
 
                                                                                                             

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/45 วันที ่     25  มีนาคม  ๒๕๖๓               
เรื่อง  ขออนุมัติจัดทำประกาศมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

                   ด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม
โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียตามหลักธรรมาภิบาล  มีนโยบายไม่ให้บุคลากรกระทำการอันใด
ที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้ให้ หรือผู้รับ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน  
เพ่ือเป็นแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

                  ในการนี้ คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ขออนุมัติจัดทำประกาศมาตรการ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ และลงนามในร่างประกาศ   

 

 
                                                            

                                          (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
                                                 อนุมัติ 
 
 
 
                                        (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



 
 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

----------------------------------- 

    ด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส             
มีคุณธรรมโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียตามหลักธรรมาภิบาล  มีนโยบายไม่ให้บุคลากร
กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือคอร์รับชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้ให้ หรือผู้รับ ทั้งที่เป็น   
ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน  เพื่อเป็นแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย      
จึงกำหนดมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

   ๑. มาตรการการจัดหาพัสดุ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   2. มาตรการการเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 
2.1 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน 

การเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2.2 การเบิกค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามค่าใช้จ่ายจริงโดยประหยัด 
2.๓ การเดินทางโดยรถไฟให้แนบตั๋วค่าโดยสารในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) ด้วย 
2.๔ อัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ ให้เบิกตามตารางแสดงค่าโดยสารตามระยะทางของ     

กรมขนส่งทางบก 
             3. มาตรการการใช้รถราชการ 

3.1 การใช้รถราชการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๓ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

3.2 การขอใช้รถราชการ ใช้ในงานราชการเท่านั้น และผู้ขอใช้ต้องเขียนใบขออนุญาตใช้ 
รถยนต์ส่วนกลางก่อนการใช้ทุกครั้ง 

3.3 การให้บริการ 
   3.3.1 พนักงานขับรถเตรียมพร้อมให้บริการ 

3.3.2 ขับรถไปยังที่หมายตามที่ระบุในใบขออนุญาต 
3.3.3.นำรถกลับมาจอด 
3.3.4 บันทึกการใช้รถยนต์ 
3.3.5 บำรุงรักษาและจัดทำรายละเอียดการซ่อมบำรุง 

                   
  ประกาศ ณ วันที่  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

 
(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



                                              

 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/46      วันที ่   25  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 

เรื่อง   ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
นครไทย บน website ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ของหน่วยงานภาครัฐ  
( Integrity & Transparency Assessment : ITA )  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 กำหนดให้ส่วนราชการ
ประกาศกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence - 
Based  Integrity  and  Transparency  Assessment )  EB ๒0 นั้น 

                     ในการนี้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตแพร่ประกาศมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย บน website ของหน่วยงานเพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

  
 

 
                                           (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
                                               อนุญาต 
 
 
 
                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
 
 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
ชื่อหน่วยงาน  : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ปี  :        25  กุมภาพันธ์  2564 
หัวข้อ  :  ประกาศมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            ประกาศมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  
Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                    
                       (นายอวบ  มีแดนไผ่)                                (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ์) 
                 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ            ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
          วันที่  25  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔         วันที่  25  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔       
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค์  แจ้งธีรศิลป์) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                     วันที่  25  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔                    
 

 



โอกาส ผลกระทบ
ระดับความ

เส่ียง
มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. การจัดหาพัสดุ 4 5        20     
  (สูงมาก)

 กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวข้องและแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว ใน
ต าแหน่งหน้าท่ี

 -กลุ่มงานบริหารท่ัวไป     
 -กลุ่มงานการพยาบาล    
 -กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ    
 - กลุ่มงานทันตกรรม      
 -กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

2. การเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ

5 3       15      
(สูงมาก)

การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ี เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง 
ค่าพาหนะ ไม่เป็นไปตามจริง

 -งานการเงินและบัญชี

1. การใช้รถราชการ 3 4       12      
(สูง)

1. การใช้รถราชการไม่
ถูกต้องตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม

 -งานธุรการ

แผนจัดการความเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปีงบประมาณ 2564

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์)

ผู้เสนอแผน
นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ

(นายอวบ  มีแดนไผ่)

ผู้รับผิดชอบ
ปัจจัยท่ีจะเกิดความ

เส่ียง

ระยะเวลาด าเนินการโอกาสและผลกระทบ

มาตรการจัดการความเส่ียง

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ผู้อนุมัติแผน



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/47     วันที ่    25  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 

เรื่อง  ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เรื่อง มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงาน 

 ด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส 
มีคุณธรรมโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียตามหลักธรรมาภิบาล  มีนโยบายไม่ให้
บุคลากรกระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือคอร์รับชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้ให้ หรือ
ผู้รับ ทั้งที่เป็น ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพ่ือเป็นแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสมเด็จ  
พระยุพราชนครไทย จึงกำหนดมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

  ในการนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
                                                               (นายศษิฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  
 





                                              

 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/49   วันที่     1  มีนาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง   รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการการป้องกันผลประโยชน ์
 ทับซ้อน  ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย      

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้ประกาศมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน และได้แจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานทราบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นั้น 

ในการนี้ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ดังนี้ 

1. ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต     
ประจำปี 2564 ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม ๒๕๖4 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุม จำนวน 120 คน 

2. ได้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 

3. ได้ทำบันทึกข้อความแจ้งเวียน ให้ทุกกลุ่มงานรับทราบ ประกาศมาตรการการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบั ติงาน และ 
ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  
                           
                                            (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
                                                 ทราบ 
 
 
 
                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                                                                                                                                                                                      

 



                                              

 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/50      วันที ่    1  มีนาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการ 
         การป้องกันผลประโยชน์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย บน website ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ของหน่วยงานภาครัฐ  
( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 กำหนดให้ส่วนราชการ
รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์  ตามแบบ
สำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment ) EB ๒0 นั้น 

                     ในการนี้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตแพร่รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผล 
การดำเนินงานตามประกาศมาตรการการป้องกันผลประโยชน์  ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
บน website ของหน่วยงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

  
 

 
                                            (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
                                               อนุญาต 
 
 
 
                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
ชื่อหน่วยงาน  : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ปี  :      1  มีนาคม  2564 
หัวข้อ  :  รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการการป้องกัน 
            ผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  
รายละเอียดข้อมูล  ตามเอกสารแนบ 
             
Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                    
                       (นายอวบ  มีแดนไผ่)                                (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ์) 
                 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ            ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
             วันที่ 1 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4                  วันที่ 1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค์  แจ้งธีรศิลป์) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                            วันที่ 1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 



                                              บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/48      วันที ่   25 กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 

เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส             
มีคุณธรรมโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียตามหลักธรรมาภิบาล มีนโยบายไม่ให้
บุคลากรกระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือคอร์รับชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้ให้ หรือ
ผู้รับ ทั้งที่ เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพ่ือเป็นแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสมเด็จ  
พระยุพราชนครไทย จึงขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายอวบ   มีแดนไผ่  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
2. นายธนกรณ ์ ทองรักษ์  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
3. นายวชิรวิทย์    กลมเกลียว  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
4. นายสุวนัย แสงราช  นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
5. นางสาวไพรินทร์ พุกอูด  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในร่างคำสั่ง 
  

                                                          
  
                                            (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
                                                 อนุมัติ 
 
 
 
                                        (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
                               

 



 
 

 

 

  

 
คำสั่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ที่  102/๒๕๖4 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict interest)  

และติดตามการดำเนินงานตามมาตรการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

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

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ
พลเรือน ในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ โดยต้องแยกเรื่อง
ส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และ
ต้องละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่  และไม่กระทำการอันเป็นการขัด
ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐ ,๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กำหนดเรื่องการ
ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึก
แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สอดคล้องกับกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย บรรลุตามเป้าหมายการดำเนินงานตามมาตรฐาน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict interest) และติดตามการดำเนินงานตามมาตรการด้านการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติ  
มิชอบของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 ดังนี้  

๑. นายอวบ             มีแดนไผ่  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ     
๒. นายธนกรณ์         ทองรักษ์  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
๓. นายวชิรวิทย์        กลมเกลียว  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
๔. นายสุวนัย           แสงราช  นักกายภาพบำบัดชำนาญการ 
๕. นางสาวไพรินทร์   พุกอูด  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ         

โดยมีบทบาทดังนี้ 
1. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict interest)  
2. จัดทำแนวทางในการปฏิบัติงาน กระบวนการทางความคิด หลักการจัดการผลประโยชน์ 
 ทับซ้อน การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ 
 ทับซ้อน 
 

3. ติดตาม 
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3. ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการด้านการป้องกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ 
4. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                              สั่ง ณ วันที่  25  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 
 
 
 

                   (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
       
      
  

 
         

 



                                              บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/51       วันที ่    1  มีนาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง  ขออนุมัตจิัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) และติดตามการดำเนินงานตามมาตรการด้านการป้องกันปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้น   

ในการนี้ คณะทำงานจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ขออนุมัติจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
จำนวน 12 เล่ม เพ่ือมอบให้ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาล เป็นการสร้างเสริมความรู้ และป้องกันการกระทำที่เข้า
ลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาเรื่อง
ดังกล่าว   

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  
 
 
                                            (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
                                                อนุมัติ 
 
 
 
                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 



  บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/52       วันที ่    1  มีนาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง  รายงานการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ตามที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of interest) เพ่ือติดตามการดำเนินงานตามมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้น   

ในการนี้ คณะทำงานจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือ จำนวน 12 เล่ม 
เพ่ือมอบให้ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาล เป็นการสร้างเสริมความรู้ และป้องกันการกระทำที่เข้าลักษณะผลประโยชน์
ทับซ้อน แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาเรื่องดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
       

                                             
 
                                            (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
                                               ทราบ 
 
 
 
                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 

                                            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 

 

 

 
 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

2 

 

 

 

 

 
ค ู่มือการปฏิบติังาน 

เพ่ือป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น 
 

 

  โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนครไทย 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

3 

 

คำนำ 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจซึ่งเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ไป

แทรกแซง  ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการป้องกันและปราบปราบการทุจริตรวมถึงการบริหาร

ราชการแผ่นดินอย่างมีธรรมาภิบาล การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนคร
ไทย จัดทำขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต คือ การปลูกจิตสำนึก การป้องกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการป้องกันการ
ทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ได้ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของทางราชการ  ดำรง
ตนด้วยความเที่ยงธรรม คงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  
                 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการ
ป้องกันการทุจริต และช่วยฟ้ืนฟูส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย  และ 
หากเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือนี้โดยเคร่งครัด จะสามารถดำเนินการปฏิบัติภารกิจในทางราชการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใส สุจริต และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง  
 
 
  

       คณะทำงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
 
 
 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
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สารบัญ 

บทที่          หน้า 

บทที ่๑ ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน      ๑ 

บทที ่๒ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    ๗ 

บทที ่๓ กฎหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน     ๑๐ 

บทที ่๔ ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  ๑๕ 

บทที ่๕ แนวปฏิบัติ ๑๐ ข้อ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน    ๒๕ 

บทที ่๖ ข้อบังคบัสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ   ๒๙ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐       

บทที่ ๗ แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH code of Conduct) ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 

    
   



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 

๑ 

 

บทที่ ๑  ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 

  ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์

ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ขัดกันหมายถึงการที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวก

พ้องเป็นหลักซ่ึงถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกท่ีจะนำไปสู่การทุจริต 

สำนักงานก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์

ส่วนรวมหรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง

ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่

ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมกล่าวคือการที่เจ้าหน้าที่

ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่า

ประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่

หลากหลายจนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิดตัวอย่างการกระทำดังกล่าวมีให้พบ

เห็นได้มากในสังคมส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็น

หลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติก่อให้เกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะแต่ทำหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึง

ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 

นิยามศัพทแ์ละแนวคิดสำคัญ 

ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/
กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจ
ของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน ญาติคู่แข่ง ศัตรูเมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คน
เหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือที่เก่ียวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม่เก่ียวกับเงิน (non-pecuniary)  
๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับ

การเพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตำแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก
หน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้ำใจไมตรีอ่ืนๆ 
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๒ 

 

๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือ
กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยู่ในรูปความลำเอียง/
อคติ/เลือกที่รักมักท่ีชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 

หน้าที่สาธารณะ (public duty)หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทำงานให้ภาครัฐคือ การให้
ความสำคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ที่ทำงานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร 

ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของ
ปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความสำคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย 

- ทำงานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
- ทำงานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ให้ความสำคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวั งว่าเจ้าหน้าที่ต้องจำกัด 

ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทำหน้าที่ 
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทำหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเลี่ยงการกระทำ/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทำให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
- หลีกเลี่ยงการใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อำนาจหน้าที่ 
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตำแหน่ง ขณะที่ไปหาตำแหน่งงานใหม่ 

 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 

อ งค์ ก รส าก ล  คื อ  Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อนมี๓ ประเภท คือ 

๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และสาธารณะเกิดข้ึน 

๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามีแต่
จริงๆอาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนำมาซึ่งผลเสียไม่น้อย
กว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมี
จริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทำให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อน
กับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
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๓ 

 

 หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty)หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests)  
มี ๒ ประเภท 

 ๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจำหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทำให้ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ
ผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี
ปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกำลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทำงาน
บางอย่างที่คนอื่นๆ ทำไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมา
เกี่ยวข้อง 

 ๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทำ
บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทำให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนำมาใช้เป็นประโยชน์แก่การทำ
บทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียคือ ถ้านำข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความ
ลำเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการ
จัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทำหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็
สามารถนำมาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ 

ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

➢ ความขัดแย้ง (Conflict)สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถ
ตัดสินใจกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด 
แนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน์ 

➢ ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests)เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะ
สนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรา
มีพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการทั้งหลาย (เพ็ญศรี วายวานนท์,2527:154)  

➢ ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests)หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวล
สมาชิกในสังคม 

➢ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests) 
เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ในการ
แสวงประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือ
ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ คำอ่ืนที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวม ได้แก่ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ดำรง
ตำแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย คอร์รัปชั่นสีเทา 
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๔ 

 

 

มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมที่
นักการเมืองและนักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพ่ึงพิงนักการเมือง เพ่ือให้
นักการเมืองช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้น มิได้รับการตอบสนองจาก
นักการเมืองทุกครั้งเสมอไปนักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจำนวนมากแก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการ
เข้ามาเล่นการเมืองเองเพ่ือให้ตนเองสามารถเข้ามาเป็นผู้กำหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้ 
และท่ีสำคัญคือทำให้ข้าราชการต่างๆต้องปฏิบัติตามคำสั่ง 

  ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง 

  ๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

  ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ๓. ผลประโยชน์ขัดกัน 

รูปแบบและประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 

รูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อน 

การรับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) ได้แก่ 
 -การรับของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าอ่ืนๆ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 -การที่บริษัทสนับสนุนการเดินทางไปประชุม/ดูงานในต่างประเทศ ของผู้บริหารและอาจ  
รวมถึงครอบครัว 
 -การที่หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างสำนักงานจากบริษัทธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงาน 
 -เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 -การที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวไปพัวพันในการตัดสินใจ เพ่ือเอ้ือประโยชน์  
ต่อตนเองและเปน็การเสียประโยชน์ของทางการ 

การกระทำที่อยู่ในข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
-รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงาน

สรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มา เสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น 
-ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่เพ่ือ

ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
-ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพ่ือประโยชน์ส่วนตน (Using employer’s property for private 

advantage) ได้แก่ การใช้รถราชการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการทำงานส่วนตัว เป็นต้น 
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๕ 

 

-ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential information) เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน แล้วรีบชิง
ไปซื้อที่ดักหน้าไว้ก่อน 

-รับงานนอก (Outside employment or moonlighting) ได้แก่ การเปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัทที่
ตนเองทำงาน เช่น เป็นพนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือเช่นนักบัญชีที่รับงานส่วนตัวจนไม่มี
เวลาทำงานบัญชีในหน้าที่ให้ราชการ 

-ทำงานหลังออกจากตำแหน่ง (Post Employment) เป็นการไปทำงานให้ผู้อ่ืนหลังออกจากงานเดิม
โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย และ
แผนของธนาคารชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ 
ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 -การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 

 -ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 

 -การรับผลประโยชน์โดยตรง 

 -การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน 

 -การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 

 -การนำข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว  

 -การทำงานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 

 -ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน 

 -การปิดบังความผิด 

ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน 

 -หาประโยชน์ให้ตนเอง 

 -รับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ 
 -ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน 

 -ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพ่ือประโยชน์ของตน 

 -ใช้ข้อมูลความลับ เพ่ือแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 

 -รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่ 
 -ทำงานหลังออกจากตำแหน่งและเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัท 

 -การให้ของขวัญ ของกำนัล เพ่ือหวังความก้าวหน้า 

 -ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพ่ือหวังการบริการที่ดีกว่าลูกค้ารายอ่ืน 

 -ช่วยให้ญาติมิตรทำงานในหน่วยที่ตนมีอำนาจ 

 -ชื้อขายตำแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของตน 

การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefit) 
 -การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือการเป็นคู่สัญญา 
 -การทำงานหลังเกษียณ (Post-employment)  
 -การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)  
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 -การใช้ข้อมูลภายใน (Inside information)  
 -การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-barreling)  

การรับประโยชน์ต่างๆ 

 -การรับของขวัญจากบริษัทต่างๆ 

 -บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ 

 -หน่วยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน 

 -ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดชื้อจัดจ้าง 

 -การทีค่ณะกรรมการกู้เงินจากสถาบันการเงินในการกำกับดูแล 

 -การที่คณะกรรมการฝากญาติพ่ีน้องหรือคนที่คุ้นเคยเข้าทำงานในรัฐวิสาหกิจที่ตนกำกับดูแลอยู่  
ประโยชน์อันคำนวณเป็นเงินได้ 

 -การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า 

 -การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 

 -การเข้าค้าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 -การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 

 -การขาย การให้เช่าชื้อทรัพย์สิน เกินมูลค่าท่ีเป็นจริงตามที่ปรากฏเห็นในท้องตลาด 
 -การใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืน
โดยปกติทางการค้า 
-การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าใช้บริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืน โดยปกติทาง
การค้า 

 -การให้ส่วนลดในสินค้า หรือทรัพย์สินที่จำหน่าย โดยการให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้กับบุคคลอ่ืนโดยปกติ
ทางการค้า 
 -การให้เดินทาง หรือขนส่งบุคคล หรือสิ่งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบุคคลอ่ืน
โดยปกติทางการค้า 
 -การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอ่ืน ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิด 
กับบุคคลอ่ืน โดยปกติทางการค้า 

ข้าราชการประจำกับกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง 
- การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
- การทำงานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
- การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ำมันด้วย 
- การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว 
- การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ 
- การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนำยาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 

 - การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
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บทที่ ๒  แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  “ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความว่าบุคคลดำรงตำแหน่งที่
มีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน โดยที่บุตรสาว
ของสมชายเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การดำรงตำแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้นำไปสู่การกระทำความผิดแต่ประการใด เช่น การสอบ
บุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเดขึ้นแล้วแต่นายสมชายสามารถวางตัวเป็นกลางมิได้ช่วยเหลือบุตรสาว
ของตนแต่ประการใด เป็นต้น 

  ถ้าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนในการ
ตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นจากการให้คำปรึกษา และงดออกเสียง(Recusal) เช่น ในกรณีที่สมชาย
เป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้น ซึ่งใน
สถานการณ์เช่นนี้ สมชายจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพ่ือเป็นการถอนตัวออกจากการ
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมื่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง 

มาตรการของรัฐในการป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑. กำหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐ 
๒. การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ 
๓. กำหนดข้อพึงปฏิบัติ(Code of Conduct) 

ตัวอย่างข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ 

  ๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงรับของตอบแทน ที่เป็นเงินและไม่ใช่ตัวเงินที่มีมูลค่าสูงเกินความ
เหมาะสมและได้มาโดยมิชอบ 

  ๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงตัดสินใจในหน้าที่การทำงาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมือง

เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การลงคะแนนเสียงของข้าราชการเพ่ือออกกฎหมายหรือกระทำการอ่ืนใดที่มีผลกระทบ

ต่อส่วนรวม 

  ๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ หลังพ้นตำแหน่งราชการ 

เป็นการป้องกันมิให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางราชการนำข้อมูลลับภายในหน่วยงานราชการที่ทราบไปใช้ประโยชน์

หลังออกจากตำแหน่งแล้วและป้องกันการใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ในฐานะท่ีเคยดำรง

ตำแหน่งสำคัญในหน่วยงานราชการมาแล้ว 
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หลักการ ๔ ประการสำหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 ๑ .  ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การทำเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก 
เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้คำแนะนำภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทำงานในขอบเขตหน้าที่ 
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วน
บุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลำเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง 
เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย  

 ๒ . สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด  : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย 
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิด มี
วิธีการต่าง ๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะทาให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย  

 ๓.  ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร การ
จัดการต้องอาศัยข้อมูลนำเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบาย และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทำได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย  

 ๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ ซึ่ง
ต้องอาศัยวิธีการดงันี้  
 - ให้ข้อแนะนำและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ  
รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการทำงาน  

 - ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สบายใจ  ในการ
เปิดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทำงาน  

 - ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพ่ือมิให้มีผู้นำไปใช้ในทางท่ีผิด  

 - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม  
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๙ 

 

ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้  
 - มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกำหนดทางจริยธรรม  

 - กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

 - กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก  

 - วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเอง ที่จะต้อง           
ทำตามกฎระเบียบและมาตรฐาน  

กรอบการทำงานมี ๖ ขั้นตอน 
กรอบการทำงานนี้เป็นวิธีการกว้าง ๆ ไม่จำกัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถ

นำไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี ๖ ขั้นตอน สาหรับการพัฒนาและ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร  

๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา  

๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้ทั่วถึงในองค์กร 

๔. ดำเนินการเป็นแบบอย่าง  

๕. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่น ในการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

๑๐ 

 

 
 

บทที่ ๓  กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  

มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  หมวด ๙ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

  มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจการดังต่อไปนี้ 

  (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี 

  (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

หรือดำเนินคดี 

  (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ 

หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ

หุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

  (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ

ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น

อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

  เจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  ให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้

ถือว่าการดำเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  มาตรา ๑๐๑ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจาก

การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวน
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๑๑ 

 

หุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 

๑๐๐ (๒) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้นำมาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจำกัดหรือ

บริษัทมหาชนจำกัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้น

หรือเข้าร่วมทุน 

  มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล 

นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และ

จำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจาก

การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

  มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่

หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย

อาญาด้วย 

  บทลงโทษ 

  มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา 

๑๐๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

  กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็น

ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนดำเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 

 ๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

  ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

  "การรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา" หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ

วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

  "ญาติ" หมายความว่า ผู้บุพการีผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดา

เดียวกัน ลุง ปา นา อา คสูมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
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๑๒ 

 

  "ประโยชนอ่ืนใด" หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ

บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

  ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจาหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก

ทรัพย์สินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห

งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามที่กำหนดไวในประกาศนี้ 

  ข้อ ๕ เจาหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาไดดังต่อไปนี้ 

  (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซึ่งให้โดยเสนหาตามจำนวนที่เหมาะสมตาม

ฐานานุรูป 

  (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก

แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไมเกินสามพันบาท 

  (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

  ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิไดระบุให้เป็นของ

ส่วนตัวหรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกวาสามพันบาท ไมว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม แต่มีเหตุผลความจำเป็น

ที่จะต้องรับไวเพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจาหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงาน

รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชนดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หาก

ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไมมีเหตุที่จะอนุญาตให้เจาหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชนดังกล่าวนั้นไวเป็นประ

โยชนสวนบุคคล ให้เจาหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดย

ทันท ี

  ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่า

มากกว่าที่กำหนดไวในข้อ ๕ ซึ่งเจาหน้าที่ของรัฐไดรับมาแล้วโดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องรับไวเพ่ือรักษา

ไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจาหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชนนั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหารสูงสุดของ

รัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่

สามารถกระทำไดเพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้

นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชนนั้นไวเป็นสิทธิของตนหรือไม 

  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กร

ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ นั้นสังกัด มีคำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชนดังกล่าวก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประ
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๑๓ 

 

โยชนนั้นแกผู้ให้โดยทันทีในกรณีที่ไมสามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน

ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

  เมื่อไดดำเนินการตามความในวรรคสองแลว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไมเคยไดรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 

  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ไดรับทรัพย์สินไวตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชา 

ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน

หรือประโยชนนั้นต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กร

อิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงธรรมตำแหน่งที่ไมมีผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจถอดถอนให้แจ้งต่อกรรมการ 

ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

  ในกรณี ที่ เจ้ าหน้าที่ ของรัฐผู้ ได้ รับทรัพย์สินไวตามวรรคหนึ่ ง เป็นผู้ดำรงตำแหน่ ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

การรับทรัพย์สินหรือประโยชนนั้น ตอประธานสภาผู้แทนทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถิ่น

ที่เจาหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิกแล้วแต่กรณีเพ่ือดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

  ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์ สินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหน้าที่ของรัฐตามประกาศ

ฉบับนี้ให้ใช้บังคับแกผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 

 

  ๓. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

  ๓.๑ส่วนคำปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทาง

การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้ 

  (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

  (๒) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

  (๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

  (๔) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 

  (๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

  (๖) การให้ข้อมูลข่าวแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

  (๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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๑๔ 

 

  (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  ๓.๒ หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือ

ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 

  (๑) ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติ พ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือน

ฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคล

นั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง 

  (๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทาง

ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย 

  (๓) ไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความ

เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 

  ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระทำดังกล่าวไว้ก่อน

แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรม

วินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

  (๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือเหน้าที่ อ่ืนในราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

  ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับ

ประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจำเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการและ

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 

  ๓.๒ หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัย

ตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่าง

น้อยต้องวางตน ดังนี้ 

  (๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือ

ญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

  (๒) ไม่ใช้ตำแหน่งหรือการกระทำการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 

  (๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเอง

หรือบุคคลอ่ืน จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
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บทที่ ๔  ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดำเนินการตามนโยบายการให้และรับ 
ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ .ศ. 
๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 
 

 เจตนารมณ์ 
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระทำหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วน
บุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทำให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
และการกระทำหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมทำลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนกระทบต่อ
ความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

 
อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ  (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ

บริการหรืออ่ืนๆที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้
และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 

ของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตี
ราคาได้ 

ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความบันเทิง
การต้อนรับให้ที่พักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรกำนัลบัตร
ลดราคาสินค้าหรือบริการและเงินเป็นต้น 

ของขวัญและประโยชน์ อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้  (Intangible gifts and benefits)
หมายถึงสิ่งใดๆหรือบริการใดๆที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้อาทิเช่นการให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติ
ด้วยความชอบส่วนตนการเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า
คนอ่ืนๆ 
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รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ -รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ 

 

 เราจะจัดการอย่างไร 
 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ คำถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่

รับของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ 
๑) เราควรรับหรือไม่ 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
 

 
๑. เราควรรับหรือไม่ 
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็น

การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน
สังคม อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ 

๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่
สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่าย
การรับสินบน 

1.1 การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนำมาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจคือ 
- ทำไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคำขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติ

ตนหรือไม ่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทำงานใน

อนาคต 
1.2 ถ้าท่านทำงานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็น

พิเศษเช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการ
อนุมัต/ิอนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน 

๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการ 
รับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตน 
ที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ 
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ประพฤติโดยมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิ
ชอบ และการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรกำหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของ
ตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรกำหนดนโยบายด้านนี้อย่าง
เคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทำและการตัดสินใจใดๆจะต้อง
กระทำด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ 
ของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ทำให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 

ประการสำคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระทำและ
แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม 
ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ 

 
 

๒.เราต้องรายงานหรือไม่ 
 การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 

๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับ
ของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กำลังจะมาทำการค้า การสัญญาว่าจะให้ -รับกับ
องค์กรหรือบุคคลที่จะขอทำใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ 

“ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมี
ค่าเพียง 

เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ  เพราะก่อให้เกิด
ความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้  และอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน” 
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หน่วยงานควรกำหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ
ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ทำงานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและ
ต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับ
องค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควร
ให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่า 

หน่วยงานของท่านมิได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ
และมิได้กำหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรดำรงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือ
ปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ 

หลักการ การกำหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้อง
ให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อย
กว่า๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑) 
 แนวพิจารณาในการปฏิบัติ 

ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะพระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อม เป็นทรัพย์สินของ
องค์กรไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด 

ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่
ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 

ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓ ,๐๐๐ บาท ต้อง
รายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 

ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓ ,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และ
เจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐคนนั้นๆรับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะ
ดำรงตำแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพ่ือน
ร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วยฯลฯ 
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ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คน
เดียวกันกลุ่มเดียวกันหรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท 
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 

ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคน
ต่างกลุ่มเพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ
(ประชาชนองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ำเสมอบ่อยครั้งอาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล
บิดเบือนก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้ สึกชอบ
และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ 

เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) 
ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ)  

๓. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 

๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองหากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓ ,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณา
ตัดสินว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 

๓) หากราคามากกว่า ๑๕ ,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการและส่วน
ราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 

 
 
๔. การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 
 การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่า
ฝืน 

นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล 
ทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่ง 
มีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 
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กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่สำคัญ คือ 

 
 
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมี

อคติ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการทำลายเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐและต่อราชการ กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่สำคัญคือ 

๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์  โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์
น้อยกว่าความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ำกว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่ า
ของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆมีค่าต่ำกว่าที่เป็นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทำดังกล่าวนับว่า
เป็นการคดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
  ๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น   การรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ อาจทำให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการทำให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือ
ผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือ
ประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทำให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด 

ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่า
การรับจ้างต่างๆไม่ต้องทำในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็น
วัฒนธรรมการทำงานขององค์กรข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ  “การรับ
รางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็น การรับสินบน 

การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากท่ีเราจะรับของขวัญและผลประโยชน์ 
โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆถือได้ว่าเป็นความผิด แต่ผู้รับ 
มักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้ 
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“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าวแตด่้วย
มารยาทจึงไม่กล้าปฏเิสธน้ำใจหรือหาก
ไม่รับจะเป็นการทำลายสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการ
ทำงาน ดังนั้น  มันเป็นการยตุิธรรมที่เรา
จะได้รางวัลผลประโยชน์พิเศษบ้าง” 

“คนอ่ืนๆก็ทำเช่นน้ี ทำไมฉันจะทำบ้าง
ไม่ได้” 

“ฉันไม่เห็นกฎระเบยีบใดๆเกี่ยวกับ
การให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่า
ฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 

“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆดังนั้น
ผู้บังคับบัญชาจงึชมฉัน และเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรกเสมอที่
ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 

“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันไม่คิดว่า
หน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดน้ี แม้ว่าฉันจะให้
คำแนะนำก็ตาม” 

ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไมส่ามารถปกป้องท่านจาก
การถูกดำเนินการทางวินัย หากการกระทำของท่านเป็นการกระทำที่มิชอบ 
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 ตัวอย่างคิดแบบระบบฐานสิบ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  

ตอน “โครงการลม” 

 นางส้มเกลี้ยง ข้าราชการ ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานีอนามัย ได้รับอุดหนุนเงิน 
งบประมาณเพ่ือให้ดำเนินโครงการและรับผิดชอบโครงการ นางส้มเกลี้ยงได้จัดทำโครงการและจัดทำหลักฐาน
การเบิกจ่ายเงินตามโครงการเป็นเท็จโดยไม่ได้มีการดำเนินโครงการและจ่ายเงินจริง คือ โครงการพัฒนา
ศักยภาพชมรมสร้างสุขภาพตำบล จำนวน ๕๑,๐๐๐ บาท และโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ จำนวน 
๘,๐๐๐ บาท นางส้มเกลี้ยง ได้จัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทั้งโครงการเป็นเท็จ เช่น ค่าจ้างเหมาจัด
ทำอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัดทำแบบบันทึกการออกกำลังกาย ค่าวุฒิบัตร ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และจัด
กิจกรรมการประกวดชมรมสร้างสุขภาพ ค่าล้างรูป ค่ารางวัลในการประกวดชมรมสร้างสุขภาพ และ
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นต้น  

  พฤติกรรมของนางส้มเกลี้ยงดังกล่าว เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา ๘๕(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

 ตอน “อบ..ลม” 

   นายทองดี ข้าราชการ ได้ยืมเงินราชการและลงชื่อในโครงการอบรมโดยเป็นผู้เสนอโครงการ

อบรมทางด้านสุขภาพ รวมจำนวน 2 วัน นายทองดีได้จัดทำเอกสารหลักฐานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตาม

โครงการอบรมส่งให้กับการเงินเพ่ือหักล้างเงินยืมสำหรับเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นจำนวนเงิน 

10,600 บาท โดยลายมือชื่อผู้เข้าอบรมในเอกสารประกอบการหักล้างเงินยืมนั้น มิใช่เป็นลายมือชื่อที่แท้จริง

ของผู้เข้ารับการอบรมแต่เป็นลายมือชื่อปลอม และมิได้มีการจัดอบรมตามโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด  

   พฤติการณ์ของนายทองดีดังกล่าว เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.

2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
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ตอน “ยักยอกยา” 

   นายยา ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ได้ยักยอกยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีฟรีดรีน ที่ตน

ดำเนินการสั่งซื้อจากบริษัทยาของเอกชน รวมจำนวน 200 ,000 เม็ด โดยยาดังกล่าวจำนวน 50,000เม็ด ได้มี

การสั่งซื้อในนามของโรงพยาบาลและนำเข้าคลังยาของโรงพยาบาลตามระบบ ส่วนอีกจำนวน 150 ,000 เม็ด

นั้น ได้สั่งซื้อในนามของโรงพยาบาลแต่นำยาเข้าร้าน และจ่ายเงินเอง โดยการสั่งซื้อยาได้ทำการปลอมลายมือ

ชื่อของผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการสั่งซื้อยาและได้นำยาดังกล่าวไปขายให้แก่

บุคคลภายนอก 

   พฤติการณ์ของนายยาดังกล่าว เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงปฏิบัติหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ปฏิบัติหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

ตอน “คนหลวงใช้เงินหลวง” 

   นางวันดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเก็บรักษา

เงิน และเป็นเจ้าหน้าที่การเงินรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี และมีอำนาจลงนามในใบถอนเงินร่วมกับ

เจ้าหน้าที่รายอ่ืน นางวันดีได้ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของสถานีอนามัย นำไปใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัว 

จำนวน 300,000 บาท ต่อมาได้นำเงินดังกล่าวมาคืนให้กับทางราชการแล้ว และพบว่ามีการเบิกจ่ายเงินโดยไม่

มีเอกสาร หลักฐานประกอบการจ่ายเงินจำนวน 200 ,000 บาท นางวันดีให้การรับสารภาพว่าตนได้จัดทำ

เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเท็จขึ้นมาใหม่เพ่ือให้มีจำนวนเงินคงเหลืออยู่จริงตามรายงานงบเดือนส่ง

ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ่ือประกอบการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง 

    พฤติการณ์ของนางวันดี ดังกล่าว เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.

2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

ตอน “คนหลวง กับรถยนต์หลวง” 

   นายสรรชัย ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการนำไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว โดยนำบิลน้ำมันของโรงพยาบาล ไปเขียนเติมน้ำมันใส่รถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อวอลโว่ และรถจิ๊ป
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แกรนด์เชอโรกี แล้วเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันจากเงินบำรุงของโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 3 ปี รวมจำนวน 232 

ครั้ง เป็นเงินรวม 290,000 บาท ทั้งที่นายสรรชัยก็นำรถยนต์ราชการไปใช้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลา

ราชการอีกด้วย 

   พฤติกรรมของนายสรรชัยดังกล่าวเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.

2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสรุป 
  ความเชื่อถือไว้วางใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็น
ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจ
โดยปราศจากอคติท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือน
และผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็น
ของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม จะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และทำลายชื่อเสียงของท่านรวมทั้ง 
องค์กรของท่านเอง 
 

สถานการณ์ตัวอย่าง 
หน่วยงานภาครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง (HR 

procurement) ให้เข้าร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า 
๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีบุคลิกเป็น personnel planner  ซึ่งบริจาค
โดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้
รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา 

ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่า
จะต้องมีการรายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการ
ปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้น
เป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินใจว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้ 

เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ใน
ที่สุดเจ้าหน้าที่จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อประโยชน์ตามความเหมาะสม 
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บทที่ ๕ แนวปฏิบัติ ๑๐ ข้อ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดแนวทางให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติ รวม 10 ประการ 

สรุปได้ดังนี้ 

๑. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม  

๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทำการหลีกเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี ้

๒) เมื่อรู้หรือพบการฝ่าฝืน ต้องรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมโดยพลัน 

๓) ต้องรายงานการดำรงตำแหน่งในนิติบุคคล ซึ่งมิใช่ส่วนราชการฯ ในกรณีที่อาจขัดแย้ง               
กับการปฏิบัติหน้าที่ หรืออาจทำให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย 

๔) ร่วมประชุมแล้วพบว่า มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม หรือมีการเสนอเรื่องผ่านตน              
ต้องคัดค้านการกระทำดังกล่าว และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

๒. ข้าราชการต้องมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย  ความรวดเร็ว 

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

๑) อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เต็มกำลัง
ความสามารถ 

๒) ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน หรือข้าราชการอ่ืน ไม่ก้าวก่าย           
หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอ่ืนโดยมิชอบ 

๓) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจ ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไป                
ตรงมา ปราศจากอคติ ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม 

๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ            
ทราบโดยพลัน 

๕) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย หรือ
ประชาชนให้ความร่วมมือ 

๖) ไม่สั่งการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
ในกรณีสั่งการด้วยวาจาดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์             

ตามคำสั่ง เพ่ือให้ผู้สั่งพิจาราณาการต่อไป 
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๓. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ของประเทศชาติ

เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

๑) ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณ     
   หรือโทษต่อบุคคลอื่น 

๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของ                        

ทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวของตนหรือผู้อื่น 

๓) ไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ก่อให้เกิด  

ความเคลือบแคลง หรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ ส่วนรวมที่อยู่ ในความ

รับผิดชอบของหน้าที่ 

๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรง หรือหน้าที่อ่ืน ต้องยึดหลัก

ถือประโยชน์ของทางราชการ 

๔. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ และไม่กระทำการ

อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 

๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้บุคคลอ่ืนเรียกรับ หรือยอมรับ ซึ่งของขวัญ
แทนตน หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อน หรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่า
จะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

๒) ไม่ใช้ตำแหน่ง หรือกระทำการท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการกระทำนิติกรรมหรือสัญญา           

ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย                    
หรือประมวลจริยธรรมนี้ 

๕. ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 

๑) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบั งคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ ชอบ                      
ด้วยกฎหมาย 

๒) ในกรณีที่ เห็นว่าคำสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการดำเนินการใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง                 
ไม่ชอบ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 

๓) ถ้าเห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องทำเรื่องเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณา และส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการให้ได้ข้อยุติ                 
ตามกฎหมาย 
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๔) ไม่หลีกเลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนำให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตน เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน และต้องเร่งแก้ไขช่องว่าง
ดังกล่าวโดยเร็ว 

๕) ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเอง หรือครอบครอง ทรัพย์สิน สิทธิหรือประโยชน์อ่ืน
ใดแทนบุคคลอ่ืน อันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืนถือครองสิ่งดังกล่าว
แทนตน หรือปกปิดทรัพย์สินของตน  

๖) เมื่อทราบว่ามีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการของตน หัวหน้า
ส่วนราชการต้องดำเนินการที่จำเป็น เพ่ือให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 

๗) เมื่อได้รับคำร้อง หรือคำแนะนำจากผู้ตรวจการแผ่นดินหรือหน่วยงานอ่ืนว่ากฎหมาย            
กฎ หรือข้อบังคับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการของตน สร้างภาระเกิน
สมควรแก่ประชาชน หรือสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น ต้องดำเนินการทบทวน
กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว 
 

๖. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน โดยมี

อัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อำนาจเกินกว่าที่มีอยู่   
ตามกฎหมาย 

๒) ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอ่ืน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ
เสรีภาพ ของบุคคล ไม่กระทำการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล หรือก่อภาระ
หรือหน้าที่ให้บุคคล โดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย 

๓) ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ             
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรม 

๔) ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย                              
หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการ
แสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 

๕) ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษแก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีพระคุณ                      
และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

๖) ไม่ลอก หรือนำผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเอง โดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
๗. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครั และรวดเร็วไม่

ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดำเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูล

ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

๒๘ 

 

๑) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดำเนินงานไปเพ่ือการอ่ืนอันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่            
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 

๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีท่ีกระทำการอันกระทบต่อสิทธิ           
และเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาต หรือไม่อนุมัติตามคำขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคล
ร้องขอตามกฎหมาย เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้
กำหนดยกเว้นไว้ 

๘. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

๑) ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกำลัง
ความสามารถ 

๒) ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด 
คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 

๓) ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

๙. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑) ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือสนันสนุนให้นำการปกครองในระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข           มาใช้ในประเทศไทย 

๒) จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี                        
และพระรัชทายาท ไม่ว่าทางการหรือวาจา 

๑๐. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม 

๑) ไม่ละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี 
๒) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา         

ด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัวและควบคุมให้ผู้
อยู่           ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 

๓) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องสนับสนุน ส่งเสริมและยกย่อง                 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถและขยัน
ขันแข็ง ไม่เลือกท่ีรักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

๔) ไม่กระทำการใดอันอาจนำความเสื่อมเสีย และไม่วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ                   
หรือราชการโดยรวม 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

๒๙ 

 

บทที่ ๖  ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

๓๐ 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

๓๑ 

 

 

 
 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

๓๒ 

 

 
 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

๓๓ 

 

บทที่ ๗  แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

(MOPH code of Conduct) 

 
 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

๓๔ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

๓๕ 

 

 
 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

๓๖ 

 

 
 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

๓๗ 

 

 
 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

๓๘ 

 

 

 
 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

๓๙ 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

๔๐ 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

๔๑ 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

๔๒ 

 

 

 
 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

๔๓ 

 

 
 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

๔๔ 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

๔๕ 

 

 



                                              บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/53       วันที ่    1  มีนาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง   ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย บน website 
ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ    
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 กำหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องมีการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based  
Integrity and Transparency Assessment) EB 20 นั้น 

                     ในการนี้ ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
บน website ของหน่วยงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
  
                                            
 
                                            (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
                                              อนุญาต 
 
 
 
                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
ชื่อหน่วยงาน  : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ปี  :     1  มีนาคม  2564 
หัวข้อ  :  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                    
Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                       (นายอวบ  มีแดนไผ่)                                (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ์) 
                 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ            ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
            วันที่  1  เดือน  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖4                วันที่  1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4                     
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค์  แจ้งธีรศิลป์) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                            วันที่ 1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
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