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ค าน า 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงพยาบาลห้วยพลู ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread way Commission)        

เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไข
ปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังน าความเส่ียงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลห้วยพลู 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2565) 

  มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่ก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ป 1 ค คือ 
การปลุกจิตส านึก การป้องกัน การปราบปราม และการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันการทุจริตและช่วย
ฟ้ืนฟูส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย โรงพยาบาลห้วยพลูได้มีการวิเคราะห์ปัญหา
ของเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานพบว่า ที่เป็นปัญหาที่ต้องมีการเสริมสร้างและปลุกจิตส านึกให้กับบุคลากรของ
โรงพยาบาลห้วยพลู ไดแ้ก่ เรื่องของการใช้รถของราชการเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ การแสดงความบริสุทธิ์ใจในการ
จัดซื้อจัดจ้าง การยืมใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน ซึ่งต้องมีการเสริมสร้างและปลุกจิตส านึกให้กับบุคลากรให้มีความรู้    
ความเข้าใจ รักและศรัทธาต่อองค์กร เห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติส าคัญกว่าประโยชน์ตน  

  กลุ่มกฎหมาย โรงพยาบาลห้วยพลู ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต หวังเป็นอย่างย่ิง
ว่าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลห้วยพลู จะร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในโรงพยาบาลห้วยพลู ให้เป็น
สังคมท่ีสุจริตต่อไป 
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บทที่ 1 บทน า 
การบริหารจัดการผลประโยชนท์ับซ้อน  

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวมหรือ ผลประโยชน์
ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่ง ถือเป็นความผิดเชิง
จริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะน าไปสู่การทุจริต ส านักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้ บริการ มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
หน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท าดังกล่าว
จะ เกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและ ไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ ไม่
เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่าง การกระท าดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม 
เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรม
และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ท าหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดย
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก  

ความขัดแย้ง Conflict สถานการณ์ที่ขัดกันไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระท า
อย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์  

ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบความ 
ต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นส่ิงจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความ 
ต้องการทั้งหลาย  

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest ส่ิงใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคล 
ทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม  

พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน  
เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วน

ตนเสมอ ตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่  

๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ท าให้เครือญาติ หรือ
ฝากลูกหลานเข้าท างาน  

๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานเกี่ยวกับการงานบุคคลรับเรื่อง โอน ย้าย 
สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก แล้วรับของก านัลจากเขาเหล่านั้น  

๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เกิดส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อย่างไม่เป็นธรรม  

๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการท างานส่วนตัว  
๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการท าข้อมูลลับของทางราชการไม่เปิดเผยเพ่ือรับส่ิงตอบแทนที่เป็น ประโยชน์

ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆ หรือน าไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากข้อมูล เหล่านั้น  
๖. การท างานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่  
๗. การท างานหลังเกษียณ คือการท างานกับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เคย

ปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง  
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หน้าที่ทับซ้อน Conflict of Duty หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน Competing Interests แบ่งเป็น ๒ ประเภท  
๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเป็น 

คณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออก จากกัน
ได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมี กลไกป้องกัน
ปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมี
เจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถท างานบางอย่างที่คนอ่ืนๆ ท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วง ปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มี
เรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง  

๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาทหน้าที่ใน 
หน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้ประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงาน หนึ่งได้ 
ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่า หน้าที่ทับซ้อนเป็น
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไก
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้  

หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
๑. ปกปูองผลประโยชน์สาธารณะ การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและ

ให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูกผิดไปตามข้อเท็จจริง ไม่ให้
ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติ
ล าเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพ การเมือง วงศ์ตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมาย เท่านั้นแต่ต้องมีจริยธรรม 

๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการแสวงหาเปิดเผย
และจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่างๆ เช่น จดทะเบียน ผลประโยชน์ 
โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผล
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้ กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะท าให้
เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย  

๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างการแก้ปัญหาหรือจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
จะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กรการจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุก
ระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบายและเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้ องระบุ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมีเจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพ่ือหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้ และ
ผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย  

๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มี 
ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งต้องอาศัยวิธีการ ดังนี้  

- ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ รวมถึงการใช้
กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน  

- ส่งเสริมให้มีการส่ือสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปล่ียนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการเปิดเผยและหารือ
เกีย่วกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน  

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพ่ือมิให้มีผู้น าไปใช้ในทางที่ผิด  
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้

รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่อง ต่อไปนี้  
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม  
- กระบวนการระบุความเส่ียงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก  
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- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดของตนเองที่จะต้องท าตามกฎระเบียบ

และมาตรฐาน  
แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
กรอบการท างานนี้เป็นวิธีการกว้างๆ ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปพัฒนา        

เป็นรูปแบบ การจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ ๖ ขั้นตอน  
ส าหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร  
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา  
๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน       

ให้ ทั่วถึงในองค์กร  
๔. ด าเนินการเป็นแบบอย่าง  
๕. ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้เสียผู้รับบริการผู้สนับสนุนองค์กรและชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการ ผลประโยชน์

ทับซ้อน  
๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ  

รายละเอียดแต่ละขั้นตอน  
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เส่ียงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และ

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง  
- เป้าหมายส าคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์    

ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น  
- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้ระบุจุดเส่ียงได้ครอบคลุมและท าให้เจ้าหน้าที่รู้สึก      

เป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย  
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น หนี้) ธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัว 

ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับพรรคการเมือง การท างานเสริม ความเป็น
อริ/การแข่งขันกับคนอ่ืน/กลุ่มอ่ืน  

- ตัวอย่างของจุดเส่ียง เช่น การปฏิบัติสัมพันธ์กับภาคเอกชน การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการตรวจตราเพ่ือควบคุม
คุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริการที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การ
กระจาย งบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การให้เงิน/ส่ิงของ  

- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย  
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม  
- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน  
ดังนั้น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของ 

สมาชิก ในองค์กร และยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ  
- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็นหรือแบบเป็นไปได้)  
- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้เพ่ือการจัดการ  
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้  
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๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง  

- เพ่ือให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มา
ท าสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศและมีอย่างต่อเนื่องใน
ระหว่างท างาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์
ทับซ้อนส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

 - ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนใด เกิดขึ้น
บ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเส่ียงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มี
ต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนส าหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้น
ตรงที่เป็นจุดเส่ียงมากๆ เช่น การติดต่อการร่วมท างานกับภาคเอกชน การแลกเปล่ียน บุคลากรกับภาคเอกชน การลดขั้นตอน
และกระจายอ านาจความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น  

- นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพจะมี
ส่วนอย่างส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหา จุดเส่ียงและ
พัฒนาวิธีการปูองกันปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป  

๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง  
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในต าแหน่งระดับบริหาร 

ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เปิดเผย ผลประโยชน์ทับซ้อน 
และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความส าคัญ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะค านึงถึงส่ิงที่ ผู้บริหารให้ความสนใจ  

- ผู้บริหารต้อง  
(๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่  
(๒) ชั่งน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะและพิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ดี

ที่สุดในการ จัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ  
(๓) พิจารณาปัจจัยอ่ืนๆรวมถึงระดับและลักษณะของต าแหน่งหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของ

ผลประโยชน์ทับซ้อน  

๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย  
- ประเด็นส าคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่สามารถจัดการกับผลประโยชน์

ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน  
- การท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเส่ียงของผลประโยชน์ทับซ้อน

ก่อนและพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายในหรือโอกาสการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์และต้องแจ้งแก่องค์กร
ภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตามมา หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา     
หรือด าเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือส่ือสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ท า
ธุรกจิมีกับหุ้นส่วนและผู้ท าสัญญาด้วย  

- นอกจากนี้ ควรส่ือสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอกอาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการระบุจุดเส่ียง และ
ร่วมกันพัฒนากลไกปูองกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและ
ปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่านี้จะท าให้ได้นโยบายที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและ
ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้ ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้องค์กรภาครัฐต้องท าให้
การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้  
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๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย  
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอ โดยสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบและ  

ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เพ่ือให้ระบบใช้ได้จริงและตอบสนองต่อสภาพการท างานรวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลง อีกทั้ง
ยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอ่ืนๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็น
การส่ือสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วยการทบทวนควรครอบคลุมจุดเส่ียงและมาตรการ
และผลการทบทวนหรือมีการเปล่ียนแปลงต้องส่ือสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจและปรับเปล่ียนการท างานให้สอดคล้อง
กันโดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือช่วยพัฒนาทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ 
  บทบาทส าคัญของการบริหาร  

ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร
และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผย ผู้อ านวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทส าคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือ การ
ปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงานสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระท าผิดและภาวะผู้น า
เรื่องส าคัญมากในการสร้างบรรยากาศในที่ท างาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลที่
เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆ ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ต้องไม่ คุกคามหรือท าให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็น
เหย่ือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกปูองและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผยหรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผยให้ความ
เชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการลดแรงต่อต้านหากส่ิงที่เปิดเผยบางส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหล
ออกไปเป็นส่ิงส าคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกันผู้ต่อต่านเท่าที่จะท าได้บทบาทอ่ืนๆ คือ  

- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย  

- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงเพ่ือจัดการกับส่ิงที่จะเกิดจากการเปิดเผย  

- พัฒนาโครงสร้างผู้น าแก่ลูกน้องที่ท างาน ขณะมีการตรวจสอบ  

- ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือให้แน่ใจว่าได้รับการ 

สนับสนุนและปูองกันพยานที่ดี  
- ปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน  

- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าที่โดยให้ค าปรึกษาแนะน าลูกน้อง ไม่ให้

ท าผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระท าผิดการคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดง
บทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและตรงไปตรงมาไม่ว่าจะยากเพียงไร ผู้บริหารต้องท าให้ผู้เปิดเผย
มั่นใจ ตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับเชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลทีเกิดจากการ
เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ หากมีการ รายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็น
เอกสาร ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การกระท าใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย  มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบหรือท าให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ว่า
ท าเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้รับรู้ได้ว่าอิทธิพลต่อการตรวจสอบ  

การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน  

- จัดท าแผนพัฒนาและโครงการระบุหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ เพ่ือให้ตระหนักในความส าคัญและผลักดัน ให้
เกิดทัศนคติทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่าท าไมต้องเปิดเผยและอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผย การกระท าผิด  
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- จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แก่ข้าราชการหรือเมื่อ 

ข้าราชการได้เล่ือนต าแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหารรวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะในการรับข้อร้องเรียนการรายงาน 
การเปิดเผยและจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปูองคุ้มครองพยาน เป้าหมายเพ่ือการบริหาร
จัดการที่ด ี 

- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกปูองคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบายและกระบวนการเพ่ือลด
กฎเกณฑ์ที่มากเกินไปและส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือคดโกงและการ
ทุจริต  

- จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาดให้ค าปรึกษาการเปิดเผย 

พฤติกรรมการกระท าผิดที่เหมาะสม และปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย  

- โครงสร้างการรายงานหรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้างธรรมชาติและขนาดของ
องค์กร  

- นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน  

- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับผู้บริหาร 
ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  



 

บทที่ ๒ 

แนวทางปฏบิตัิเพื่อป้องกนัผลประโยชนท์ับซอ้น 
 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑. ให้ผู้อ านวยการกลุ่มหรือหัวหน้างานมีหน้าที่ควบคุม ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด  

๒. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัย ต าแหน่งหน้าที่ แสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน  

๓. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ รับหรือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและ
ผู้อ่ืน  

๔. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการให้ของขวัญ ของก านัล หรือจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ 

ประโยชน์แบบอ่ืน เพ่ือให้ได้มาซึ่งการบรรจ ุแต่งตั้ง เล่ือนระดับ ต าแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ  

๕. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้องให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง ใน 

ต าแหน่งงานใดๆ ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  

๖. ห้ามเจ้าหน้าที่น าทรัพย์ใดๆ ของทางราชการ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน  

๗. ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาท าการของราชการ ปฏิบัติงานอ่ืนที่มิใช่งานราชการ  
๘. ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลทางลับของทางราชการ เพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตน หรือพวกพ้อง หรือครอบครัว หรือ

คนรู้จัก  

๙. ห้ามเจ้าหน้าที่กระท าการใดๆ อันเป็นการเบียดเบียนผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือประโยชน์อ่ืนใดของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา  
ตัวอย่างความขัดแย้งระหว่างบทบาท  

“ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความว่า บุคคลด ารงต าแหน่งที่มีบทบาทสองบทบาท
ขัดแย้งกัน เช่น นายสมจิตรเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน โดยที่บุตรสาวของนายสมจิตรเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่ง
ด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การด ารงต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้
น าไปสู่การกระท าความผิดแต่ประการใด เช่น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือ มีการสอบเกิดขึ้นแล้วแต่นาย
สมชายสามารถวางตัวเป็นกลางมิได้ช่วยเหลือบุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น  

ถ้าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจ งดแสดงความ 

คิดเห็น ละเว้นจากการให้ค าปรึกษาและงดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีที่สมจิตรเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้า
ท างานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้นซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ สมจิตรจะต้องลาออกจากการเป็น
กรรมการสอบคัดเลือกเพ่ือเป็นการถอนตัวออกจากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง
มาตรการของรัฐในการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

๑. ก าหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐ  

๒. การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ  

๓. การก าหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct)  
 

ตัวอย่างข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

1. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงรับของตอบแทน ที่เป็นเงินและไม่ใช่ตัวเงินที่มูลค่าสูงเกินความเหมาะสมและได้มาโดย      
มิชอบ  
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2. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงตัดสินใจในหน้าที่การท างาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การ
ลงคะแนนเสียงของข้าราชการเพ่ือออกกฎหมายหรือกระท าอ่ืนใดที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม  

3. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงท างานในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ หลังพ้นต าแหน่งราชการเป็นการป้องกันมิให้ผู้
ด ารงต าแหน่งทางราชการน าข้อมูลลับภายในหน่วยงานราชการที่ทราบไปใช้ประโยชน์หลังออกจากต าแหน่งแล้ว และป้องกัน
การใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ในฐานะที่เคยด ารงต าแหน่งส าคัญในหน่วยงานราชการมาแล้ว 

 

หลักการ 4 ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. ป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ  

2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด  

3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบริหารเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

กรอบการท างาน มี 6 ขั้นตอน  

ขั้นตอนที่ 1 ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร  
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา  
ขั้นตอนที่ 3 ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึง เผยแพร่นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ 

ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร  
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการเป็นแบบอย่าง  
ขั้นตอนที่ 5 ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการ

เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

ขั้นตอนที่ 6 บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอรายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพ่ือ
ปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

1) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน  

2) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม  

3) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง  
4) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง  
5) ส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย  

6) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย  



 

บทที่ ๓ 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 มาตรา 100 หา้มมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้  

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่        
ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี  

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี  

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ         
ส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็น
การผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน
หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยู่
ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทาง
ราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเจ้าหน้าที่ ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้
ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรส ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสองโดยให้ถือ
ว่าการด าเนินกจิการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานที่มี
อ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ในบริษัทจ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน 

มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก 8 ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดบทบัญญัติในวรรค
หนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดย
อนุโลม  

มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าทีร่าชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-10- 

 

บทลงโทษ  

มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนด าเนินการตามมาตรา 100 วรรค หนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่
มีความผิด  

๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ วัฒนธรรม หรือให้
กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม “ประโยชน์
อ่ืนใด” หมายความว่า ส่ิงที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ การรับการ ฝึกอบรม หรือส่ิงอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกัน  

ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การ รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  

ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้  
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป  

(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ บุคคลแต่ละ
โอกาสไม่เกินสามพันบาท  

(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป  

ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมีหรือมูลค่าเกิน
กว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ 9 เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบ ทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันท ี 
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ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ ก าหนดไว้ใน 
ข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระท าได้เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดมีค าส่ังว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวก็ให้คืน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงาน ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็วเมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคย ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย  

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าหรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน
ส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา
ที่มีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อด าเนินการตามความ ในวรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณีที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณีเพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง  

ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับผู้ซึ่ง พ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย การให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของ ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  

(๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติ พ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ 

ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอ่ืน เพราะ
ความชอบหรือชัง  

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือส่ิงอ านวย ความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย  

(๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือ
สงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน้าที่ ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้
ข้าราชการ     ผู้นั้น ยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ จริยธรรม
พิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น  

(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืน ในราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่าง 10 ประโยชน์
ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์
ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  
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การให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอัน 

เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  
(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่า 

ก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็น
การให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป  

(๒) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการการด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืน จะได้ 

ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจดัล าดับ
ความเสีย่ง กิจกรรมทีม่ีความเสี่ยง โอกาสเกิด ผลกระทบ 

ระดับความ
เสีย่ง 

1 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 1 5 สูง 
2 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 2 5 ปานกลาง 
3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 1 4 ปานกลาง 
4 การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 2 4 ปานกลาง 

กรอบปฏิบตัแินวทางการป้องกนัผลประโยชนท์ับซอ้นการจดัซือ้จดัจา้ง  

ประเภทกจิกรรม ลักษณะ/ประเภท กรอบแนวทางป้องกนั ก ากับและตดิตามผล 
การจัดหาพัสดุ 1.ไม่ได้มีการเผยแพร่แผนการ

จัดซื้อจัดจ้างที่ครบถ้วน 
ทันเวลา  
 

2.การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไป
ตามระเบียบพัสดุ  
 

3.การจัดซื้อจัดจ้าง e-Bidding 
ไม่ ทันเวลา  
 

4.การพิจารณาผลประกวด
ราคา e-Bidding ไม่ได้มีการ
ด าเนินการขั้นตอน ตาม
ระเบียบ  
 

5.มีการจัดซื้อจัดจ้างเหมา
บริการโดยไม่ มีระบบการ
แข่งขัน 

1.หัวหน้าพัสดุควบคุมก ากับ
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างบน website และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์  
 

2.ทบทวนจัดท า WI การตรวจ
รับพัสดุ  
 

3.หัวหน้าพัสดุควบคุมก ากับให้ 
เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้าง e-Bidding ให้ทันเวลา  
 

4.จัดท า WI การพิจารณาผล
การประกวดราคา e-Bidding 
และเผยแพร่ ให้ทุกกลุ่มงาน 
และถือปฏิบัติตามระเบียบโดย
เคร่งครัด  
 

5.การจ้างเหมาบริการที่ไม่เกิน 
500,000 บาท ให้มีระบบการ
แข่งขัน 

1.หัวหน้างานพัสดุควบคุมก ากับ 
ติดตามการเผยแพร่แผนจัดซื้อบน
เว็บและบอร์ดประชาสัมพันธ์งาน
พัสดุ  
 

2.หัวหน้างานบริหารทบทวนแก้ไข
ปัญหาการตรวจรับพัสดุให้เป็นไป
ตามระเบียบ  
 

3.หัวหน้าพัสดุควบคุมก ากับการ 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง e-Bidding 
ให้ทันเวลา  
 

4.หัวหน้าบริหารควบคุมก ากับการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาให้
เป็นไปตามระเบียบให้ทันเวลาตาม
เวลาที่ก าหนดในประกาศ 
ประกวดราคา  
 

5.งานจ้างเหมาบริการที่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 
บาท ให้มีการด าเนินการด้วยระบบ
การแข่งขัน 



 

การใชร้ถทางราชการ 

 รถยนต์ของทางราชการถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางราชการอย่างหนึ่ง แบ่งออกได้เป็น ๕ ประเภท ได้แก่ รถ
ประจ าต าแหน่ง รถส่วนกลาง รถรับรอง รถรับรองประจ าจังหวัด และรถอารักขา ส าหรับรถส่วนกลางหมายถึง รถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์ที่จัดไว้เพ่ือกิจกรรมอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ การใช้ การเก็บ
รักษา การซ่อมบ ารุง ต้องเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และระเบียบส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ 
โดยเคร่งครัด 

ประเภทของรถราชการ 
 รถราชการ แบ่งออกได้เป็น ๕ ประเภท ได้แก่ 
 ๑. รถประจ าต าแหน่ง หมายความว่า รถยนต์ที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการการผู้ด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนด
ไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งได้แก่ ข้าราชการซึ่ง
กฎหมายบัญญัติให้เป็นต าแหน่งบังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วน
ราชการข้ึนไป ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง และอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง 
 ๒. รถส่วนกลาง หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ที่จัดไว้เพ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ 
 ๓. รถรับรอง หมายความว่า รถยนต์จะจัดไว้เป็นพาหนะรับรองชาวต่างประเทศซึ่งเป็นแขกของทางราชการ 
 ๔. รถรับรองประจ าจังหวัด หมายความว่า รถยนต์ที่จังหวัดจัดไว้เพื่อเข้าร่วมขบวน หรือเป็นพาหนะรับรองบุคคล
ส าคัญ 
 ๕. รถอารักขา หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ที่ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการถวาย
อารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ จัดไว้เป็นพาหนะเพ่ือการนั้น 

การใช้รถราชการ 
 การใช้รถส่วนกลาง ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักการใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถ
ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ ดังต่อไปนี้ 

๑. ต้องเป็นไปเพ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ หรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่
ส่วนราชการเจ้าของรถนั้นก าหนด 

 ๒. ต้องขออนุญาตใช้รถส่วนกลางต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ ตามใบอนุญาตให้ใช้แบบ ๓ ท้ายคู่มือนี้ 
 ๓. จัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง ประจ ารถแต่ละคัน สมุดบันทึกอย่างน้อยให้มีข้อความตามแบบ ๔ ท้าย
คู่มือนี้ และควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายการไปตามความเป็นจริง 

การเก็บรักษา 
การเก็บรักษารถส่วนกลาง ต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการการขออนุญาตน ารถส่วนกลางไป
เก็บรักษาไว้ที่อ่ืน นอกจากสถานที่เก็บปกติหรือบริเวณของส่วนราชการ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ผู้มีอ านาจอนุญาตจะ
อนุญาตได้เฉพาะการน ารถไปเก็บรักษาเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวเท่านั้น จะอนุญาตเป็นการถาวรไม่ได้ และการ
อนุญาตต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
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 ๑. ส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ 
 ๒. ส่วนราชการมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ แต่ผู้ขออนุญาตมีราชการประจ าและเร่งด่วน หรือมีการ
ปฏิบัติราชการลับ 
 การอนุญาตให้น ารถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว อันเนื่องมาจากส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บ
รักษาปลอดภัยเพียงพอ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถส่วนกลาง จัดท ารายงานขออนุญาต พร้อมด้วย
เหตุผลความจ าเป็น และรายละเอียดของสถานที่ที่จะน ารถส่วนกลางไปเก็บรักษา ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความ
ปลอดภัยเพียงพอ เสนอประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจขออนุญาตด้วย ทุกครั้ง เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้รายงาน
ผู้รักษาการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินทราบ 
 ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนกลางในระหว่างการเก็บรักษาที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว ผู้เก็บ
รักษาต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ได้ใช้ความระมัดระวังดูแลรักษาเย่ียง
วิญญูชนจะพึงสงวนรักษาทรัพย์ของตนแล้วและการสูญหายหรือสูญเสียนั้น มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของผู้เก็บรักษา แต่หากการสูญหายหรือเสียหายนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการน าไปใช้ในการอ่ืน ให้ผู้อ่ืนใช้ หรือน าไป
เก็บไว้ ณ ที่ที่มิได้รับอนุญาต ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชอบทุกกรณี แม้ว่าจะเกิดด้วยสาเหตุสุดวิสัย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึง
อย่างไรความสูญเสียหรือเสียหายก็จะเกิดแก่รถส่วนกลางคันนั้น 
 

การซ่อมบ ารุง 
 ให้หน่วยงานในสังกัด ด าเนินการตรวจสอบและดูแลสภาพรถส่วนกลาง มิให้มีมลพิษทางอากาศและระดับเสียง
ท่อไอเสียเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมก าหนด ทุกระยะ ๖ เดือน หรือทุก
ระยะ ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่จะถึงก าหนดอย่างใดก่อน และภายหลังการซ่อมบ ารุงที่เกี่ยวกับระบบการท างานของ
เครื่องยนต์ทุกครั้ง เมื่อพบว่ารถส่วนกลาง คันใดมีมลพิษเกินระดับมาตรฐานให้ด าเนินการแก้ไขซ่อมบ ารุงหรือปรับแต่ง
สภาพเครื่องยนต์ให้ดีทันที และให้รายงานผลการด าเนินงานให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
อย่างน้อยปีละครั้ง และให้หน่วยงานในสังกัดมีหน้าที่รับผิดชอบการซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้
งานได้ดีอยู่เสมอ 
 เมื่อเกิดการสูญเสียหรือเสียหายขึ้น ให้พนักงานขับรถรีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงหัวหน้าส่วน
ราชการทราบทันที การรายงานกรณีรถเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับนั้นให้รายงานตามแบบ ๕ ท้ายคู่มือนี้ 
และให้จัดท าสมุดแสดงรายการซ่อมบ ารุงรถแต่ละคันตามตัวอย่างแบบ ๖ ท้ายคู่มือนี้ 
 

การฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร 
 จากการวิเคราะห์ความเส่ียงของคณะท างานเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายและรับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ระดับ
จังหวัด พบว่า การใช้รถของทางราชการ เป็นประเด็นที่มีปัจจัยที่มีความเส่ียงสูงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น เพ่ือ
ป้องกันปัญหาความเส่ียงเกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อนในการใช้รถทางราชการ และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการใช้รถทางราชการ จึงก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมเพ่ือป้องกัน
ประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดให้การใช้รถทางราชการเป็นนโยบายของสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
 ๒. ก าหนดแนวทางการใช้รถทางราชการดังนี้ 
 (๒.๑) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ติดสติ๊กเกอร์หรือพ่นสเปรย์ ค าว่า “ใช้ในราชการเท่านั้น” กับรถของทาง
ราชการทุกคัน เพ่ือให้ตระหนักว่า รถดังกล่าวมีไว้ในราชการเท่านั้น 
  
 



-15- 
 
  (๒.๒) การใช้รถราชการต้องเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้       การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุง 
รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ เช่น การขอใช้รถ การบันทึกการใช้รถ การเก็บรักษารถ เป็นต้น 
 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการ 
1.การบนัทึกการใชร้ถราชการเพื่อประโยชนข์องทางราชการ 

 เพ่ือให้การใช้รถราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยแท้ จึงควรมีหลักเกณฑ์ในการด าเนินการเพ่ือให้
ไปในแนวทางเดียวกัน อันเป็นการป้องกันการใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยให้ค านึงถึงความถูกต้องเป็นธรรม
และเหมาะสมกับการใช้รถราชการ ควรมีการด าเนินการดังนี้ 

1.ให้ความรู้กับบุคลากรเรื่องระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 รวมถึงให้ความรู้เรื่อง
ของผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้รถราชการ รวมถึงกรณีตัวอย่างที่ได้เกิดขึ้นและมีการด าเนินการทาง
กฎหมายและทางวินัย และตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวดที่ 2 ข้อ 5 (2) ที่ก าหนดให้ข้าราชการต้อง
แยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดย
ต้องวางตน ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืนเว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

2.ก าหนดจัดอบรมความรู้เรื่องการใช้รถราชการแก่บุคลากรที่บรรจุใหม่ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ใช้รถราชการได้อย่างสมเหตุสมผล  

3.การใช้รถราชการต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และต้องได้รับการอนุมัติให้ใช้รถราชการจาก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

4.บุคลากรที่ต้องการใช้รถราชการทุกคนต้องเขียนค าขอใช้รถราชการเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โดย
ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงานที่ ผู้ขอปฏิบัติหน้าที่ราชการสังกัด และผ่านความเห็นชอบของหัวหน้างาน
ยานพาหนะ และเม่ือมีการอนุมัติแล้วต้องแจ้งให้พนักงานขับรถยนต์รับทราบ  

5.พนักงานขับรถราชการต้องบันทึกเลขไมล์ในการใช้รถตั้งแต่เริ่มเดินทาง จนส้ินสุดการเดินทางไปราชการในแต่
ละคราว ตามแบบที่งานบริหารทั่วไปก าหนด 

6.การเติมน้ ามันเชื้อเพลิงต้องมีการตรวจรับจากบุคลากรที่ได้ร่วมเดินทางไปด้วยในวันเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

7.เมื่อส้ินเดือนในแต่ละเดือน พนักงานขับรถราชการแต่ละคันต้องสรุปการใช้รถยนต์ทั้งน้ ามันเชื้อเพลิง และ
ระยะทางท่ีได้รถราชการไป 

8.พนักงานขับรถราชการต้องมีการตรวจเช็คสภาพของรถราชการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

9.มีการสรุปปัญหา และข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางแก้ไขในการใช้รถราชการ   

10.หากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนด ต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน ท าทัณฑ์บน จนถึงด าเนินการทางวินัย เพ่ือไม่ให้มีการ 
ปฏิบัติเช่นนั้นอีก
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แนวทางปฏบิตัิเกีย่วกบัการยมืพัสดปุระเภทใชค้งรูปและการยมืพสัดปุระเภทใชส้ิ้นเปลอืง 
โรงพยาบาลหว้ยพลู 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  

   การให้ บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน แล ะการยืมนอกสถานที่            
ของหน่วยงานของรัฐ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.2560 
ที่ระบุว่า การให้ยืมหรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะกระท ามิได้ การยืมพัสดุ 
ประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทส้ินเปลือง ผู้ยืมต้องท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผล 
และก าหนดวันส่งคืน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ ดังนี้ 
    1. การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ จะกระท ามิได้ 
   2. การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้ส้ินเปลืองของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม ขอให้ใช้แบบฟอร์มตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
      3. การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผล 
และก าหนดวันส่งคืนโดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
               3.1 การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
    3.1 การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับ อนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
    4. ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อยหากเกิด
ช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของ
ตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคา        
ที่เป็นอยู่ในขณะยืม  
   5. การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อหน่วยงานของ
รัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการและหน่วยงานของ รัฐผู้ให้ยืมมี
พัสดุนั้นๆ พอที่จะให้ยืมได้โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และมีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์
อักษร ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของ
รัฐผู้ให้ยืม 

   6. เมื่อครบก าหนดยืม ให้ ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน     
ภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด 
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ใบยมืพสัดปุระเภทใชค้งรปู และพสัดปุระเภทใชส้ิน้เปลอืงของเจ้าหนา้ทีร่ฐั 
ของหนว่ยงานในสงักดัโรงพยาบาลหว้ยพลู 

 หนว่ยงาน ........................................................................................................................ 

  วนัที่.....................เดอืน...........................................พ.ศ......................... 
 
 ขา้พเจา้.................................................................................ต าแหนง่............................................................................................... 

กอง/ศนูย/์กลุม่งาน .......................................................................................................................................................................................... 

หมายเลขโทรศพัท์...........................................................................หมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นที่..................................................................... 

มีความประสงคจ์ะขอยมืพสัดขุอง...............................................................................วัตถปุระสงคเ์พือ่ ....................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

ตั้งแตว่นัที่...............เดอืน................................พ.ศ................. ถึงวนัที่...............เดอืน................................พ.ศ.................... ดังนี ้
รายการ จ านวน ยีห่อ้/รุน่ หมายเลขเครือ่ง 

(serial 
Number) 

หมายเลขครภุณัฑ ์ ลกัษณะพสัด ุ
(ส/ีขนาด) ถา้ม ี

อปุกรณป์ระกอบ 

       

       

       

       

หมายเหต ุ หากกรอกรายการไม่เพียงพอให้เขียนในใบแนบ 

 ตามรายการที่ยืมข้างต้น ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี และส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการช ารุด หรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ข้าพเจ้าจะ
จัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่
ในขณะยืม 
 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งน้ี ข้าพเจ้าจะส่งคืนพัสดุ ในวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ............. 
 
      ลงชื่อ ............................................................................ผู้ยืมพัสดุ 

              (...........................................................................) 

เสนอ ผ่านหัวหน้าพัสดุ   ตรวจสอบแล้วโดย  นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 ยืมใช้ในหน่วยงานภายในส านักงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

 ยืมใช้ในหน่วยงานอื่น..........................................................................  

 ลงชื่อ ..............................................................หัวหน้าพัสดุ    ลงชื่อ........................................................................... ผู้อนุมัติ 

    (..............................................................)                          (.........................................................................) 

               ต าแหน่ง........................................................................... 

 ไดส้ง่พสัดุคนืแลว้เมื่อวันที่.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

   ลงชื่อ.......................................................................... ผู้ยืม/ผู้ส่งคืนพัสดุ 

         (.........................................................................) 

 ไดร้บัพสัดคุนืแลว้เมื่อวันที่.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

   ลงชื่อ........................................................................... ผู้รับคืนพัสดุ 

         (.........................................................................) 

หมายเหต ุ

เมือ่ครบก าหนดยมื ใหผู้อ้นมุตัใิหย้มืหรอืผูร้บัหนา้ทีแ่ทนมหีนา้ทีต่ดิตามทวงพสัดทุี่ใหย้มืไป คนืภายใน 7 วนั  
นบัแตว่นัทีค่รบก าหนด 
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ผงักระบวนการยมืพสัดุประเภทคงรปูและพสัดุประเภทใชส้ิน้เปลืองของเจ้าหนา้ทีร่ัฐของหนว่ยงานโรงพยาบาล    
หว้ยพล ูตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจัดซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 ข้อ 207 ถงึ

ข้อ 209 (การยมื) 

 

ล าดบั ผงักระบวนงาน ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ 
1  

 
 

10 นาที 1. ผู้ยืมพัสด ุ
2. เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

 
 

          
 
 

10 นาที เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ

  
 
 

10 นาที เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ

  
 
 
 
 

20 นาที 1. เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
2.หัวหน้าฝ่ายคลัง
และพัสด ุ
3. ผู้อ านวยการ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

  
 
 

 1. ผู้ยืมพัสด ุ
2. ผู้รับผิดชอบพสัด ุ
 
 

 
 
 

  ผู้ยืม/ผู้สง่คืนพสัด ุ
 

 
 
 

 20 นาที ผู้รับคืนพัสดุ
(เจ้าหน้าท่ีพสัดุ) 
 

 

  
 
 

20 นาที 
 
 
 

ผู้รับคืนพัสดุ
(เจ้าหน้าท่ีพสัดุ) 
 

 

 

 

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

ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูป 

ของหน่วยงานโรงพยาบาลห้วยพล ู

เสนอผ่านหัวหน้าพัสดุของหน่วยงาน ตามกรณีที่ยืม 

เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานตรวจสอบ 

หัวหน้าพัสดุ เสนอความเห็น 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 
3.

อนุมัติ 
Z 

ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม 

ผู้ยืมพัสดุ/ผู้ส่งคืนพัสดุ 

ผู้รับคืนพัสดุตรวจสอบพัสดุ 

จัดเก็บพัสดุ 

กรณีช ารุด/
เสียหาย/สูญหาย 

 
3.  

ไม่อนุมัติ 
Z 



 

บรรณานุกรม 
 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการ       

พลเรือน จรรยาขา้ราชการ ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  

กรุงเทพมหานคร : บริษัท 168 พริ้นติ้ง จ ากัด,2552. 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ยุทธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและ 

ปราบปรามการทจุริต ระยะที ่2 (พ.ศ.2556-2560).นนทบุรี : ส านักงานคณะกรรมการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,2557 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน กรุงเทพฯ : หจก.คอมพ์-อาร์ต,2559  

 


