
บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100               .                                  

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/9.1    วันท่ี    25   กุมภาพันธ  ๒๕๖4                          . 

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

   ดวย โรงพยาบาลวัดโบสถ มีเจตนารมณในการดำเนินงานอยางโปรงใสมีคุณธรรมโดยยึดมั่นใน

ความรับผิดชอบตอสังคม และผูมีสวนไดเสียตามหลักธรรมาภิบาล  มีนโยบายไมใหบุคลากรกระทำการอันใดที่เปน

การเก่ียวของกับการทุจริต หรือคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ไมวาในฐานะผูให หรือผูรับ ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน  

เพ่ือเปนแนวทางปองกันผลประโยชนทับซอน  

                    ในการนี้ คณะทำงานวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนขออนุมัติจัดทำประกาศ

มาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลวัดโบสถ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในรางประกาศ  

  

 
  

                                                                            
                                                    (นายพนม  พรหมเมศร) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

  หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
                                                      อนุมัติ 
 
 

                                             
                                             
                                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
 

 

 

  

 

 

wbh
Typewritten text
                                             (นางสาวพิมพ์พรรณ  ปั่นโพธิ์)



 
 

 
 
 

 

ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง มาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน 

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

 ดวย โรงพยาบาลวัดโบสถ มีเจตนารมณในการดำเนินงานอยางโปรงใส มีคุณธรรมโดยยึดมั่นในความ
รับผิดชอบตอสังคม และผูมีสวนไดเสียตามหลักธรรมาภิบาล  มีนโยบายไมใหบุคลากรกระทำการอันใดที่เปนการ
เก่ียวของกับการทุจริต หรือคอรรับชั่นทุกรูปแบบ ไมวาในฐานะผูให หรือผูรับ ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินเพ่ือ
เปนแนวทางปองกันผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลวัดโบสถ จึงกำหนดมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน
ดงันี้ 

   ๑. มาตรการการจัดหาพัสดุ ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

2. มาตรการการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
2.1 การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายใน 

การเดนิทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม,ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม 

2.2การเบิกคาใชจายใหเปนไปตามคาใชจายจริงโดยประหยัด 
2.๓ การเดินทางโดยรถไฟใหแนบตั๋วคาโดยสารในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) ดวย 
2.๔ อัตราคาโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร ใหเบิกตามตารางแสดงคาโดยสารตามระยะทางของ 

กรมขนสงทางบก 
             3. มาตรการการใชรถราชการ 

3.1 การใชรถราชการ ใหปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๓ และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม 

3.2 การขอใชรถราชการใชในงานราชการเทานั้น และผูขอใชตองเขียนใบขออนุญาตใช 
รถยนตสวนกลางกอนการใชทุกครั้ง 

3.3 การใหบริการ 
   3.3.1 พนักงานขับรถเตรียมพรอมใหบริการ 

3.3.2 ขับรถไปยังที่หมายตามท่ีระบุในใบขออนุญาต 
3.3.3. นำรถกลับมาจอด 
3.3.4 บันทึกการใชรถยนต 
3.3.5 บำรุงรักษาและจัดทำรายละเอียดการซอมบำรุง 

    
  ประกาศ ณ วันที่  25 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

wbh
Typewritten text
 (นางสาวพิมพ์พรรณ  ปั่นโพธิ์)



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100               .                                  

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/9.2    วันท่ี    25   กุมภาพันธ  ๒๕๖4                          . 

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลวัดโบสถบนwebsite 

ของหนวยงาน                                                                                                                 . 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน  ของหนวยงานภาครัฐ ( 
Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4กำหนดใหสวนราชการ
ประกาศกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ( Evidence - 
Based  Integrity  and  Transparency  Assessment )  EB ๒0 นั้น 

ในการนี้กลุมงานบริหารท่ัวไปขออนุญาตเผยแพรประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนของโรงพยาบาลวัดโบสถบน website ของหนวยงานเพ่ือประชาสัมพันธใหขาราชการ เจาหนาที่ บุคลากร
ภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเก่ียวกับเรื่อง
ดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

  

             
                                                    (นายพนม  พรหมเมศร) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

   หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
                                                      อนุญาต 
 
 

                                             
                                              
                                           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
 

 

 

  

 

 

wbh
Typewritten text
(นางสาวพิมพ์พรรณ  ปั่นโพธิ์)



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 

สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
ชื่อหนวยงาน กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/:  25  กุมภาพันธ 2564 
หัวขอ: ประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลวัดโบสถ 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
ประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลวัดโบสถ 
Link ภายนอก: ไมมี 
หมายเหต:ุ…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                      ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 

                                                                                 
                        (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
             ตำแหนง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ               ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
        วันท่ี....25.... เดือน..กุมภาพันธ...พ.ศ..256๔...        วันท่ี.....25.... เดือน....กุมภาพันธ...พ.ศ...256๔...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โอกาส ผลกระทบ
ระดับความ

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

1. การจัดหาพัสดุ 4 5        20     

  (สูงมาก)

 กระบวนการจัดซื้อจัดจางไม

เปนไปตามระเบียบที่

เกี่ยวของและแสวงหา

ผลประโยชนสวนตัว ใน

ตําแหนงหนาที่

 -กลุมงานบริหารท่ัวไป     

 -กลุมงานการพยาบาล    

 -กลุมงานเภสัชกรรมฯ    

 - กลุมงานทันตกรรม      

 -กลุมงานเทคนิคการแพทย

2. การเบิกคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการ

5 3       15      

(สูงมาก)

การเบิกคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของ

เจาหนาที่ เชน คาเบี้ยเล้ียง 

คาพาหนะ ไมเปนไปตามจริง

 -งานการเงนิและบัญชี

1. การใชรถราชการ 3 4       12      

(สูง)

1. การใชรถราชการไม

ถูกตองตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยรถ

ราชการ พ.ศ. 2523 และ

ฉบับแกไขเพิ่มเติม

 -งานธุรการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

       ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ

ผูอนุมัติแผน

แผนจัดการความเสี่ยงผลประโยชนทับซอน

โรงพยาบาลวัดโบส ปงบประมาณ 2564

ผูเสนอแผน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายพนม  พรหมเมศร)

ผูรับผิดชอบ
ปจจัยที่จะเกิดความ

เสี่ยง

ระยะเวลาดําเนินการโอกาสและผลกระทบ

wbh
Typewritten text
                                             (นางสาวพิมพ์พรรณ  ปั่นโพธิ์)



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100               .                                  

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/9.3    วันท่ี    25   กุมภาพันธ  ๒๕๖4                          . 

เรื่อง ขอประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ เรื่อง มาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน                          .                                                                                                               

เรียน  หัวหนากลุมงาน 

 ดวย โรงพยาบาลวัดโบสถ มีเจตนารมณในการดำเนินงานอยางโปรงใสมีคุณธรรมโดยยึดมั่นใน
ความรับผิดชอบตอสังคม และผูมีสวนไดเสียตามหลักธรรมาภิบาล  มีนโยบายไมใหบุคลากรกระทำการอันใดที่
เปนการเกี่ยวของกับการทุจริต หรือคอรรับชั่นทุกรูปแบบ ไมวาในฐานะผูให หรือผูรับ ทั้งที่เปน ตัวเงินและไม
เปนตัวเงิน เพ่ือเปนแนวทางปองกันผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลวัดโบสถ จึงกำหนดมาตรการการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัต ิ

  ในการนี้ โรงพยาบาลวัดโบสถ ขอประกาศเรื่อง มาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและแจงเจาหนาที่ใหทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
 

 
 

                                                                          
                                           
                                           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
 

 
 

  

 

 

wbh
Typewritten text
(นางสาวพิมพ์พรรณ  ปั่นโพธิ์)



wbh
Typewritten text
                        หนังสือแจ้งเวียน 

wbh
Typewritten text


wbh
Typewritten text
ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์

wbh
Typewritten text
 เรื่อง กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100               .                                  

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/9.4   วันท่ี    25   กุมภาพันธ  ๒๕๖4                          . 

เรื่อง รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชน 

ทับซอน ของโรงพยาบาลวัดโบสถ                                                                    . 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามท่ี โรงพยาบาลวัดโบสถไดประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน และไดแจง
เวียนใหทุกกลุมงานทราบ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานนั้น 

ในการนี้ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน 
ของโรงพยาบาลวัดโบสถดังนี้ 

1. ไดดำเนินการจัดอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนจิตพอเพียงตาน
ทุจริต 

ประจำป 2564 ใหกับบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ เมื่อวันที่19มกราคม ๒๕๖4 ซึ่งมีเจาหนาที่เขารวมประชุม 
จำนวน 120 คน 

2. ไดดำเนินการเผยแพรประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน ในเว็บไซตของ
โรงพยาบาลวัดโบสถ เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ ๒๕๖4 

3. ไดทำบันทึกขอความแจงเวียน ใหทุกกลุมงานรับทราบ ประกาศมาตรการการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลวัดโบสถเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และใหถือปฏิบัติอยาง
เครงครดั เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ ๒๕๖4 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
  

           
                                                    (นายพนม  พรหมเมศร) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

   หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
                                                      ทราบ 
 
 

                                            
                                             
                                           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
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บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100               .                                  

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/19    วันท่ี    1   มีนาคม  ๒๕๖4                              . 

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการ    . 

การปองกันผลประโยชนของโรงพยาบาลวัดโบสถ บน website ของหนวยงาน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามกรอบการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน  ของหนวยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 กำหนดใหสวนราชการ
รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนตามแบบ
สำรวจหลักฐานเชิงประจักษ( Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment ) EB ๒0 นั้น 

ในการนี้  กลุมงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตแพรรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผล 
การดำเนินงานตามประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชน  ของโรงพยาบาลวัดโบสถบน website ของ
หนวยงาน เพ่ือประชาสัมพันธใหขาราชการ เจาหนาที่ บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
ผูรับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

  

           
                                                    (นายพนม  พรหมเมศร) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

   หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
                                                      อนุญาต 
 
 

                                             
                                              
                                           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 

สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
ชื่อหนวยงาน กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/:  1  มีนาคม  2564 
หัวขอ: รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการการปองกัน 
 ผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลวัดโบสถ 
รายละเอียดขอมูล ตามเอกสารแนบ 
Link ภายนอก: ไมมี 
หมายเหต:ุ…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                      ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                                 
                        (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
             ตำแหนง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ               ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
        วันท่ี....1…...... เดือน..มีนาคม...พ.ศ..256๔...        วันที่.....1.... เดือน....มีนาคม...พ.ศ...256๔...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100               .                                  

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/9.4    วันท่ี    25   กุมภาพันธ  ๒๕๖4                         .                  

เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งกรรมการจัดทำคูมือผลประโยชนทับซอน                                                     .                    

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ดวย โรงพยาบาลวัดโบสถ มีเจตนารมณในการดำเนินงานอยางโปรงใสมีคุณธรรมโดยยึดมั่นใน
ความรับผิดชอบตอสังคม และผูมีสวนไดเสียตามหลักธรรมาภิบาล มีนโยบายไมใหบุคลากรกระทำการอันใดที่
เปนการเก่ียวของกับการทุจริต หรือคอรรับชั่นทุกรูปแบบ ไมวาในฐานะผูให หรือผูรับ ทั้งที่เปนตัวเงินและไม
เปนตัวเงิน เพ่ือเปนแนวทางปองกันผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลวัดโบสถ จึงขออนุมัติแตงตั้งกรรมการ
จัดทำคูมือผลประโยชนทับซอน ดังรายชื่อตอไปนี ้

1. นางเรืองศิริ       ไกรคง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
2. น.ส.กานติมา สุขโฉม  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
3. น.ส.ศรินลาวัณย สมบูรณจันทร ทันตแพทยชำนาญการ 
4. นายพนม พรหมเมศร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
5. นางสาวดาหวัน จันทรอิน  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในรางคำสั่ง 

 
  

            
                                                    (นายพนม  พรหมเมศร) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

   หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
                                                      อนุมัติ 
 
    

                                            
                                             
                                           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
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คำสั่งโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ที่ /๒๕๖4 
เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานจัดทำคูมือผลประโยชนทับซอน (Conflict interest)  

และติดตามการดำเนินงานตามมาตรการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของ
โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖4 

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

ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ไดกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการ
พลเรือนในการปองกันปญหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลายประการ โดยตองแยกเรื่องสวนตัว
ออกจากตำแหนงหนาท่ีและยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตัว และตองละ
เวนการแสวงหาผลประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตำแหนงหนาที่และไมกระทำการอันเปนการขัดผลประโยชน
สวนตนและประโยชนสวนรวม และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐,๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กำหนดเรื่องการขัดกันของ
ผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทยใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะ
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาดวย 

ดังนั้นเพ่ือใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน สอดคลองกับกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ และการใหดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ดานการปองกัน ปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลวัดโบสถ บรรลุตามเปาหมายการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน จึงแตงตั้งคณะทำงานจัดทำคูมือผลประโยชนทับซอน (Conflict 
interest) และติดตามการดำเนินงานตามมาตรการดานการปองกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของโรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖4 ดังนี้  

1. นางเรืองศิริ       ไกรคง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
2. น.ส.กานติมา สุขโฉม  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
3. น.ส.ศรินลาวัณย สมบูรณจันทร ทันตแพทยชำนาญการ 
4. นายพนม พรหมเมศร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
5. นางสาวดาหวัน จันทรอิน  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

โดยมีบทบาทดังนี้ 
1. จัดทำคูมือผลประโยชนทับซอน (Conflict interest)  
2. จัดทำแนวทางในการปฏิบัติงาน กระบวนการทางความคิด หลักการจัดการผลประโยชน 
 ทับซอน การขัดกันแหงผลประโยชน และรวบรวมกฎหมายเก่ียวกับการปองกันผลประโยชน 
 ทับซอน 
 

3. ติดตาม 
 
 

 

 



 
 

- 2 - 

3. ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการดานการปองกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ 
4. งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

   ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

     สั่ง ณ วันที ่25 กุมภาพันธ ๒๕๖4 
 
 

                                           
  
                                           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
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บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100               .                                  

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/20   วันท่ี    1   มีนาคม ๒๕๖4                                .                  

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำคูมือผลประโยชนทับซอน                                                                         . 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามที่ โรงพยาบาลวัดโบสถ ไดมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำคูมือผลประโยชนทับซอน 
(Conflict of interest) และติดตามการดำเนินงานตามมาตรการดานการปองกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2564 นั้น   

ในการน้ี คณะทำงานจัดทำคูมือผลประโยชนทับซอน ขออนุมัติจัดทำคูมือผลประโยชนทับซอน 
จำนวน 10 เลม เพ่ือมอบใหทุกกลุมงานในโรงพยาบาล เปนการสรางเสริมความรู และปองกันการกระทำที่เขา
ลักษณะผลประโยชนทับซอน แกขาราชการ และเจาหนาที่ในหนวยงาน ใหเกิดความตระหนักถึงปญหาเรื่อง
ดังกลาว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
  

            
                                                    (นายพนม  พรหมเมศร) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

   หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
                                                      อนุมัติ 
 
 

                                             
                                              
                                           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
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บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100               .                                  

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/21    วันท่ี    1   มีนาคม ๒๕๖4                                .                  

เรื่อง รายงานการจัดทำคูมือผลประโยชนทับซอน                                                                     . 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 ตามที่ โรงพยาบาลวัดโบสถ ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำคูมือผลประโยชนทับซอน (Conflict 
of interest) เพ่ือติดตามการดำเนินงานตามมาตรการดานการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ของโรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2564 นั้น   

ในการนี้ คณะทำงานจัดทำคูมือผลประโยชนทับซอน ไดดำเนินการจัดทำคูมือ จำนวน 10 เลม
เพ่ือมอบใหทุกกลุมงานในโรงพยาบาล เปนการสรางเสริมความรู และปองกันการกระทำที่เขาลักษณะผลประโยชน
ทับซอน แกขาราชการ และเจาหนาที่ในหนวยงาน ใหเกิดความตระหนักถึงปญหาเรื่องดังกลาว เรียบรอยแลว  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
  

            
                                                    (นายพนม  พรหมเมศร) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

   หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
                                                      ทราบ 
 
 

                                             
                                              
                                           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
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Typewritten text
(นางสาวพิมพ์พรรณ  ปั่นโพธิ์)
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ค ู่มือการปฏิบติังาน 
เพือป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น 

 

 

โรงพยาบาลวดัโบสถ ์

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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คำนำ 

การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา

ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอำนาจซึ่งเก่ียวกับตำแหนงหนาที่ไป

แทรกแซง ซึ่งรัฐบาลไดใหความสำคัญกับนโยบายการปองกันและปราบปราบการทุจริตรวมถึงการบริหาร

ราชการแผนดินอยางมีธรรมาภิบาล การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การ

ปองกันผลประโยชนทับซอน โดยมีมติใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลวัดโบสถ จัดทำขึ้น
เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการกำหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต คือ 
การปลูกจิตสำนึก การปองกัน การปราบปรามและการสรางเครือขายมุงเนนการปองกันการทุจริตผาน
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน และเพื่อใหเจาหนาที่ใน
โรงพยาบาล ไดใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนอยูในกฎระเบียบของทางราชการ ดำรงตนดวยความ
เที่ยงธรรม คงไวซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ ไมใชอำนาจและตำแหนงหนาที่แสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผูอื่น  
                 โรงพยาบาลวัดโบสถ หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือเลมนี้จะเปนกลไกสำคัญในการปองกันการทุจริต 
และชวยฟนฟูสงเสริมการตอตานการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐใหแกระบบราชการไทย และ หากเจาหนาท่ีได
ศึกษาและปฏิบัติตามคูมือนี้โดยเครงครัด จะสามารถดำเนินการปฏิบัติภารกิจในทางราชการใหเกิดประโยชน
สูงสุด โปรงใส สุจริต และเปนไปเพ่ือผลประโยชนของประชาชนอยางแทจริง  
 
 
  

       คณะทำงานการปองกันผลประโยชนทับซอน 
โรงพยาบาลวัดโบสถ 
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สารบญั 

บทที่          หนา 

บทที ่๑ ความหมายของผลประโยชนทับซอน      ๑ 

บทที ่๒ แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน    ๗ 

บทที ่๓ กฎหมายเก่ียวของกับเรื่องผลประโยชนทับซอน     ๑๐ 

บทที ่๔ ตัวอยางเรื่องการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม  ๑๕ 

บทที ่๕ แนวปฏิบัติ ๑๐ ขอ ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน    ๒๕ 

บทที ่๖ ขอบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการ   ๒๙ 

สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐       

บทที่ ๗ แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH code of Conduct) ๓๓ 
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บทที่ ๑  ความหมายของผลประโยชนทับซอน 
 
ความหมายของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) 

  ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน

สวนรวมหรือผลประโยชนขัดกันหมายถึงการที่เจาหนาที่รัฐปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวก

พองเปนหลักซึ่งถือเปนความผิดเชิงจริยธรรมและเปนความผิดข้ันแรกที่จะนำไปสูการทุจริต 

สำนักงานก.พ. ไดนิยามความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนทับซอนและผลประโยชน

สวนรวมหรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณหรือการกระทำที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง

ขาราชการพนักงานบริษัทหรือผูบริการมีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่

ในตำแหนงหนาที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวมกลาวคือการที่เจาหนาที่

ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงของตนอันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพองมากกวา

ประโยชนสวนรวมซึ่งการกระทำดังกลาวจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัวทั้งเจตนาและไมเจตนาในรูปแบบที่

หลากหลายจนกระทั่งกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีไมเห็นวาเปนความผิดตัวอยางการกระทำดังกลาวมีใหพบ

เห็นไดมากในสังคมสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เท่ียงธรรมเนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตนเปน

หลักไดสงผลเสียหายใหเกิดข้ึนกับประเทศชาติกอใหเกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

เจาหนาที่ของรัฐที่ตองคำนึงถึงประโยชนสาธารณะแตทำหนาท่ีกลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึง

ประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปนหลัก 

นิยามศัพทและแนวคิดสำคัญ 

ผลประโยชนสวนตน (private interest) “ผลประโยชน” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลตอบุคคล/

กลุม ไมวาในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจ

ของเจาหนาท่ี แตรวมถึงคนที่ติดตอสัมพันธดวย เชน เพ่ือน ญาติคูแขง ศัตรูเมื่อใดเจาหนาท่ีประสงคจะใหคน

เหลานี้ไดหรือเสียประโยชน เมื่อนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ 

ผลประโยชนสวนตน ม ี๒ ประเภท คือที่เก่ียวกับเงิน (pecuniary) และที่ไมเก่ียวกับเงิน (non-pecuniary)  

๑. ผลประโยชนสวนตนที่เก่ียวกับเงิน ไมไดเก่ียวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยังเก่ียวกับ

การเพ่ิมพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชน ที่ดิน หุน ตำแหนงในบริษัทที่รับงานจาก

หนวยงาน รวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สัมปทาน สวนลดของขวัญ หรือ

ของที่แสดงน้ำใจไมตรีอ่ืนๆ 

๒. ผลประโยชนที่ไมเก่ียวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือ

กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เชน สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยูในรูปความลำเอียง/

อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง และมีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี ้
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หนาท่ีสาธารณะ (public duty)หนาที่สาธารณะของผูที่ทำงานใหภาครัฐคือ การให

ความสำคัญอันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจำกัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐทั้ง

ระดับทองถ่ินและระดับประเทศเทานั้น แตยังรวมถึงคนอื่น ๆ ที่ทำงานใหภาครัฐ เชน ที่ปรึกษา อาสาสมัคร 

ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของ

ปจเจกบุคคล และไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงาย แตในเบ้ืองตน

เจาหนาที่ภาครัฐสามารถใหความสำคัญอันดับตนแกสิ่งนี้โดย 

- ทำงานตามหนาที่อยางเตม็ที่และมีประสิทธิภาพ 

- ทำงานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 

- ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

- ใหความสำคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะ มีความคาดหวังวาเจาหนาที่ตองจำกัด 

ขอบเขตที่ประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทำหนาที่ 

- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทำหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอน 

- หลีกเลี่ยงการกระทำ/กิจกรรมสวนตนที่อาจทำใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน 

- หลีกเลี่ยงการใชตำแหนงหนาที่หรือทรัพยากรของหนวยงานเพ่ือประโยชนสวนตน 

- ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนที่ไมสมควรจากการใชอำนาจหนาที่ 

- ไมใชประโยชนจากตำแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตำแหนง ขณะที่ไปหาตำแหนงงานใหม 

 

 ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) 

อ งค ก รส าก ล  คื อ  Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนทับซอนมี๓ ประเภท คือ 

๑. ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน 

และสาธารณะเกิดขึ้น 

๒. ผลประโยชนทับซอนท่ีเห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามีแต

จริงๆอาจไมมีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนำมาซึ่งผลเสียไมนอย

กวาการจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดข้ึนจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมี

จริยธรรมเทานั้น แตตองทำใหคนอืน่ ๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง 

๓. ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับซอน

กับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต 

 

 หนาที่ทับซอน (conflict of duty)หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing interests)  

ม ี๒ ประเภท 
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 ๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ใน

หนวยงานและเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจำหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะ

บทบาทหนาท่ีทั้งสองออกจากกันไดอาจทำใหทำงานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ

ผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมี

ปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มีกำลังคนนอยหรือมีเจาหนาท่ีบางคนเทานั้นที่สามารถทำงาน

บางอยางที่คนอ่ืนๆ ทำไมไดคนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมา

เก่ียวของ 

 ๒. ประเภทท่ีสอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่งบทบาท และการทำ

บทบาทหนาท่ีในหนวยงานหนึ่งนั้น ทำใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนำมาใชเปนประโยชนแกการทำ

บทบาทหนาที่ใหแกอีกหนวยงานหนึ่งไดผลเสียคือ ถานำขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความ

ลำเอียง/อคติตอคนบางกลุมควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการ

จัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทำหนาท่ีตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็

สามารถนำมาจัดการกับหนาที่ทับซอนได 

ความหมายและประเภทของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

 ความขดัแยง (Conflict)สถานการณท่ีขัดกัน ไมลงรอยเปนเหตุการณอันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไมสามารถ

ตัดสินใจกระทำอยางใดอยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นไดจากความไมลงรอยกันในเรื่องความคิด 

แนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน 

 ผลประโยชนสวนตน (Private Interests)เปนผลตอบแทนที่บุคคลไดรับ โดยเห็นวามีคุณคาที่จะ

สนองตอบความตองการของตนเองหรือของกลุมที่ตนเองเก่ียวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรา

มีพฤติกรรมตางๆ เพ่ือสนองความตองการทั้งหลาย (เพ็ญศรี วายวานนท,2527:154)  

 ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests)หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให

ประโยชนสุขแกบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชนตอมวล

สมาชิกในสังคม 

 ความขดัแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict Of Interests) 

เปนสถานการณที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ ใชตำแหนงหรืออำนาจหนาที่ในการ

แสวงประโยชนแกตนเอง กลุมหรือพวกพอง ซึ่งเปนการละเมิดทางจริยธรรม และสงผลกระทบหรือ

ความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ คำอื่นที่มีความหมายถึงความขัดแยงกันแหงผลประโยชนสวน

ตนและสวนรวม ไดแก การมีผลประโยชนทับซอน ความขัดกันระหวางผลประโยชนของผูดำรง

ตำแหนงสาธารณะ และรวมถึงคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย คอรรัปชั่นสีเทา 

 

มูลเหตุปญหาผลประโยชนทับซอน 
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ปญหาผลประโยชนทับซอนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมที่

นักการเมืองและนักธุรกิจเปนบุคคลคนละกลุมกัน กลาวคือในอดีต นักธุรกิจตองพึ่งพิงนักการเมือง เพ่ือให

นักการเมืองชวยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจตองการนั้น มิไดรับการตอบสนองจาก

นักการเมืองทุกครั้งเสมอไปนักธุรกิจก็ตองจายเงินจำนวนมากแกนักการเมือง ในปจจุบันนักธุรกิจจึงใชวิธีการ

เขามาเลนการเมืองเองเพ่ือใหตนเองสามารถเขามาเปนผูกำหนดนโยบายและออกกฎเกณฑตางๆ ในสังคมได 

และที่สำคัญคือทำใหขาราชการตางๆตองปฏบิัติตามคำสั่ง 

  ผลประโยชนทับซอน ภาษาไทยใชอยู ๓ อยาง 

  ๑. ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

  ๒. ผลประโยชนทับซอน 

  ๓. ผลประโยชนขัดกัน 

รูปแบบและประเภทของผลประโยชนทับซอน 

รูปแบบผลประโยชนทับซอน 

การรับผลประโยชน (Accepting Benefits) ไดแก 

 -การรับของขวัญหรือของกำนัลที่มีคาอ่ืนๆ ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติหนาที ่

 -การที่บริษัทสนับสนุนการเดินทางไปประชุม/ดูงานในตางประเทศ ของผูบริหารและอาจ 

รวมถึงครอบครัว 

 -การที่หนวยงานราชการรับเงนิบริจาคสรางสำนักงานจากบริษัทธุรกิจที่ติดตอกับหนวยงาน 

 -เจาหนาที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชนในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง 

 -การที่ บุคคลปฏิบัติหนาที่เอาผลประโยชนสวนตัวไปพัวพันในการตัดสินใจ เพ่ือเอ้ือประโยชน 

ตอตนเองและเปนการเสียประโยชนของทางการ 

การกระทำที่อยูในขายผลประโยชนทับซอน 

-รับผลประโยชน (Accepting Benefits) คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงาน

สรรพากรแลวรับเงินจากผูมา เสียภาษี หรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวไปรับไมกอลฟจากรานคา เปนตน 

-ใชอิทธิพล (Influence Peddling) เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตำแหนงหนาที่เพ่ือ

สงผลที่เปนคุณแกฝายใด ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

-ใชทรัพยสินของนายจางเพื่ อประโยชน สวนตน (Using employer’s property for private 

advantage) ไดแก การใชรถราชการ หรือใชคอมพิวเตอรของราชการทำงานสวนตัว เปนตน 

-ใชขอมูลลับของราชการ (Using confidential information) เชน รูวาราชการจะตัดถนน แลวรีบชิง

ไปซื้อที่ดักหนาไวกอน 
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-รับงานนอก (Outside employment or moonlighting) ไดแก การเปดบริษัทหากินซอนบริษัทที่

ตนเองทำงาน เชน เปนพนักงานขายแอบเอาสินคาตัวเองมาขายแขง หรือเชนนักบัญชีที่รับงานสวนตัวจนไมมี

เวลาทำงานบัญชีในหนาที่ใหราชการ 

-ทำงานหลังออกจากตำแหนง (Post Employment) เปนการไปทำงานใหผูอ่ืนหลังออกจากงานเดิม

โดยใชความรูหรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมชอบธรรม เชน เอาความรูในนโยบาย และ

แผนของธนาคารชาติไปชวยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ 

ประเภทของผลประโยชนทับซอน 

 -การใชตำแหนงไปดำเนินการเพื่อประโยชนทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 

 -ใชตำแหนงไปชวยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 

 -การรับผลประโยชนโดยตรง 

 -การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตำแหนงหนาที่การงาน 

 -การนำทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว 

 -การนำขอมูลอันเปนความลับของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว  

 -การทำงานอีกแหงหนึ่ง ที่ขัดแยงกับแหงเดิม 

 -ผลประโยชนทับซอนจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน 

 -การปดบังความผิด 

ตัวอยางประโยชนทับซอน 

 -หาประโยชนใหตนเอง 

 -รับประโยชนจากตำแหนงหนาที ่

 -ใชอิทธิพลเรียกผลตอบแทน 

 -ใชทรัพยสินของนายจางเพ่ือประโยชนของตน 

 -ใชขอมูลความลับ เพ่ือแสวงประโยชนของตนเองและพวกพอง 

 -รับงานนอก แลวสงผลเสียใหงานในหนาที ่

 -ทำงานหลังออกจากตำแหนงและเอ้ือประโยชนตอบริษัท 

 -การใหของขวัญ ของกำนัล เพ่ือหวังความกาวหนา 

 -ใหทิปพนักงานโรงแรมเพ่ือหวังการบริการที่ดีกวาลูกคารายอ่ืน 

 -ชวยใหญาติมิตรทำงานในหนวยที่ตนมีอำนาจ 

 -ชื้อขายตำแหนง จายผลประโยชน เพ่ือความเจริญกาวหนาของตน 

การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting Benefit) 

 -การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรอืการเปนคูสัญญา 

 -การทำงานหลังเกษียณ (Post-employment)  

 -การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)  

 -การใชขอมูลภายใน (Inside information)  

 -การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนในทางการเมือง (Pork-barreling)  



คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  โรงพยาบาลวดัโบสถ 
 

๖ 

 

การรับประโยชนตางๆ 

 -การรับของขวัญจากบริษัทตางๆ 

 -บริษัทสนับสนุนคาเดินทางไปดูงานตางประเทศ 

 -หนวยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจที่เปนลูกคาของหนวยงาน 

 -ไดรับของแถมหรือผลประโยชนอื่นใดจากการจัดชื้อจัดจาง 

 -การที่คณะกรรมการกูเงินจากสถาบันการเงินในการกำกับดูแล 

 -การท่ีคณะกรรมการฝากญาติพี่นองหรือคนที่คุนเคยเขาทำงานในรัฐวิสาหกิจที่ตนกำกับดูแลอยู 

ประโยชนอันคำนวณเปนเงินได 

 -การปลดหนี้หรือการลดหนี้ใหเปลา 

 -การใหยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย 

 -การเขาคาประกันโดยไมคิดคาธรรมเนียม 

 -การใหคานายหนาหรือคาธรรมเนียมการเปนตัวแทน 

 -การขาย การใหเชาชื้อทรัพยสิน เกินมูลคาที่เปนจริงตามที่ปรากฏเห็นในทองตลาด 

 -การใชสถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพยสิน โดยไมคิดคาเชาหรือคาบริการนอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่น

โดยปกติทางการคา 

-การใหใชบริการโดยไมคิดคาบริการ หรือคิดคาใชบริการนอยกวาที่คิดกับบุคคลอ่ืน โดยปกติทาง

การคา 

 -การใหสวนลดในสินคา หรือทรัพยสินที่จำหนาย โดยการใหสวนลดมากกวาที่ใหกับบุคคลอ่ืนโดยปกติ

ทางการคา 

 -การใหเดินทาง หรือขนสงบุคคล หรือสิ่งของโดยไมคิดคาใชจาย หรือคิดคาใชจายนอยกวาบุคคลอ่ืน

โดยปกติทางการคา 

 -การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอ่ืน ใหโดยไมคิดคาใชจาย หรือคิดคาใชจายนอยกวาที่คิด 

กับบุคคลอ่ืน โดยปกติทางการคา 

ขาราชการประจำกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยง 

- การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ 

- การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหนวยงาน 

- การทำงานหลังเกษียณใหกับหนวยงานที่มีผลประโยชนขัดกับหนวยงานตนสังกัดเดิม 

- การนำรถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกคาน้ำมันดวย 

- การนำบุคลากรของหนวยงานไปใชเพ่ือการสวนตัว 

- การรับงานจากภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ประจำ 

- การใชสิทธิในการเบิกจายยาใหแกญาติแลวนำยาไปใชที่คลินิกสวนตัว 

 - การรับประโยชนจากระบบการล็อคบัตรคิวใหแกเจาหนาที่หรือญาติเจาหนาท่ีในหนวยงาน 
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๗ 

 

บทที่ ๒  แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

  “ความขัดแยง ระหวาง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความวาบุคคลดำรงตำแหนงที่

มีบทบาทสองบทบาทขัดแยงกัน เชน นายสมชายเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาทำงาน โดยที่บุตรสาว

ของสมชายเปนผูสมัครสอบคนหนึ่งดวย ซึ่งในกรณีนี้ถือวาเกิด “การดำรงตำแหนงอันหมิ่นเหมตอการเกิด

ปญหาผลประโยชนทับซอน” แตในกรณีนี้ถือวายังมิไดนำไปสูการกระทำความผิดแตประการใด เชน การสอบ

บุคคลยังมิไดเกิดข้ึนจริง หรือมีการสอบเดข้ึนแลวแตนายสมชายสามารถวางตัวเปนกลางมิไดชวยเหลือบุตรสาว

ของตนแตประการใด เปนตน 

  ถาเกิดผลประโยชนทับซอน จะตองถอนตัวออกอยางสมบูรณจากการเปนผูมีสวนในการ

ตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเวนจากการใหคำปรึกษา และงดออกเสียง(Recusal) เชน ในกรณีที่สมชาย

เปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเขาทำงานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเขารวมสอบคัดเลือกดวยนั้น ซึ่งใน

สถานการณเชนนี้ สมชายจะตองลาออกจากการเปนกรรมการสอบคัดเลือก เพ่ือเปนการถอนตัวออกจากการ

เก่ียวของกับสถานการณอันหมื่นเหมตอผลประโยชนทับซอนอยางสูง 

มาตรการของรัฐในการปองกันความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

๑. กำหนดคุณสมบัติพึงประสงคและคุณสมบัติตองหามของรัฐ 

๒. การเปดเผยขอมูลทรัพยสิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวตอสาธารณะ 

๓. กำหนดขอพึงปฏิบัติ(Code of Conduct) 

ตัวอยางขอไมพึงปฏิบัติของเจาหนาที่รัฐ 

  ๑. เจาหนาที่ของรัฐไมพึงรับของตอบแทน ที่เปนเงินและไมใชตัวเงินท่ีมีมูลคาสูงเกินความ

เหมาะสมและไดมาโดยมิชอบ 

  ๒. เจาหนาที่ของรัฐไมพึงตัดสินใจในหนาที่การทำงาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมือง

เขามาเกี่ยวของ เชน การลงคะแนนเสียงของขาราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระทำการอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบ

ตอสวนรวม 

  ๓. เจาหนาที่ของรัฐไมพึงทำงานในตำแหนงที่เก่ียวของในภาคธุรกิจ หลังพนตำแหนงราชการ 

เปนการปองกันมิใหผูดำรงตำแหนงทางราชการนำขอมูลลับภายในหนวยงานราชการที่ทราบไปใชประโยชน

หลังออกจากตำแหนงแลวและปองกันการใชสิทธิพิเศษในการติดตอกับหนวยงานราชการ ในฐานะที่เคยดำรง

ตำแหนงสำคัญในหนวยงานราชการมาแลว 
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๘ 

 

หลักการ ๔ ประการสำหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 
 
 ๑.  ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทำเพ่ือผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาท่ีหลัก 
เจาหนาที่ตองตัดสินใจและใหคำแนะนำภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทำงานในขอบเขตหนาที่ 
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวน
บุคคล ปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลำเอียงดวยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง 
เผาพันธุ วงศตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัตติามกฎหมายเทานั้น แตตองมีจริยธรรมดวย  

 ๒. สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัย 
กระบวนการแสวงหา เปดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบ และมีความพรอมรับผิด มี
วิธีการตาง ๆ เชน จดทะเบียนผลประโยชน โยกยายเจาหนาที่จากตำแหนงที่เก่ียวของกับผลประโยชนทับซอน 
การเปดเผยผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ถือเปนข้ันตอนแรกของการ
จัดการผลประโยชนทับซอน การใชกระบวนการอยางเปดเผยทั่วหนา จะทาใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความ
เชื่อมัน่แกประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย  

 ๓.  สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหาหรือจัดการ
ผลประโยชนทับซอนจะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และองคกร การ
จัดการตองอาศัยขอมูลนำเขาจากทุกระดับในองคกร ฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและ
นโยบาย และเจาหนาที่ก็มีความรับผิดชอบตองระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนมี เจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่อง
สวนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทำได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย  

 ๔. สรางวัฒนธรรมองคกร : ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึน และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที ่ซึ่ง
ตองอาศัยวิธีการดังนี ้ 
 - ใหขอแนะนำและการฝกอบรมเจาหนาท่ีเพ่ือสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติ 
รวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทำงาน  

 - สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือใหเจาหนาท่ีสบายใจ ในการ
เปดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทำงาน  

 - ปองกันไมใหขอมูลเกีย่วกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผยเพ่ือมิใหมีผูนำไปใชในทางที่ผิด  

 - ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ ผลประโยชนทับ
ซอน เพ่ือใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตาม  
ในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้  
 - มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกำหนดทางจริยธรรม  

 - กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน  

 - กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก  

 - วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทำใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเอง ที่จะตอง           
ทำตามกฎระเบียบและมาตรฐาน  
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๙ 

 

กรอบการทำงานมี ๖ ขั้นตอน 
กรอบการทำงานนี้เปนวิธีการกวาง ๆ ไมจำกัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เก่ียวของ สามารถ

นำไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได มี ๖ ขั้นตอน สาหรับการพัฒนาและ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน  

๑. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร  

๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา  

๓. ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตาง ๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
ใหทั่วถึงในองคกร 

๔. ดำเนินการเปนแบบอยาง  

๕. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงม่ัน ในการจัดการ
ผลประโยชนทับซอน  

๖. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  โรงพยาบาลวดัโบสถ 
 

๑๐ 

 

บทที่ ๓  กฎหมายทีเ่กี่ยวของกับเรื่องผลประโยชนทับซอน 
  

มาตรการกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  หมวด ๙ การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 

  มาตรา ๑๐๐ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดำเนินกิจการดังตอไปนี้ 

  (๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทำกับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น

ปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคมุ ตรวจสอบหรือดำเนินคด ี

  (๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่

เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

หรือดำเนินคดี 

  (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ 

หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวนทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือ

หุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

  (๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ

ของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น

สังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้น

อาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติ

หนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 

  เจาหนาท่ีของรัฐตำแหนงใดที่ตองหามมิใหดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  ใหนำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให

ถือวาการดำเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดำเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ 

  มาตรา ๑๐๑ ใหนำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของผูซึ่งพนจาก

การเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจำนวน

หุนทั้งหมดที่จำหนายไดในบริษัทมหาชนจำกัด ซึง่มิใชบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา 

๑๐๐ (๒) ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

  มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิใหนำมาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของเจาหนาที่

ของรัฐ ซึ่งหนวยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจำกัดหรือ

บริษัทมหาชนจำกัดมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดท่ีหนวยงานของรัฐถือหุน

หรือเขารวมทุน 
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๑๑ 

 

  มาตรา ๑๐๓ หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล 

นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและ

จำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผูซึ่งพนจาก

การเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 

  มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดนี้ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่

หรือความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตำแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย

อาญาดวย 

  บทลงโทษ 

  มาตรา ๑๒๒ เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา 

๑๐๓ ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

  กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวา ตนมิไดรูเห็น

ยนิยอมดวยในการที่คูสมรสของตนดำเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด 

 ๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

  ขอ ๓ ในประกาศน้ี 

  "การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา" หมายความวา การรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให กันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ

วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

  "ญาติ" หมายความวา ผูบุพการีผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดา

เดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรม 

  "ประโยชนอ่ืนใด" หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ

บริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

  ขอ ๔ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก

ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคบั ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห

งกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามที่กำหนดไวในประกาศน้ี 

  ขอ ๕ เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้ 

  (๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจำนวนที่เหมาะสมตาม

ฐานานุรูป 

  (๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจาก

แตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 

  (๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป 
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๑๒ 

 

  ขอ ๖ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของ

สวนตัวหรือมีราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจำเปน

ที่จะตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงาน

รายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หาก

ผูบังคบับัญชาเห็นวาไมมีเหตุท่ีจะอนุญาตใหเจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประ

โยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดย

ทันท ี

  ขอ ๗ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือมีมูลคา

มากกวาที่กำหนดไวในขอ ๕ ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจำเปนอยางยิ่งตองรับไวเพ่ือรักษา

ไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริง

เก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารหารสูงสุดของ

รัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบัน หรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด โดยทันทีที่

สามารถกระทำไดเพ่ือใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจำเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผู

นั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม 

  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานหรือสถาบันหรือองคกร

ที่เจาหนาที่ของรัฐผู นั้นสังกัด มีคำสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวก็ใหคืนทรัพยสินหรือประ

โยชนนั้นแกผูใหโดยทันทีในกรณีที่ไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือประโยชน

ดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว 

  เมื่อไดดำเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวเลย 

  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผู ไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดำรงตำแหนงผูบังคับบัญชา 

ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ ใหแจงรายละเอียดขอเท็จเก่ียวกับการรับทรัพยสิน

หรือประโยชนนั้นตอผูมีอำนาจแตงตั้งถอดถอนสวนผูที่ดำรงตำแหนงประธานกรรมการและกรรมการในองคกร

อิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผูดำรงธรรมตำแหนงท่ีไมมีผูบังคับบัญชาที่มีอำนาจถอดถอนใหแจงตอกรรมการ 

ป.ป.ช. ทั้งนี้เพ่ือดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

  ในกรณี ที่ เจ าหน าที่ ของรัฐผู ได รับทรัพยสินไว ตามวรรคหนึ่ ง เปนผูดำรงตำแหน ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับ

การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ตอประธานสภาผูแทนทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาทองถ่ิน

ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิกแลวแตกรณเีพ่ือดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

  ขอ ๘ หลักเกณฑการรับทรัพย สินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐตามประกาศ

ฉบับนี้ใหใชบังคับแกผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 



คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  โรงพยาบาลวดัโบสถ 
 

๑๓ 

 

 

  ๓. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

  ๓.๑สวนคำปรารภไดกลาวถึงคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผูดำรงตำแหนงทาง

การเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ๙ ประการของสำนักงานผูตรวจการแผนดิน ๙ ขอ ดังนี ้

  (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

  (๒) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 

  (๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับ

ซอน 

  (๔) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 

  (๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัต ิ

  (๖) การใหขอมูลขาวแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

  (๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 

  (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

  ๓.๒ หมวด ๒ ขอ ๕ ใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตำแหนงหนาที่และยึดถือ

ประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตนดังนี ้

  (๑) ไมนำความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติ พ่ีนอง พรรคพวกเพ่ือน

ฝูงหรือผูมีบุญคุณสวนตัวมาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติตอบุคคล

นั้นตางจากบุคคลอ่ืน เพราะความชอบหรือชัง 

  (๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทาง

ราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาต โดยชอบดวยกฎหมาย 

  (๓) ไมกระทำการใด หรือดำรงตำแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัวซึ่งกอใหเกิดความ

เคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาที่ 

  ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยใหขาราชการผูนั้น ยุติการกระทำดังกลาวไวกอน

แลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการและกรรมการจริยธรรมพิจารณา เม่ือคณะกรรมการจริยธรรม

วินิจฉัยเปนประการใด แลวจึงปฏิบัติตามนั้น 

  (๔) ในการปฏิบัติหนาท่ีที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือเหนาที่อื่นในราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก 

  ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการหรือประโยชนสวนรวมกับ

ประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม อันจำเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดถือประโยชนของทางราชการและ

ประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ 



คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  โรงพยาบาลวดัโบสถ 
 

๑๔ 

 

  ๓.๒ หมวด ๒ ขอ ๖ ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบโดยอาศัย

ตำแหนงหนาที่และไมกระทำการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวม โดยอยาง

นอยตองวางตน ดังนี ้

  (๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือ

ญาตขิองตน ไมวากอนหรือหลังดำรงตำแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ ไมวาจะเก่ียวของหรือไมเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลท่ัวไป 

  (๒) ไมใชตำแหนงหรือการกระทำการที่เปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมีอคติ 

  (๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเอง

หรือบุคคลอ่ืน จะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี ้

บทที่ ๔  ตัวอยางเรื่องการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัว 
และผลประโยชนสวนรวม 

 

การให – การรับของขวัญและผลประโยชน 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดำเนินการตามนโยบายการใหและรับ 
ของขวัญและผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพล
เรือน ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. 
๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 
 

 เจตนารมณ 
เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่

ภาครัฐวา จะตองตัดสินใจและกระทำหนาที่โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชนสวน
บุคคล หากขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทำใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
และการกระทำหนาท่ีถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทำลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชนกระทบตอ
ความถูกตองชอบธรรมที่องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบตอกระบวนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

 
อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดท่ีใชในความหมายนี ้
ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ

บริการหรืออ่ืนๆที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได
และผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกต ิ

ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตี
ราคาได 
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๑๕ 

 

ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความบันเทิง
การตอนรับใหที่พักการเดินทางอุปกรณเครื่องใชเชนตัวอยางสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชสวนตัวบัตรกำนัลบัตร
ลดราคาสินคาหรือบริการและเงินเปนตน 

ของขวัญและประโยชน อ่ืนใดท่ีคิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits)
หมายถึงสิ่งใดๆหรือบริการใดๆที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายไดอาทิเชนการใหบริการสวนตัวการปฏิบัติ
ดวยความชอบสวนตนการเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวา
คนอ่ืนๆ 

 
 
รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชนอื่นใดในทางปฏิบัต ิ

 

 เราจะจัดการอยางไร 
 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ มี ๓ คำถาม ที่ใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไม

รับของขวัญและหรือผลประโยชนคือ 
๑) เราควรรับหรือไม 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม 
๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม 
 

 
๑. เราควรรับหรือไม 
ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธไดหรือเปน

การรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน
สังคม อยางไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะรับ 

๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่
สามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขาย
การรับสินบน 

1.1 การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนำมาเปนเหตุผลในการตัดสินใจคือ 
- ทำไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคำขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติ

ตนหรือไม 
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอการทำงานใน

อนาคต 
1.2 ถาทานทำงานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปน

พิเศษเชน งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการ
อนุมัติ/อนุญาตตางๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอื่น 

๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการ 
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๑๖ 

 

รับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตน 
ที่ไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการ 
ประพฤติโดยมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิ
ชอบ และการทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกำหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของ
ตนเอง โดยสวนราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกำหนดนโยบายดานนี้อยาง
เครงครัดมากกวาหนวยงานอื่นๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพ้ืนฐานที่วา “การกระทำและการตัดสินใจใดๆจะตอง
กระทำดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชน 
ของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอ่ืน ทำใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไววางใจที่ประชาสังคมมีตอภาครัฐ และทำใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม 

ประการสำคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ภายใตระบอบ
ประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยกระทำและ
แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตอง เที่ยงธรรม 
ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับขาราชการ 
 

๒.เราตองรายงานหรือไม 
 การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี ้

๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เก่ียวของ เชน ประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับ
ของขวัญหรือประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กำลังจะมาทำการคา การสัญญาวาจะให-รับกับ
องคกรหรือบุคคลที่จะขอทำใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ 

หนวยงานควรกำหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการที่ชวยใหขาราชการและ
เจาหนาที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ
ตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ 

๒) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆ ทำงานในขอบขายที่ออนไหวและ
ตองการความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เก่ียวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับ

“ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมี

คาเพียง 

เล็กนอยก็ไมควรรับ  เพราะกอใหเกิด

ความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูให  และอาจ

กอใหเกิดความเสื่อมศรัทธาตอประชาชน” 
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องคกร และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควร
ใหแนใจที่สุดวาตัวทานและองคกรมีความเท่ียงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวา 

หนวยงานของทานมิไดกำหนดนโยบายเก่ียวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ
และมิไดกำหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ทานควรดำรงความถูกตองดวยการรายงานหรือ
ปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ 

หลักการ การกำหนดวาของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตอง
ใหองคกรเก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอย
กวา๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑) 
 แนวพิจารณาในการปฏิบัต ิ

ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะพระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินของ
องคกรไมวาจะมีคาราคาเทาใด 

ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไม
ตองรายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได 

ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตอง
รายงานหนวยงานและลงทะเบียนไว 

ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และ
เจาหนาที่มีความจำเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่
ของรัฐคนนั้นๆรับทรัพยสินดังกลาวหรือไม 

ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปน
ทรัพยสินขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตให
ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะ
ดำรงตำแหนงเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชนที่เพ่ือน
รวมงานใหเมื่อเจ็บปวยฯลฯ 

ถาในปงบประมาณใดๆคุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคน
เดียวกันกลุมเดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท 
ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ 

ถาในปงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคน
ตางกลุมเพื่อเปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาทตองรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางนั้น 

ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีไดรับเพ่ือเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ
(ประชาชนองคกรเอกชน) ที่ไดอยางสม่ำเสมอบอยครั้งอาจทำใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพล
บิดเบือนกอใหเกิดอคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบ
และคาดหวังวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนเมือ่มีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ 

เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) 
ตองปฏิเสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ)  
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๓. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม 

๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณา
ตัดสินวาขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไม 

๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวน
ราชการพิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร 
 

๔. การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร 
 การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น และพรอมฝาฝนการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออก ขึ้นกับความรายแรงของการฝา
ฝน 

นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล 
ทุจริต และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่ง 
มีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเก่ียวของ 
ทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย 
 
 
 

กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการที่สำคัญ คือ 
 

 
การรับของขวัญและผลประโยชนใด ๆ เปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมี

อคติ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กอใหเกิดการทำลายเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอ
ภาครัฐและตอราชการ กุญแจแหงความเสี่ยง 2 ประการที่สำคัญคือ 

๑. ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ  โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชน
นอยกวาความเปนจริง การตีคาราคาต่ำกวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอ่ืนใหคิดวา
ของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆมีคาต่ำกวาที่เปนจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทำดังกลาวนับวา
เปนการคดโกงและหลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม 
  ๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดขึ้น  การรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชนใดๆ อาจทำใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิดความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและ
หรือผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการทำใหเกิดความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือ
ผูรับงาน-รับจาง-รับเหมาฯลฯ ที่เปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชนโดยอิทธิพลของความชอบหรือ
ประโยชนตอบแทนที่ไดรับทำใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานที่กำหนด 

ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซื้ออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวา
การรับจางตางๆไมตองทำในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปน
วัฒนธรรมการทำงานขององคกรขาราชการและหรือเจาหนาที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับ
รางวัล” จากการปฏิบัติหนาที่และละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดไดวาเปน การรับสินบน 
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การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโนมที่เปนไปไดมากที่เราจะรับของขวัญและผลประโยชน 
โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆถือไดวาเปนความผิด แตผูรับ 
มักจะหาเหตุผลเขาขางตนเอง ดังนี ้
 
 

 

 

 

 

  

 

“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาวแตดวย

มารยาทจึงไมกลาปฏเิสธนำ้ใจหรือหาก

ไมรับจะเปนการทำลายสัมพันธภาพ

ระหวางผูใหกบัองคกรหรือกับตนเอง” 

“ดูซ ิฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการ

ทำงาน ดังนั้น  มันเปนการยุติธรรมที่เรา

จะไดรางวัลผลประโยชนพิเศษบาง” 
“คนอื่นๆก็ทำเชนน้ี ทำไมฉันจะทำบาง

ไมได” 

“ฉันไมเห็นกฎระเบยีบใดๆเกี่ยวกับ

การใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝา

ฝนกฎเกณฑใดๆ” 

“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆดังนั้น

ผูบังคบับัญชาจงึชมฉัน และเปนเรื่อง

ธรรมดาที่ฉันมักเปนคนแรกเสมอที่

ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา” 

“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใชและฉันไมคิดวา

หนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้ แมวาฉันจะให

คำแนะนำก็ตาม” 

ทานตองระลึกอยูเสมอวา เหตุผลท่ีทานใชกลาวอางเชนนี้ไมสามารถปกปองทานจาก

การถูกดำเนินการทางวินัย หากการกระทำของทานเปนการกระทำที่มิชอบ 
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 ตัวอยางคิดแบบระบบฐานสิบ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  

ตอน “โครงการลม” 

 นางสมเกลี้ยง ขาราชการ ขณะที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสถานีอนามัย ไดรับอุดหนุนเงนิ 
งบประมาณเพื่อใหดำเนินโครงการและรับผิดชอบโครงการ นางสมเกลี้ยงไดจัดทำโครงการและจัดทำหลักฐาน
การเบิกจายเงินตามโครงการเปนเท็จโดยไมไดมีการดำเนินโครงการและจายเงินจริง คือ โครงการพัฒนา
ศักยภาพชมรมสรางสุขภาพตำบล จำนวน ๕๑,๐๐๐ บาท และโครงการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับ จำนวน 
๘,๐๐๐ บาท นางสมเกลี้ยง ไดจัดทำหลักฐานการเบิกจายเงินทั้งโครงการเปนเท็จ เชน คาจางเหมาจัด
ทำอาหารวาง คาวิทยากร คาจัดทำแบบบันทึกการออกกำลังกาย คาวุฒิบัตร คาจางเหมาจัดสถานที่และจัด
กิจกรรมการประกวดชมรมสรางสุขภาพ คาลางรูป คารางวัลในการประกวดชมรมสรางสุขภาพ และ
คาตอบแทนเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเปนตน  

  พฤติกรรมของนางสมเกลี้ยงดังกลาว เปนการกระทำผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา ๘๕(๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงโทษไลออกจากราชการ 

 ตอน “อบ..ลม” 

   นายทองดี ขาราชการ ไดยืมเงินราชการและลงชื่อในโครงการอบรมโดยเปนผูเสนอโครงการ

อบรมทางดานสุขภาพ รวมจำนวน 2 วัน นายทองดีไดจัดทำเอกสารหลักฐานขออนุมัติเบิกจายเงินตาม

โครงการอบรมสงใหกับการเงินเพ่ือหักลางเงินยืมสำหรับเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม เปนจำนวนเงิน 

10,600 บาท โดยลายมือชื่อผูเขาอบรมในเอกสารประกอบการหักลางเงินยืมนั้น มิใชเปนลายมือชื่อที่แทจริง

ของผูเขารับการอบรมแตเปนลายมือชื่อปลอม และมิไดมีการจัดอบรมตามโครงการดังกลาวแตอยางใด  

   พฤติการณของนายทองดีดังกลาว เปนการกระทำผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติหรือละเวน

การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวน

การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.

2551 ลงโทษไลออกจากราชการ 

ตอน “ยักยอกยา” 

   นายยา ตำแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ ไดยักยอกยาแกหวัดสูตรผสมซูโดอีฟรีดรีน ที่ตน

ดำเนินการสั่งซื้อจากบริษัทยาของเอกชน รวมจำนวน 200,000 เม็ด โดยยาดังกลาวจำนวน 50,000เม็ด ไดมี

การสั่งซื้อในนามของโรงพยาบาลและนำเขาคลังยาของโรงพยาบาลตามระบบ สวนอีกจำนวน 150,000 เม็ด
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นั้น ไดสั่งซื้อในนามของโรงพยาบาลแตนำยาเขาราน และจายเงินเอง โดยการสั่งซื้อยาไดทำการปลอมลายมือ

ชื่อของผูอำนวยการโรงพยาบาลเพ่ือใชเปนหลักฐานในการสั่งซื้อยาและไดนำยาดังกลาวไปขายใหแก

บุคคลภายนอก 

   พฤติการณของนายยาดังกลาว เปนการกระทำผิดวินัยอยางรายแรงปฏิบัติหรือละเวนการ

ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือ ปฏิบัติหรอืละเวนการ

ปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

ลงโทษไลออกจากราชการ 

ตอน “คนหลวงใชเงินหลวง” 

   นางวันดี ตำแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเก็บรักษา

เงิน และเปนเจาหนาท่ีการเงินรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี และมีอำนาจลงนามในใบถอนเงินรวมกับ

เจาหนาที่รายอ่ืน นางวันดีไดถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของสถานีอนามัย นำไปใชจายในเรื่องสวนตัว 

จำนวน 300,000 บาท ตอมาไดนำเงินดังกลาวมาคืนใหกับทางราชการแลว และพบวามีการเบิกจายเงินโดยไม

มีเอกสาร หลักฐานประกอบการจายเงินจำนวน 200,000 บาท นางวันดีใหการรับสารภาพวาตนไดจัดทำ

เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายเท็จข้ึนมาใหมเพ่ือใหมีจำนวนเงินคงเหลืออยูจริงตามรายงานงบเดือนสง

ใหสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ่ือประกอบการจัดทำบัญชีเกณฑคงคาง 

    พฤติการณของนางวันดี ดังกลาว เปนการกระทำผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติหรือละเวน

การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.

2551 ลงโทษไลออกจากราชการ 

ตอน “คนหลวง กับรถยนตหลวง” 

   นายสรรชัย ตำแหนงผูอำนวยการโรงพยาบาล ไดเบียดบังทรัพยสินของทางราชการนำไปใช

ประโยชนสวนตัว โดยนำบิลน้ำมันของโรงพยาบาล ไปเขียนเติมน้ำมันใสรถยนตสวนตัวยี่หอวอลโว และรถจ๊ิป

แกรนดเชอโรกี แลวเบิกจายเงินคาน้ำมันจากเงินบำรุงของโรงพยาบาลเปนระยะเวลา 3 ป รวมจำนวน 232 

ครั้ง เปนเงินรวม 290,000 บาท ทั้งท่ีนายสรรชัยก็นำรถยนตราชการไปใชทั้งในเวลาราชการและนอกเวลา

ราชการอีกดวย 

   พฤติกรรมของนายสรรชัยดังกลาวเปนการกระทำผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวน

การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.

2551 ลงโทษไลออกจากราชการ 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  โรงพยาบาลวดัโบสถ 
 

๒๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสรุป 
  ความเชื่อถือไววางใจและจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เม่ือทานเปน
ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาที่และตัดสินใจ
โดยปราศจากอคติทานถูกคาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือน
และผลประโยชนที่รัฐจัดให แมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซึ่งถือวาเปน
ของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับ
ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไมเหมาะสม จะนำไปสูความเสี่ยงตอการทุจริต และทำลายชื่อเสียงของทานรวมทั้ง 
องคกรของทานเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณตัวอยาง 
หนวยงานภาครัฐหนึ่ง สงนักทรัพยากรบุคคลที่ทำหนาที่จัดซื้อจัดจาง (HR 

procurement) ใหเขารวมสัมมนาดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่ผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา 
๗,๐๐๐ บาท จากการเปนผูเขารวมสัมมนาที่มีบุคลิกเปน personnel planner  ซ่ึงบริจาค
โดยโรงงานผลิตสินคาที่เปนคูคากับหนวยงาน เจาหนาที่ไดเก็บของรางวัลนั้นไวโดยไมได
รายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัลท่ีตนชนะจากการเขารวมกิจกรรมการสัมมนา 

ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวา
จะตองมีการรายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการ
ปรากฏตัวของเขาในการเขารวมสัมมนาเปนเพราะไดรับการสนับสนนุจากหนวยงาน ดังนั้น
เปนความชอบธรรมของหนวยงานที่จะตัดสินใจวาจะจัดการอยางไรกับรางวัลชิ้นนี้ 

เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน ใน
ที่สุดเจาหนาที่จึงถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพื่อประโยชนตามความเหมาะสม 
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บทที่ ๕ แนวปฏิบัติ ๑๐ ขอ ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ไดกำหนดแนวทางใหขาราชการประพฤติปฏิบัติรวม 10 ประการ 

สรุปไดดังนี้ 

๑. ขาราชการตองยดึม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม  

๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทำการหลีกเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี ้

๒) เมื่อรูหรือพบการฝาฝน ตองรายงานตอหัวหนาสวนราชการ หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมโดยพลัน 

๓) ตองรายงานการดำรงตำแหนงในนิติบุคคล ซึ่งมิใชสวนราชการฯ ในกรณีที่อาจขัดแยง               
กับการปฏิบัติหนาที่ หรืออาจทำใหการปฏิบัติหนาที่เสียหาย 

๔) รวมประชุมแลวพบวา มีการฝาฝนประมวลจริยธรรม หรือมีการเสนอเรื่องผานตน              
ตองคดัคานการกระทำดังกลาว และบันทึกไวในรายงานการประชุม 

๒. ขาราชการตองมีจิตสำนึกท่ีดีและรับผิดชอบตอหนาที่เสียสละ ปฏิบัติหนาที่ดวย  ความรวดเร็ว 

โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

๑) อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง เต็มกำลัง
ความสามารถ 

๒) ไมกอใหเกิดความเสียหายตอตำแหนงหนาที่ของตน หรือขาราชการอ่ืน ไมกาวกาย           
หรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการอ่ืนโดยมิชอบ 

๓) ใชดุลพินิจและตัดสินใจ ดวยความรูความสามารถเยี่ยงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไป                
ตรงมา ปราศจากอคติ ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม 

๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดข้ึน ตองรีบแกไขใหถูกตองและแจงใหหัวหนาสวนราชการ            
ทราบโดยพลัน 

๕) ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมาย หรือ
ประชาชนใหความรวมมือ 

๖) ไมสั่งการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ 
ในกรณีสั่งการดวยวาจาดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณ             

ตามคำสั่ง เพ่ือใหผูสั่งพิจาราณาการตอไป 

๓. ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตำแหนงหนาที่และยึดถือประโยชนสวนรวม ของประเทศชาติ

เหนือกวาประโยชนสวนตน 

๑) ไมนำความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอ่ืนมาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคณุ     
   หรือโทษตอบุคคลอ่ืน 

๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของ                        

ทางราชการไปเปนประโยชนสวนตัวของตนหรือผูอืน่ 
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๓) ไมกระทำการใด หรือดำรงตำแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว กอใหเกิด  

ความเคลือบแคลง หรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยู ในความ

รับผิดชอบของหนาที ่

๔) ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรง หรือหนาที่อ่ืน ตองยึดหลัก

ถือประโยชนของทางราชการ 

๔. ขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหนงหนาที่ และไมกระทำการ

อันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและสวนรวม 

๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหบุคคลอ่ืนเรียกรับ หรือยอมรับ ซึ่งของขวัญ
แทนตน หรือญาติของตน ไมวากอน หรือหลังดำรงตำแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ ไมวา
จะเก่ียวของหรือไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดย
ธรรมจรรยา หรือเปนการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป 

๒) ไมใชตำแหนง หรือกระทำการท่ีเปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคต ิ
๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการกระทำนิติกรรมหรือสัญญา           

ซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะไดประโยชนอันมิควรได โดยชอบดวยกฎหมาย                    
หรือประมวลจริยธรรมนี ้

๕. ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา 

๑) ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบั งคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ ชอบ                      
ดวยกฎหมาย 

๒) ในกรณีที่เห็นวาคำสั่งผูบังคับบัญชา หรือการดำเนินการใดที่ตนมีสวนเก่ียวของ                 
ไมชอบ ตองทักทวงเปนลายลักษณอักษรไว 

๓) ถาเห็นวามติคณะรัฐมนตรีไมชอบดวยกฎหมาย ตองทำเรื่องเสนอหัวหนาสวนราชการ
พิจารณา และสงเรื่องใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการใหไดขอยุติ                 
ตามกฎหมาย 

๔) ไมหลีกเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือแนะนำให ใชชองวางของกฎหมายที่อยูในความ
รับผิดชอบของตน เพื่อประโยชนของตนเองหรือผู อ่ืน และตองเรงแกไขชองวาง
ดังกลาวโดยเร็ว 

๕) ไมยอมใหบุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเอง หรือครอบครอง ทรัพยสิน สิทธิหรือประโยชนอื่น
ใดแทนบุคคลอ่ืน อันเปนการเลี่ยงกฎหมาย หรือใชชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกลาว
แทนตน หรือปกปดทรัพยสินของตน  

๖) เมื่อทราบวามีการละเมิดหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนราชการของตน หัวหนา
สวนราชการตองดำเนินการท่ีจำเปน เพ่ือใหเกิดการเคารพกฎหมายข้ึนโดยเร็ว 

๗) เมื่อไดรับคำรอง หรือคำแนะนำจากผูตรวจการแผนดินหรือหนวยงานอ่ืนวากฎหมาย            
กฎ หรือขอบังคับ ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการของตน สรางภาระเกิน
สมควรแกประชาชน หรือสรางความไมเปนธรรมใหเกิดข้ึน ตองดำเนินการทบทวน
กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับดังกลาวโดยเร็ว 
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๒๕ 

 

๖. ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมเปนกลางทางการเมือง ใหบริการแกประชาชน โดยมี

อัธยาศัยที่ดี และไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

๑) ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวนการใชอำนาจเกินกวาที่มีอยู   
ตามกฎหมาย 

๒) ปฏิบัติหนาที่หรือดำเนินการอื่น โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิ
เสรีภาพ ของบุคคล ไมกระทำการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล หรือกอภาระ
หรือหนาที่ใหบุคคล โดยไมมีอำนาจตามกฎหมาย 

๓) ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ             
และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรม 

๔) ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย                              
หรือการวิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการ
แสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 

๕) ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษแกญาติพ่ีนอง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผูมีพระคุณ                      
และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 

๖) ไมลอก หรือนำผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนของตนเอง โดยมิไดระบุแหลงที่มา 
๗. ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครั และรวดเร็วไม

ถวงเวลาใหเนิ่นชา และใชขอมูลขาวสารท่ีไดมาจากการดำเนินงานเพ่ือการในหนาที่ และใหขอมูล

ขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองทันการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

๑) ไมใชขอมูลท่ีไดมาจากการดำเนินงานไปเพ่ือการอ่ืนอันไมใชการปฏิบัติหนาที่            
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณท่ีีกระทำการอันกระทบตอสิทธิ           
และเสรีภาพบุคคลอื่น ไมอนุญาต หรือไมอนุมัติตามคำขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคล
รองขอตามกฎหมาย เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได
กำหนดยกเวนไว 

๘. ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพโดยเครงครัด 

๑) ปฏิบัตงิานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็มกำลัง
ความสามารถ 

๒) ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดให ดวยความประหยัด 
คุมคา ไมฟุมเฟอย 

๓) ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด 

๙. ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๑) ไมแสดงการตอตานการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข หรือสนันสนุนใหนำการปกครองในระบอบอ่ืนที่ไมมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข           มาใชในประเทศไทย 

๒) จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย พระราชินี                        
และพระรัชทายาท ไมวาทางการหรือวาจา 
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๒๖ 

 

๑๐. ขาราชการตองเปนแบบอยางที่ดีในการดำรงตนรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของราชการโดยรวม 

๑) ไมละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี 
๒) หัวหนาสวนราชการและผูบังคบับัญชาทุกระดับชั้นตองปกครองผูอยูใตบังคบับัญชา         

ดวยความเที่ยงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัวและควบคุมใหผู
อยู           ใตบังคบับัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครดั 

๓) หัวหนาสวนราชการและผูบังคบับัญชาทุกระดับตองสนับสนุน สงเสริมและยกยอง                 
ผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย มีผลงานดีเดน มีความรูความสามารถและขยัน
ขันแข็ง ไมเลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

๔) ไมกระทำการใดอันอาจนำความเสื่อมเสีย และไมวางใจใหเกิดแกสวนราชการ                   
หรือราชการโดยรวม 
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๒๗ 

 

บทที่ ๖  ขอบงัคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

วาดวยจรรยาขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
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๒๘ 
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๒๙ 
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๓๐ 
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๓๑ 

 

บทที่ ๗  แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

(MOPH code of Conduct) 
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๓๒ 
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๓๓ 
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๓๔ 
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๓๕ 
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๓๖ 
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๓๗ 
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๓๘ 
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๓๙ 
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๔๐ 
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๔๑ 

 

 

 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100               .                                  

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/22    วันท่ี    1   มีนาคม ๒๕๖4                                .                  

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรคูมือผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลวัดโบสถบน website ของหนวยงาน        .                                                                                                                     

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 กำหนดใหสวนราชการ
จะตองมีการจัดทำคูมือผลประโยชนทับซอน ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence -Based  
Integrity and Transparency Assessment) EB 20 นั้น 

ในการนี้ ขออนุญาตเผยแพรคูมือผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลวัดโบสถบน website ของ
หนวยงาน เพ่ือประชาสัมพันธใหขาราชการ บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
ผูรับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 
  

             
                                                    (นายพนม  พรหมเมศร) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

   หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
                                                      อนุญาต 

 

                                            
                                             
                                           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
 

 

 

  

 

 

wbh
Typewritten text
(นางสาวพิมพ์พรรณ  ปั่นโพธิ์)



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 

สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
ชื่อหนวยงาน กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/:  1  มีนาคม  2564 
หัวขอ: คูมือผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาลวัดโบสถ 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
คูมือผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาลวัดโบสถ 
Link ภายนอก: ไมมี 
หมายเหต:ุ…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                      ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                                 
                        (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
             ตำแหนง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ               ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
        วันท่ี....1…...... เดือน..มีนาคม...พ.ศ..256๔...        วันที่.....1.... เดือน....มีนาคม...พ.ศ...256๔...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


