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โรงพยาบาลคีรีมาศ ในฐานะสวนราชการท่ีมีหนาท่ีหลักในการใหบริการดานการแพทยและ

สาธารณสุข แกประชาชน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี และสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขทุกดาน สอดคลองกับ

สภาพปญหาของแตละพ้ืนท่ี โดยใหบริการประชาชนอยางเปนธรรม ครอบคลุมและมีมาตรฐาน ดังนั้น การท่ีจะปฏิบัติ

หนาท่ีใหแกประชาชนอยางมีคุณภาพ จึงข้ึนอยูกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีซ่ึงตองมีจิตสํานึกในหนาท่ี กระทําใน

สิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม เสียสละ และมุงประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง 

คูมือผลประโยชนทับซอน( Conflict of Interests) ไดรวบรวมหลักการและแนวคิดพรอมตัวอยาง

เพ่ือการบริหารจัดการระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี

ภาครัฐซ่ึงเปนสถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความ

รับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัวโดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวมในหลายรูปแบบไมเฉพาะในรูป

ของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินดวย 

โรงพยาบาลคีรีมาศ หวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนเลมนี้ จะเปน

ประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ ใหเกิดความตระหนักถึงปญหาใน

เรื่องดังกลาว เพ่ือเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีสุจริต โปรงใส ทุกคน

สามารถมีสวนรวมในการพัฒนาสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาดตอไป 
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1. ความหมายผลประโยชนทับซอน0

1 

สํานักงาน ก.พ. ไดนิยามความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมหรือ

ผลประโยชนทับซอน วาหมายถึงสถานการณ หรือการกระทําท่ีบุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงาน 

บริษัท หรือผูบริหารมีประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ีท่ีบุคคลนั้น

รับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม กลาวคือ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาท่ี

ในตําแหนงของตนอันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพองมากกวาประโยชนสวนรวม ซ่ึงการกระทําดังกลาว

อาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาและไมเจตนา ในรูปแบบท่ีหลากหลาย จนกระท่ังกลายเปนธรรมเนียม

ปฏิบัติท่ีไมเห็นวาเปนความผิด ตัวอยางการกระทําดังกลาว มีใหพบเห็นไดมากในสังคม สงผลใหบุคคลนั้นขาดการ

ตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักไดสงผลเสียหายใหเกิดข้ึนกับประเทศชาติ 

กอใหเกิดการกระทําท่ีผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ แต

เจาหนาท่ีกลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาท่ี โดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปนหลัก 

 

๒. การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

2.1 ผลประโยชนสวนตน  (Private Interests) เปนผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรับ โดยเห็นวามีคุณคาท่ี

จะสนองตอบความตองการของตนเองหรือของกลุมท่ีตนเองเก่ียวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามีพฤติกรรม

ตางๆ เพ่ือสนองความตองการท้ังหลาย 

2.2 ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests)หมายถึง สิ่งใดก็ตามท่ีให

ประโยชนสุขแกบุคคลท้ังหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคม 

2.3 ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  

เปนสถานการณท่ีบุคคลในฐานะพนักงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐใชตําแหนงหรืออํานาจหนาท่ีใน

การแสวงประโยชนแกตนเองกลุมหรือพวกพองซ่ึงเปนการละเมิดทางจริยธรรมและสงผลกระทบหรือความเสียหายตอ

ประโยชนสาธารณะคําอ่ืนท่ีมีความหมายถึงความขัดแยงกันแหงผลประโยชนสวนตนและสวนรวมไดแกการมี

ผลประโยชนทับซอนความขัดกันระหวางผลประโยชนของผูดํารงตําแหนงสาธารณะและรวมถึงคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย

คอรรัปชั่นสีเทา 

1สํานักงาน ก.พ. (2552). ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

(Conflict of Interest). กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน. 
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2.4 ปจจัยที่ทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน1

2 

ผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวมเปนผล

มาจากการไมสามารถแยกแยะระหวางบทบาทหนาท่ีในเรื่องสวนตัวและเรื่องสวนรวมออกจากกันไดชัดเจนและมี

สาเหตุมาจากพ้ืนฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและมีปจจัยท่ีเอ้ือใหเกิดพฤติกรรมทุจริตดังนี้ 

(1) มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการคือคนไทยไมสามารถแยกแยะระหวางเรื่องสวนตัวกับเรื่อง

สวนรวมออกจากกันไดอยางสิ้นเชิงดังนี้ 

1) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตท่ีเห็นวาขุนนางคาขายไดโดยไมเปนสิ่งท่ีนารังเกียจ 

2) ตําแหนงหนาท่ีราชการสามารถนํามาซ่ึงผลประโยชนสวนตัวจึงไมมีการแยกแยะระหวาง

ประโยชนสวนตวัออกจากประโยชนสวนรวม 

3) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเปนระบบคิดแบบฐานสิบ  (คือไมแยกแยะ

ระหวางผลประโยชนสวนตัวของผูมีอํานาจกับผลประโยชนสวนรวม) จึงพัฒนาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนไม

ทันกับพ้ืนฐานแนวคิดของระบบกฎหมายสากลท่ีเปนระบบคิดแบบฐานสอง  (คือแยกแยะผลประโยชนสวนตัวออกจาก

ผลประโยชนสวนรวมอยางชดัเจน)  

(2) มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณโดยเฉพาะบุญคุณทางการเมืองเชนการเอ้ือประโยชน

ใหผูเคยสนับสนุนคะแนนเสียงหรือตอบแทนตําแหนงใหโดยจะไมใชการตอบแทนดวยตัวเงินเปนหลักแตเปนการตอบ

แทนในลักษณะผลประโยชนอยางอ่ืนเชนการใหผลประโยชนหรือตําแหนงทางการเมืองเปนตน 

(3) มีพฤติกรรมการใชจายเงินท่ีสุรุยสุรายทําใหรายรับไมสมดุลกับรายจายเชนมีภาระการใชจาย

ในการรักษาพยาบาลหรือเลี้ยงดูครอบครัวฯลฯทําใหมีพฤติกรรมท่ีตองเขาไปเก่ียวของกับการกระทําผิดโดยสมัครใจ

หรือมีพฤติกรรมท่ียักยอกประโยชนสวนรวมเขาเปนประโยชนสวนตัวเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนรวมและ

ประโยชนสวนตวั 

(4) มีความจําเปนในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปญหากับคานิยมการมีผลประโยชนทับ

ซอนทําใหตนเองตองเขาไปเก่ียวของกับผลประโยชนทับซอนสาเหตุสวนหนึ่งนั้นคือปจจัยทางสังคมซ่ึงเปนลักษณะ  

2ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แหงชาติ (2559).คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน .กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
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“ตัวกูของกู” อันเปนคานิยมของสังคมท่ีเนนเรื่องวัตถุนิยมการอยากมีอยากไดการรักษาหนาตาและยก ฐานะทางสังคม

ทําใหตองมีการแสวงหาทรัพยสินและอํานาจมากข้ึน 

(5) โครงสรางการบริหารและการมีระบบการตรวจสอบถวงดุลซ่ึงฝายตรวจสอบยังขาดความ

เขาใจและระบบยังไมมีประสิทธิภาพจึงเอ้ือตอการมีพฤติกรรมท่ีเปนไปในลักษณะการมีผลประโยชนทับซอนมากท่ีสุด 

(6) ปญหาการมีผลประโยชนทับซอนเกิดจากปจจัยดานกฎหมายดังจะเห็นไดวาตัวบทกฎหมาย

ยังไมตอบสนองตอสภาพปญหาและทันตอสภาวการณปจจุบันกลาวคือบทลงโทษทางกฎหมายยังไมเพียงพอตอการ  

“ปองกัน” และ “ปองปราม” ผูท่ีจะกระทําหรือคิดท่ีจะกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนเทาท่ีควร 

 

การทุจริตมีหลายระดับในระดับท่ีสูงสุดคือ “คอรรัปชั่น ” (Corruption) สวน “ความขัดแยงกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ”(Conflict Of Interests) ถือวาเปนความผิดระดับตน เม่ือ

พิจารณาใหดีจะเห็นวา การคอรรัปชั่นอาจไมใชความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

แตความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนตนเหตุพ้ืนฐานของการคอรรัปชั่น 

เพราะเม่ือมีพฤติกรรมของความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเกิดข้ึน ก็จะนําไปสู

การคอรรัปชั่นได 

ความสัมพันธระหวาง Conflict Of Interests กับ Corruption 

1. Conflict of Interests เปนรูปแบบหนึ่งของ  Corruption แตระดับหรือขนาดและขอบเขต

ตางกัน 

2. Conflict of Interests นําไปสู Corruption ท่ีรุนแรงข้ึน 

3. Conflict of Interests เก่ียวกับการใชอํานาจท่ีเปนทางการเชื่อมโยงกับกฎหมายระเบียบการ

ปฏิบัติและสวนท่ีไมเปนทางการเปนความสัมพันธระหวางบุคคลขยายไปถึงเรื่องครอบครัวตองพิจารณาความสัมพันธ

เชนคูสมรสและคนในเครือญาติ 

3. ประเภทของผลประโยชนทับซอน2

3 

3.1 ประเภทของผลประโยชนทับซอน 

(1) การใชตําแหนงไปดําเนินการเพ่ือประโยชนทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 

(2) ใชตําแหนงไปชวยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 

(3) การรับผลประโยชนโดยตรง 

(4) การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตําแหนงหนาท่ีการงาน 

3ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตแหงชาติ(2559).คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน .กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
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(5) การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว 

(6) การนําขอมูลอันเปนความลับของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว 

(7) การทํางานอีกแหงหนึ่งท่ีขัดแยงกับแหงเดิม 

(8) ผลประโยชนทับซอนจากการเปลี่ยนสถานท่ีทํางาน 

(9) การปดบังความผิด 

3.2 รูปแบบพฤติกรรมและการกระทําท่ีกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

(1) การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบายท่ีเกินความ

เหมาะสม ซ่ึงอาจสงผลตอบุคคลในการปฏิบัติงานในหนาท่ี การรับของขวัญมีไดในหลายรูปแบบ เชน การลดราคาของ

ท่ีซ้ือให การเลี้ยงอาหารอยางฟุมเฟอย ตลอดจนการใหความบันเทิงในรูปแบบตางๆ ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจของ

เจาหนาท่ีใหเอนเอียงหรือเปนไปในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชนตอผูใหของขวัญนั้น 

(2) การหาประโยชนใหตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชนใหกับตนเองครอบครัวหรือ

พวกพองจากตําแหนงหนาท่ี เปนการใชตําแหนงหนาท่ีเพ่ือตนเอง 

(3) การทํางานหลังเกษียณ ( Post-Employment) คือ การไปทํางานหลังออกจากงานเดิม โดย

ใชความรู ประสบการณ หรืออิทธิพลจากท่ีเคยดํารงตําแหนงมารับงานหรือเอาประโยชนใหกับตนเองและพวกพอง 

(4) การทํางานพิเศษ ( Outside Employment or Moonlighting) คือ การเปนท่ีปรึกษาและ

การจางงานใหแกตนเอง รวมถึงการใชตําแหนงสถานภาพการทํางานสาธารณะในการเขาไปเปนนายจางของ

ภาคเอกชนหรือเปนเจาของเอง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการใชเวลาและเครื่องมือของรัฐในการทํางานพิเศษภายนอกท่ี

ไมใชอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานดวย 

(5) การรับรูขอมูลภายใน ( Inside Information) คือ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐรูเห็นในขอมูลลับ

ของทางราชการ หรือนําขอมูลไปเปดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนท่ีเปนประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอ่ืนๆ หรือนํา

ขอมูลไปเปดเผยใหแกญาติหรือพวกพองในการแสวงหาผลประโยชนจากขอมูลเหลานั้น 

(6) การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชชั่วคราวในกิจการท่ีเปนของสวนตนเพ่ือประโยชน

สวนตัวของเจาหนาท่ีของรัฐและทําใหหนวยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน 

(7) การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนทางการเมือง( Pork Barreling) คือ 

การใชอิทธิพลทางการเมืองเพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชนตอพ้ืนท่ีท่ีตนรับผิดชอบ 

3.3การรับประโยชนตางๆ 

(1) การรับของขวัญจากบริษัทตางๆ 

(2) บริษัทสนับสนุนคาเดินทางไปดูงานตางประเทศ 

(3) หนวยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจท่ีเปนลูกคาของหนวยงาน 

(4) ไดรับของแถมหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากการจัดชื้อจัดจาง 
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(5) การท่ีคณะกรรมการกูเงินจากสถาบันการเงินในการกํากับดูแล 

(6) การท่ีคณะกรรมการฝากญาติพ่ีนองหรือคนท่ีคุนเคยเขาทํางานในรัฐวิสาหกิจท่ีตนกํากับดูแล

อยู 

3.4ประโยชนอันคํานวณเปนเงินได 

(1) การปลดหนี้หรือการลดหนี้ใหเปลา 

(2) การใหยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย 

(3) การเขาคาประกันโดยไมคิดคาธรรมเนียม 

(4) การใหคานายหนาหรือคาธรรมเนียมการเปนตัวแทน 

(5) การขาย การใหเชาชื้อทรัพยสิน เกินมูลคาท่ีเปนจริงตามท่ีปรากฏเห็นในทองตลาด 

(6) การใชสถานท่ี ยานพาหนะ หรือทรัพยสิน โดยไมคิดคาเชาหรือคาบริการนอยกวาท่ีคิดกับ

บุคคลอ่ืนโดยปกติทางการคา 

(7) การใหใชบริการโดยไมคิดคาบริการ หรือคิดคาใชบริการนอยกวาท่ีคิดกับบุคคลอ่ืน โดยปกติ

ทางการคา 

(8) การใหสวนลดในสินคา หรือทรัพยสินท่ีจําหนาย โดยการใหสวนลดมากกวาท่ีใหกับ     

บุคคลอ่ืนโดยปกติทางการคา 

(9) การใหเดินทาง หรือขนสงบุคคล หรือสิ่งของโดยไมคิดคาใชจาย หรือคิดคาใชจายนอยกวา

บุคคลอ่ืนโดยปกติทางการคา 

(10) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอ่ืน ใหโดยไมคิดคาใชจาย หรือคิดคาใชจาย

นอยกวาท่ีคิดกับบุคคลอ่ืนโดยปกติทางการคา 

ตัวอยาง 

(1) นายหลักสูตร ขาราชการ ตําแหนงนักวิชาการแพทยแผนไทย ทํางานอยูท่ีสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด ไดสั่งซ้ือสมุนไพรจากนายตํารับ ซ่ึงเปนพอของตน ใหนํามาสงใหท่ีทํางานท่ีตนเองทํางานอยูแลวนํามาใชใหกับ

ผูรับบริการนวดแผนไทย 

พฤติการณของนา ยหลักสูตรท่ีไดสั่งซ้ือสมุนไพรจากพอของตนเอง ใหนํามาสงใหท่ีทํางานท่ีตนเอง

ทํางานอยูแลวนํามาใชใหกับผูรับบริการนวดแผนไทยนั้น เปนการกระทําท่ีมีผลประโยชนทับซอน เพราะผลประโยชน

จากการสั่งซ้ือดังกลาวเปนของนายหลักสูตรเพียงฝายเดียว ซ่ึงเปนผลประโยชนตอสวนตัวมากกวาผลประโยชนตอ

สวนรวมและเปนการกระทํา ผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานอาศัยตําแหนงหนาท่ีราชการของตนหาผลประโยชนใหแก

ตนเอง ตามมาตรา 83(3) ประกอบมาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สมควร

ลงโทษภาคทัณฑ แตเนื่องจากนาย หลักสูตร ไมเคยกระทําผิดวินัยมากอนและปฏิบัติหนาท่ีมาดวยดีโดยตลอด จึงงด

โทษและใหวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
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  (2) นายซอฟตแวร  ขาราชการ ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ไดนําวัสดุคอมพิวเตอรท่ีเปนของ

ตนเอง เขามาจําหนายใหกับหนวยงานของตนเอง 

พฤติการณของนายซอฟตแวรท่ีมีการนําวัสดุคอมพิวเตอรท่ีเปนของตนเอง เขามาจําหนายใหกับ

หนวยงานของตนเองนั้น เปนการกระทําท่ีมีผลประโยชนทับซอน เพราะผลประโยชนจากการขายดังกลาวเปนของนาย

ซอฟตแวรเพียงคนเดียว ซ่ึงเปนผลประโยชนตอสวนตัวมากกวาผลประโยชนตอสวนรวม และ เปนการกระทําผิดวินัย

อยางไมรายแรง ฐานอาศัยตําแหนงหนาท่ีราชการของตนหาผลประโยชนใหแกตนเอง ตามมาตรา 83(3) ประกอบ

มาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภาคทัณฑ แตเนื่องจากนาย

ซอฟตแวรไมเคยกระทําผิดวินัยมากอนและปฏิบัติหนาท่ีมาดวยดีโดยตลอด จึงงดโทษและใหวากลาวตักเตือนเปนลาย

ลักษณอักษร 

 

 

 

 

 

 

 

4.หลักการจัดการผลประโยชนทับซอน 3

4 

4.1 หลักการจัดการผลประโยชนทับซอน 

(1) ปกปองประโยชนสาธารณะ  

 การปฏิบัติหนาท่ีไมใหผลประโยชนสวนตัวมาแทรกซอน รวมถึงความเห็นและทัศนคติสวน

บุคคล มีความเปนกลาง ไมมีอคติ ลําเอียง 

(2) สนับสนนุความโปรงใสและความพรอมรับผิด 

 เปดโอกาสใหตรวจสอบหรือการเปดเผยผลประโยชนสวนตัวหรือความสัมพันธท่ีอาจมีผลตอ

การปฏิบัติหนาท่ี 

(3) สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

 การปฏิบัติตนท่ียึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาท่ีในการหลีกเลี่ยง

ผลประโยชนทับซอนโดยเฉพาะผูบริหารตองเปนแบบอยาง 

4สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(2559). คูมือผลประโยชนทับซอน. กรุงเทพฯ : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง

สาธารณสุข(ศปท.) 
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(4) สรางวัฒนธรรมองคกร 

 สรางสภาพแวดลอมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชนทับซอน และสรางวัฒนธรรมแหง

ความซ่ือสัตย 

  4.2 จุดเส่ียงของผลประโยชนทับซอน  

(1) การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชน 

(2) การทําสัญญาจัดซ้ือจัดจาง 

(3) การตรวจตราเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณ  

(4) การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 

(5) การกระจายงบประมาณ 

(6) การปรับการลงโทษ 

(7) การใหเงินหรือสิ่งของชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท 

(8) การรับของขวัญ ของกํานัลจากผูท่ีมาติดตออันเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

5. การใหและการรับของขวัญและผลประโยชน 4 5 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับ

ของขวัญและผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาท่ีภาครัฐในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน

ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ .ศ. 2551และ

ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด

โดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐพ.ศ. 2543 

5.1 เจตนารมณ 

5สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2559). คูมือผลประโยชนทับซอน. กรุงเทพฯ : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง

สาธารณสุข(ศปท.) 
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เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาท่ี

ภาครัฐวาจะตองตัดสินใจและกระทําหนาท่ีโดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลักปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล

หากขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนท่ีทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการ

กระทําหนาท่ีถือวาเปนการประพฤติมิชอบยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชนกระทบตอความถูกตองชอบ

ธรรมท่ีองคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมท้ังกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

5.2 อะไรคือของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีใชในความหมายนี้ 

(1) ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดหมายถึงสิ่งใดๆหรือบริการใดๆ  (เงินทรัพยสินสิ่งของบริการ

หรืออ่ืนๆท่ีมีมูลคา) ท่ีขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐใหและหรือไดรับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือนรายไดและ 

(2) ของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใดสามารถตีคาตีราคาเปนเงินหรืออาจไมสามารถตีคาตีราคา

ได 

(3) ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได  (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความบันเทิงการ

ตอนรับใหท่ีพักการเดินทางอุปกรณเครื่องใชเชนตัวอยางสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชสวนตัวบัตรกํานัลบัตรลดราคา

สินคาหรือบริการและเงินเปนตน 

(4) ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีคิดเปนราคาไมได(Intangiblegiftsandbenefits) หมายถึงสิ่ง

ใดๆหรือบริการใดๆท่ีไมสามารถคิดเปนราคาท่ีจะซ้ือขายไดอาทิเชนการใหบริการสวนตัวการปฏิบัติดวยความชอบสวน

ตนการเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 เราจะจัดการอยางไร 

การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆมี 3คําถามท่ีใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับ

ของขวัญและหรือผลประโยชนคือ 

 (1)เราควรรับหรือไม 

ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับแตมีหลายโอกาสท่ีเราไมสามารถปฏิเสธไดหรือ

เปนการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม

อยางไรก็ตามมีหลายโอกาสท่ีไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะรับ 
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1) ถาเปนการใหเงินทานจะตองปฏิเสธไมวาจะเปนโอกาสใดๆการรับเงินสดหรือสิ่งใดๆท่ี

สามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงินเชนล็อตเตอรี่หุนพันธบัตรเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการรับ

สินบนการถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งท่ีควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจคือ 

-ทําไมเขาจึงเสนอใหเชนใหแทนคําขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติ

ตนหรือไม 

-ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีจะสงผลตอการทํางานใน

อนาคต 

ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยงออนไหวหรืออยูในขายท่ีตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษ

เชนงานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพตางๆการจัดซ้ือจัดจางการออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ /อนุญาต

ตางๆฯลฯทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกวาบุคคลกลุมอ่ืน 

2) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม

หรือไมหากการรับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมแลวผลประโยชนสวน

ตนท่ีไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติ

โดยมิชอบการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมเปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ

และการทุจริตคอรรัปชั่นในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเองโดย

สวนราชการท่ีอยูในกลุมปฏิบัติหนาท่ีท่ีเสี่ยงตอการประพฤติมิชอบควรกําหนดนโยบายดานนี้อยางเครงครัดมากกวา

หนวยงานอ่ืนๆหลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพ้ืนฐานท่ีวา  “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะตองกระทํา

ดวยความเปนกลางปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการและปกปองผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม ” 

ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมีคาเพียงเล็กนอยก็ไมควรรับเพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับ

ผูใหและอาจกอใหเกิดความเสื่อมศรัทธาตอประชาชน 

ดังนั้นองคกรหรือบุคคลใดๆไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบ

ผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเองเหนือองคกรหรือบุคคลอ่ืนทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจท่ี

ประชาสังคมมีตอภาครัฐและทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคมประการสําคัญสมาชิกท้ังหมดในสังคมตองไดรับการ

ปฏิบัติอยางเปนธรรมภายใตระบอบประชาธิปไตยขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติงาน

อยางเปนธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใสความพรอมรับผิดชอบและแสดงพฤติกรรมท่ี

ถูกตองเท่ียงธรรมตลอดเวลาท่ีมีอาชีพขาราชการ 

 

 

(2)เราตองรายงานหรือไม 

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้ 
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1) ธรรมชาติของผูให :พิจารณาตามกฎหมายกฎระเบียบท่ีเก่ียวของเชนประกาศคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรวมท้ังนโยบายของหนวยงานเชนการหามรับของขวัญหรือประโยชนจาก

คูสัญญา/องคกรหรือบุคคลท่ีกําลังจะมาทําการคาการสัญญาวาจะให -รับกับองคกรหรือบุคคลท่ีจะขอทําใบอนุญาต

หรือรับการตรวจสอบดานตางๆฯลฯหนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการท่ีชวยให

ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสมการรายงานการรับของขวัญและหรือ

ผลประโยชนใดๆตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ 

2) บทบาทหนาท่ีของทานในองคกร  : ถาขาราชการนั้นๆทํางานในขอบขายท่ีออนไหวและ

ตองการความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษและหรือกลุมท่ีเก่ียวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนท้ังจากระดับองคกร

และระดับบุคคลอาทิเชนงานตรวจสอบงานจัดซ้ือจัดจางการใหใบอนุญาต /ยึดใบอนุญาตฯลฯควรใหแนใจท่ีสุดวาตัว

ทานและองคกรมีความเท่ียงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัยแมวาหนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการ

หามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆและมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชนทานควรดํารงความ

ถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ 

หลักการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใดควรตองรายงานหรือไมควรจะตองให

องคกรเก็บรักษาไวหรือไมหรือควรตกเปนของขาราชการใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา๓ ,๐๐๐

บาทท้ังนี้ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐพ.ศ. 2543 

(3)เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม 

ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน 3,000บาทถาเกินกวานี้สวนราชการตอง

พิจารณาตัดสินวาขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไมหรือเปนทรัพยสินของสวนราชการและ

สวนราชการพิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร 

5.4การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร 

การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นเปนการฝาฝนการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือนตัดเงินเดือนจนกระท่ังถึงไลออกข้ึนกับความรายแรงของการฝาฝน

นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆเขาขายการรับสินบนฉอฉลทุจริตและสามารถพิสูจนไดวา

ขาราชการและหรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซ่ึงมีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิด

ผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบหากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเก่ียวของทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญา

ดวย 
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5.5 กุญแจแหงความเส่ียง 2 ประการท่ีสําคัญ 

(1)ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวา

ความเปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอ่ืนใหคิดวาของขวัญและหรือ

ผลประโยชนนั้นๆมีคาต่ํากวาท่ีเปนจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกลาวนับวาเปนการคดโกงและ

หลอกลวงซ่ึงเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม 

(2)การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลท่ีเกิดข้ึน 

-การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและ

กอใหเกิดความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการทําใหเกิด

ความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน -รับจาง -รับเหมาฯลฯ ท่ีเปนผูใหของขวัญและหรือ

ผลประโยชนโดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนท่ีไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานท่ี

กําหนด 

ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซ้ืออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวา

การรับจางตางๆไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ 

นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรขาราชการและหรือ

เจาหนาท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล”จากการปฏิบัติหนาท่ีและละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยความ

รับผิดชอบซ่ึงจัดไดวาเปนการรับสินบน 

-การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโนมท่ีเปนไปไดมากท่ีเราจะรับของขวัญ

และผลประโยชนโดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ถือไดวาเปน

ความผิดแตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้ 

“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไมรับ

จะเปนการทําลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืนๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได” 

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมท่ีเราจะไดรางวัล

ผลประโยชนพิเศษบาง” 

“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาท่ีฉัน

มักเปนคนแรกเสมอท่ีไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา” 

“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิด

นี้แมวาฉันจะใหคําแนะนําก็ตาม” 
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“ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เก่ียวกับการใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑ

ใดๆ” 

ทานตองระลึกอยูเสมอวาเหตุผลท่ีทานใชกลาวอางเชนนี้ไมสามารถปกปองทานจากการ

ถูกดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของทานเปนการกระทําท่ีมิชอบ 

 

6. แนวพิจารณาในทางปฏิบัติในการใหและรับของขวัญและผลประโยชน 5 6 

 (1) ของขวัญท้ังหมดท้ังท่ีมีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชนงานศิลปะ พระพุทธรูป 

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอยของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกร ไมวา

จะมีคาราคาเทาใด 

 (2) ของขวัญหรือประโยชนท่ีไดรับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา 3,000 บาท ไมตองรายงาน

และอาจเก็บเปนของตนเองได 

 (3) ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ เม่ือเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน 3 ,000 บาท ตองรายงาน

หนวยงานและลงทะเบียนไว 

(4) ถาของขวัญหรือผลประโยชนใดท่ีมีคาทางการตลาดระหวาง 3 ,000-5,000บาท และเจาหนาท่ีมี

ความจําเปนตองรับใหองคกร โดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวาสมควรใหขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐคนนั้นๆ รับ

ทรัพยสินดังกลาวหรือไม 

 (5) ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาดมากกวา 15 ,000บาท ใหสงมอบเปนทรัพยสิน

ขององคกร เพ่ือใชประโยชนสาธารณะ และหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือ

เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญการยายหนวยงานในขณะดํารงตําแหนงเดิม ของขวัญ

ในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชนท่ีเพ่ือนรวมงานใหเม่ือเจ็บปวย ฯลฯ 

 (6) ถาในปงบประมาณใดๆ คุณคารวมของของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากผูใหคนเดียวกัน 

กลุมเดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆ ครั้ง เม่ือรวมกันท้ังปมีคามากกวา3 ,000 บาท ตองรายงานของขวัญ

หรือผลประโยชนแตละอยางท่ีไดรับ 

 (7) ถาในปงบประมาณใดๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคน ตางกลุม 

เพ่ือเปนการขอบคุณในการใหบริการท่ีดี แตเม่ือรวมกันแลวมีคามากกวา 3 ,000 บาท ตองรายงานของขวัญหรือ

ผลประโยชนแตละอยางนั้น 

 (8) ของขวัญและหรือผลประโยชน ท่ีไดรับเพ่ือเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ(ประชาชน องคกร

เอกชน) ท่ีไดอยางสมํ่าเสมอ บอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพล บิดเบือน กอใหเกิดอคติในการ

6สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2559). คูมือผลประโยชนทับซอน. กรุงเทพฯ : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง

สาธารณสุข(ศปท.) 
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ใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบ และคาดหวังวาจะไดรับของขวัญและ

หรือผลประโยชนเม่ือมีผูมารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 

 (9) เงินสดหรือสิ่งใดๆ ท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตอง

ปฏิเสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ 

 

 

 

 

7. แนวทางปองกันและแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน  

7.1 ความขัดแยงระหวางบทบาท  (Conflict of roles)หมายความวาบุคคลดํารงตําแหนงท่ีมี

บทบาทสองบทบาทขัดแยงกันเชนนายสมชายเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางานโดยท่ีบุตรสาวของสมชาย

เปนผูสมัครสอบคนหนึ่งดวยซ่ึงในกรณีนี้ถือวาเกิด  “การดํารงตําแหนงอันหม่ินเหมตอการเกิดปญหาผลประโยชนทับ

ซอน” แตในกรณีนี้ถือวายังมิไดนําไปสูการกระทําความผิดแตประการใด  (เชนการสอบคัดเลือกบุคคลยังมิไดเกิดข้ึน

จริงหรือมีการสอบเกิดข้ึนแลวแตนายสมชายสามารถวางตัวเปนกลางมิไดชวยเหลือบุตรสาวของตนแตประการใดเปน

ตน) กระนั้นก็ตามการดํารงตําแหนงอันหม่ินเหมตอการเกิดปญหาผลประโยชนทับซอนดังกลาวถือเปนสถานการณ

ลอแหลมท่ีอาจจูงใจ/ชักนาใหเกิดการกระทําเกิดผลประโยชนทับซอนจะตองถอนตัวออกอยางสมบูรณจากการเปนผูมี

สวนในการตัดสินใจงดแสดงความคิดเห็นละเวนจากการใหคาปรึกษาและงดออกเสียง (Recusal) เชนในกรณีท่ีสมชาย

เปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเขารวมสอบคัดเลือกดวยนั้นซ่ึงใน

สถานการณเชนนี้สมชายจะตองลาออกจากการเปนกรรมการสอบคัดเลือกเพ่ือเปนการถอนตัวออกจากการเก่ียวของ

กับสถานการณอันหม่ินเหมตอผลประโยชนทับซอนอยางสูง เคลื่อนยายผลประโยชนสวนตัวท่ีทับซอนอยูใหออกไป  

(Removal) เพ่ือใหตนเองสามารถปฏิบัติภารกิจไดโดยปราศจากอคติวิธีการดังกลาวนี้เปนการปดชองทางมิให

เอ้ืออํานวยตอการเกิดปญหาผลประโยชนทับซอนจึงเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับผลประโยชนทับซอนเชน

จากกรณีตัวอยางในขอสองสมชายสามารถแกปญหาผลประโยชนทับซอนไดโดยการขอรองใหบุตรสาวของตนถอนตัว

ออกจากการสอบเพ่ือใหสมชายสามารถปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการสอบคัดเลือก 

7.2 มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามรัฐธรรมนูญ 

(1)มาตรการคัดสรรคนดีเขาสูตําแหนงทางการเมือง 

(2)การกําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตําแหนง 

(3)การเพ่ิมระบบและองคการตรวจสอบการใชอํานาจ 

(4)การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

7.3 การกําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตําแหนง 
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(1)การมีประมวลจรยิธรรมและการหามผลประโยชนทับซอน 

(2)การแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน 

(3)การใชหลักโปรงใสในการใชอํานาจ 

7.4 แนวทางการปฏิบัติตนของเจาหนาท่ีของรัฐ 

(1)หลักนิติธรรมไดแกการตรากฎหมายกฎขอบังคับตางๆใหทันสมัยและเปนธรรมเปนท่ียอมรับ

ของสังคมและสังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายกฎขอบังคับเหลานั้นโดยถือวาเปนการปกครองภายใต

กฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

(2)หลักคุณธรรมไดแกการสงเสริมคนดีคนเกงใหเขามาบริหารกิจการบานเมืองสังคมและ

ประเทศชาติการยึดม่ันในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาท่ีรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนตัวอยาง

แกสังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกันเพ่ือใหคนใจมีความซ่ือสัตยจริงใจขยันอดทนมี

ระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 

 

(3)หลักความโปรงใสไดแกการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไก

การทํางานของทุกองคกรทุกวงการใหมีความโปรงใสมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา

ดวยภาษาท่ีเขาใจงายประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตอง

ชัดเจนได 

(4)หลักการมีสวนรวมไดแกการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการ

ตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศไมวาดวยการแจงความเห็นการไตสวนสาธารณะการประชาพิจารณการแสดง

ประชามติหรืออ่ืนๆ 

(5)หลักความรับผิดชอบไดแกการตระหนักในสิทธิหนาท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม

การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ี

แตกตางและความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

(6)หลักความคุมคาไดแกการบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด

แกสวนรวมโดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคากลาวคือดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงพรอมท้ัง

สรางสรรคสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแขงขันไดดีในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม

ใหสมบูรณ 

หากท้ังภาคราชการประจําการเมืองภาคเอกชนและประชาชนรวมมือรวมใจกันมุงม่ันใหงาน

ราชการดําเนินไปดวยจิตสานึกทัศนคติพฤติกรรมท่ีเต็มเปยมดวยคุณธรรมและจริยธรรมพรอมท้ังใชหลักการโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศไมวาดวยการแจงความเห็นการ

ไตสวนสาธารณะการประชาพิจารณการแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ 
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8.กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

8.1พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตพ .ศ. 2542

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2554 

มาตรา100หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้ 

(1)เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ผู

นั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

(2) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของ

รัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือ

ดําเนินคดี 

(3) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐหนวยราชการหนวยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ินหรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐหนวยราชการหนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการ

สวนทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนท้ังนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือ ผูถือหุนใน

หางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

 

 

(4) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการท่ีปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจางใน

ธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด

อยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือ

แยงตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของ

รัฐผูนั้น 

เจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ี

คณะกรรมการป.ป.ช.กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสอง

โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐตามคูมือการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน 

มาตรา 103หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล

นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมายหรือกฎขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมายเวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนท่ีคณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด 
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บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของผูซ่ึงพน

จากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 

มาตรา103/1บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือ

ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

บทกําหนดโทษ 

มาตรา 122 เจาหนาท่ีของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100มาตรา 101หรือมาตรา 103 ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

กรณีความผิดตามมาตรา 100วรรคสามหากเจาหนาท่ีของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นยินยอม

ดวยในการท่ีคูสมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา100วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด 

8.2ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องกําหนดตําแหนง

เจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา100แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542พ.ศ. 2544 

หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้ 

(1) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น

ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

(2) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ี

เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือ

ดําเนินคดี 

(3) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐหนวยราชการหนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือ

ราชการสวนทองถ่ินหรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐหนวยราชการหนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ินอันมี

ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนท้ังนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือ

บริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

(4) เขาไปมีสวนไดสวนเสียในฐานะเปนกรรมการท่ีปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ

ของเอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือ

ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจเอกชนนั้นอาจะขัดหรือแยงตอ

ประโยชนสวนรวมหรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 

ท้ังใหนําบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐโดยใหถือวาการดําเนิน

กิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ 

และความในมาตรา 101ยังใหนําบทบัญญัติมาตรา 100มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซ่ึง

พนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลมเวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวน
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หุนท้ังหมดท่ีจําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงมิใชบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา 100(2) ท่ี

ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ท้ังนี้เจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการดังกลาวใหเปนไปตามท่ี

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

8.3ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐพ.ศ. 2543 

ขอ3ในประกาศนี้ 

“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา”หมายความวาการรับทรัพยสินหรือประโยชน

อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตางๆโดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือใหกัน

ตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาติ” หมายความวาผูบุพการีผูสืบสันดานพ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน

ลุงปานาอาคูสมรสผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรสบุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวาสิ่งท่ีมีมูลคาไดแกการลดราคาการรับความบันเทิงการรับบริการการ

รับการฝกอบรมหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

ขอ4หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพยสิน

หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมายหรือกฎขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเวนแตการ

รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ 

 

 

 

 

ขอ5เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้ 

(1)รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตาม

ฐานานุรูป 

(2) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจาก

แตละบุคคลแตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 

(3) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป 

ขอ6การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศซ่ึงผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัวหรือมี

หรือมูลคาเกินกวาสามพันบาทไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไมแตมีเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองรับไวเพ่ือรักษา

ไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับ
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การรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุท่ีจะอนุญาตให

เจาหนาท่ีผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคลใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบ

ทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที 

ขอ7การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือมีมูลคามากกวาท่ี

กําหนดไวในขอ 5ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพหรือ

ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือผูบริหารสูงสุดของ

หนวยงานสถาบันหรือองคกรท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันทีท่ีสามารถกระทําไดเพ่ือใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความ

จําเปนความเหมาะสมและสมควรท่ีจะใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม 

ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหนวยงานหรือสถาบันหรือองคกรท่ี

เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดมีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้น

แกผูใหโดยทันทีในกรณีท่ีไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปน

สิทธิของหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว 

เม่ือไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลวใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวเลย 

ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา

ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาหรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือเปน

กรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชน

นั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนสวนผูท่ีดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

หรือผูดํารงตําแหนงท่ีไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจถอดถอนใหแจงตอคณะกรรมการป .ป.ช. ท้ังนี้เพ่ือดําเนินการตาม

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

 

 

ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาทองถ่ินใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอประธานสภาผูแทนราษฎรประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาทองถ่ินท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผู

นั้นเปนสมาชิกแลวแตกรณีเพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ขอ8หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีรัฐตามประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับ

แกผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 

8.4 ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

   21 

 



[คูมือผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests)] โรงพยาบาลคีรีมาศ 

 

  (1) สวนคําปรารภ ไดกลาวถึงคานิยมหลักชองมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน 9 ขอ ดังนี้ 

1) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

2) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 

3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือ กวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน

ทับซอน 

4) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

8) การยึดม่ันในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

(2) หมวด 2 ขอ 5 ใหขาราชการตองแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ีและยึดถือ

ประโยชนสวนรวมของประเทศเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

1) ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีตนมีตอบุคคลอ่ืนมาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณ    

หรือโทษตอบุคคลอ่ืน 

2) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของ                       

ทางราชการไปเปนประโยชนสวนตัวของตนหรือผูอ่ืน 

3)  ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว กอใหเกิดความ

เคลือบแคลง หรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี 

4) ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรง หรือหนาท่ีอ่ืน ตองยึดหลักถือ    

ประโยชนของทางราชการ 

 

 

 

 

 

(3) หมวด 2 ขอ 6 ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัย

ตําแหนงหนาท่ี และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและสวนรวม (ขอ 6) 
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1) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหบุคคลอ่ืนเรียกรับ หรือยอมรับ ซ่ึงของขวัญแทน

ตน หรือญาติของตน ไมวากอน หรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ี ไมวาจะเก่ียวของหรือไมเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติหนาท่ีหรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลท่ัวไป 

2) ไมใชตําแหนง หรือกระทําการท่ีเปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ 

3) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการกระทํานิติกรรมหรือสัญญา           

ซ่ึงตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะไดประโยชนอันมิควรได โดยชอบดวยกฎหมาย หรือประมวลจรยิธรรมนี้ 

8.5 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานรัฐ พ.ศ.2544 

8.6 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานรัฐ พ.ศ.2544 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 

8.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.2544 

9.ชองทางการแจงเบาะแสกรณีพบเห็นพฤติกรรมท่ีนําสูการมีผลประโยชนทับซอน 

(1) หนวยงานตนสังกัดของผูกระทําผิด 

ศูนยประสานการแกไขปญหาขอรองเรียนของประชาชน                                                       

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก65000 

โทรศัพท 05525 2052 ตอ 715โทรสาร 0 55245088 

(2) ศูนยดํารงธรรม จังหวัดพิษณุโลก 

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 ถนนวังจันทนอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก65000 

โทรศัพทสายดวน 1567และ 055 252 444 

(3) สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขท่ี 120 หมูท่ี 3 

ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพทสายดวน 1676 โทรสาร 021438341 

(4) ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค กรุงเทพฯ 10200 

โทรศัพทสายดวน 1567 

E-Mail :damrongdhama.1567@gmail.com 
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(5) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(สํานักงาน ป.ป.ช.) 

เลขท่ี 361 ถนนนนทบุรี ตําบลทาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

หรือ ตู ปณ. 100 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพท 025284800 ถึง 4849 
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คําสั่ง  โรงพยาบาลคีรีมาศ 

ท่ี 98 /  ๒๕๖0 

เร่ือง  แตงต้ังคณะทํางานจัดทําคูมือผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) และติดตามการดําเนินงานตามมาตรการดาน

การปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลคีรีมาศ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖0 

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

ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  ไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการพลเรือนในการปองกันปญหา

ผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลายประการ  โดยตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ีและยึดถือประโยชน

สวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตัว และตองละเวนการแสวงหาประโยชนสวนตนและประโยชนท่ีมิชอบโดยอาศัย

ตําแหนงหนาท่ี และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม  และพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐ ,๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กําหนด

เรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทยใหเจาหนาท่ีของรัฐ  มีจิตสํานึกแยกแยะ

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

ดวย 

ดังน้ันเพ่ือใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน สอดคลองกับกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ   และใหการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของ โรงพยาบาลคีรีมาศ บรรลุตาม

เปาหมายการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน   จึงแตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือ

ผลประโยชนทับซอน ( Conflict of interest) และติดตามการดําเนินงานตามมาตรการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลคีรีมาศ   ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังน้ี 

คณะท่ีปรึกษา 

    ๑. ผูอํานวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ                     ประธานท่ีปรึกษา 

 ๒. ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ                                    ท่ีปรึกษา  

๓. นายแพทยชํานาญการ                                                     ท่ีปรึกษา  

๔. พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ                                                  ท่ีปรึกษา  

คณะทํางาน 

๑. นางนองนุช   คีรีมาศทอง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                             ประธานคณะทํางาน  

๒. หัวหนากลุมงานทุกกลุมทุกฝาย ทุกงาน      คณะทํางาน  
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๓. นายกมลชัย    ชีเปรม             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน 

๔. นางสาวจันทิรา   พุทธรักษ       พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  คณะทํางาน  

            ๕. นางเพ็ญหทัย  จันทรดี            นักกายภาพบําบัดชํานาญการ      คณะทํางาน  

 ๖. นายชัยฤทธ์ิ  จันทร                นักวิชาการคอมพิวเตอร            คณะทํางาน   

7.นางสาวนํ้าเพชร  จนัทรเทศ     เจาพนักงานเผยแพรและประชาสัมพันธ                                 คณะทํางาน 

8.นางสาวนาวิน    อินทะวงศ       เจาพนักงานธุรการปฎิบัติงาน                           คณะทํางานและเลขานุการ 
            9. นาวสาวรัตนาภรณหุนะกุล      เจาพนักงานเวชิจฉุกเฉิน                                 คณะทํางานและเลขานุการ 
           10.  นายปฏิภาณ  คําทองนักวิชาการพัสด ุ                                          คณะทํางานและเลขานุการ 
            11. นายวัชรพงษ  ไทยแท            นักโภชนาการ                                      คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ  
 

 

 

 

โดยมีบทบาทดังน้ี 

 ๑. จัดทําคูมือผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) 

๒. จัดทําแนวทางในการปฏิบัติงาน กระบวนการทางความคิด หลักการจัดการผลประโยชนทับซอน 

               การขัดกันแหงผลประโยชน และรวมรวบกฎหมายเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

           ๓. ติดตามการดําเนินงานตามมาตรการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

           ๔. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดมอบหมาย 

 ท้ังน้ี   ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป  

 

 สั่ง  ณ  วันท่ี  22ธันวาคมพ.ศ  2560 

 

 

( นายชุมพล  นุชผอง ) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ 
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	๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ                     ประธานที่ปรึกษา

