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ค าน า 

 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม  ในฐานะส่วนราชการที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข  แก่ประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทุกด้าน  
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่  โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมครอบคลุมและมีมาตรฐาน  
ดังนั้น  การที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ  จึงข้ึนอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องมจีิตส านึกใน
หน้าที่กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  เสียสละ  และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)  ได้รวบรวมหลักการและแนวคิด  พร้อมตัวอย่าง
เพื่อการบริหารจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่  และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม  ในหลาย
รูปแบบไม่เฉพาะในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ  ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย 
 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี้  จะ
เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในเรื่องดังกล่าว  เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่สุจริต  
โปร่งใน  ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ในสะอาดต่อไป 
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คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict  of  Interests) 

1. ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส านักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วมหรือ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  ว่าหมายถึงสถานการณ์  หรือการกระท าที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง  ข้าราชการ  
พนักงาน  บริษัท  หรอืผูบ้รหิาร  มีประโยชนส์่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ  หรือการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรบัผิดชอบอยู่  และสง่ผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ  การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐจัดสินใจหรอืปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่ของตนอันก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบทีห่ลากหลาย  จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไมเ่ห็นว่าเป็น
ความผิด  ตัวอย่างการกระท าดังกล่าว  มีให้พบเห็นได้มากในสังคม  ส่งผลให้บุคคลนั้น ขาดการตัดสินใจที่เที่ยง
ธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ได้ส่งผลเสียหายให้เกิดข้ึนกบัประเทศชาติ ก่อให้เกิดการ
กระท าที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่เจ้าหน้าที่
กลับติดสินใจหรอืปฏิบัตหิน้าที่ โดยค านึงถึงประโยชนส์่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลกั 

2. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
2.1 ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests)  เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รบั โดยเห็นว่ามีคุณค่าที่ 

จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิง่จงูใจให้คนเรามี
พฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการทัง้หลาย 

2.2 ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests)  หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให ้
ประโยชนส์ุขแก่บุคคลทั้งหมายในสงัคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถงึหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิก
ในสังคม 

2.3 ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  เป็นสถานการณ์ที่บุคคลใน 
ฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ ในการแสวงประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือ
พวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และสง่ผลกระทบหรือความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ ค าอื่นที่
มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ความ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ และรวมถงึคอรร์ัปช่ัน เชิงนโยบายคอรร์ัปช่ันสเีทา 

2.4 ปัจจยัที่ท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรอืการขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เป็น 

ผลมาจากการไมส่ามารถแยกแยะระหว่างบทบาทหน้าที่ในเรื่องส่วนตัว และเรือ่งส่วนรวมออกจากกันได้ชัดเจน
และมสีาเหตุมาจากพื้นฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและมีปจัจัยที่เอื้อใหเ้กิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้ 
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1. มีฐานคิดในลักษณะบรูณาการ คือคนไทยไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับ
เรื่องส่วนรวมออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง ดังนี้ 
1.1 คนไทยมีฐานความเช่ือในอดีตที่เห็นว่า ขุนนางค้าขายได้โดยไม่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ 
1.2 ต าแหน่งหน้าที่ราชการสามารถน ามาซึง่ผลประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่มีการแยกแยะ

ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม 
1.3 ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเป็นระบบความคิดแบบฐานสบิ 

(คือไม่แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มอี านาจกบัผลประโยชน์ส่วนรวม) 
จึงพฒันาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ทันกบัพื้นฐานแนวคิดของระบบ
กฎหมายสากลที่เป็นระบบคิดแบบฐานสอง (คือแยกแยะผลประโยชนส์่วนตัว ออก
จากผลประโยชนส์่วนรวมอย่างชัดเจน) 

2. มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เช่น การเอื้อ
ประโยชน์ให้ผูเ้คยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนต าแหน่งใหโ้ดยจะไม่ใช่การตอบ
แทนด้วยตัวเงินเป็นหลกั แต่เป็นการตอบแทนในลักษณะผลประโยชน์อย่างอื่น เช่น การ
ให้ผลประโยชน์หรือต าแหนง่ทางการเมือง เป็นต้น 

3. มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินทีสุ่รุ่ยสุร่าย ท าใหร้ายรบัไมส่มดลุกับรายจ่าย เช่น มีภาระการ
ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ท าให้มีพฤติกรรมที่ต้อง เข้าไป
เกี่ยวข้องกบัการกระท าผิดโดยสมัครใจ หรือมีพฤติกรรมที่ยกัยอกประโยชน์ส่วนรวม เข้า
เป็นประโยชนส์่วนตัว เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว 

4. มีความจ าเป็นในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปัญหาค่านิยม การมผีลประโยชน์ทับ
ซ้อน ท าให้ตนเองต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทบัซ้อน สาเหตสุ่วนหนึ่งนั้นคือ
ปัจจัยทางสังคม ซึง่เป็นลกัษณะ “ตัวกูของกู” อันเป็นค่านิยมของสงัคมทีเ่น้นเรื่องวัตถุ
นิยม การอยากมี อยากได้ การรักษาหน้าตาและยกหน้าตาทางสงัคม ท าให้ต้องมีการ
แสวงหาทรัพยส์ินและอ านาจมากขึ้น 

5. โครงสร้างการบรหิาร และการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งฝุายตรวจสอบ ยังขาด
ความเข้าใจและระบบยังไมม่ีประสทิธิภาพจึงเอื้อต่อการมีพฤติกรรมที่เป็นไปในลกัษณะ
การมผีลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุด 

6. ปัญหาการมผีลประโยชน์ทบัซ้อนเกิดจากปจัจัยด้านกฎหมาย ดังจะเห็นได้ว่าตัวบท
กฎหมายยังไม่ตอบสนองต่อสภาพปญัหา และทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน กล่าวคือ 
บทลงโทษทางกฎหมายยังไมเ่พียงพอต่อการ “ปูองกัน” และ “ปูองปราม” ผู้ทีจ่ะกระท า
หรือคือที่จะกระท าที่เอื้อต่อการมผีลประโยชน์ทับซ้อนเท่าทีค่วร 

การทจุริตมหีลายระดบัในระดบัทีสู่งสุดคือ “คอรร์ัปช่ัน” (Corruption) ส่วน “ความขัดแย้งกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม” (Conflict of Interests) ถือว่าเป็นความผิดระดับต้น
เมื่อพจิารณาให้ดจีะเห็นว่า การคอร์รปัช่ันอาจไม่ใช้ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและ
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ผลประโยชน์ส่วนรวม แต่ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้นเหตุ
พื้นฐานของการคอรร์ัปช่ัน เพราะเมือ่มีพฤติกรรมของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเกิดข้ึน ก็จะน าไปสู่การคอรร์ัปช่ันได ้

 ความสัมพันธ์ระหว่าง Conflict Of Interests กับ Corruption 
1. Conflict of Interests เป็นรปูแบบหนึง่ของ Corruption แต่ระดับหรือขนาดและ

ขอบเขตต่างกัน 
2. Conflict of Interests น าไปสู่ Corruption ที่รุนแรงข้ึน 
3. Conflict of Interests เกี่ยวกับการใช้อ านาจทีเ่ป็นทางการ เช่ือมโยงกบักฎหมาย 

ระเบียบการปฏิบัติ และส่วนที่ไมเ่ป็นทางการ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขยายไป
ถึงเรื่องครอบครัวต้องพิจารณาความสัมพันธ์ เช่น คู่สมรส และคนในเครอืญาติ 

3. ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.1 ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกจิของตนเองโดยตรง 
2. ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลอืญาติสนทิมิตรสหาย 
3. การรบัผลประโยชน์โดยตรง 
4. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
5. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
6. การน าข้อมลูอันเป็นความลบัของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์สว่นตัว 
7. การท างานอีกแหง่หนึง่ที่ขัดแย้งกบัแหง่เดิม 
8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานทีท่ างาน 
9. การปิดบังความผิด 

3.2 รูปแบบพฤติกรรมและการกระท าที่ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 
1. การรบัของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ การรบัของขวัญและความสะดวกสบายที่

เกินความเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัตงิานในหน้าที่ การรับ
ของขวัญมีได้หลายรูปแบบ เช่น การลดราคาของที่ซื้อให้ การเลี้ยงอาหารอย่าง
ฟุุมเฟือย ตลอดจนการให้ความบันเทงิในรปูแบบต่างๆ ซึง่มผีลต่อการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่ใหเ้อนเอียง หรือเป็นไปในลกัษณะที่เอื้อประโยชนต์่อผู้ให้ของขวัญนั้น  

2. การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing)  คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง 
ครอบครัวหรือพวกพ้องจากต าแหนง่หน้าที่ เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าทีเ่พื่อตนเอง 

3. การท างานหลังเกษียณ (Post-Employment)  คือ การไปท างานหลังออกจากงาน
เดิม โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรอือิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งมารับงานหรือ
เอาประโยชน์ให้กบัตนเองและพวกพ้อง 
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4. การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting)  คือ การเป็นที่
ปรึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถงึการใช้ต าแหนง่สถานภาพการท างาน
สาธารณะ ในการเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ 
ยังรวมถึงการใช้เวลา และเครื่องมือของรัฐในการท างานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่
อ านาจหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย 

5. การรบัรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information)  คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรูเ้ห็นใน
ข้อมูลลับของทางราชการ หรือน าข้อมลูไปเปิดเผย เพื่อรับสิง่ตอบแทนที่เป็น
ประโยชน์ในรูปของเงินหรอืประโยชน์อื่นๆ หรือน าข้อมลูไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรอื
พวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมลูเหล่าน้ัน 

6. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ช่ัวคราวในกิจการทีเ่ป็นของส่วนตน เพื่อ
ประโยชนส์่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสีย
ประโยชน ์

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อเป็นประโยชน์ทางการเมือง(Pork 
Berreling)  คือ การใช้อิทธิพลทางการเมืองเพือ่เรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อ
พื้นที่ที่ตนรบัผิดชอบ 

3.3 การรบัประโยชน์ต่างๆ 
1. การรบัของขวัญจากบริษัทต่างๆ 
2. บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ 
3. หน่วยราชการรับเงินบรจิาคจากธุรกิจทีเ่ป็นลูกค้าของหน่วยงาน 
4. ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
5. การที่คณะกรรมการกู้เงินจากสถาบันการเงินในการก ากับดแูล 
6. การที่คณะกรรมการฝากญาติพี่น้อง หรือคนที่คุ้นเคยเข้าท างานในรัฐวิสาหกิจที่ตน

ก ากับ ดูแลอยู ่
3.4 ประโยชน์อันค านวณเป็นเงินได ้

1. การปลดหนีห้รอืการลดหนี้ให้เปล่า 
2. การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
3. การเข้าค้ าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 
4. การให้ค่านายหน้าหรอืค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 
5. การขาย การใหเ้ช่าซื้อทรัพยส์ิน เกินมลูค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏเห็นในท้องตลาด 
6. การใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพยส์ิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบรกิารน้อยกว่าที่

คิดกับบุคคลอื่นโดยปกตทิางการค้า 
7. การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าใช้บริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่น

โดยปกติทางการค้า 
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8. การใหส้่วนลดในสินค้า หรือทรัพยส์ินทีจ่ าหน่าย โดยการใหส้่วนลดมากกว่าที่ให้กบั
บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 

9. การใหเ้ดินทาง หรือขนส่งบุคคล หรอืสิง่ของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าบุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 

10. การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรอืการบันเทิงอื่น ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิด
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่นโดยปกตทิางการค้า 

ตัวอย่าง 

1. นายหลักสูตร ขา้ราชการ ต าแหน่งนักวิชาการแพทยแ์ผนไทยท างานอยู่ทีส่ านักงาน 
สาธารณสุขจงัหวัด ได้สั่งซื้อสมุนไพรจากต ารบั ซึ่งเป็นพ่อของตน ให้น ามาสง่ใหท้ี่ท างานที่ตนเองท างานอยู่ 
แล้วน ามาใช้ให้กับผู้รบับริการนวดแผนไทย 

พฤตกิารณ์ของนายหลักสูตรที่ได้สั่งซื้อสมุนไพรจากพอ่ของตนเองให้น ามาสง่ให้ทีท่ างานที่ตนเอง
ท างานอยู่ แล้วน ามาใช้ให้กับผูร้ับบริการนวดแผนไทยนั้น เป็นการกระท าที่มผีลประโยชน์ทับซ้อน เพราะ
ผลประโยชน์จากการสัง่ซื้อดงักล่าวเป็นของนายหลักสูตรเพยีงฝุายเดียว ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนตัวมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน
หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตามมาตรา 83(3) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากนายหลักสูตรไม่เคยกระท าความผิดวินัยมาก่อน
และปฏิบัตหิน้าที่มาด้วยดีโดยตลอด จึงงดโทษและให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 

2. นายซอฟต์แวร์ ข้าราชการ ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้น าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่เป็นของ 
ตนเอง เข้ามาจ าหน่ายใหก้ับหน่วยงานของตนเอง 

พฤติการณ์ของนายซอฟต์แวร์ที่มกีารน าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่เป็นของตนเอง เข้ามาจ าหน่ายใหก้ับ 
หน่วยงานของตนเองนั้น เป็นการกระท าที่มผีลประโยชน์ทับซ้อน เพราะผลประโยชน์จากการขายดังกล่าวเป็น
ของนายซอฟต์แวรเ์พียงคนเดียว ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นการ
กระท าผิดวินัยอย่างไมร่้ายแรง ฐานอาศัยต าแหนง่หน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตาม
มาตรา 83(3) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 สมควร
ลงโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากนายซอฟต์แวร์ไมเ่คยกระท าผดิวินัยมาก่อนและปฏิบัติหน้าทีม่าด้วยดีโดยตลอด 
จึงงดโทษและให้ว่ากล่าวตักเตอืนเป็นลายลักษณ์อักษร 

3. นางเก็บ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ได้รกัษาพยาบาล นางสายที่บนสถานี 
อนามัย ซึ่งมีอาการคลื่นไส้อาเจียน เวียนศีรษะ ท้องเสีย และความดันโลหิตต่ า นางเก็บ ได้คิดค่าให้น้ าเกลือ
ทางเส้นเลือด เป็นเงิน 200 บาท โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้เพราะเป็นน้ าเกลอืส่วนตัวของนางเก็บ ต่อมา
ได้มีผู้ร้องเรียนในเรื่องนี้ข้ึน นอกจากนี้ นางเก็บ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) ยังได้เรียกเก็บเงินจากนายหยุด ซึง่เข้าอบรมเป็น อสม. โดยอ้างว่าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและได้
น าเงินดังกล่าวไปใช้ส่วนตัว 



คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)  โรงพยาบาลบางกระทุ่ม 
 

9 

พฤติการณ์ของนางเก็บ ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานอาศัยต าแหน่งหน้าที่ 
ราชการของตนเองหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และฐานกระท าการหาผลประโยชน์อันท าให้เสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการมาตรา 83(3) และมาตรา 83(5) ประกอบมาตรา 84 แหง่พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษตัดเงินเดือน จ านวน 5% เป็นเวลา 3 เดือน 

4. นายสมยา ข้าราชการ มีหน้าที่ใหบ้ริการจ่ายยาผู้ปุวยนอก ได้น ายาของทางราชการไปจ าหน่าย  
ผ่านทางเว็บไซต์ ช่ือ www.phramasomyar.com เมื่อทางหัวหน้าห้องจ่ายยาผู้ปุวยนอกและหัวหน้ากลุ่มงาน
เภสัชกรรมทราบเรือ่งนี้ จงึได้ปรกึษากัน และท าการลอ่ซื้อยาจ านวน 3 รายการ คือ ยา TELFAST 60 
มิลลิกรมั 100 เม็ด ยา SERITIDE ACCUHALER จ านวน 1 หลอด และยา RHINOCORT จ านวน 1 หลอด 
โดยได้ท าสัญลักษณ์เป็นจุดด้วยปากกาเมจิกทีก่ลอ่งทัง้สามชนิด ซึ่งเป็นยาของโรงพยาบาลและวางไว้ที่บนช้ัน
วางยาจ าหน่ายทัง้ช้ัน ซึ่งตั้งอยู่ในห้องบรกิารจ่ายยาผูปุ้วยนอก จากนั้นก็ได้ท าการสัง่ซื้อยาทัง้สามชนิดดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว และเมื่อได้รบักล่องพสัดุทีส่ั่งซื้อมาแล้ว พบว่าหน้ากลอ่งพสัดุระบุช่ือผูส้่ง คือ ร้านสม
ยาเภสัช ซึ่งเป็นของนายสมยา และภายในกล่องพสัดุพบว่ามียา ยา TELFAST 60 มิลลกิรัม 100 เม็ด ยา 
SERITIDE ACCUHALER จ านวน 1 หลอด และยา RHINOCORT จ านวน 1 หลอด ตามจ านวนที่สัง่ซื้อและ
เป็นยาของทางราชการที่ได้ท าสัญลักษณ์ไว้ 

พฤติการณ์ของนายสมยาดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอยา่งร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าทีร่าชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

5. นายแพทย์ฐานสิบ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาล ถูกร้องเรียนว่าเปิดสถานพยาบาลส่วนตัว  
(คลินิก) ได้อาศัยต าแหน่งหน้าทีร่าชการ ในฐานะแพทยผ์ู้ตรวจรักษาและสั่งให้งานชันสูตรของโรงพยาบาลท า
การตรวจเลือดและสิ่งชันสูตรของคนไข้ที่คลินิกส่วนตัว โดยใช้วัสดุอุปกรณ์และน ายาของโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2545-2555 คิดเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 924,610 บาท นายแพทย์ฐานสิบช้ีแจงว่าตนเองเป็นเจ้าของ
สถานพยาบาล(คลินกิ) ได้มอบหมายให้ภรรยาเป็นผู้ดูแลสถานพยาบาล(คลินิก) และท าหน้าที่สง่เลือดและสิง่
ชันสูตรตรวจที่โรงพยาบาลซึง่ตนเองเป็นผูอ้ านวยการฯ เมือ่มีการเรียกเกบ็เงิน ภรรยาจะเป็นผู้ด าเนินการ
ทั้งหมด ประกอบกับมีภาระงานมากจงึไม่รู้ว่าโรงพยาบาลไดม้ีการเรียกเกบ็เงินจากสถานพยาบาล(คลินกิ) ของ
ตนหรือไม่ แต่ต่อมาเมื่อมกีารร้องเรียนได้น าเงินช าระค่าส่งตรวจเลือดและสิง่ชันสูตรให้แก่โรงพยาบาลจ านวน
เงิน 924,610 บาทแล้ว 

พฤติการณ์ของนายแพทย์ฐานสิบ ซึง่เป็นผูอ้ านวยการโรงพยาบาล เป็นการไมร่ักษาช่ือเสียงและ 
เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าทีร่าชการ ฐานกระท าการอื่นใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่าง
ร้ายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2535 ประกอบกับ
มาตรา 133 แห่งพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และฐานกระท าการอันได้ช่ือว่าเป็น
ผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85(4) แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ลงโทษปลดออกจากราชการ 
 

http://www.phramasomyar.com/
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6. นายสมหวัง  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  มีหน้าที่ตรวจรักษาผู้ปุวย ผ่าตัดและหัตถการทาง 
สูตนิรเีวชทั้งหมด นายสมหวังได้ท าการรับฝากครรภ์พิเศษในโรงพยาบาลของทางราชการ หลังจากที่ท าคลอด
เสร็จแล้ว ผู้ปุวย หรอืญาติผูปุ้วยจะน าเงินใส่ซองมาใหก้ับนายสมหวัง เป็นค่าฝากพิเศษและท าคลอด รายละ 
3,000 บาท ต่อมาได้มีผูร้้องเรียนเรื่องดงักล่าวข้ึน จากการสอบสวนนายสมหวังใหก้ารรับว่าตนได้กระท าการ
ดังกล่าวจริง และได้รับเงินค่าฝากครรภ์พิเศษดังกล่าว และมบีางรายเมื่อท าคลอดเสร็จแล้วก็เงียบเฉยไม่ยอม
จ่ายเงินให้ (เบี้ยว) 

พฤติการณ์ของนายสมหวังดงักล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานอาศัยต าแหน่ง 
หน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตามมาตรา 83(3) ประกอบมาตรา 84 แหง่
พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากนายสมหวัง ไม่
เคยกระท าผิดวินัยมากอ่นและปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีโดยตลอด จึงงดโทษให้ และให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

7. นายดวงดี  ต าแหน่งสาธารณสขุอ าเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) ถูกร้องเรียนว่า  
นอกจากน ารถยนต์ราชการซึ่งตามระเบียบถือว่าเป็นรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในงานราชการ เช่น ใช้เดินทางไป
ประชุม หรือออกตรวจราชการท้องที่  แล้วยังไม่ได้น ารถราชการไปใช้ในทางส่วนตัวด้วย  เช่น ใช้รับส่งภรรยา
และลกู เที่ยวพักผ่อน ชายทะเลกบัครอบครัว ใช้ไปงานสังคมต่างๆ ใช้ไปเรียนปรญิญาโท ใช้พาภรรยาและบุตร
ไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้าในตัวจังหวัด และใช้ขนไข่เพื่อให้ภรรยาน าไปขายที่ตลาดนัดเป็นประจ า และการใช้
รถราชการในเรื่องส่วนตัวก็เคยเกิดอบุัติเหตุและใช้เงินของทางราชการท าการซ่อมแซม นายดวงดีได้ให้การ
ปฏิเสธ และอ้างว่าที่อื่นเขากท็ าแบบนีก้ันทั้งนั้นไม่เห็นเป็นอะไร สงสัยมีคนกลั่นแกลง้ตน เนื่องจากตนเป็นคน
หนึ่งทีส่มัครเข้าคัดเลือกเพื่อเลื่อนเป็นสาธารณสุขอ าเภอเมอืง (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ) ที่
ก าลังว่างอยู่ เรื่องนี้เมือ่สอบสวนแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องทีร่้องเรียนดังกล่าวเป็นความจรงิทุกประการ นอกจากนี้
ยังพบว่า นายดวงดีได้น ารถยนต์ราชการไปเก็บไว้ทีบ่้านพักสว่นตัวทุกวัน โดยไม่ได้ขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้ถูกต้องตามระเบียบเกี่ยวกบัรถราชการ และในการใช้รถนั้นก็ไม่มีใบขออนุญาตการใช้รถราชการ และ
ไม่มีการบันทึกเลขไมล์ของรถตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 
และระเบียบของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกบัรถและการใช้รถราชการ 

พฤติการณ์ของนายดวงดีดังกล่าว  เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตาม 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นตามมาตรา 82(2) และมาตรา 83(3) ประกอบมาตรา 84 แห่ง
พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษตัดเงินเดือน จ านวน 5% เป็นเวลา 1 เดือน 

4. หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.1 หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1. ปกปูองประโยชน์สาธารณะ การปฏิบัตหิน้าที่ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน 
รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคลมีความเป็นกลาง ไมม่ีอคติ ไม่ล าเอียง 
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 2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้ตรวจสอบหรอืการเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ทีอ่าจมผีลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 3. ส่งเสรมิความรบัผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติตนที่ยึดหลกั
คุณธรรมและความเป็นมอือาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลีย่งประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะ
ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่าง 
 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน 
และสร้างวัฒนธรรมแห่งความซือ่สัตย์ 
4.2 จุดเสีย่งของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1. การปฏิสมัพันธ์กับภาคเอกชน 
 2. การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
 3. การตรวจตราเพือ่ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออปุกรณ์ 
 4. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนญุาตให้ประกอบวิชาชีพ 
 5. การกระจายงบประมาณ 
 6. การปรับการลงโทษ 
 7. การใหเ้งินหรือสิ่งของช่วยเหลือผูเ้ดือดรอ้น การตัดสินข้อพิพาท 
 8. การรบัของขวัญ ของก านลัจากผู้ทีม่าติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัตหิน้าที่ 

 5. การให้และการรับของขวัญและผลประโยชน์ 
  หลักการและแนวคิดน้ีสามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนนิการตามนโยบายการให้และรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน ข้อบงัคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 และประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรบัทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
  5.1 เจตนารมณ ์
  เนื่องจากความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัตงิานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลกั ปราศจากผลประโยชนส์่วน
บุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรบัของขวัญและผลประโยชน์ที่ท าใหม้ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
และการกระท าหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบย่อมท าลายความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน  กระทบต่อ
ความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบรหิารราชการรวมทัง้กระทบตอ่กระบวนการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตย 
  5.2 อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายน้ี 
   1. ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบรกิารใดๆ (เงิน ทรัพยส์ิน
สิ่งของ บริการหรืออื่นๆ ที่มีมลูค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนอืจาก
เงินเดือน รายได้  และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 
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   2. ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่า ตีราคาเปน็เงิน หรืออาจไม่
สามารถตีค่า ตีราคาได้ 
   3. ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tanfible gifts)  หมายรวมถึง สินค้าบริโภค 
ความบันเทิง การต้อนรบั ให้ที่พกั การเดินทาง อุปกรณ์เครือ่งใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้
ส่วนตัว บัตรก านัล  บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น 
   4. ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and 
benefits)  หมายถึง สิง่ใดๆหรือบริการใดๆ ที่ไมส่ามารถคิดเป็นราคาทีจ่ะซื้อขายได้ อาทิ เช่น การให้บริการ
ส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะใหห้รอืการสัญญาว่าจะ
ได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ  
  5.3 เราจะจัดการอย่างไร 
   การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี 3 ค าถาม ที่จะใช้ในการตัดสินใจว่า
จะรบัหรือไมร่ับของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ 

1. เราควรรบัหรือไม ่
ตามหลกัการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรบั แต่หลายโอกาสทีเ่ราไม่ 

สามารถปฏิเสธได้ หรอืเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหก้ันตาม
มารยาททีป่ฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรบั 

1.1 ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือ 
สิ่งใดๆ ทีส่ามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม และ
อาจเข้าข่ายการรับสินบน การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินน้ัน สิง่ที่ควรน ามาเป็นเหตผุลในการตัดสินใจ 
คือ 

- ท าไมเขาจงึเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณการเสนอใหม้ีผลต่อการ 
ตัดสินใจในการ ปฏิบัติตนหรือไม ่

- ความประทบัใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ทีจ่ะสง่ผล 
ต่อการท างานในอนาคต 

1.2 ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ตอ้งได้รับความ 
ไว้วางใจเป็นพิเศษเช่น  งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซือ้จัดจ้าง การออก
ใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ฯลฯ  ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ 
มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น 

1.3 การรบัก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ 
ส่วนรวมหรือไม่  หากการรบัก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชนส์่วนรวมแล้ว
ผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รบักลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบตัิหน้าที่ราชการ หรอืก่อใหเ้กิดข้อสงสัยต่อ
สาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ 
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   การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชนส์่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้
เกิดการประพฤติมิชอบ  และการทจุริตคอร์รปัช่ัน ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญ
และผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ทีเ่สี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควร
ก าหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ 
   หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระท าและการตัดสินใจ
ใดๆ จะต้องกระท าด้วยความเป็นกลางปราศจากการมสี่วนได้ส่วนเสียในการใหบ้รกิาร และปกปูอง
ผลประโยชน์ของสงัคมไทยโดยรวม”  ไม่ว่าของขวัญและหรอืผลประโยชน์น้ันจะมีค่าเพียงเลก็น้อย ก็ไม่ควรรบั 
เพราะก่อใหเ้กิดความรูส้ึกผูกพัน หรือพันธะกบัผู้ให้ และอาจก่อใหเ้กิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน 
   ดังนั้น  องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหา
ความชอบ ผลประโยชน์ใหก้ับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ท าให้เกิดความสั่นคลอน
ความเช่ือถือไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสงัคมประการส าคัญ สมาชิก
ทั้งหมดในสังคมต้องได้รบัการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมภายใต้ระบบประชาธิปไตยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
มีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยกระท าและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส 
ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ต้องเที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพข้าราชการ 

2. เราต้องรายงานหรอืไม ่
การรายงานการรับของขวัญและหรอืผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 
2.1 ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง เช่น  

ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้าม
รับของขวัญหรอืประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลทีก่ าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกบั
องค์กรหรอืบุคคลที่จะขอท าใบอนญุาตหรอืรบัการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ หน่วยงานควรก าหนดนโยบาย
ด้านน้ีให้เครง่ครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรือ่งนี้ได้อย่าง
เหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรอืผลประโยชน์ใดๆ ต้องมีการลงทะเบียนรบัอย่างเป็นทางการ 

2.2 บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างานในขอบข่ายที่ 
อ่อนไหวและต้องการความเช่ือถือไว้วางใจเป็นพเิศษและหรอืกลุ่มที่เกีย่วกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์
ทั้งจากระดบัองค์กรและระดบับุคคล อาทเิช่น งานตรวจสอบ งานจัดซือ้จัดจ้าง การให้ใบอนญุาต/ยึด
ใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม่ว่า
หน่วยงานของท่านมิได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ท่านควรด ารงความ
ถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธทีจ่ะไมร่ับของขวัญและหรือผลประโยชน์น้ันๆ 
    หลักการ การก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงาน
หรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียวกับค่าตามราคาตลาด
โดยต้องมีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท  ทั้งนี้ ใหป้ฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรือ่งหลักเกณฑ์การรบัทรัพยส์ินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 
2543 
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3. เราจะเกบ็รกัษาไว้เองได้หรือไม ่
ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท ถ้าเกินกว่าน้ี ส่วน 

ราชต้องพิจารณาตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองไดห้รือไม่ หรือเป็นทรัพยส์ินของ
ส่วนราชการ และส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 
  5.4 การฝุาฝืนก าน้ีมโีทษอย่างไร 
   การฝุาฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์น้ัน เป็นการฝุาฝืนการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือนตัดเงินเดือน จนกระทั้งไลอ่อก ข้ึนกับความร้ายแรงของ
การฝุาฝืน นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์น้ันๆ เข้าข่ายการรบัสินบน ฉ้อฉลทจุริตและ
สามารถพสิจูน์ได้ว่า  ข้าราชการและหรอืเจ้าหน้าที่ภาครัฐนัน้ๆ รับของขวัญหรอืผลประโยชน์ซึง่มผีลต่อความ
เป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตดัสินว่าผิดจริง ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมสี่วน
ร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 
  5.5 กุญแจแหง่ความเสี่ยง 2 ประการที่ส าคัญ 
   1. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์น้อยกว่าความเป็นจรงิ การตีราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจงูใจตนเองหรอืจงูใจผู้อื่นให้
คิดว่าของขวัญและหรอืผลประโยชน์น้ันๆ มีค่าต่ ากว่าทีเ่ป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระท าดังกล่าว
นับว่าเป็นการคดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝุาฝืนประมวลจริยธรรม 
   2. การเพกิเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลทีเ่กิดข้ึนการรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รบัของขวัญและ
หรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าทีร่าชการท าให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รบับริการ หรือ
ผู้รบังาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรอื
ประโยชน์ตอบแทนที่ได้รบัท าหน้าให้มกีารปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานทีก่ าหนด 
   ในสถานการณ์เช่นน้ี ผูร้ับจ้าง ผูร้ับเหมา และหรือผู้รบัจัดซื้ออาจรบัรูผ้ิดพลาดและ
เข้าใจว่าการรับจ้างต่างๆ ไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติ
เป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กรข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับ
รางวัล” จากการปฏิบัตหิน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรบัสินบน 
   การแสวงหาเหตุผลกเพื่อบิดเบอืนความจรงิ มีแนวโน้มทีเ่ป็นไปได้มากที่เราจะรับ
ของขวัญและผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถกูใจเราบุคคลอาจสงสัยว่าการรบัของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ 
ถือได้ว่าเป็นความผิดแต่ผู้รบัมกัจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดงันี้ 

1. “ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจงึไม่กล้าจะปฏิเสธน้ าใจ หรือ
หากไม่รบัจะเป็นการท าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกบัตนเอง” 

2. “คนอื่นๆ ก็ท าเช่นน้ี ท าไมฉันจะท าบ้างไม่ได้” 
3. “ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะ

ได้รางวัลผลประโยชน์พเิศษบ้าง” 
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4. “เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผูบ้ังคับบัญชาจงึชมฉัน และเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรกเสมอที่ได้รบัโอกาสให้ไปฝกึอบรม/สัมมนา” 

5. “มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่ง
สินค้าชนิดนี้แม้ว่าฉันจะให้ค าแนะน าก็ตาม” 

6. “ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝุาฝืน
กฎเกณฑ์ใดๆ” 

ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลทีท่่านใช้กล่าวอ้างเช่นน้ีไม่สามารถปกปูองท่านจาก 
การถูกด าเนินการทางวินัย หากการกระท าของท่านเป็นการกระท าที่มิชอบ 
 6. แนวพิจารณาในทางปฏิบัติในการให้และรับของขวัญและผลประโยชน์ 
  1. ของขวัญทั้งหมดทั้งที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป 
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเลก็น้อยของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพยส์ินขององค์กร 
ไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด 
  2. ของขวัญหรือประโยชน์ที่ได้รบัเมือ่เทียบกบัราคาตลาด มค่ีาน้อยกว่า 3,000 บาท ไม่ต้อง
รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได ้
  3. ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมือ่เทียบกบัราคาตลาดมค่ีาเกิน 3,000 บาท ต้อง
รายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 
  4. ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ใดที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง 3,000 – 5,000 บาท และ
เจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรบัให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐคนน้ันๆ รบัทรัพยส์ินดังกล่าวหรือไม่ 
  5. ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท ให้ส่งมอบเป็น
ทรัพยส์ินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะ และหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพจิารณาอนุญาตให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเกบ็รักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญการย้ายหน่วยงานในขณะด ารง
ต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพื่อน
ร่วมงานใหเ้มื่อเจบ็ปุวย ฯลฯ 
  6. ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของของขวัญและหรอืผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คน
เดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ใหม้ีความสัมพันธ์กันหลายๆครัง้ เมื่อรวมกันทัง้ปีมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้อง
รายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รบั 
  7. ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผูร้ับบรกิาร แม้จะต่างคน 
ต่างกลุ่ม เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรอืผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 
  8. ของขวัญและหรือผลประโยชน์ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รบับริการ(ประชาชน 
องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอ บ่อยครัง้อาจท าใหเ้กิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล บิดเบือน 
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ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรอืเจ้าหน้าทีภ่าครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และ
คาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรอืผลประโยชน์เมื่อมผีู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ 
  9. เงินสดหรอืสิง่ใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) 
ต้องปฏิเสธไม่รบัไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ  
 7. แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
  7.1 ความขัดแย้งระหว่างบทบาท (Conflict of roles) หมายความว่า บุคคลด ารงต าแหน่งที่
มีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน โดยที่บุตรสาว
ของสมชายเป็นผู้สมัครสอบคนหนึง่ด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกดิ “การด ารงต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้น าไปสู่การกระท าความผิดแต่ประการใด (เช่น การสอบ
คัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดข้ึนจริง หรือมีการสอบเกิดข้ึนแล้วแต่นายสมชายสามารถวางตัวเป็นกลาง มิได้
ช่วยเหลือ บุตรสาวของตนแตป่ระการใด เป็นต้น) กระนั้นกต็ามการด ารงต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว ถือเป็นสถานการณ์ล่อแหลมที่อาจจูงใจ/ชักน าให้เกิดการกระท า
ผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มสี่วนในการตัดสินใจ งดแสดงความ
คิดเห็น ละเว้นจากการให้ค าปรึกษา และงดออกเสียง(Recusal) เช่น ในกรณีที่สมชายเป็นกรรมการสอบ
คัดเลือกบุคลากร เข้าท างาน โดยมบีุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือกด้วยน้ัน ซึ่งในสถานการณ์เช่นน้ี 
สมชายจะต้องลาออกจากการเปน็กรรมการสอบคัดเลือก เพือ่เป็นการถอนตัวออกจากการเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทบัซ้อนอย่างสงูเคลือ่นย้ายผลประโยชน์ส่วนตัวที่ทับซ้อนอยู่ให้ออกไป 
(Removal) เพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบัติภารกิจได้โดยปราศจากอคติ วิธีการดังกล่าวนี้เป็นการปิดช่องทางมิให้
เอื้ออ านวยต่อการเปิดปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้น จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
  7.2 มาตรการในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ 
   1. มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง 
   2. การก าหนดมาตรการปูองกันการทจุริตในต าแหนง่ 
   3. การเพิม่ระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อ านาจ 
   4. การมสี่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามการทจุริต 
  7.3 การก าหนดมาตรการปอูงกันการทจุริตในต าแหนง่ 
   1. การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน 
   2. การแสดงบัญชีทรัพยส์ินและหนีส้ิน 
   3. การใช้หลกัโปร่งใสในการใช้อ านาจ 
  7.4 แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   1. หลักนิติธรรม  ได้แก่การตรากฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็น
ธรรม เป็นที่ยอมรบัของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่าน้ัน โดยถือ
ว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 
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   2. หลักคุณธรรม  ได้แก่  การส่งเสริมคนดีคนเกง่ให้เข้ามาบริหารกิจการบ้านเมอืง 
สังคม และประเทศชาติ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ใหเ้จ้าหน้าทีร่ัฐยึดถือหลักนี้  ในการปฏิบัติ
หน้าที่ใหเ้ป็นตัวอย่างแกส่ังคม และส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมี
ความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 
   3. หลักความโปรง่ใส  ได้แก่  การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ  
โดยปรบัปรุงกลไกการท างานของทุกองค์กรทุกวงการใหม้ีความโปรง่ใส  มีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร  ที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย  ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก  และมี
กระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
   4. หลักการมสี่วนร่วม  ได้แก่  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมรบัรู้  และ
เสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น  การไต่สวนสาธารณะ  
การประชาพิจารณ์  การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ 
   5. หลักความรับผิดชอบ  ได้แก่  การตระหนักในสิทธิหน้าทีค่วามส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม  การใส่ใจปญัหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแกป้ัญหา  ตลอดจน  การ
เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรบัผลจากการกระท าของตน 
   6. หลักความคุ้มค่า  ได้แก่  การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มจี ากัด  เพื่อให้
เกิดประโยชน์สงูสุดแกส่่วนรวม  โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด  ใช้ของอย่างคุ้มค่า  กล่าวคือ ด ารงชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทัง้สร้างสรรค์สินค้า  และบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ดีในเวทีโลก  และ
รักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมให้สมบรูณ์ 
   หากทั้งภาคราชการประจ า  การเมือง  ภาคเอกชน  และประชาชนร่วมมือร่วมใจกัน
มุ่งมั่นใหง้านราชการด าเนินไปด้วยจิตส านึก  ทัศนคติพฤติกรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  พร้อม
ทั้งใช้หลกัการโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมรบัรู้  และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ  
ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น  การไต่สวนสาธารณะ  การประชาพิจารณ์  การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ  
 8. กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  8.1 พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 
2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
  มาตรา 100  ห้ามมิใหเ้จ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นคู่สญัญาหรือมีส่วนได้เสียในสญัญาทีท่ ากับหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากบั ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือด าเนินคดี 

(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุน้ส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรฐั
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัตหิน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐซึง่มีอ านาจก ากบั 
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรอืด าเนินคด ี
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(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรฐั  หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถ่ิน  หรือราชการส่วนท้องถ่ินอันมีลกัษณะเป็นการ
ผูกขาดตัดตอน  ทั้งนี้  ไม่ว่า  โดยทางตรงหรอืทางออ้ม  หรอืเป็นหุ่นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัททีร่ับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษา  ตัวแทน  พนักงานหรือลกูจ้าง  ใน
ธุรกิจของเอกชนซึง่อยู่ภายใต้การก ากับ  ดูแล  ควบคุม  หรือตรวจสอบของหน่วยงาน
ของรัฐ  ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัตหิน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกจิของเอกชนน้ันอาจขัดหรือแย้งตอ่ประโยชน์
ส่วนรวม  หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมอีิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหนง่ใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกจิการตามวรรคหนึง่ใหเ้ป็นไปตามที่ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
  ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึง่มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง  โดย
ให้ถือว่าการด าเนินกจิการของคู่สมรสดังกล่าว  เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  มาตรา 103  ห้ามมิใหเ้จ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรบัทรพัย์สินหรอืประโยชน์อื่นใดจากบุคคล  
นอกเหนอืจากทรพัย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับทีอ่อกโดยอาศัย  อ านาจตาม
บทบญัญัติแหง่กฎหมาย เว้นแต่การรบัทรัพยส์ินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  ตามหลักเกณฑ์และ
จ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
  บทบญัญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพยส์ินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรฐัมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนโุลม 
  มาตรา 103/1  บรรดาความผิดที่บญัญัติไว้ในหมวดน้ี  ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่  หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการหรือความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  ตามประมวล
กฎหมายอาญาด้วย 
  บทก าหนดโทษ 
  มาตรา 122  เจ้าหน้าที่ของรฐัผู้ใดฝุาฝืนบทบญัญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 
103 ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกินสามปี หรอืปรับไมเ่กินหกหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรบั 
  กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสจูน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็น
ยินยอมด้วยในการที่คูส่มรสของตนด าเนินกจิการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไมม่ีความผิด 
  8.2 ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์การ
รับทรัพยส์ินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
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  ข้อ 3  ในประกาศนี้ 
  “การรับทรัพยส์ินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา”  หมายความว่าการรับทรัพยส์ินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาตหิรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม  ประเพณี  หรอื
วัฒนธรรม  หรือให้กันตามมารยาททีป่ฏิบัติกันในสงัคม 
  “ญาติ”  หมายความว่า  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดาน  พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา  หรอื
มารดาเดียวกัน  ลุง  ปูา  น้า  อา  คู่สมรส  ผูบุ้พการีหรือผูส้ืบสันดานของคู่สมรส  บุตรบญุธรรม  หรือผูร้ับ
บุตรบญุธรรม 
  “ประโยชน์อื่นใด”  หมายความว่า  สิ่งที่มีมลูค่า  ได้แก่  การลดราคา  การรับความบันเทงิ  
การรบับริการ  การรับการฝึกอบรม  หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
  ข้อ 4  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรบัทรัพย์สินหรอืประโยชน์อื่นใดจากบุคคล  
นอกเหนอืจากทรพัย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย  หรือกฎ  ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบญัญัติแหง่กฎหมาย  เว้นแต่การรบัทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  ตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศนี ้
  ข้อ 5  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้  ดังต่อไปนี้ 

(1) รับทรัพยส์ินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาตซิึ่งใหโ้ดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป 

(2) รับทรัพยส์ินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึง่มิใช่ญาติมรีาคาหรือมลูค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามบันบาท 

(3) รับทรัพยส์ินหรือประโยชน์อื่นใดทีก่ารให้นั้นเป็นการให้ในลกัษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
ข้อ 6  การรับทรัพย์สินหรอืประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ใหม้ิได้ระบุใหเ้ป็นของ 

ส่วนตัว  หรือมีมลูค่าเกินกว่าสามพันบาท  ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรอืไม่  แต่มีเหตผุลความจ าเป็นที่
จะต้องรับไว้เพือ่รักษาไมตรี  มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงาน
รายละเอียดข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัการรบัทรัพย์สิน  หรือประโยชน์ดังกล่าวใหผู้้บังคับบญัชาทราบโดยเร็ว  หาก
ผู้บังคับบญัชาเห็นว่าไม่มเีหตทุี่จะอนุญาตใหเ้จ้าหน้าทีผู่้นั้นยดึถือทรัพยส์ินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็น
ประโยชนส์่วนบุคคล  ให้เจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นั้นส่งมอบทรัพยส์ินใหห้น่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดโดยทันท ี
  ข้อ 7  การรับทรัพย์สินหรอืประโยชน์อื่นใดที่ไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑห์รอืมีราคา  หรอืมี
มูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 5  ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รบัมาแล้วโดยมีความจ าเป็น  อย่างยิ่งที่ต้องรบัไว้เพื่อ
รักษาไมตรี  มิตรภาพ  หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจง้รายละเอียด
ข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับการรบัทรัพย์สินหรือประโยชน์น้ัน  ต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ  ผูบ้รหิาร
สูงสุดของรฐัวิสาหกิจ  หรอืผูบ้รหิารสูงสุดของหน่วยงาน  สถาบันหรือองค์กรทีเ่จ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสงักัด  
โดยทันทีทีส่ามารถกระท าได้  เพื่อให้วินิจฉัยว่า  มีเหตผุลความจ าเป็น  ความเหมาะสม  และสมควรทีจ่ะให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรพัย์สินหรือประโยชน์น้ันไว้เป็นสทิธิของตนหรอืไม่ 
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  ในกรณีที่ผูบ้ังคับบัญชาหรือผู้บรหิารสูงสุดของรฐัวิสาหกิจ  หน่วยงานหรือสถาบัน  หรือ
องค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด  มีค าสัง่ว่าไม่สมควรรับทรัพยส์ินหรือประโยชน์ดังกล่าว  ก็ให้คืนทรพัย์สิน
หรือประโยชน์น้ันแก่ผู้ให้โดยทันที  ในกรณีที่ไมส่ามารถคืนให้ได้  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพยส์ินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวใหเ้ป็นสิทธิของหน่วยงานทีเ่จ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
  เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว  ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไมเ่คยได้รับ
ทรัพยส์ินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 
  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รบัทรัพยส์ินไว้ตามวรรคหนึง่เป็นผู้ด ารงต าแหนง่  
ผู้บังคับบญัชา  ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าหรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกจิหรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงานของรัฐ  ให้แจง้รายละเอยีดข้อเทจ็จริง
เกี่ยวกับการรบัทรัพยส์ินหรือประโยชน์น้ันต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้ง  ถอดถอน  ส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญู  หรอืผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มผีู้บงัคับบญัชาที่มีอ านาจ
ถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อด าเนินการตามความในวรรคหนึง่และวรรคสอง 
  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รบัรับทรัพยส์ินไว้ตามวรรคหนึง่  เป็นผู้ด ารงต าแหนง่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภาพ  หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินให้แจ้งรายละเอียด  ข้อเทจ็จริง
เกี่ยวกับการรบัทรัพยส์ินหรือประโยชน์น้ันต่อประธานสภาผูแ้ทนราษฎร  ประธานวุฒสิภา  หรือประธานสภา
ท้องถ่ินทีเ่จ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเปน็สมาชิก  แล้วแต่กรณี  เพือ่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
  8.3  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

1. ส่วนค าปรารภ  ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรบัผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 9 ข้อ  ดังนี้ 
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(2) การมจีิตส านึกที่ดี  ซึ่งสัตย์  สจุริต  และรบัผิดชอบ 
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(5) การใหบ้ริการแหป่ระชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลอืกปฏิบัติ 
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจรงิ 
(7) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
(8) การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

2. หมวด 2 ข้อ 5  ให้ข้าราชการต้องแยกแยะเรือ่งส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และ
ยึดถือประโยชนส์่วนรวมของประเทศเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  โดยอย่างน้อยต้องว่าง
ตน  ดังนี้ 
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(1) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณ
หรือโทษต่อบุคคลอื่น 

(2) ไม่ใช้เวลาราชการ  เงิน  ทรพัย์สิน  บุคลากร หรือสิง่อ านวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเป็นประโยชนส์่วนตัวของตนหรอืผู้อื่น 

(3) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว  ก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลง  หรือสงสัยว่าจะขัดกบัประโยชนส์่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน้าที ่

(4) ในการปฏิบัตหิน้าที่ทีร่ับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหนา้ที่อื่น  ต้องยึดหลกัถือ
ประโยชน์ของทางราชการ 

3. หมวด 2 ข้อ 6  ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ  โดยอาศัย
ต าแหน่งหน้าที่  และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชนส์่วนตนและ
ส่วนรวม  โดยอย่างน้อยต้องวางตน  ดังนี ้
(1) ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรบั หรือยอมใหบุ้คคลอื่นเรียกรบัหรอืยอมรบั ซึ่งของขวัญ

แทนตน  หรือญาติของตน  ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหนง่หรอืปฏิบัตหิน้าที่  ไม่
ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตหิน้าทีห่รอืไม่กต็าม  เว้นแต่เป็นการให้
โดยธรรมจรรยา  หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรอืให้แกบุ่คคลทั่วไป 

(2) ไม่ใช้ต าแหน่ง  หรือกระท าการทีเ่ป็นคุณ  หรือเป็นโทษแก่บคุคลใดเพราะมีอคติ 
(3) ไม่เสนอ  หรืออนุมัตโิครงการ  การด าเนินการ  หรอืการกระท านิติกรรมหรือสัญญา  

ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบดว้ยกฎหมาย  หรือ
ประมวลจริยธรรมนี ้

8.4 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2544 
8.5 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2544                   

และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
8.6 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใหห้รือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ                 

พ.ศ. 2544 
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 9. ช่องทางการแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นพฤติกรรมท่ีน าสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) หน่วยงานต้นสงักัดของผู้กระท าผิด 
  โรงพยาบาลบางกระทุม่   
  อ าเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก  65110 
  โทรศัพท์ 0 5539 1061-2 โทรสาร 0 5529 6480  
   
  (2) ศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน 
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 
  โทรศัพท์ 0 5525 2052 ต่อ 715  โทรสร 0 5524 5088 
 

(3) ศูนย์ด ารงธรรม  จังหวัดพิษณุโลก 
  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ช้ัน 1 ถนนวังจันทน ์
  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 
  โทรศัพทส์ายด่วน 1567  และ  0 5525 2444 
 
  (4) ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบ)ี ช้ัน 5 เลขที่ 120 หมู่ที ่3 
  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองหอ้ง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210 
  โทรศัพทส์ายด่วน  1676  โทรสาร  0 2143 8341 
 
  (5) ศูนย์ด ารงธรรม  กระทรวงมหาดไทย 
  กระทรวงมหาดไทย  ถนนอัษฎางค์  กรุงเทพฯ  10200 
  โทรศัพทส์ายด่วน  1567 
  E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
 
  (6) ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช.) 
  เลขที่ 361  ถนนนนทบุรี  ต าบลท่าทราย 
  อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบรุี  11000 
  หรือ ตู้ ปณ. 100  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 
  โทรศัพท์  0 2528 4800 ถึง 4849 
 

mailto:damrongdhama.1567@gmail.com
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ค าสั่งโรงพยาบาลบางกระทุ่ม 
ท่ี  32/2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

 ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน
ในการปูองกันปญัหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัตริาชการหลายประการ  โดยต้องแยกเรื่องส่วนตัวออก
จากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชนส์่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และต้องละเว้น
การแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ทีม่ิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามทจุริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 ก าหนด
เรื่องการขัดกันของผลประโยชนส์่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอปุถัมภ์ในสงัคมไทยใหเ้จ้าหน้าที่ของรัฐ มี
จิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือ
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรอืน สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ด้านการปูองกัน ปราบปรามการทจุริต และประพฤติ
มิชอบของโรงพยาบาลบางกระทุ่มบรรลุตามเปูาหมายการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณธรรมและความโปรง่ใน
ในการด าเนินงานและติดตามการด าเนินงานตามมาตรการดา้นการปูองกัน ปราบปรามการทจุริต และ
ประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลบางกระทุม่ ประจ าปงีบประมาณ 2561 ดังนี้ 

1. นางดวงรัตน์   เช่ียวชาญวิทย์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางกระทุม่ ประธานคณะท างาน 
2. นางสาวศิรินาฏ  เครือซ้า  นายแพทย์ช านาญการ   คณะท างาน 
3. นายวัฒนา   ทองปัสโณว์  ทันตแพทย์ช านาญการพเิศษ  คณะท างาน 
4. นางพรณิพรรณ  สุวนราวัฒน ์  เภสัชกรช านาญการพิเศษ  คณะท างาน 
5. นางประนอม   ฤดี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
6. นายเชิดพงษ ์  น้อยภู่   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ คณะท างาน 
7. นายประกาจ   สุวนราวัฒน ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ คณะท างาน 
8. นางสาวประกายกลุ  แสงนาค  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  คณะท างาน 
9. นางสาวศรัญญา  เลียววิจักขณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ คณะท างาน 
10. นายประกอบ   ทิมกระจีน  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ         คณะท างาน/เลขานุการ 
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โดยมีบทบาทดังนี ้

1. จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)  
2. จัดท าแนวทางในการปฏิบัตงิาน กระบวนการทางความคิด หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

การขัดกันแหง่ผลประโยชน์ และรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทบัซอ้น 
3. ติดตามการด าเนินงานตามมาตรการด้านการปอูงกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
4. งานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  5  มิถุนายน  พ.ศ.  2561    
 
 
 
      (นางดวงรัตน์   เช่ียวชาญวิทย์) 
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม 
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