนา ตาม
ระเบียบ แตหาก กรณีลากิจฉุกเฉิน สามารถลาได ณ วันดังกลาวท่ีแจง  
5.จัดสงคูมือระเบียบการลา ใหแก บุคลากร  

2. การเบียดบังเงินหรือทรัพยสิน
ของทางราชการไป เปนของตนเอง
โดยทุจริต 

1.ควบคุม กํากับ ดูแลใหบุคลากร ปฏิบัติตาม มาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตอยาง เครงครัด  
2.แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ และให เจาหนาท่ีสงรายงาน
การเบิกจายพัสดุ ทุกไตรมาส  
3.มีการบันทึกขอมูลลงในระบบบริหารการจัดซ้ือจัด จางภาครัฐ 
(EGP) ในกรณีท่ีงบประมาณเกิน 5,000 บาท ทุกครั้ง  
4.มีการบันทึกลงตรวจรับพัสดุ เขาบัญชีทุกครั้ง ตาม ระเบียบพัสดุ 
และมีการปรับปรุงระบบการเบิก-จาย พัสดุ   
5.มีการบันทึกขอมูลการเบิก-จาย เม่ือนําพัสดุไปใช หรือบันทึก 
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ความเส่ียงท่ีอาจเกิดผลประโยชน
ทับซอนในการปฏิบัติงาน 

มาตรการจัดการความเส่ียง 

 รายงานในกรณีท่ีเสียหาย ชํารุด และแจง ใหผูบริหารรับทราบ  
6.จัดทําแผนการใชพัสดุรายป  
7.มีแผนผังข้ันตอนการเบิกจายของ  
8.เขียนเลขพัสดุ ครุภัณฑ ลงในสิ่งของท่ีใช และเขียน ชื่อหนวยงาน
กํากับ ลงบนครุภัณฑทุกชิ้น 

3.การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธิ์ ท่ี
ควรจะไดรับ 

1.จัดใหมีการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใน สมุดลงเวลาทุก
ครั้งท่ีมีการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ  
๒.ในกรณีเดินทางไปราชการ (ประชุม)ตรงกับวันท่ี ตองปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ใหดําเนินการจัดทําบันทึกการแลกเปลี่ยนเวรนอก
เวลาราชการทุกครั้งไว เปนลายลักษณอักษร  
๓.จัดทําเอกสารเบิกจายคาตอบแทน เปนปจจุบัน ประจําทุกเดือน 
และมีการตรวจสอบดวยเจาหนาท่ี พัสดุ และสงเอกสารแกผูบริหาร 
รพ.สต.ตรวจสอบ และลงชื่อรับรอง กอนสงขออนุมัติเบิกจายทุกครั้ง 
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ภาคผนวก ก. แนวปฏิบัติ 10 

ขอตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
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ภาคผนวก ข.  

ขอบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยา ขาราชการสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ค. 

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

( MOPH code of Conduct ) 
 

 

 

 

 

 


