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ค าน า 

 คู่มือการบริหารจัดการเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้รวบรวมหลักการ และแนวคิดพร้อม

ตัวอย่างเพ่ือการบริหารจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่

ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมี ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิด ประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ในหลาย

รูปแบบไม่เฉพาะในรูปของ ตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือ

ทรัพย์สินด้วย 

คู่มือเล่มนี้ จะน าเสนอถึงหลักการ แนวคิด กรณีตัวอย่างพร้อมข้อเสนอแนวทางน าไป ปรับใช้ใน

การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้หมดไปในที่สุด  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  ในสังกัด

โรงพยาบาลกันทรวิชัย ทุกระดับทุกคน รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารและเพ่ือให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

 

 

คณะท างาน ITA 
โรงพยาบาลกันทรวิชัย 
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ผลประโยชน์ทับซ้อน  
(Conflict of interest) 

 

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หรือการขัดกันของผลประโยชน์ 

หมายถึง การใช้อ านาจในการตัดสินใจที่มีความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพรรคพวก กับผลประโยชน์

ส่วนรวม หรือ สถานการณ์ที่บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้ด ารง

ต าแหน่งระดับสูงในองค์กร ผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือบุคคลที่มีบทบาทหลากหลายและบทบาทเหล่านั้นก็เกิดขัด

กันเอง เช่น ผู้จัดการฝุายขายอาจมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และก็อาจมีหน้าที่ในการกตัญญูกตเวที

ต่อญาติ      พ่ีน้อง ที่เสนอขายสินค้าใดๆ เป็นต้น ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ในวิชาชีพ 

ซ่ึงท าให้ตัดสินใจยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติได้ขัดกันของผลประโยชน์นี้สามารถเกิดขึ้นได้ แม้ไม่

ส่งผลทางจริยธรรมหรือความไม่เหมาะสมต่างๆ และสามารถท าให้ทุเลาเบาบางลงได้ด้วยการตรวจสอบโดย

บุคคลภายนอก 

ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มทุจริต 

ค าว่า “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) หมายถึง “เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่    

มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน” 

ค าว่า “ทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  มาตรา 4 “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือละเว้น

การปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น 

หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน” 

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) 

คอร์รัปชั่น คือ การใช้อ านาจหน้าที่ได้รับความไว้วางใจในทางท่ีผิดเพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล 

การทุจริตคอร์รัปชั่น คือ การใช้อ านาจหรืออิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ท่ีตนเองมีอยู่ เพ่ือเอ้ือ

ประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติพ่ีน้อง และพวกพ้อง 

สรุปทุจริต ก็คือการด าเนินการบางอย่างที่แสวงประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องที่กฎหมาย

ก าหนดให้รับโทษมากหรือน้อย และเป็นการกระท าที่ผิดศีลธรรม 
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มูลเหตุส าคัญของการทุจริต  

 เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรมและไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

 ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับใช้กฎหมาย 

 เจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทน หรือเงินเดือนต่ า ไม่สัมพันธ์กับหน้าที่รับผิดชอบ 

 สภาพการท างานเปิดโอกาสเอ้ืออ านวยต่อการกระท าทุจริต กระบวนการปฏิบัติงานมีช่องโหว่ 

 

ระดับการทุจริต 
 การทุจริตทั่วไป ได้แก่ โกงข้อสอบ , ซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น 
 การทุจริตในภาคเอกชน 
 การทุจริตในหน่วยงานราชการ 
 การทุจริตของนักการเมืองระดับชาติ 

 

การกระท าที่อยู่ในข่าย Conflict of interest ได้แก่ 
  รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือการรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงาน
สรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไม่รับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น 
  ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่
เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อนมีผลต่อการปฏิบัติงาน 
 เป็นบ่อเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 สะท้อนการขาดหลักธรรมาภิบาล 

 เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น  รูปแบบ 
  การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Acceptances of Benefit) เช่น รับของขวัญ เงินสนับสนุน            

เงินที่ลูกค้าของหน่วยงานบริจาคให้ 
  การท าธุรกิจกับตนเอง (Self-Dealing) หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของตนเอง            

เช่น มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานต้นสังกัด 
  การท างานหลักออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ หรือหลังเกษียณไปแล้ว                 

(Post – Employment) เช่น ลาออกจากหน่วยงานไปท างานในหน่วยงานที่ด าเนินธุรกิจ     
ที่ตนเองเคยมีอ านาจควบคุมก ากับดูแล 

  การท างานพิเศษ (Outside Employment of Moonlighting) เช่น ตั้งบริษัทด าเนินการ
ธุรกิจที่แข่งขันหรือรับงานจากต้นสังกัด 
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  การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) เช่น ใชป้ระโยชน์จากข้อมูลภายใน            

เพ่ือประโยชน์ตนเอง 

  การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Using Employers Property for Private 

Usage) เช่น การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 

  การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling) เช่น

รัฐมนตรีเจ้าสังกัดอนุมัติโครงการไปลงในเขตพ้ืนที่เลือกตั้งตนเองเพ่ือใช้หาเสียง รวมถึงใส่ชื่อ

ตนเองในฐานะรัฐมนตรี ส.ส. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เพ่ือแสดง

ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินสาธารณะ เช่น ถนนที่พักรอรถประจ าทาง อ่างเก็บน้ า 

สวนสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตน เป็นต้น 

ปัจจัย 3 ประการ ที่ก่อใหเ้กิดความขดัแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 บุคคลด ารงต าแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ 

 เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจ 

 เกิดการตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 
 

การฉ้อราษฎร์บังหลวง (Corruption) 

 พฤติกรรมหรือการกระท า ไม่กระท าตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ (Nonfeasance) 

 การกระท าท่ีน้อยกว่าหรือไม่ดีเท่าท่ีกฎหมายระบุไว้ (Malfeasance) 

 การกระท าเกินหรือมากกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ (Overfeasance) 

 เคารพย าเกรงคนรวยคนมีอ านาจมากกว่าคนดี (Misfeasance) 
 

แนวทางการปฏิบัติตนเองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 หลักนิติธรรม 

 หลักคุณธรรม 

 หลักความโปร่งใส   

 หลักการมีส่วนร่วม 

 หลักความรับผิดชอบ 

 หลักความคุ้มค่า 
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รูปแบบทั่วๆไปของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 รับสินบน 

 คอร์รัปชั่น 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน   

 การยักยอกทรัพย์สินของรัฐ 

 เอ้ือประโยชน์เข้าตัวเอง พรรคพวก หรือพ่ีน้อง 

 จัดท าโครงการที่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนไม่คุ้มค่าเงินที่ลงทุนไป 
 

ข้าราชการประจ าทั่วไป กิจกรรมที่มีความเสี่ยง 

1. การน าข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 

2. หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติขึ้นเป็นผู้อ านวยการกองพัสดุ 

3. การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ 

4. การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทน จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

5. การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ / งานโดยรวมของหน่วยงาน 

6. การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานี่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 

7. การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามันด้วย 

8. การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 

9. การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 

ประชาชน กิจกรรมที่มีความเสี่ยง 

  การให้ค่าน้ าร้อนน้ าชาให้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือแลกกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ 

การป้องกันการทุจริต 

 สร้างจิตส านึก ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดด้านจริยธรรม  

     หากกระท าผิดถือว่าโกง  คอยเฝูาระวังตรวจสอบ 

 สินบน    ก าหนดราคาของขวัญ 

 การรับของขวัญ มีการจดบันทึกไว้ 

 เปิดเผยข้อมูล 

 จับตาระวัง 

 ก าหนดระยะเวลา   ข้าราชการเกษียณอายุราชการ 

 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีจะมีสองบทบาทที่ผลประโยชน์ขัดกัน 
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กลไกกันโกง 

 การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ 

 พัฒนากฎหมายกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ด าเนินคดีรวดเร็ว 

 ไม่มีข้อยกเว้น 

 ไม่รอลงโทษ 

 ไม่ละเว้นโทษ 

 ส่งเสริมสร้างพลังอ านาจทางสังคมให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการต้านทุจริตมากข้ึน 

 การเสริมสร้างสังคมคุณธรรม ความดี สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ และสังคมโดย 

 สร้างจิตส านึกสาธารณะ 

 สร้างค่านิยมเชิงบวก 

 ลดการกระท าการทุจริต 

 มุ่งเน้นพัฒนาจิตใจ 

 ไม่เชิดชูวัตถุ 

 

 

 

 

 

 

 

การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน ์
  หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และ        

รับของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้อราชการพลเรือน

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และ

ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์  

อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่โดย ยึดผลประโยชน์สาธารณะ

เป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ 
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ที่ท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการกระท าหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเชื่อถือ

ไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหาราชการรวมทั้งกระทบ

ต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใด ที่ใช้ในความหมายนี้ ? 

  ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของบริการหรือ

อ่ืนๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และ

ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 

  ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงนิ หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 

ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible Gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ ให้ที่พัก     

การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล บัตรลดราคาสินค้า 

หรือบริการ และเงิน เป็นต้น 

  ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง     

สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วย

ความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอ่ืนๆ 

 

ข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ –รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ 

เราจะจัดการอย่างไร ? 

 การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี 3 ค าถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญ

และหรือผลประโยชน์ คือ 

 เราควรรับหรือไม่  ? 

 เราควรรายงานการรับหรือไม่ ? 

 เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ ? 
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เราควรรับหรือไม่ ? 

  ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือ

เป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม       

อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ 

 เป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป็นเงินเช่น ลอตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการรับสินบน 
การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจคือ 

 ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติตนหรือไม่ 

 ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการท างาน    
ในอนาคต 

ถ้าท่านท างานในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น     
งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาต
ต่างๆ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน 

 

 การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากกการรับ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้ รับ
กลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ 

 

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบและ
การทุจริตคอร์รัปชั่นในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดย    
ส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ท่ีเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบควรก าหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัดมากกว่า
หน่วยงานอื่นๆ หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า “การกระท าและการตัดสินใจใดๆ จะต้องกระท า
ด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม” 

 

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ท าให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และเกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่าง
เป็นธรรมโดยกระท าและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรร ม      
ที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับราชการไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียงเล็กน้อย     
ก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน 
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เราต้องรายงานหรือไม่ ? 

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 
 ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญ
หรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้ -รับกับองค์กรหรือบุคคล    
ที่จะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและ        
มีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

 

 บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและ
ต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจาก        
ระดับองค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ   
ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้ งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่าน        
มิได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ และมิได้ก าหนดให้รายงานรับของขวัญ     
และผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญประผลประโยชน์นั้นๆ 

 

หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้

องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 

3,000 บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 

 ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป 

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็น

ทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด 

 ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยหว่า 3,000 บาท ไม่ต้อง

รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 

 

แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ 
  ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท ต้องรายงาน

หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 

  ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาด ระหว่าง 3,001 – 15,000 บาท และเจ้าหน้าที่ 

มีความจ าเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆ 

รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 
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  ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน

ขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป  เช่น  ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะด ารงต าแหน่งเดิม 

ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพ่ือนร่วมงานให้เมื่อเจ็บปุวย 

ฯลฯ 

  ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ไดรับจากผู้ให้คนเดียวกัน   

กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงาน

ของขวัญหรือผลประโยชน์และอย่างที่ได้รับ 

  ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม  

เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า 3,000 บาทต้องรายงานของขวัญ       

หรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

  ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชนองค์กร

เอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอ บ่อยครั้ง และท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือนก่อให้เกิดอคติใน

การให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับ

ของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารรับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 

  เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ลอตเตอรี่) ต้องปฏิเสธ

ไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ   

เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ ? 

 ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

 หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง 3,001 – 15,000 บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า 

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 

 หากราคามากกว่า 15,000 บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการพิจาณา

ตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. 2543 (มาตรา 103) 
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 

 จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 

 จากบุคคลอ่ืนราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 

     การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท โดยมีความจ าเป็นต้องรับเพื่อรักษา       

     ไมตรี มิตรภาพ ต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานโดยทันทีที่สามารถกระท าได้ 
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หากมีความจ าเป็นต้องรับเพราะเพื่อรักษาไม่ตรี....จะท าอย่างไร? 

 แจ้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ วินิจฉัย 

 มีเหตุผล รับได้- รับไว้ 

 มีเหตุควรรับ – ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 

ข้อ 22 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระท าการ

ดังต่อไปนี้ 

 ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์     

ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ หรือสื่ออย่างอ่ืนหรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 

 ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้หรือกระท าในลักษณะ 

ให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม 

 

กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต             
พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 ,103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

  2) ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 ได้ก าหนดว่า โดยอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้ โดยธรรมจรรยา 
กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติ     ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

  3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 ส่วนค าปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 9 ข้อ ดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 



 

 

คู่มอืการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน (Conflict of interest)  โรงพยาบาลกันทรวชิัย  พ.ศ.2562 

11 

   (2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

   (3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

   (4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 

   (5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

   (6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

   (7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

   (8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 หมวด 2 ข้อ 4 ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือ

ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 

ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง

หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่าง

จากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง 

ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทาง

ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ

เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  

 ทั้งนี้ในกรณีที่มีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้

ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ

จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืน ในหน่วยงานราชการ

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก  

   ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับ

ประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์

ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 หมวด 2 ข้อ 6 ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัย

ต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่ างน้อย

ต้องวางตนดังนี้ 
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ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน

หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

หน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 

ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรม หรือสัญญาซึ่งตนเอง

หรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

 4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 

 5) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 

 6) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 

 7) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์

ส่วนรวม พ.ศ.2560 

 

การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร? 

 การฝุาฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝุาฝืนนอกจากนั้น 

หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิด

ผลประโยชน์แกผู่้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทาง

อาญาด้วย 

 

จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง 

  การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ    

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการท าลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน       

ต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ 

 

แนวทางปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

  ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 
  ข้าราชการต้องมีจิตส านึกท่ีดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
  ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ

ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท า

การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม 
  ข้าราชการต้องเคารพ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 
  ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่

ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
  ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด และ

รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพ่ือการใน
หน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

  ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
  ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
  ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของราชการ

โดยรวม 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มอืการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน (Conflict of interest)  โรงพยาบาลกันทรวชิัย  พ.ศ.2562 

14 

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 

ข้อ  ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  

1.1 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น  

1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่า ประโยชน์

ส่วนตน  

1.3 มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระท าไปแล้ว  

1.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ       จนงาน

ส าเร็จถูกต้องตามมาตรฐานของงาน  

1.5 ปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท  

1.6 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ  

1.7 เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ราชการ  
 

ข้อ  ยืนหยัดและยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกต้อง  

2.1  ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบนโยบาย  

2.2  ปกปูองผลประโยชน์ของชาติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน  

2.3  มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  

2.4  ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อ านาจในทางที่ไม่ถูกต้อง ในการปฏิบัติงาน

ตลอดจนการด ารงชีวิตส่วนตน เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในองค์กรทุกรูปแบบ  

2.5  มีสัจจะและไม่สัญญาใดๆ กับบุคคลอ่ืนโดยมุ่งผลประโยชน์หรือความก้าวหน้าของตนเอง  
 

ข้อ  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค  

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ เอื้ออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการ ด้วยความ

เสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โดยไม่ค านึงถึงฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม หรือ

ลัทธิทางการเมือง  

3.2 ไม่กระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

3.3 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 

ข้อ  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

4.1 ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละข้ันตอน  
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4.2 ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการท างานของ ภาครัฐ โดย

เปิดเผยหลักเกณฑ์ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงาน ที่ได้ก าหนดไว้ตามกรอบ

ของกฎหมาย ตามความเหมาะสมอยา่งทั่วถึง และงา่ยต่อการเข้าถึงข้อมูล  

4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ ให้ตนเองหรือผู้อื่น

หรืออันจะเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ  

4.4 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ  

ข้อ  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  

5.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ เพ่ือให้

บรรลุเปูาหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้อง และเป็นธรรม  

5.2 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความช านาญ   

ในการปฏิบัติงาน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา ศักยภาพการท างานของ

ตนเอง ใส่ใจความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กร และวิชาชีพ  

5.3 ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการท างาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ท่ีไม่ชอบธรรมที่เป็น อุปสรรคต่อ   

การบริการประชาชน  

5.4  ประสานงานกับทุกฝุายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ภารกิจบรรลุผลและเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม  

5.5 ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการปฏิบัติราชการ  
 

ข้อ  ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคม น าค าสอน ทางศาสนาเป็น

แนวทางในการด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสม กับฐานะของตนและสังคม 

โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน  

6.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีความเพียร ใช้ความรู้ สติปัญญา คุณธรรมเป็นภูมิคุ้มกันใน

การด าเนินชีวิต  

6.3 การด าเนินการใดๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการ มาพิจารณาให้เชื่อมโยงอย่าง

รอบคอบ และระมัดระวัง โดยค านึงถึงประโยชน์ ต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ  
 

ข้อ  ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

7.1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

7.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  

7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  

7.4 ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม  
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7.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  

7.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  

7.7 เขา้ใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  

7.8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  

7.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  

7.10 มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า  

7.11 รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

7.12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)  

 ด ารงตนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 ใช้จ่ายอย่างประหยัด พอดี มีเงินออม ไม่ก่อหนี้ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหาร จัดการเงิน 

ไม่ให้กระทบต่อการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน  

 ด ารงตนด้วยความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อ่ืน  

 พัฒนาตนเองให้คิดแบบมีเหตุผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักบุคคล และรู้จักชุมชน มีความคิด

แบบรอบด้าน สามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาด้วยเหตุผล รู้เท่าทันการ 

เปลี่ยนแปลง  

 ตรงต่อเวลา ใช้เวลาให้คุ้มค่า/มีประสิทธิภาพ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 ตรงต่อเวลา โดยเริ่มงานก่อนหรือตรงเวลา ท างานเสร็จทันเวลา และใช้เวลาปฏิบัติงานให้เต็ม

ประสิทธิภาพ ได้ผลงานมากเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้ไป  

 ไม่ใช้เวลาราชการหรือเวลางานไปใช้เพ่ือท าอย่างอ่ืนที่มิใช่เพ่ือราชการ และไม่ใช้เวลาราชการเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตัว  

 ไม่ละทิ้ง ทอดทิ้งงานหรือท าให้เกิดความล่าช้า  

 พึงส านึกว่าการเบียดบังเวลาราชการหรือการใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นการ

ทุจริตชนิดหนึ่ง  
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 ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่ โดยถือว่าหน้าที่ที่มีต่อราชการและผลประโยชน์ของประชาชน 

ย่อมส าคัญก่อนเร่ืองส่วนตัวเสมอ  

 ไม่รับผลประโยชน์ เงิน สิง่ตอบแทน การสนบัสนุน ของขวัญหรือนันทนาการจาก ภาคเอกชน บุคคล

หรือหน่วยงานที่เป็นผู้ผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีข้อพิจารณา ยกเว้นดังนี ้ 

1) กรณีเป็นวิทยากร การบรรยาย การให้บริการทางวชิาการ หรือเป็นผู้ได้รับทนุ วิจัยจาก

ภาคเอกชน บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวรับของขวัญ สิ่งตอบแทนหรือนันทนาการใดๆ        

ที่มีมูลค่าไม่เกินสามพนับาทในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี  

2) เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชนแ์ก่งานด้านวชิาการทีส่่งผลถึงการบริการทางการแพทย์ และ

สาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผูป้วุย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงานเท่านัน้  

 ไม่น าความสัมพนัธ์สว่นตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นไม่วา่จะเปน็ญาตพิี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มี

บุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินจิให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนัน้ หรือปฏิบัติต่อบุคคล

นั้นตา่งจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง  

 ไม่ใช้ต าแหนง่ อ านาจหรือหน้าที่โดยมิชอบ หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือ หน้าที่ตนโดยมิ

ชอบ แสวงหาเงนิ ทรัพย์สนิ ประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่ค านวณเป็นเงินได้และไม่อาจ ค านวณเป็นเงิน

ได้ต าแหน่งหรือสิทธิพิเศษอ่ืนใดเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยการกระท าตามข้อนี้รวมถึง การกระท าซึ่งไม่ได้

ใช้ต าแหน่ง อ านาจหนา้ทีโ่ดยตรง แต่กระท าให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีต าแหน่ง อ านาจ หรือหน้าที่นั้นด้วย  

 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ แทนตนหรือญาติของ

ตน ไม่วา่ก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าทีไ่ม่ว่าจะเก่ียวข้อง หรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ

หน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เปน็การให้ธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป  

 ร่วมเป็นหูเป็นตา ไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 พึงส านึกว่าการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเป็นหน้าที่ ที่บคุลากร

สาธารณสุขทุกระดับพึงกระท า  

 พึงส านึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ การทุจริตเป็น

เรื่องใหญ่เสมอ เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องช่วยกัน ปูองกันและด าเนินการตาม ระเบียบ

ทุกช่องทางท่ีมีเพ่ือหยุดยั้งการทุจริต  

 พึงส านึกว่าการปกปิดหรือเพิกเฉยต่อการทุจริต เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและอาจส่งผล ให้เกิด

ความเสียหายต่อผลประโยชน์ของราชการและประชาชน  
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 พึงส่งเสริมความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เช่น มีการหารือระหว่างการ ประชุม ไม่ว่าเป็น

ทางการหรือไม่ รวมทั้งการพึงยกย่องผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและปกปูอง ผลประโยชน์ของทาง

ราชการอยู่เสมอ  

 เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ ให้กับประชาชน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 นอกจากมีหน้าที่ที่ต้องดูแลสุขภาพให้กับประชาชนแล้ว บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข         

ย่อมถูกคาดหวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้กับประชาชนด้วย  

 มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เช่น การออกก าลังกาย การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ       

การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น การละและเลิกบุหรี่ สุรา สิ่งเสพติด             

การมีพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับหลักศาสนาและประเพณีท่ีดีงาม  

 เป็นตัวอย่างของการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเมื่อยามเจ็บปุวย เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะ              

ที่เหมาะสม การดูแลตนเองหรือการใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่างถูกต้อง  

 หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน 

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีมีสุขภาพที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วยราชการอ่ืน  

 

 เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจเรียนรู้ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 พึงพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ทันยุคสมัย ตอบสนอง     

ต่อความคาดหวังและความต้องการของประชาชน  

 พึงพัฒนาตนเองด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน และหน่วยราชการอ่ืนอย่างเหมาะสม 

 มุ่งม่ันในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 ใช้ความรู้ความสามารถ มีความรอบคอบและความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตามคุณภาพ

และมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด และไม่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพหรืออาชีพ  

 ให้ความส าคัญของการวิจัย การสร้างสรรค์สิ่งใหม่และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ              

ของประชาชน ถือเป็นหน้าที่ที่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขพึงกระท า 

 ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต ตั้งค าถาม คิดวิเคราะห์ เพ่ือน ามาพัฒนางานของตน รวมทั้ง

พัฒนาทักษะที่ใช้ในการต่อยอดสู่งานวิจัยต่าง ๆ  

  เข้าถึง พึ่งได้ ใส่ใจบริการ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 พึงเอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจไมตรีมีความเมตตาแก่ผู้รับบริการ  
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 พึงพัฒนาตนเองด้านทักษะการสื่อสาร การบริการที่เป็นมิตรและการดูแลประชาชน โดยใช้หัวใจ

และยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง 

 บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม และสิทธิ

มนุษยชนของผู้ปุวยและผู้เข้ารับบริการ  

 ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติ อย่างไม่

เป็นธรรม ให้บริการโดยไม่ค านึงถึงถ่ินก าเนิด เชื้อชาติภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย 

สถานะทางสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อ

รัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ ที่มี

เหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

 ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อมมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้โดยยึดหลักความ ประหยัด 

คุ้มค่า และไม่ฟุุมเฟือย  

 พึงส านึกว่าทรัพยากรของราชการเป็นของประชาชนและประเทศ จักต้องใช้อย่าง ระมัดระวังและ

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 บุคลากรและหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขพึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษา สิ่งแวดล้อม  

 ปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด 

 รับฟังความเห็นต่าง สร้างสัมพันธภาพพ่ีน้องมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 พึงส านึกว่าบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขนั้น มีความเป็นพ่ีน้องร่วมวิชาชีพและ ล้วนมี

จุดมุ่งหมายเดียวกันคือประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  

 พึงระลึกว่าความเห็นต่างนั้น สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่นท าให้เกิดความ รอบคอบ 

การมีส่วนร่วม และเกิดความคิดและวิธีการใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์ต่องาน  

 พึงระลึกว่าการเปิดใจ การยอมรับความเห็นต่าง การอยู่กันฉันท์พ่ีน้องและความ มุ่งหวังที่ดี     

ต่อประชาชน เป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมอันดีของชาวสาธารณสุขมาช้านาน ควรแก่การธ ารง รักษา

ไว้พึงหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง พูดคุยด้วยเหตุผล เอาใจเขามาใส่ใจเรา ละเว้นการใช้กิริยา 

วาจาไม่สุภาพ และให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานอยู่เสมอ หรือ  

 ผู้บังคับบัญชาพึงเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ข้อวิจารณ์และ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการและรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวที่ชอบ ด้วยเหตุผล 
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ตัวอย่าง การกระท าผดิ ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ตอน  ของหมอดีกวา่ 
  นางสาวอ่ิมเอม ต าแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน มีหน้าที่รักษาพยาบาลทางด้าน         
ทันตกรรม ได้น าชุดไหมขัดฟัน น้ ายาบ้วนปากและยาสีฟันแอมเวย์ของตนเอง มาจ าหน่ายให้กับผู้มารับบริการ      
ทันตกรรม  บนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในราคาชุดละ 500.- บาท โดยอ้างว่าเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่มีจ าหน่าย       
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ และต่อมาได้มีการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวขึ้น 
  พฤติการณ์ของนางสาวอ่ิมเอม ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษตัดเงินเดือนจ านวน 5% เป็นเวลา 1 เดือน (หมายเหตุ เรื่องการน ายา
หรือเวชภัณฑ์ส่วนตัวมาให้บริการบนหน่วยบริการหรือบ้านพักของทางราชการแล้วเก็บเงินเป็นประโยชน์ส่วนตัวนั้น 
อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดมาตรฐานการลงโทษให้ลงโทษตัดเงินเดือน เป็นอย่างต่ า) 
 
 
 

ตอน  คนหลวงใช้เงินหลวง 
   

นางวันดี ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน 
และเป็น เจ้าหน้าที่การเงินรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี และมีอ านาจลงนามในใบถอนเงินร่วมกับเจ้าหน้าที่ราย
อ่ืน นางวันดีได้ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของสถานีอนามัย น าไปใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัว จ านวน 300,000.-บาท 
ต่อมาได้น าเงินจ านวนดังกล่าวมาคืนให้กับทางราชการแล้ว และพบว่ามีการเบิกจ่ายเงินโดย      ไม่มีเอกสาร 
หลักฐานประกอบการจ่าย จ านวน 200,000.-บาท นางวันดี ให้การรับสารภาพว่าตนได้จัดท าเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงินเท็จขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้มีจ านวนเงินคงเหลืออยู่จริง ตรงตามรายงานงบเดือนส่งให้ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ เพ่ือประกอบการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
  พฤติการณ์ของนางวันดี ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้น    
การปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยทุจริตตามมาตรา 85 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

ตอน  ฝากพิเศษ 
  นายสมหวัง ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ มีหน้าที่ตรวจรักษาผู้ปุวย ผ่าตัด และหัตถการ      
ทางสูตินรีเวชทั้งหมด นายสมหวัง ได้ท าการรับฝากครรภ์พิเศษในโรงพยาบาลของทางราชการ หลังจากที่ท าคลอด
เสร็จแล้ว ผู้ปุวยหรือญาติผู้ปุวย จะน าเงินใส่ชองมาให้กับนายสมหวัง เป็นค่าฝากพิเศษและท าคลอดรายละ 3,000 
บาท ต่อมาได้มีผู้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวขึ้น จากการสอบสวนนายสมหวังให้การรับว่าตนได้กระท าการดังกล่าวจริง
และได้รับเงินค่าฝากครรภ์พิเศษดังกล่าว และมีบางรายเมื่อท าคลอดเสร็จแล้วก็เงียบเฉยไม่ยอมจ่ายเงินให้(เบี้ยว) 
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  พฤติการณ์ของนายสมหวัง ดังกล่าวเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากนายสมหวัง ไม่เคยกระท าผิดวินัย   มา
ก่อนและปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีโดยตลอด จึงงดโทษให้และให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 

ตอน  ยักยอกยา  

  นายยา ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  ได้ยักยอกยาแก้หวัด 
สูตรผสมซูโดอีฟรีดรีน ที่ตนด าเนินการสั่งซื้อจากบริษัทของเอกชน  
รวมจ านวน 200,000 เม็ด โดยยาดังกล่าวจ านวน 50,000 เม็ด ได้มีการสั่งซื้อ       
ในนามของโรงพยาบาลและน าเข้าคลังยาของโรงพยาบาลตามระบบ ส่วนอีก 
จ านวน 150,000 เม็ดนั้น ได้สั่งซื้อ  ในนามของโรงพยาบาลแต่น ายาเข้าร้าน  
และจ่ายเงินเอง โดยการสั่งซื้อในส่วนนี้ นายยา ได้ท าการปลอมลายมือชื่อของ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสั่งซื้อยา  
และได้น ายาดังกล่าวไปขายให้แก่บุคคลภายนอก 
  พฤติการณ์ของนายยา ดังกล่าวเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

 

ตอน  ถอนเพลิน 

  นางแก่นจันทร์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบงานการเงิน
ของสถานีอนามัย โดยมีหน้าที่จัดท าเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าสาธารณูปโภค           
ค่าจัดซื้อจ้างของสถานีอนามัย นางแก่นจันทร์ ได้ถอนเงินของสถานีอนามัยจากบัญชีธนาคารหลายครั้งโดยไม่มี
เอกสารการอนุมัติ และหลักฐานการจ่ายในงานราชการ รวมเป็นเงิน 518,000.- บาท  
  พฤติกรรมของนางแก่นจันทร์ ดังกล่าวเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือ        
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  
2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
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กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542    

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 
 
  ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารรับทรัพยสิ์น

หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 
 
  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย การใหห้รือรับของขวญัของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 
 
  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย การเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
 
  ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน 
 

 


