
สรุปผลการดำเนินงาน 
โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

และการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลนายูง    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

วันที่  22-23 กุมภาพันธ์ 2564 
ณ ห้องประชุมหลวงตาอินทร์ถวาย โรงพยาบาลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลนายูง 

 

 

 



คำนำ 

 โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกนัผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและการป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทำผิดวินัย โรงพยาบาลนายูง    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ซึ่งจัดขึ้นใน
วันท่ี 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมหลวงตาอินทร์ถวาย โรงพยาบาลนายูง อำเภอนายูง จังหวัด
อุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลนายูง  มีความรู้และความเข้าใจในข้อกำหนดเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย รวมทั้งกฎหมายกฎและระเบียบต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้งานราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและความสงบเรียบร้อยของทางราชการ หากเจ้าหน้าท่ีมีวินัยดีและปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ช่ือเสียงท่ี
ดีของระบบราชการ และเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและเพื่อเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน บริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลนายูง เป็นผู้ดำเนินการจัด
โครงการ 

 จากการจัดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ เป็นการบรรยายภาพรวมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และ วินัยและจริยธรรมของข้าราชการ 
อภิปลาย ซักถามปัญหา ถาม-ตอบ ดังนั้นรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมฯฉบับนี้ ๗งเป็นการ
รวบรวมเอกสาร ตัวอย่างเอกสารและรายละเอียดท้ังหมด เพื่อท่ีจะใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการจัดอบรมใน
ครั้งต่อไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อีก
ท้ังสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ต่อไป หากมีข้อบกพร่องประการใด คณะผู้จัดอบรม ขออภัยมา ณ ท่ีนี้ด้วย 
 
 
           คณะผู้จัดทำ 
             กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลนายูง 
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ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทำผิดวินัย โรงพยาบาลนายูง     
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

และการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลนายูง    ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 
*************************** 

๑.หลักการและเหตุผล 

 ด้วยมาตรการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงาน
ภาครัฐดำเนินการแปลงแนวทางสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปีและให้กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการ๓ป.๑ค.(ปลูกจิตสำนึกป้องกัน
ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมิน 
Integrity&TransparencyAssessment(ITA) เน้นการประเมินตนเองจากแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยมาตรการดังกล่าวอยู่
ในโครงการท่ี ๑โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แผนท่ี ๑๑การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและ
องค์กรคุณภาพยุทธศาสตร์ท่ี๔ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(GovernanceExcellence)ยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้าน
สาธารณสุข) ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบตามมติ ก.พ.เพื่อกำชับ
ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีในการรักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชาตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และให้ถือว่า
การรักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีขึ้น ผู้บังคับบัญชามีส่วนรับผิดชอบ เพราะมิได้เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชามีวินัยและมิได้ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจต้องรับผิดทาง
วินัยด้วยตามมาตรา ๘๗และมาตรา ๙๐แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๑๑/ว๑๒ ลงวันท่ี๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ 

         โรงพยาบาลนายูง   จึงได้จัดทำโครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการเสริมสร้างพัฒนาทางด้าน
จริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทำผิดวินัยโรงพยาบาลนายูง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย กฎและระเบียบของทางราชการท่ี
กำหนดไว้แนวทางการปฏิบัติเป็นกรอบในการควบคุมให้เจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้
อย่างถูกต้อง ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเท่ียงธรรม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลอันนำไปสู่ความก้าวหน้าและประโยชน์แก่ทางราชการ 
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๒. วัตถุประสงค ์
                ๒.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลนายูง  มีความรู้และความเข้าใจในข้อกำหนดเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย รวมท้ังกฎหมายกฎและระเบียบต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้งานราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
                ๒.๒ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและความสงบเรียบร้อยของทางราชการ หากเจ้าหน้าท่ีมีวินัยดี
และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง 
               ๒.๓ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ช่ือเสียงท่ีดีของระบบราชการ และเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
      ๒.๔เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลนายูง  จำนวน ๑๐๖  คน 
  
๔. สถานที่ดำเนินการและระยะเวลา 
  ห้องประชุมหลวงตาอินทร์ถวาย โรงพยาบาลนายูง   
 
๕. วิธีการดำเนินงาน 
 ๕.๑ ข้ันเตรียมการ  
       ๑. เขียนและเสนอโครงการเพื่อเสนออนุมัติ 
       ๒. ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
       ๓.จัดเตรียมสถานท่ีประชุม 
 ๕.๒ ข้ันดำเนินการ 
       ๑. จัดประชุมโครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทำผิดวินัย โรงพยาบาลนายูง ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 
ซึ่งจะแบ่งเป็น ๒ รุ่น ๆละ ๕๓ คน  
       ๒.สรุปและประเมินผลหลังการอบรมโครงการ 
 ๕.๓ ข้ันประเมินผล  
      ๑. แบบประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 
      ๒. ประเมินจากความสำเร็จของโครงการ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ   
 เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔          
๗. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 
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๘.ตัวชี้วัดโครงการ 
 ๑.ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลนายูงทุกคนเข้ารับการอบรม ร้อยละ ๙๐ 
 ๒. ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในโครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการเสริมสร้าง
พัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทำผิดวินัย ร้อยละ ๘๐ 
 ๓. ร้อยละผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้จากโครงการอบรมเพิ่มขึ้น  ร้อยละ ๘๐ 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๗.๑ ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความเข้าใจกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ นำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  
 ๗.๒ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน 
 ๗.๓ หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ทุกหน่วยงาน 
 
๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
  กลุ่มงานบริหารโรงพยาบาลนายูง  อำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี 
 

๑๑ ผู้เขียนโครงการ 

(นางสาวนิตย์นภา  หลักคำ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
๑๒. ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวสาวิตรี วงศ์ชาลี) 
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

( นายศุภชัย ครบตระกูลชัย ) 
นายแพทย์ชำนาญการ 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายูง 
 

๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ 

 



4 
โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

และการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลนายูง  ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 
*************************** 

 
รุ่นที่ ๑  วันที่............ เดือน........................พ.ศ. ..................... 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. - ลงทะเบียน  
 
เวลา ๑๓.๑๕– ๑๓.๓๐ น.  - พิธีเปิดการอบรมและการบรรยายพิเศษ 
    โดย นายศุภชัย ครบตระกูลชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายูง 

 
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.  - การบรรยายในหัวข้อ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการรับสินบน และ 
                                           การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน”   
      โดย นางสาวสาวิตรี วงศ์ชาลี นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ โรงพยาบาลนายูง 
 
เวลา ๑๕.๐๐– ๑๗.๐๐ น.  - การบรรยายในหัวข้อ “วินัยและจริยธรรมของขา้ราชการ” 
    โดย นางสาวสาวิตรี วงศ์ชาลี นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ โรงพยาบาลนายูง 
    - ซักถามปัญหาเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติราชการ 

ปิดการอบรม 
................................................................................. 
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โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

และการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลนายูง  ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 
*************************** 

 
รุ่นที่ ๒  วันที่............ เดือน........................พ.ศ. ..................... 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. - ลงทะเบียน  
 
เวลา ๑๓.๑๕– ๑๓.๓๐ น.  - พิธีเปิดการอบรมและการบรรยายพิเศษ 
    โดย นายศุภชัย ครบตระกูลชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายูง 
 
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.  - การบรรยายในหัวข้อ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการรับสินบน และ 
                                           การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน”   
      โดย นางสาวสาวิตรี วงศ์ชาลี นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ โรงพยาบาลนายูง 
 
เวลา ๑๕.๐๐– ๑๗.๐๐ น.  - การบรรยายในหัวข้อ “วินัยและจริยธรรมของขา้ราชการ” 
    โดย นางสาวสาวิตรี วงศ์ชาลี นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ โรงพยาบาลนายูง 
    - ซักถามปัญหาเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติราชการ 

ปิดการอบรม 
................................................................................. 
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ส่วนที่ 2  

ผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกนัผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและการป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทำผิดวินัย โรงพยาบาลนายูง  ปีงบประมาณพ.ศ.2564 จัดขึ้นในวันท่ี 
22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมหลวงตาอินทร์ถวาย โรงพยาบาลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 
ซึ่งได้รับอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลนายูง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยใช้งบประมาณ
จากงบเงินบำรุงโรงพยาบาลนายูง ( ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ ) และงานบริหารงานท่ัวไปภารกิจ
ด้านอำนวยการ โรงพยาบาลนายูง เป็นผู้จัดโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 

รุ่น หน่วยงาน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
1 โรงพยาบาลนายูง 53 
2 โรงพยาบาลนายูง 53 
 รวม 106 

 
2.2 งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

 โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกนัผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและการป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทำผิดวินัย โรงพยาบาลนายูง  ปีงบประมาณพ.ศ.2564 จัดขึ้นในวันท่ี 
22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมหลวงตาอินทร์ถวาย โรงพยาบาลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 
ซึ่งได้รับอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลนายูง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยใช้งบประมาณ
จากงบเงินบำรุงโรงพยาบาลนายูง ( ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ ) 
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2.3 กำหนดการโครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันมิให้เจ้าหนา้ที่กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลนายูง  ปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๔ 

กำหนดการโครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกนัผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและการป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทำผิดวินัย โรงพยาบาลนายูง  ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔                 

ณ ห้องประชุมหลวงตาอินทร์ถวาย โรงพยาบาลนายูง 

*************************** 
 

รุ่นที่ ๑  วันที่............ เดือน........................พ.ศ. ..................... 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. - ลงทะเบียน  
เวลา ๑๓.๑๕– ๑๓.๓๐ น.  - พิธีเปิดการอบรมและการบรรยายพิเศษ 
    โดย นายศุภชัย ครบตระกูลชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายูง 
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.  - การบรรยายในหัวข้อ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการรับสินบน และ 
                                           การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน”   
      โดย นางสาวสาวิตรี วงศ์ชาลี นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ โรงพยาบาลนายูง 
เวลา ๑๕.๐๐– ๑๗.๐๐ น.  - การบรรยายในหัวข้อ “วินัยและจริยธรรมของขา้ราชการ” 
    โดย นางสาวสาวิตรี วงศ์ชาลี นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ โรงพยาบาลนายูง 
    - ซักถามปัญหาเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติราชการ 

ปิดการอบรม 
................................................................................. 

 
 

รุ่นที่ ๒  วันที่............ เดือน........................พ.ศ...................... 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. - ลงทะเบียน  
เวลา ๑๓.๑๕– ๑๓.๓๐ น.  - พิธีเปิดการอบรมและการบรรยายพิเศษ 
    โดย นายศุภชัย ครบตระกูลชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายูง 
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.  - การบรรยายในหัวข้อ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการรับสินบน และ 
                                           การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน”   
      โดย นางสาวสาวิตรี วงศ์ชาลี นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ โรงพยาบาลนายูง 
เวลา ๑๕.๐๐– ๑๗.๐๐ น.  - การบรรยายในหัวข้อ “วินัยและจริยธรรมของขา้ราชการ” 
    โดย นางสาวสาวิตรี วงศ์ชาลี นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ โรงพยาบาลนายูง 
    - ซักถามปัญหาเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติราชการ 

ปิดการอบรม 
................................................................................. 
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2.4 รายละเอียดการจัดโครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันมิให้เจ้าหนา้ที่กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลนายูง                    
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
วันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ 2564  
       เวลา 13.15-13.20   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมฯ นางสาวสาวิตรี วงศ์ชาลี      
                          หัวหน้าบริหารงานท่ัวไปชำนาญการ 
      เวลา 13.20 – 13.30 ประธานกล่าวเปิด โดย นายศุภชัย ครบตระกูลชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายูง 
 

กล่าวรายงาน 
โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อนและ

การป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทำผิดวินัย โรงพยาบาลนายูง     ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันท่ี 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ ห้องประชุมหลวงตาอินทร์ถวาย โรงพยาบาลนายูง  
********************************************* 

 ในนามคณะกรรมการผู้จัดอบรมและผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการ
เสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทำผิดวินัย 
โรงพยาบาลนายูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติให้การจัดระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนต้องไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า โดยให้
ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน ซึ่งกำหนดให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าท่ี และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ ซึ่งยึด
หลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ เสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้ง
ปรับปรุงจัดให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป้องการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น เพื่อตระหนกัถึงความสำคัญในการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน
และหน้าท่ีในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลนายูง จึงได้จัดทำโครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการ
เสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทำผิดวินัย 
โรงพยาบาลนายูง ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีสำคัญได้แก่ 
                1. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลนายูง  มีความรู้และความเข้าใจในข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน วินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย รวมท้ังกฎหมายกฎและระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้งานราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
               2. เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและความสงบเรียบร้อยของทางราชการ หากเจ้าหน้าท่ีมีวินัยดี
และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง 
               ๒.๓ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ช่ือเสียงท่ีดีของระบบราชการ และเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
     3.เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
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คำกล่าวเปิดการอบรม 

โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อนและ
การป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทำผิดวินัย  โรงพยาบาลนายูง   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 จากการกล่าวรายงาน ของผู้รับผิดชอบโครงการจะเห็นได้ว่าปัญหาการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับหลายมิติ ท้ังมิติด้านสังคม การเมือง และการบริหารท่ีสำคัญสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารท่ีต้องพัฒนา หากข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐขาดจิตสำนึกในหน้าท่ีท่ี
จะปกป้องประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เช่น มีการใช้อำนาจโดยมิชอบ ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อตนเอง  กลุ่ม พรรค  พวกพ้อง เหนือประโยชน์ส่วนรวม ย่อมส่งผลกระทบต่อองค์กร หน่วยงาน
ราชการและสร้างความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติ 
 การให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกัน
มิให้เจ้าหน้าท่ีกระทำผิดวินัย แก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ถือเป็นมาตรการหนึ่งในโครงการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหนว่ยงาน ซึง่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดทำโครงการฯครั้งนี้ จะทำให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ปลูกฝีกและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าท่ีให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่อง
ประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ อันจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อไป จึงขอเปิดการประชุมโครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทำผิดวินัย ปีงบประมาณ2564 ณ บัดนี้ 
 
     สวัสดีครับ 
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บทท่ี1 ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests) ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการ
บริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของ ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อน
ปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในการป้องกันปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ
ราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด 2 ข้อ 3 (3) ขอ้ 5(1),(2),(๓),(4) ข้อ 6(1),(2),(3) ข้อ 7(4),(5) ข้อ 8 
(5) ข้อ 9(1) เป็นต้น ความหมาย : สำนักงาน ก.พ. สถานการณ์หรือการกระทำของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่ง นั้น การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อ กันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของ รัฐ ท่ีต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์
ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยคำนึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง มูลเหตุปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปล่ียนไป จากเดิมท่ี 
นักการเมืองและนักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพึ่งพิงนักการเมือง เพื่อให้  
นักการเมืองช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งส่ิงท่ีนักธุรกิจต้องการนั้น มิได้รับการตอบสนองจาก 
นักการเมืองทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจำนวนมากแก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการ
เข้า มาเล่นการเมืองเองเพื่อให้ตนเองสามารถเข้ามาเป็นผู้กำหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้
และท่ี สำคัญคือทำใหข้้าราชการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามคำส่ัง ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง๑. 
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ๒. ผลประโยชน์ ทับซ้อน  ๓. 
ผลประโยชน์ขัดกัน นิยามศัพท์และแนวคิดสำคัญ ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” 
คือ ส่ิงใดๆ ท่ีมีผลต่อบุคคล/ กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียง
ผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจ ของเจ้าหน้าท่ี แต่รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพื่อน ญาติคู่แข่ง 
ศัตรูเมื่อใดเจ้าหน้าท่ีประสงค์จะให้คน เหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมา
เกี่ยวข้อง 
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บทท่ี 2 ประเภทของผลประโยชน์ 

 ผลประโยชน์ส่วนตน มี2 ประเภท ประกอบด้วย 
   1 ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีเกี่ยวกับเงิน(pecuniary) ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทอง เท่านั้น 
แต่ยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว เช่น ท่ีดิน หุ้น ตำแหน่งใน บริษัท
ท่ีรับงานจากหน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด  
ของขวัญ หรือของท่ีแสดงน้ำใจไมตรีอื่นๆ  
  2. ผลประโยชน์ท่ีไม่เกี่ยวกับเงิน(non-pecuniary) เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยู่ในรูป
ความ ลำเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมักท่ีชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเช่ือ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ใน
ประเภทนี้ • 
  หน้าท่ีสาธารณะ (public duty) หน้าท่ีสาธารณะของผู้ท่ีทำงานให้ภาครัฐคือ การให้ความสำคัญ
อันดับต้น แก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จำกัดเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐท้ังระดับ
ท้องถิ่นและ ระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ ท่ีทำงานให้ภาครัฐ เช่น ท่ีปรึกษา อาสาสมัคร • 
 ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคล และ ไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้น
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ สามารถให้ความสำคัญอันดับต้นแก่ส่ิงนี้โดย 
  - ทำงานตามหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ - ทำงานตามหน้าท่ีตามกรอบและมาตรฐานทาง
จริยธรรม  
 - ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  – ให้ความสำคัญ
อันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าท่ีต้องจำกัด ขอบเขตท่ีประโยชน์ส่วนตนจะมามี
ผลต่อความเป็นกลางในการทำหน้าท่ี  
 - หลีกเล่ียงการตัดสินใจหรือการท าหน้าท่ีท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน – หลีกเล่ียงการกระทำ/กิจกรรม
ส่วนตนท่ีอาจทำให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
  - หลีกเล่ียงการใช้ตำแหน่งหน้าท่ีหรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน – ป้องกันข้อ
ครหาว่าได้รับผลประโยชน์ท่ีไม่สมควรจากการใช้อำนาจหน้าท่ี 
  – ไม่ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหรือข้อมูลภายในท่ีได้ขณะอยู่ในตำแหน่ง ขณะท่ีไปหาตำแหน่ง งาน
ใหม่  • ผลประโยชน์ ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน มี3 ประเภท คือ  
 1. ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
สาธารณะเกิดขึ้น  
 2. ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีคนเห็นว่ามี แต่
จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนำมาซึ่งผลเสียไม่ 
น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมี จริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทำให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 
 3. ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้(potential) ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในปัจจุบันอาจจะทับ ซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต  
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• หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี2 ประเภท 
 1. ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าท่ีใน หน่วยงาน
และ เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจำหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ บทบาท
หน้าท่ีท้ังสองออกจากกันได้อาจทำให้ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิด 
กฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าท่ีต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหา
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานท่ีมีกำลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าท่ีบางคนเท่านั้นท่ีสามารถทำงานบางอย่างท่ี
คนอื่นๆ ท าไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
 2. ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่ งบทบาท และการทำบทบาท
หน้าท่ีในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทำให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างท่ีอาจนำมาใช้เป็นประโยชน์แก่การทำบทบาท 
หน้าท่ีให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียคือ ถ้านำข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลำเอียง/
อคติ ต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าท่ีทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการ
แบบ เดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทำหน้าท่ีต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถ
นำมา จัดการกับหน้าท่ีทับซ้อนได้  
 ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ ส่วนรวม ความ
ขัดแย้ง(Conflict) สถานการณ์ท่ีขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดข้ึนเมื่อบุคคลไม่ สามารถตัดสินใจกระทำ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด แนวทางปฏิบัติหรือ
ผลประโยชน์  
 ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) เป็นผลตอบแทนท่ีบุคคลได้รับ โดยเห็นว่ามี คุณค่าท่ีจะ
สนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มท่ีตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นส่ิงจูงใจให้คนเรามี  
พฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการท้ังหลาย 
  ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลท้ังหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลัก ประโยชน์ต่อมวลสมาชิก
ในสังคม 
  ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests) 
เป็นสถานการณ์ท่ีบุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าท่ีใน การแสวง
ประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความ  เสียหาย
ต่อประโยชน์สาธารณะ คำอื่นท่ีมีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะ และรวมถึง 
คอร์รัปช่ันเชิงนโยบาย คอร์รัปช่ันสีเทา 
 ความหมายของ Conflict Of Interests กับ Corruption  
 ๑. Conflict of Interests เป็นรูปแบบหนึ่งของ Corruption แต่ระดับหรือขนาด และขอบเขต 
ต่างกัน  
 ๒. Conflict of Interests นำไปสู่ Corruption ท่ีรุนแรงขึ้น  
 ๓. Conflict of Interests เกี่ยวกับการใช้อำนาจท่ีเป็นทางการ เช่ือมโยงกับกฎหมาย ระเบียบการ
ปฏิบัติและส่วน ท่ีไม่เป็นทางการ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขยายไปถึงเรื่องครอบครัว ต้องพิจารณา
ความสัมพันธ์เช่น คู่ สมรส และคนในเครือญาติ  
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 รูปแบบ (Conflict Of Interests)  
 การรับผลประโยชน์(Accepting Benefits) ได้แก่  
 ๑. การรับของขวัญหรือของกำนัลท่ีมีค่าอื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี  
 ๒. การท่ีบริษัทสนับสนุนการเดินทางไปประชุม/ดูงานในต่างประเทศ ของผู้บริหารและ อาจรวมถึง
ครอบครัว  
 ๓. การท่ีหน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างสำนักงานจากบริษัทธุรกิจท่ีติดต่อกับหน่วยงาน  
 ๔. เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ๕. การท่ีบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีเอาผลประโยชน์ส่วนตัวไปพัวพันในการตัดสินใจ เพื่อเอื้อประโยชน์  ต่อ
ตนเอง และเป็นการเสียประโยชน์ของทางการ  
 กำรกระทำท่ีอยู่ในข่าย Conflict of Interests รับผลประโยชน์(Accepting Benefits) คือ การรับ
สินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มา เสียภาษีหรือเป็นเจ้าหน้าท่ี จัดซื้อ
แล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการ ใช้
อิทธิพลในตำแหน่งหน้าท่ีเพื่อส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อ 
ประ โยชน์ ส่ วนตน  (Using employer’s for private advantage) ได้แก่  การใช้รถราชการ หรือ ใช้
คอมพิ วเตอร์  ของราชการท างาน ส่วนตัว เป็น ต้น  ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential 
information) เช่น รู้ว่าราชการ  จะตัดถนน แล้วรีบชิงไปซื้อ ท่ีดักหน้าไว้ก่อน รับงานนอก (Outside 
employment or moonlighting) ได้แก่ การ เปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัทท่ีตนเองทำงาน เช่น เป็นพนักงาน
ขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือเช่นนัก บัญชีท่ีรับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทำงานบัญชีในหน้าท่ีให้
ราชการ ท างานหลังออกจากตำแหน่ง (Post Employment) เป็นการไปทำงานให้ผู้อื่นหลังออกจากงานเดิม 
โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอา ประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย และ
แผนของธนาคารชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ  
 ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๑. การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง  
 ๒. ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย  
 ๓. การรับผลประโยชน์โดยตรง 
  ๔. การแลกเปล่ียนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าท่ีการงาน 
  ๕. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว  
 ๖. การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว  
 ๗. การท างานอีกแห่งหนึ่ง ท่ีขัดแย้งกับแห่งเดิม  
 ๘. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปล่ียนสถานท่ีทำงาน  
 ๙. การปิดบังความผิด 
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บทที่3 ตัวอย่างของผลประโยชน์ทับซ้อน 

ตัวอย่างผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๑. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง  
 ๒. รับผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าท่ี  
 ๓. ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน 
  ๔. ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ของตน  
 ๕. ใช้ข้อมูลความลับ เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 
 ๖. รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าท่ี  
 ๗. ท างานหลังออกจากตำแหน่งและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท  
 ๘. การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า  
 ๙. ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพื่อหวังการบริการท่ีดีกว่าลูกค้ารายอื่น  
 ๑๐. ช่วยให้ญาติมิตรทำงานในหน่วยที่ตนมีอำนาจ  
 ๑๑. ช้ือขายตำแหน่ง จ่ายผลประโยชน์เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตน รูปแบบของ  
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefit)  
 ๒. การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือการเป็นคู่สัญญา  
 ๓ การท างานหลังเกษียณ (Post-employment)  
 ๔. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)  
 ๕. การใช้ข้อมูลภายใน (Inside information) 
  ๖. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-barreling) 
 การรับผลประโยชน์ต่ำงๆ .. 
 ๑. การรับของขวัญจากบริษัทต่างๆ  
 ๒. บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ  
 ๓. หน่วยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจท่ีเป็นลูกค้าของหน่วยงาน  
 ๔. ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดช้ือจัดจ้าง 
  ๕. การท่ีคณะกรรมการกู้เงินจากสถาบันการเงินในการกำกับดูแล  
 ๖. การท่ีคณะกรรมการฝากญาติพี่น้องหรือคนท่ีคุ้นเคยเข้าทำงานในรัฐวิสาหกิจท่ีตนกำกับดูแลอยู่ 
ผลประโยชน์อันคำนวณเปน็เงินได้  
 ๑. การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า  
 ๒. การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
  ๓. การเข้าค้าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม  
 ๔. การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน  
 ๕. การขาย การให้เช่าช้ือทรัพย์สิน เกินมูลค่าท่ีเป็นจริงตามท่ีปรากฏเห็นในท้องตลาด  
 ๖. การใช้สถานท่ี ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าท่ีคิดกับบุคคลอื่น
โดยปกติทาง การค้า  
 ๗. การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าใช้บริการน้อยกว่าท่ีคิดกับบุคคลอื่น โดยปกติทาง
การค้า.. 
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 ๘. การให้ส่วนลดในสินค้า หรือทรัพย์สินท่ีจำหน่าย โดยการให้ส่วนลดมากกว่าท่ีให้กับ บุคคลอื่นโดย
ปกติทาง การค้า  
 ๙. การให้เดินทาง หรือขนส่งบุคคล หรือส่ิงของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบุคคล
อื่นโดยปกติ ทางการค้า  
 ๑๐. การจัดเล้ียง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอื่น ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
ท่ีคิดกับ บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
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บทที่ 4ข้าราชการประจำกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยง 

 
ข้าราชการ กับกิจกรรมท่ีมีความเส่ียง  
 ๑. การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องส่ิงตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 ๒. การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจท่ีเบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน  
 ๓. การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานท่ีมีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม  
 ๔. การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ำมันด้วย  
 ๕. การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว  
 ๖. การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีประจำ  
 ๗. การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วน้ำยาไปใช้ท่ีคลินิกส่วนตัว  
 ๘. การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าท่ีหรือญาติเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน  
กลุ่มวิชำชีพท่ีเกี่ยวกับการ ตรวจสอบ ประเมินรำคำและการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ๑. การกำหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าท่ีจะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของ พวก
พ้อง ได้เปรียบ หรือชนะในการประมูล 
 ๒. การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูล หรือการ
จ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ล่าช้าหรือพ้นกำหนดการยื่น
ใบเสนอราคา เป็นต้น  
การให–้ การรับของขวัญและผลประโยชน์* 
  หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดำเนินการตามนโยบายการให้และรับ
ของขวัญและ ผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน ข้อบังคับว่า ด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๑ และประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  
เจตนารมณ์  
 เนื่องจากความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐว่า 
จะต้อง ตัดสินใจและกระทำหน้าท่ี โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
หาก ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ท่ีทำให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และ
การ กระทำหน้าท่ีถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อ
ความถูกต้อง ชอบธรรมท่ีองค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมท้ังกระทบต่อกระบวนการปกครองใน
ระบอบ ประชาธิปไตย 
อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดท่ีใช้ในความหมายนี้ 
  1.ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง ส่ิงใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สินส่ิงของ บริการ  
หรืออื่น ๆ ท่ีมีมูลค่า) ท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐให้และหรือได้รับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้และ 
 2.ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้  
 3.ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได้(Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การ 
ต้อนรับ ให้ท่ีพัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกำนัล 
บัตร ลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น  
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 4.ของขวัญและประโยชน์อื่นใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได้(Intangible gifts and benefits) หมายถึง ส่ิงใด 
ๆ หรือบริการใด ๆ ท่ีไม่สามารถคิดเป็นราคาท่ีจะซื้อขายได้อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วย  
ความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า คน
อื่น ๆ  
รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในกำรพิจารณาเกี่ยวกับการให-้รับของขวัญและหรือ ผลประโยชน์อื่นใด
ในทำงานปฏิบัติเราจะจัดกำรอย่างไร  
 การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี๓ คำถาม ท่ีใช้ในการตัดสินใจว่า จะรับหรือไม่ รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ 
  ๑) เราควรรับหรือไม่  
 ๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
  ๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่  
  ๑.เราควรรับหรือไม่ ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสท่ีเรา
ไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็นการรับใน โอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กัน
ตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ ตาม มีหลายโอกาสท่ีไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะรับ  
   1.1 ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสด
หรือส่ิงใด ๆ ท่ีสามารถเปล่ียนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
และอาจเข้าข่าย การรับสินบน การถูกเสนอส่ิงใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น ส่ิงท่ีควรนำมาเป็นเหตุผลในการ
ตัดสินใจ คือ ทำไมเขาจึง เสนอให้เช่น ให้แทนคำขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการ ปฏิบัติตน
หรือไม่ ความประทับใจของ ท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีจะส่งผลต่อการทำงาน ในอนาคต ถ้า
ท่านท างานอยู่ในกลุ่มเส่ียง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายท่ีต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษเช่น งานตรวจสอบ
ภายใน และงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ การ จัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ 
ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลัก จริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น  
   1.2 การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม หรือไม่ หากการรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้ว
ผลประโยชน์ ส่วนตนท่ีได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อ
สาธารณชนว่าเป็นการ ประพฤติโดยมิชอบการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ ประพฤติมิชอบ และการทุจริตคอร์รัปชัน ในแต่ละส่วนราชการควรกำหนดนโยบาย
การรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วนราชการท่ีอยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเส่ียงต่อการประพฤติมิ
ชอบ ควรกำหนด นโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่น ๆ หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่
บนพื้นฐานท่ีว่า “การ กระทำและการตัดสินใจใด ๆ จะต้องกระทำด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้
ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม” ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์
นั้นจะมีค่าเพียง เล็กน้อยก็ไม่ ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน หรือพันธะกับผู้ให้และอาจก่อให้เกิด
ความ เส่ือมศรัทธาต่อประชาชน ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหา
ความชอบ ผลประโยชน์ให้กับองค์กร ของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทำให้เกิดความส่ันคลอน
ความเช่ือถือไว้วางใจท่ีประชาสังคมมีต่อ ภาครัฐ และทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม ประการสำคัญ 
สมาชิกท้ังหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่าง  เป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็น ธรรม โดยกระทำและแสดงออกโดยยึดมาตรฐาน 
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ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ี ถูกต้อง เท่ียงธรรมตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับ
ข้าราชการ 
   ๒.เราต้องรายงานหรือไม่การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจาก 
หลักการต่อไปนี้  
   2.1 ธรรมชาติของผู้ให้  : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
ประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมท้ังนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้าม
รับของขวัญ หรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลท่ีกำลังจะมาทำการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับ
องค์กรหรือบุคคลท่ี จะขอทำใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ฯลฯ หน่วยงานควรกำหนดนโยบาย
ด้านนี้ให้เคร่งครัดและมี กระบวนการท่ีช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่าง
เหมาะสม การรายงานการรับ ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 
   2.2 บทบาทหน้าท่ีของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ท างานในขอบข่ายท่ี
อ่อนไหวและ ต้องการความเช่ือถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มท่ีเกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสีย
ประโยชน์ท้ังจากระดับ องค์กรและระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/
ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้ แน่ใจท่ีสุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเท่ียงธรรม และจะไม่ถูกต้ังข้อสงสัย แม้ว่า
หน่วยงานของท่านมิได้กำหนด นโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ และมิได้กำหนดให้
รายงานการรับของขวัญและ ผลประโยชน์ท่านควรดำรงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น ๆ หลักการการกำหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงาน
หรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กรเก็บรักษาไว้ หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาด
โดยต้องมีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐.-บาท ท้ังนี้ให้ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๓  
แนวพิจารณาในทำงานปฏิบัติ  
 1.ของขวัญท้ังหมดท่ีมีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับ
โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ ว่าจะมี
ค่าราคาเท่าใด  
 2.ของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓ ,๐๐๐.-บาท ไม่ต้อง 
รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 
 3.ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓ ,๐๐๐.-บาท ต้องรายงาน 
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้และเจ้าหน้าท่ีมีความจำเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า
สมควร ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ หรือ ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน
ขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าท่ี ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะดำรง       
ตำแหน่งเดิมของขวัญใน โอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีเพื่อน
ร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ  
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 4.ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน กลุ่ม
เดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันท้ังปีมีค่ามากกว่า ๓ ,๐๐๐.-บาท ต้องรายงาน 
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างท่ีได้รับ  
 5.ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคน ต่าง  กลุ่ม
เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการท่ีดีแต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐.-บาท ต้องรายงานของขวัญ 
หรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น  
 6.ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชน องค์กร
เอกชน) ท่ีได้อย่างสม่ำเสมอ บ่อยครั้ง อาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชน ว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิด 
อคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ หรือ อาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะ 
ได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ  
 7.เงินสดหรือส่ิงใด ๆ ท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินได้(ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้อง ปฏิเสธ
ไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ  
สถานการณ์ตัวอย่าง  
 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบน้ำหนักรถยนต์รับค่าตอบแทน จานวน ๒๗ ครั้ง เป็นเงินรวมหนึ่งแสนหนึ่ง พัน
บาทถ้วน เพื่อให้การอนุญาตรถบรรทุกท่ีบรรทุกสินค้าท่ีมีน้ำหนักเกินกว่า ท่ีกฎหมายกำหนดให้ขนส่งสินค้าได้ 
กรณีเช่นนี้นอกจากจะเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ผิดวินัยข้ันไล่ออกจากราชการแล้วยังมีโทษทางอาญา 
แผ่นดินด้วย ในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผู้พิพากษาได้ระบุเหตุผลว่าการกระทำของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ผู้ นั้น ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสาธารณชน ท าลายทรัพย์สินสาธารณะ(ถนน) เป็นการสมยอมของ
เจ้าหน้าท่ี ยอมให้ผู้รับบริการกระทำผิดกฎหมาย และเป็นการ ให้ผลประโยชน์ในทางมิชอบต่อบริษัทท่ีเป็น
เจ้าของกิจการ รถบรรทุก รวมท้ังเจ้าของสินค้าและส่ังลงโทษจำคุกเป็นเวลา ๑ ปีโดยไม่รอลงอาญา  
  ๓. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน ๓ ,๐๐๐.- 
บาท ถ้าเกินกว่านี้ส่วนราชการต้อง พิจารณาตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้  
หรือไม่ หรือเป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร  
  ๔. การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ 
นั้น และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออก 
ขึ้นกับ ความร้ายแรงของการฝ่าฝืน นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ เข้าข่ายการรับ
สินบน ฉ้อฉลทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ซึ่งมี ผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจ มีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 
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บทที่ 5 การให-้การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

 
 การรับของขวัญและผลประโยชน์: กุญแจแห่งความเส่ียง การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็น
สาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติมีอิทธิพลต่อการ  ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
ก่อให้เกิดการท าลายความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐและต่อ ข้าราชการกุญแจแห่งความเส่ียง ๒ 
ประการท่ีสำคัญ คือ  
 ๑. ความพยายามท่ีจะหลบเล่ียงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่า ความ
เป็นจริง การตีค่าราคาต่ำกว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญและ หรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ำกว่าท่ีเป็นจริง เพื่อหลีกเล่ียงการรายงาน การกระทำดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกง 
และหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
 ๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลท่ีเกิดขึ้นการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใด ๆ 
อาจทำให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือ ผลประโยชน์
ใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ทำให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ  หรือผู้รับงาน-
รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ ท่ีเป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือ ประโยชน์ตอบ
แทนท่ีได้รับทำให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานท่ีกำหนดในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา 
และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่าง ๆ ไม่ต้องทำในระดับมาตรฐานหรือลด 
คุณค่าการบริการนอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กร ข้าราชการ และหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าท่ี และละเว้นการปฏิบัติ หน้าท่ี
โดยความรับผิดชอบ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มท่ี  
เป็นไปได้มากท่ีเราจะรับของขวัญและผลประโยชน์โดยเฉพาะส่ิงท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญ
และ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ถือได้ว่าเป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้  “ฉั น รู้ ว่ า ไม่
ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ำใจ หรือหากไม่รับจะเป็น การท าลายสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 
  “คนอื่น ๆ ก็ทำเช่นนี้ทำไมฉันจะทำบ้างไม่ได้” “ดูซิฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทำงาน ดังนั้น มัน
เป็นการยุติธรรมท่ีเราจะได้รางวัล ผลประโยชน์พิเศษบ้าง”  
 “เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริง ๆ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาท่ีฉันมักเป็น  คน
แรกเสมอท่ีได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”  
 “มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะส่ังสินค้าชนิดนี้แม้ว่า ฉันจะ
ให้คำแนะนำก็ตาม” 
  “ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใด ๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” ท่าน
ต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลท่ีท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูกดำเนินการทางวินัย 
หากการกระทำของท่านเป็นการกระทำท่ีมิชอบ 
สถานการณ์ตัวอย่าง  
 หน่วยงานภาครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยากรบุคลท่ีทำหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง ให้เข้าร่วมสัมมนาด้าน ทรัพยากร
บุคคล เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาท่ีมีบุคลิกเป็น personnel 
planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าท่ีเป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ี ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้ โดยไม่ได้
รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลท่ีตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา ผู้บังคับบัญชา  
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ตระหนักถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการให้และตัดสินใจว่าจะต้องมีการรายงานของรางวัลนัน้และ 
ลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับการ 
สนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานท่ีจะตัดสินว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลช้ินนี้ 
เนื่องจากราคาของของรางวัลและบทบาทในหน้าท่ีมีความเส่ียงในเรื่องผลประโยชน์ในท่ีสุดเจ้าหน้าท่ีจึงถูก
ขอร้อง ให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
     บทสรุป  
 ความเช่ือถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดีเมื่อท่านเป็น  ข้าราชการ
และหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าท่ีและตัดสินใจ โดย  
ปราศจากอคติท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆนอกเหนือจากเงินเดือน
และ ผลประโยชน์ท่ีรัฐจัดให้แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ซึ่งถือว่าเป็น
ของท่ี ระลึกในโอกาสท่ีเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับ
ของขวัญ หรือผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม จะนำไปสู่ความเส่ียงต่อการทุจริต และทำลายช่ือเสียงของท่าน 
รวมทั้งองค์กรของ ท่านเอง  
    กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 -พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๐-๑๐๓ 
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บทที่6 แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน “ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of 
roles) ” หมายความว่า บุคคลดำรงตำแหน่งท่ีมีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็น กรรมการ
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน โดยท่ีบุตรสาวของสมชายเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่า เกิด 
“การดำรงตำแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้นำไปสู่การ 
กระทำความผิดแต่ประการใด (เช่น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแล้วแต่
นาย สมชายสามารถวางตัวเป็นกลาง มิได้ช่วยเหลือ บุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น) กระนั้นก็ตาม การ
ดำรง ตำแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว ถือเป็นสถานการณ์ล่อแหลม ท่ีอาจ
จูงใจ/ชัก นำให้เกิดการกระทำ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็น ผู้มีส่วน
ในการ ตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นจากการให้คำปรึกษา และ งดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณี
ท่ีสมชาย เป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร เข้าทำงาน โดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือกด้วย
นั้น ซึ่งใน สถานการณ์ เช่นนี้สมชายจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นการถอนตัว 
ออกจากการ เกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง เคล่ือนย้ายผลประโยชน์
ส่วนตัวท่ีทับซ้อนอยู่ ให้ออกไปเพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบัติภารกิจได้ โดยปราศจากอคติ วิธีการดังกล่าวนี้เป็น
การปิดช่องทางมิให้ เอื้ออำนวยต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน จึงเป็นวิธีที่ดีท่ีสุดวิธีหนึ่งในการจัดการ
กับผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น จากกรณีตัวอย่างในข้อสอง สมชาย สามารถแก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้
โดยการขอร้องให้บุตรสาวของ ตนถอนตัว ออกจากการสอบ เพื่อให้สมชายสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ
กรรมการสอบคัดเลือก  
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ  
 ๑. มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง  
 ๒. การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตำแหน่ง  
 ๓. การเพิ่มระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจ  
 ๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตำแหน่ง  
 ๑. การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๒. การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  
 ๓. การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อำนาจ  
แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ . 
 1.หลักนิติธรรม ได้แก่การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับ
ของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครอง
ภายใต้ กฎหมาย มิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของ ตัวบุคคล  
 ๒. หลักคุณธรรม ได้แก่การส่งเสริมคนดีคนเก่งให้ เข้ามาบริหารกิจการบ้านเมือง สังคม และ
ประเทศชาติการ ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็น
ตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพื่อให้คนมีความซื่อสัตย์จริงใจ 
ขยัน อดทน มี ระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจำชาติ 
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 ๓. หลักความโปร่งใส ได้แก่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการ
ทำงาน ของทุกองค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท่ีเป็นประโยชน์ อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วย ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชน
ตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจนได้  
 ๔. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจ ปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์การ
แสดง ประชามติหรืออื่นๆ  
 ๕. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่การตระหนักในสิทธิหน้าท่ีความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การ
ใส่ใจ ปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจน การเคารพในความคิดเห็นท่ี
แตกตา่ง และความกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทำของตน  
 ๖. หลักความคุ้มค่ำ ได้แก่การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า กล่าวคือ ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมท้ัง สร้างสรรค์สินค้า และบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ดีในเวทีโลก และรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์หากท้ังภาคราชการประจำการเมือง ภาคเอกชน และประชาชน
ร่วมมือร่วมใจกันมุ่งมั่นให้ งานราชการดำเนินไป ด้วยจิตสำนึก ทัศนคติ พฤติกรรมท่ีเต็มเป่ียมด้วยคุณธรรม
และจริยธรรม พร้อมท้ังใช้ หลักการโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจ
ปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วย การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดง
ประชามติหรืออื่นๆ  

หลักธรรมาภิบาล และหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน แนวทางการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริต (ANTI CORRUPTION) 

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร (Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ธรรมาภิบาล จะมีคำว่าintegrity ค่ำนิยมของขา้ราชการ I am ready 
 I = Integrity มีศักดิ์ศรี(ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต เท่ียงธรรม) 
  A = Activeness ขยันต้ังใจทำงาน (บริการ/แก้ไขปัญหา ปชช)  
 M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
  R = Relevance รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม  
 E = Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนีประเมินผล)  
 A = Accountability รับผิดชอบต่อผลงาน ประชาชน  
 D = Democracy มีใจ/การกระทำเป็น ประชาธิปไตย (มีส่วนร่วม โปร่งใส)  
 Y = Yield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน เพื่อประโยชนสุ์ข ของประชาชน 
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ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม

ของขา้ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่ำงๆ 
 

กลุ่มวิชาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.นักการเมือง - การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งต้ังหรือเล่ือนตำแหน่งข้าราชการขึ้น
เป็นผู้บริหารระดับสูง 
-การใช้อำนาจหน้าท่ีเพื่อให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงาน/การจ้าง
เหมาจากรัฐ 
-การใช้ข้อมูลของทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
-การแต่งต้ังคนสนิท/พวกพ้องของตนเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์กรอิสระท่ีทำหน้าท่ีในการกำกับดูแล(Regulators ) สัญญาหรือ
สัมปทานของรัฐ 

2.ข้าราชการการเมือง -การใช้ตำแหน่งหน้าท่ีเลือกผลักดันโครงการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/
ญาติ/พวกพ้องท่ัวไป 

3.ข้าราชการประจำ -การนำข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
-หัวหน้าหน่วยงานซึง่ครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งต้ังให้ญาติ/คน
สนิท/คนท่ีมีความสมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อำนวยการกองพัสดุ 
-การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานท่ีตนมีอำนาจ 
-การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องส่ิงตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 
-การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจท่ีเบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของ
หน่วยงาน 
-การทำงานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานท่ีมีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัด
เดิม 
-การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ำมันด้วย 
-การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 
กลุ่มวิชาชีพเก่ียวกับการตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซ้ือจัดจ้าง 
-การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของ
ประชาชนโดยเรียกรับเงินและอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียม
ในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายท่ีดินในราคาท่ีถูกกว่าได้ 
-ผู้บริหารสถาบันการเงินหวังก้าวหน้าในอาชีพ จึงได้ร่วมมือและให้ความ
ช่วยเหลือ แก่นักการเมืองในการกู้เงินในวงสูง ในรปูแบบการประเมินราคา
หลักทรัพย์ค้าประกัน ให้สูงเกินกว่าความเป็นจริง 
-ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อำนาจหน้าท่ีให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขายท่ีดินหรือ
บ้านพร้อมท่ีดินในโครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน เพื่อแลกกับ
ความสะดวกในการทำธุรกิจสถาบัน 
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กลุ่มวิชาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวม 
 การเงิน 

-เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดสำนักงานบัญชีเพื่อทำบัญชีและรับจด
ทะเบียนจัดต้ังบริษัทจำกัด  ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายท่ี
ตนเองได้รับประโยชน์จากผู้เสียภาษีเท่านั้น 
-การกำหนดมาตรฐาน ( Specification) ในสินค้าท่ีจะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของ
ตนหรือของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 
-การให้ข้อมูลการจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูล
หรือการจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพ้นกำหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น 
กลุ่มวิชาชีพอิสระ 
-การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีประจำ 
-การใช้สิทธิ์ในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วน้ำยาไปใช้ท่ีคลินิกส่วนตัว 
-การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าท่ีหรือญาติเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน โดยผู้มีหน้าท่ีดูแลบัตรคิวจะล็อกไว้มากกว่าท่ีหน่วยงานกำหนด และ
เรียกรับประโยชน์จากบัตรคิวที่ล็อกไว้เกินเหล่านั้น จากผู้รับบริการท่ีต้องการลัด
คิว 
กลุ่มวิชาชีพเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม 
-การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้คืนของกลาง 
กลุ่มวิชาชีพวิชาการ 
-คณะกรรมการตรวจรับผลงานทำหน้าท่ีเสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทท่ีปรึกษา
โดยรับรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นท่ีคาดว่าอาจถูก
คณะกรรมการคนอื่นท้วงติงรวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของ
กรรมการคนอื่น 

4.ประชาชน -การเสนอให้ค่าน้ำร้อนน้ำชา ให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อแลกกับการลัดคิวรับบริการ 
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บทท่ี6 แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน 

 กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การเรี่ยไร “การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากญาติ
หรือจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ วัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า ส่ิงท่ีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความ
บันเทิงการรับ บริการ การรับการฝึกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ทุกตำแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมี
ข้อบังคับโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก กฎหมาย 
กฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับ 
ของขวัญแก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ดังนี้ 

1. ให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การให้และรับ ของขวัญแก่
ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ลงวันท่ี 23 
พฤศจิกายน 2560 อย่างเคร่งครัด 

2.  มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ของ
ข้าราชการ 

 เนื่องจาก คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวการประชุมเมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2560 รับทราบ มาตรการ
ป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามท่ี คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้กระทรวงสาธาร รณสุขเป็น
หน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี ้
  2.1 ผลักดันให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational 
Drug Use หรือ RDU)  
  2.2 ให้กรมบัญชีกลางทำหน้าท่ีเป็นศูนย์ข้อมูล โดยจัดให้มีมาตรการควบคุมการใช้จ่าย ใน
การเบิกจ่ายตรงของผู้ป่วยนอก หากการรักษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ให้กรมบัญชีกลางทำการตรวจสอบโดย 
ละเอียด และให้นำเทคโนโลยีของระบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตประยุกต์ใช้กับระบบ  
  2.3 ให้เพิ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ท้ังในระบบสถานพยาบาลและ 
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล  
  2.4 ห้ามไม่ให้หน่วยงานท่ีทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่าง ตอบ
แทนทุกประเภทจากบริษัทยา เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาต้อง 
ใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่าเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ (public sector) หาก
เกิด ประโยชน์ขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ได้ส่วนลดได้ส่วนแถม ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์
สาธารณะ เช่นกัน โดยหน่วยงานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (net price) จึงจะ
เกิดประโยชน์ สูงสุดในการใช้งบประมาณแผ่นดิน 
 ดังนั้น การน าส่วนลดส่วนแถมท่ีเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์แก่ภาคส่วน อื่นท่ีไม่ใช่
หน่วยงานของรัฐในลักษณะท่ีเป็น private sector เช่น ใช้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงื่อนไขในการบริจาค ให้แก่ 
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กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิ หรือกองทุนอื่นในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลากรของรัฐโดยตรง ท่ีมี  
อำนาจหน้าท่ีในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นการกระทำท่ีผิดหลักธรรมาภิบาล ในการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นการ 
กระทำผิดกฎหมาย  
 ท้ังนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือกองทุนอื่นใดท่ีมีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อ  จัดจ้าง ผู้ให้มี
ความผิดฐานให้สินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 และพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/5 ผู้รับมีความผิดฐานรับ สินบนตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามพระราชบัญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103 และการท่ีหน่วยงาน ของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาท่ีทำการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นความผิดฐานเรียกรับ สินบน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 และมาตรา 149 
 3. มาตรการว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ให้ถือปฏิบัติดังนี้  
  3.1 เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของ 
กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้      
  3.2 ใหห้น่วยงานราชการ ส่วนราชการ จัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ และ 
ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในท่ีเปิดเผย ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 
 4.มาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ห้ามเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐในสังกัด รับหรือถามนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อัน
ควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตาม กฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้
จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางไปราชการ ค่าท่ีพักในการเดินทางไปราชการ การรับ
สวัสดิการต่างๆท่ีทางราชการจัดให้ท้ังในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติ และ การจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการ
จัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร หรือค่าอาหารในระหว่างอบรม 
ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือ  ประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 ดังต่อไปนี้ 
่  4.1การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯจากปู่ ย่า ตา ยาย 
ลูก หลาน เหลน พี ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของช้ันต่างๆในความเป็นญาติ
เช่นเดียวกัน กับท่ีได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินฯใน
กรณีนี้ จึงไม่ สามารถนำไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกับการ
รับทรัพย์สินจาก ญาติ เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จำกัดจำนวนในการรับ ท้ังนี้จะรับได้ในจำนวน
เท่าไร จึงขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการให้ของญาติท่ีเป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ      
  4.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ โดย
ปกติ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมี
มูลค่าในการ รับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 
  4.3 การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร 
มอบบัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ  
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วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมลูค่าไม่เกิน 
3,000 บาท 
  4.4 การรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป 
   4.5 ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ 
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติ 
ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้  
  4.6 ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ 
ประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนัน้มีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท   
  4.7 ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ 
ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกนัการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการ
ประหยัด ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ         
   4.8 ในกรณีท่ีเป็นการรับทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความ
จำเป็น อย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้
เจ้าหน้าท่ีของ รัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถาบัน หรือองค์กร ท่ี เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีท่ีสามารถกระทำได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัยว่ามี เหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ก็ให้ คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ท่ีไม่สามารถคืน
ได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ ฯ ให้กับหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  
  4.9ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหา
ของขวัญ ให้แก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการช้ันผู้ใหญ่โดย
เด็ดขาด 
 5. มาตรการปอ้งกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัด โรงพยาบาล
นายูง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงวันท่ี 19 มกราคม 
พ.ศ.2560 ได้แก่  
  5.1 มาตรการการใช้รถราชการ 
   5.2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน  
  5.3 มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
  5.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ 
กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสนิบน  
 1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี 
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัว 
กับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ำใจและสินบนได้รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีท่ีอาจเกิด 
ความสุ่มเส่ียงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การ  
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ดำเนินการรับนักเรียน เป็นต้น  
 2. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการ 
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้
หรือ รับสินบนในทุกรูปแบบ  
 3. กำกับดูแลให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด  
 4. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ครอบคลุมการปฏิบัติ 
หน้าท่ีราชการของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเล่ือน 
ตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติอนุญาต โดย 
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะทำความเขา้ใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมท่ีอยู่ใน
ความ รับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้  
 5. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลอื่นใดท่ีแจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการ 
ทุจริตคอร์รัปช่ัน การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิเสธต่อการกระทำโดยใช้
มาตรการ คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ี
กำหนดไว้ใน กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  
 6. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ พ.ศ. 2544 เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทำความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง ดำเนินการทาง
วินัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น  
 7. เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ท่ีเป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา103 จะต้องรับโทษ 
ตามมาตรา 122 มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 
 ผู้ใดให้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐฯ เพื่อจูงใจให้ กระทำ
การ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าท่ี มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสน 
บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ ตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 8. เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของ รัฐ 
หรือจากการใช้อำนาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบัติหน้าท่ีและได้เรียก รับ ทรัพย์สินจากการปฏิบัติ 
หน้าท่ีนั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นจะ
มี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149มีโทษจำคุกต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และ
ปรับต้ัง แต่สองพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท  
 9. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการ 
เปล่ียนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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บทที่7 วินัยและการรักษาวินัย ของข้าราชการ 
วินัยและการรักษาวินัย 
 จาก พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษา วินัย และ
หมวด 7 ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย 
 มาตรา 80 ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำลูกจ้างช่ัวคราว ต้องรักษาวินัยโดย 
กระทำการหรือไม่กระทำการตามท่ีบัญญัติไว้ใน หมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
 มาตรา 81 ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง ต้องสนับสนุนการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 มาตรา 82 ข้อปฏิบัติในการรักษาวินัย 
  (1) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม  
  (2) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ครม. นโยบายของรัฐ และ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
  (3) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าของทาง ราชการ ด้วยความอุตสาหะ เอา
ใจใส่ และรักษาผลประโยชน์ ของทางราชการ 
  (4) ต้องปฏิบัติตามคำส่ังผู้บังคับบัญชา ซึ่งส่ังในหน้าท่ีราชการโดยชอบ ด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหลีกเล่ียง  
  (5) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ี ราชการมิได้  
  (6) ต้องรักษาความลับของทางราชการ  
  (7) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ ราชการ 
  (8)ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้ ความสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้
ติดต่อราชการ  
  (9)ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง  
  (10) ต้องรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติของ ตำแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมิให้เส่ือม
เสีย  
  (11) กระทำการอื่นใดตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ. 
 มาตรา 83 ข้อห้ามในการรักษาวินัย 
  1. ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  
  2. ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชา เหนือตน เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้ส่ังให้กระทำหรือ ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว  
  3. ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าท่ีราชการของ ตนหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่น  
  4. ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ 
  5.ต้องไม่กระทำการหรือยอมให้อื่นกระทำการหาประโยชน์อันอาจ ทำให้เสียความเท่ียงธรรม 
หรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่ง หน้าท่ีราชการของตน 
   6. ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่ง อื่นใดท่ีมีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  
  7. ต้องไม่กระทำการอย่างใดท่ีเป็นการกล่ันแกล้ง กดข่ี หรือ ข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 
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  8. ต้องไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง เพศตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ.  
  9. ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ ติดต่อราชการ 
   10. ไม่กระทำการอื่นใดตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ. 
 มาตรา 84 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติมาตรา 81 และมาตรา 
82 หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย 
 มาตรา 85 ลักษณะการกระทำผิดวินัยร้ายแรง 
  1. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิด ความเสียหายร้ายแรงแก่
ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยทุจริต  
  2. ละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็น เหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง  
  3. ละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน 15 วัน โดยมีมีเหตุอันสมควรหรือ
โดยพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
  4. กระทำการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
   5. ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชน ผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง  
  6. กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษท่ีหนัก กว่าโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึง
ท่ีสุด เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดท่ีกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  7. ละเว้นการกระทำหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่ ปฏิบัติตามมาตรา 82 หรือฝ่าฝืนข้อ
ห้ามตามมาตรา 83 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  
  8. ละเว้นการกระทำหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่ ปฏิบัติตามมาตรา 80 วรรคสอง 
และมาตรา 82 (11) หรือ ฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 (10) ท่ีมีกฎ ก.พ. กำหนดให้ เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
 มาตรา 86 กฎ ก.พ. ตามมาตรา 80 วรรคสอง มาตรา 82 (11) มาตรา 83 (8) และ (10) และมาตรา 
85 (8) ให้ใช้สำหรับการกระทำท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีกฎ ก.พ. ดังกล่าวใช้บังคับ 
 มาตรา 87 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีเสริมสร้างและ พัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกัน มิ
ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ. กำหนด 
 มาตรา 88  ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้าง ผู้ใดกระทำผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทาง
วินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีบัญญัติไว้ใน หมวด 7 
 มาตรา 89 การลงโทษข้าราชการพลเรือน พนักงาน ราชการ ลูกจ้าง ให้ทำเป็นคำส่ัง ผู้ส่ังลงโทษต้อง 
ส่ังลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด และต้อง เป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยในคำส่ัง
ลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษ กระทำผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด 
 

หมวด 7 การดำเนินการทางวินัย 
 มาตรา 90 เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าผู้ใดกระทำผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ี
ต้องรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ทราบ โดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี
อำนาจส่ังบรรจุดำเนินการ ตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วด้วยความยุติธรรมและโดย ปราศจากอคติ 
 ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
วรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหน้าท่ีโดย ไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย  อำนาจหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาซึ่งมี 
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 อำนาจส่ังบรรจุตามมาตรา57 ตามหมวดนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจส่ังบรรจุจะมอบหมายให้ 
ผู้บังคับบัญชาระดับต่ำลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ. กำหนดก็ได 
 
การดำเนินการทางวินัย 
 การดำเนินการทางวินัย หมายถึง กระบวนการ ท้ังหลายท่ีกระทำเป็นวิธีการตามกฎหมายมาตรฐาน
ท่ัวไป หรือตามหลักเกณฑ์ เมื่อข้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด วินัย ได้แก่  
  การสืบสวน การสอบสวน การตั้งเรื่องกล่าวหา การให้ พักราชการ และการให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน การพิจารณาความผิด การกำหนดโทษ และการลงโทษ 
 การสืบสวนทางวินัย คือ การแสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อท่ีจะทราบรายละเอียดแห่ง
กรณี ท่ีจะดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ แยกเป็น 2 กรณี ได้แก่  
  1. การสืบสวนก่อนดำเนินการทางวินัย  
  2. การสืบสวนซึ่งเป็นการดำเนินการทางวินัย 
 การสอบสวนทางวินัย หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบ
ข้อเท็จจริงและพฤติกรรม ต่างๆ ในเรื่องท่ีกล่าวหา หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องท่ีกล่าวหาให้ได้ ความจริงและ
ยุติธรรม เพื่อท่ีจะพิจารณาว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยตามท่ีถูกกล่าวหาหรือไม่ ถ้ากระทำผิดจริงก็จะได้
ลงโทษ ผู้กระทำผิดผิดนั้น แต่หากมิได้กระทำผิดก็ส่ังยุติเรื่อง การสอบสวน แบ่งเป็น 2 ประเภท 
 1.การสอบสวนทางวินัย 
  - การสอบสวนท่ีไม่เป็นกระบวนการตามกฎหมาย ได้แก่ การสอบสวนในความผิดวินัยไม่
ร้ายแรง การสอบสวนท่ีเป็นกระบวนการตามกฎหมาย ได้แก่ 
  - การสอบสวนในความผิดวินัยร้ายแรง 
 2.โทษทางวินัย 
 โทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังนี้   

- ภาคทัณฑ์ 
- ตัดเงินเดือน 
- ลดเงินเดือน 
- ปลดออก 
- ไล่ออก 

 
การอุทธรณ์คำส่ังลงโทษทางวินัย 
 -อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ภายในสามสิบวัน นับแต่วันรับทราบคำส่ัง  
เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาแล้วผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับ 
 -ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง สูงสุดภายใน เก้าสิบวัน นับแต่วันท่ีทราบ
หรือถือว่าทราบ ค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 
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ส่วนท่ี3 

การประเมินผล 
3.1 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 
 1) ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการเสริมสร้างพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทำผิดวินัย โรงพยาบาลนายูง  
ปีงบประมาณ   พ.ศ.2564 มีผู้ส่งแบบประเมินกลับคืน จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ100 จากผู้เข้าร่วม
อบรม จำนวน 106 คน 
 2)ระดับความพึงพอใจต่อโครงการท้ังหมด ได้ 84.71 หรือ 4.25 คะแนน อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มาก 
 โดยมีรายละเอียดแสดงตามตารางด้านล่าง 
รายการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ร้อยละ คะแนน 
ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหา(เฉลี่ย ) 81.02 4.05 
1.ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อน้ีก่อนการอบรม 15.00 18.00 58.33 8.33 0.00 68.0 3.40 
2.เน้ือหาคำบรรยายตรงตามหลักสูตร/ความต้องการ 31.67 56.67 11.67 0.0 0.0 84.0 4.20 
3.ความสอดคล้องของเน้ือหาสาระตรงกับหัวข้อที่บรรยาย 36.54 53.30 10.11 0.0 0.0 84.95 4.26 
4.เน้ือหาสาระที่บรรยายเหมาะสมกับผู้เข้าร่วมการอบรม 36.67 48.33 15.0 0.0 0.0 84.4 4.22 
5.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้ 23.33 60.25 17.0 1.67 0.0 82.11 4.07 
6.ปริมาณและความสมบูรณ์ของเน้ือหา 21.67 63.33 15.0 0.0 0.0 81.4 4.07 
7.เน้ือหาเข้าใจง่าย 31.67 56.67 11.67 0.0 0.0 84.0 4.20 
8.ความรู้ความเข้าใจหัวข้อน้ีหลงัการอบรม 23.33 55.00 22.00 1.67 0.0 80.0 4.00 
ความพึงพอใจในวิทยากร ( เฉลี่ย) 82.21 4.03 
1.ความรู้ในเน้ือหาของวิทยากร 23.33 60.0 15.0 1.67 0.0 81.0 4.05 
2.ความสามารถในการถ่ายทอดและการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

11.67 33.33 45.00 10.0 0.0 69.4 3.47 

3.การบรรยายครบถ้วนตามสาระสำคัญของหัวข้อวิชา 31.67 61.67 6.67 0.0 0.0 85.0 4.25 
4.การตอบคำถามชัดเจนและตรงประเด็น 20.00 53.33 26.67 0.0 0.0 81.6 4.08 
5.ความเหมาะสมในการใชส้ื่อการสอน 25.00 58.33 16.67 0.0 0.0 85.4 4.27 
6.การรักษาเวลา/การตรงต่อเวลา 36.67 53.33 10.0 0.0 0.0 85.4 4.27 
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการ (เฉลี่ย ) 87.84 4.41 
1.การดูแลละอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ระหว่างการ
ฝึกอบรม 

43.33 48.33 6.77 1.65 0.0 86.71 4.37 

2.การบริการด้านอาหาร  เคร่ืองด่ืม และอาหารว่าง 48.33 36.0 15.67 0.0 0.0 91.0 4.55 
3.ความเหมาะสมด้านอุปกรณ์การฝึกอบรมและสถานที่ 36.67 53.33 10.0 0.0 0.0 85.4 4.27 
ภาพรวมทั้งหมด      84.71 4.25 

 
ซึ่งสามารถแยกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
 - ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา ได้ 81.02 หรือ 4.05 คะแนน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก         
 - ระดับความพึงพอใจในวิทยากร ได้ 82.21 หรือ 4.03 คะแนน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 - ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการ ได้  87.84 หรือ 4.41 คะแนน อยู่ในระดับความ
พึงพอใจมาก 
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หมายเหตุ  เกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจ กำหนดระดับคะแนนดังต่อไปนี้ 
 ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด   ระดับคะแนน 1.00 
 ความพึงพอใจน้อย         ระดับคะแนน 2.00 
 ความพึงพอใจปานกลาง   ระดับคะแนน 3.00 
 ความพึงพอใจมาก          ระดับคะแนน  4.00 
 ความพึงพอใจมากท่ีสุด     ระดับคะแนน  5.00 
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ  จากผู้ตอบแบบประเมิน มีดังนี้ 

1. ควรมีการเพิ่มระยะเวลาจัดอบรมมากขึ้น 
2. ควรมีการจัดอบรมปีละ2 ครั้ง 
3. ควรปรับส่ือการนำเสนอให้น่าสนใจ  เพิ่มขนาด ปรับสี ให้ชัดเจน 

 
3.2 สรุปการประเมินความสำเร็จของโครงการ 
 
ตัวชี้วัด แหล่งท่ีมา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
1.ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลนายูงทุกคน
เข้ารับการอบรม ร้อยละ  

แบบลงทะเบียน ร้อยละ90 ร้อยละ100 

2.ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจใน
โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการ
เสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันมิให้
เจ้าหน้าท่ีกระทำผิดวินัย 

แบบประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 90 ร้อยละ84.71 

3.ร้อยละผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้จากโครงการ
อบรมเพิ่มขึ้น   

 ร้อยละ80 ร้อยละ 81.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รูปภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 

ท่ี อด.๐๐๓๒.๓๐๑ /        โรงพยาบาลนายูง อำเภอนายูง 
         จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๓๘๐ 

           กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔ 

เรื่อง     ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
เรียน    หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ทุกหน่วยงาน 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   ๑. กำหนดการอบรม                                               จำนวน  ๑  ฉบับ 
 
 ด้วย โรงพยาบาลนายูง งานบริหารงานท่ัวไป  ภารกิจด้านอำนวยการกำหนดจัดโครงการบุคลากร
สาธารณสุขการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ี
กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลนายูง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ ให้แก่บุคลากรภายในโรงพยาบาลนายูง   
จำนวน ๑๐๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลนายูง  มีความรู้และความเข้าใจในข้อกำหนด
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย รวมท้ังกฎหมายกฎและ
ระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้งานราชการเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและความสงบเรียบร้อยของทางราชการ หากเจ้าหน้าท่ีมี
วินัยดีและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง 
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ช่ือเสียงท่ีดีของระบบราชการ และเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน :ซึง่จัดขึ้น ๒ รุ่น .ในวันท่ี ๒๒ – 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงตาอินทร์ถวาย โรงพยาบาล
นายูง  

 

 ในการนี้ จึงขอเชิญหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมอบรมท้ัง ๒ รุ่น เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว 
และขอให้แจ้งยืนยันตอบรับเข้าร่วมอบรม ภายในวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔    
           จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และขอให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมตามวัน เวลา และถานท่ี ดังกล่าว
ต่อไปด้วย 
 
  
 

        
              ( นายศุภชัย   ครบตระกูลชัย ) 
                  นายแพทย์ชำนาญการ 
        รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายูง 
 
 
 



                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานบริหารงานท่ัวไป       โรงพยาบาลนายูง        จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๓๘๐ 
ท่ี    อด  ๐๐๓๒.๓๐๑ /..............                                  วันท่ี        กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
เร่ือง ขออนุมัติจัดอบรม 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายูง   
         ตามท่ี งานบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลนายูง   จะจัดอบรมโครงการบุคลากรสาธารณสุขการ
เสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทำผิดวินัย 
โรงพยาบาลนายูง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีกำหนดจัดประชุม ในวันท่ี  ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔  ณ  ห้องประชุมหลวงตาอินทร์
ถวาย  โรงพยาบาลนายูง (รายละเอียดแนบท้าย ) 
 ดังนั้น  งานบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลนายูง   จึงเห็นควรขออนุมัติจัดอบรมโครงการบุคลากร
สาธารณสุขการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันมิใหเ้จ้าหน้าท่ี
กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลนายูง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  ในวันท่ี ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔  ณ  ห้อง
ประชุมหลวงตาอินทร์ถวาย  โรงพยาบาลนายูง   ผู้เข้าอบรม  ประกอบด้วย คณะเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลนายูง 
รวมเป็น  ๑๐๖  คน   
 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ. 
 
 
           ( นางสาวนิตย์นภา หลักคำ )   
                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
           
 
                             อนุมัติ 
 

                                                                                                             

        ( นายศุภชัย  ครบตระกูลชัย  )   
                                นายแพทย์ชำนาญการ 
       รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายูง 
 

 
 
 
 



แบบประเมินเนือ้หาการอบรม วิทยากร และการจัดโครงการ 
โครงการบุคลากรสาธารณสุขการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการ

ป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลนายูง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. – 17.00น. ณ ห้องประชุมหลวงตาอินทร์ถวาย 

 
โปรดใส่ / ลงในหัวข้อการประเมิน 5  คือ ดีมาก 4 คือ ดี 3 คือ ปานกลาง 2 คือ น้อย 1 คือน้อยท่ีสุด 

 
หัวข้อการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ความคิดเห็นเก่ียวกับเน้ือหา      
1.ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อน้ีก่อนการอบรม      
2.เน้ือหาคำบรรยายตรงตามหลักสูตร/ความต้องการ      
3.ความสอดคล้องของเน้ือหาสาระตรงกับหัวข้อที่บรรยาย      
4.เน้ือหาสาระที่บรรยายเหมาะสมกับผู้เข้าร่วมการอบรม      
5.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้      
6.ปริมาณและความสมบูรณ์ของเน้ือหา      
7.เน้ือหาเข้าใจง่าย      
8.ความรู้ความเข้าใจหัวข้อน้ีหลงัการอบรม      
ความพึงพอใจต่อวิทยากร      
1.ความรู้ในเน้ือหาของวิทยากร      
2.ความสามารถในการถ่ายทอดและการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

     

3.การบรรยายครบถ้วนตามสาระสำคัญของหัวข้อวิชา      
4.การตอบคำถามชัดเจนและตรงประเด็น      
5.ความเหมาะสมในการใชส้ื่อการสอน      
6.การรักษาเวลา/การตรงต่อเวลา      
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการ      
1.การดูแลละอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ระหว่างการฝึกอบรม      
2.การบริการด้านอาหาร  เคร่ืองด่ืม และอาหารว่าง      
3.ความเหมาะสมด้านอุปกรณ์การฝึกอบรมและสถานที่      
ภาพรวมทั้งหมด      

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 


