
ค ำน ำ 

การจัดท าคู่มือเล่มนี้   มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตนระหว่างท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและในภายหลังพ้นสภาพจากการเป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึงสองปีด้วย จึงได้มีการน าเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม การเปรียบเทียบกฎหมาย การห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ    

คู่สมรสมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งบท

ก าหนดโทษที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้รับ ในกรณีท่ีได้ด าเนินกิจการที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ประกอบกับการ

ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเก่ียวข้องเชื่อมโยงกับประมวลจริยธรรมของ

เจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

โรงพยาบาลภักดีชุมพล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะ

สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในระหว่างที่เป็นจ้าหน้าที่ของรัฐได้ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อประเทศชาติและ

เกิดผลดีต่อหน่วยงาน อีกท้ังเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะปลอดภัยจากความผิดที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ขอขอบคุณ ศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ค าปรึกษาในการจัดท าคู่มือเล่มนี้ หากมีข้อผิดพลาด

ประการใดหรือมีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคู่มือ   โรงพยาบาลภักดีชุมพล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

ยินดีน้อมรับเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 

 

 โรงพยำบำลภักดีชุมพล 

                                             ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

                ๒๘ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๓ 

 

 

 

 



  

 

 

     สำรบัญ                                                                                                                           

                                                                                                                       หน้ำ 
 
บทที่ ๑   ความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน                                                          ๑-๖ 
 
บทที่ ๒   แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน                                              ๗-๑๒ 

 
บทที่ ๓   มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                     ๑๓-๑๔ 

- แนวปฏิบัติ ๑๐ ข้อ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                            ๑๕ 

- มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข                                         ๑๖ 

- ค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข                                                                              ๑๗ 

- จรรยาข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข                                                                 ๑๘-๒๔ 
 
บรรณำนุกรม                                                                                                           ๒๕                
 

ภำคผนวก            
 - ค าประกาศเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ                                         ๒๓ 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน                                                  ๒๔ 

- พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                              ๒๕-๓๓                         
พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๙   มาตรา  ๑๐๐,๑๐๓                            

           -  วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล                                                                          ๓๔ 
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ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรอืผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐ
ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็น
ความผิดขั้นแรกท่ีจะน าไปสู่การทุจริต 

ส านักงานก.พ.ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ 
Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการพนักงาน
บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการ
กระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่ง
กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท าดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผล
ให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิด
ขึ้นกับประเทศชาติก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึง
ประโยชน์สาธารณะแต่ท าหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง    
เป็นหลัก 

 

สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยกันเป็นเหตุการณ์อันเกิดข้ึน เมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระท าอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดข้ึนได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์ 

 

 

เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่ม

ที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการทั้งหลาย 

 

 

สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลัก

ประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม 

บทท่ี ๑ 

ควำมหมำยผลประโยชน์ทับซ้อน 

ควำมขัดแย้ง (Conflict) 

ผลประโยชน์ส่วนตัว(PrivateInterest) 

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรอืผลประโยชน์สำธำรณะ(Public Interest) 



  

 

เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่

ประโยชน์ส่วนตนเสมอ ตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้งระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่ 

๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ท าให้
บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากญาติเข้าท างาน 

๒. รับผลประโยชน์คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้
มาเสียภาษีหรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับของก านัลจากร้านค้า 

๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เกิดส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่าย

ใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

๔.ใช้ทรัพยส์ินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการ

ท างานส่วนตัว 

๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการน าข้อมูลความลับของทางราชการไปเปิดเผยเพื่อรับสิ่ง 

ตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือน าไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพ่ือแสวงหา

ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 

๖. การท างานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่ 

๗. การท างานหลังเกษียณ คือการท างานกับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพล

จากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 

องค์กรสากล (Organizationfor Economic Cooperationand Development)นิยมผลประโยชน์
ทับซ้อน(Conflict of Interest) เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผล
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภท 

๑.ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง(Actual)มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น 

๒.ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (Perceived & Apparent)เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่าม ี     
แตค่วามจริงแล้วอาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจนํามาซึ่ง
ผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติ
ตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทําให้คนอ่ืนๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

๓.ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (Potential)ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 

 
 

พฤติกรรมที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อน 



  

หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of Duty)หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (Competing Interests)   
มี ๒ ประเภท  คือ 

๑.เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเปน็
คณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจําหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสอง
ออกจากกันได้อาจทําให้ทํางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติ
หน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกําลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนท่านั้นที่สามารถทํางานบางอย่างที่คนอ่ืนๆ ทําไม่ได้
คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

๒. เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทําบทบาทหน้าที่ในหน่วยงาน
หนึ่งนั้น ทําให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนํามาใช้ประโยชน์แก่การทําบทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่ง
ได้ผลเสียคือ ถ้านําข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่า
หน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจ
ทําหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนํามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ 

 
 

๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ การทําเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักเจ้าหน้าที่ต้อง
ตัดสินใจและให้คําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทํางานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูก
ผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละ
บุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลําเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการ
แสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่างๆ เช่น 
จดทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนการเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะทําให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแก่
ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กรการ
จัดการต้องอาศัยข้อมูลนําเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย
และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมีเจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพ่ือ
หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าท่ีทําได้และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

หลัก๔ ประกำร ส ำหรับกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 



  

๔.  สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่ง
ต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

๔.๑ ให้ข้อแนะนําและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทํางาน 

๔.๒ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจ
ในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทํางาน 

๔.๓ ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นําไปใช้
ในทางท่ีผิด 

๔.๔ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาใน
เรื่องต่อไปนี้ 

๔.๕.มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกําหนดทางจริยธรรม 
๔.๖ กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔.๗ กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 

        ๔.๘วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดของตนเอง        
ที่จะต้องทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 

ตัวอย่ำงเรื่องกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

กำรใช้รถหลวงส่วนกลำงเป็นพำหนะไป-กลับระหว่ำงบ้ำนพักกับท่ีท ำงำนได้หรือไม่ 

มีประเด็นตัวอย่างว่าข้าราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งได้นํารถยนต์ส่วนกลางซึ่งเป็นรถท่ีมีไว้เพ่ือ
กิจการอันเป็นส่วนรวมของหน่วยงานไปใช้ในลักษณะรถประจําตําแหน่ง โดยข้าราชการหน่วยงานของรัฐจะ
โทรศัพท์สั่งการพนักงานขับรถโดยตรง และให้พนักงานขับรถเป็นผู้เก็บกุญแจรถไว้ และยังให้พนักงานขับรถนํา
รถยนต์ดังกล่าวไปรับ-ส่งตนเองระหว่างบ้านพักกับหน่วยงานในช่วงเช้าและเย็นด้วยโดยไม่มีการจัดทําเอกสาร
ควบคุมการใช้รถตามระเบียบทางราชการทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใช้รถเพ่ืองานราชการหรือไม่หรือเมื่อ
เสร็จสิ้นการใช้งานในแต่ละวันได้นํารถมาเก็บรักษาที่โรงเก็บรถภายในหน่วยงานหรือไม่กรณีนี้สํา นักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ. ๒๕๒๓ กระทํา
การทุจริตและใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ โดยอาศัย
โอกาสที่ตนมีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แต่กลับนํารถยนต์ไปใช้ในลักษณะที่เป็นรถ
ประจําส่วนตัวการใช้รถยนต์ไป-กลับที่พักเป็นประจําส่วนตัวแม้จะมีระยะทางสั้นๆ หรือใช้รถยนต์ไปในสถานที่
อ่ืนๆ เช่น ไปรับประทานอาหารกลางวันหรือไปทําธุระส่วนตัวก็ถือว่าเป็นการใช้รถยนต์ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ และเป็นการกระทํา การทุจริตซึ่งจะต้องถูกดํา เนินการทางอาญาและทางวินัยนอกจากคนใช้
รถยนต์จะมีความผิดแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และผู้อนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ํา มันก็จะถูกดํา เนิน
การทางวินัยด้วย รวมทั้งเรียกเงินค่าน้ํามันทั้งหมดคืนราชการดังนั้น การใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องดําเนินการตาม



  

หลักเกณฑ์ท่ีทางราชการกําหนดไว้ไม่ควรใช้ในลักษณะที่เป็นการส่วนตัวและหากมีความจําเป็นที่จะใช้
นอกเหนือจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้น ก็ควรจะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือก่อนเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายใน
ภายหน้ากรณีนี้ เป็นเรื่องล่อแหลมที่มีการกระทํากันแทบทุกหน่วยงานด้วยความเคยชิน โดยคิดไปเองว่าเป็นเรื่อง
เล็กน้อย เมื่อไหร่ที่พลาดพลั้งมีการเอาผิดกันขึ้นมา ก็จะเกิดความเสียหายแก่ผู้กระทํา ความผิดโดยใช่เหตุ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ใช้รถหลวงโทษจ ำคุก ๕ ปี คดีตคณบดีไปงำนแต่งลูกรอลงอำญำ ๒ ป ี

ศาลพิพากษาจําคุก นพ.ชัยวัน เจริญโชคทวี อดีตคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาลฯ ๕ ป ี  
ปรับ ๒ หมื่นบาท หลังเอาทรัพย์สินพร้อมรถยนต์ ๔ คัน ไปใช้ในงานแต่งบุตรสาวทั้งที่บ้านพักและโรงแรม เจ้าตัว    
รับสารภาพไม่สู้คดีรวมทั้งชดใช้ค่าเสียหายคืนรัฐ ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจําคุก ๒ ปี ๖ เดือน ปรับ ๑ หมื่นบาท  โดย
รอลงอาญา  ๒ ปี 

ที่ห้องพิจารณา ๘๑๓ ศาลอาญา เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. วันที ่๒๘ มี.ค. ศาลอ่านคําพิพากษาคดีทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการ หมายเลขดํา อ.๒๑๑๗/๕๘ คดีท่ีพนักงานอัยการฝ่ายคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ ๒ เป็น
โจทก์ฟ้องนพ.ชัยวัน เจริญโชคทวี อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ
อดีตกรรมการแพทยสภา  เป็นจําเลยในความผิด ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทําจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ 
ใช้อํานาจในตําแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีเอา  
รถหลวงและทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว 

ตามฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๘ ระบุความผิดสรุปว่า ระหว่างต้นเดือน ม.ค.-๑๖ ม.ค. ๕๔ 
ขณะจําเลยดํารงตําแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ ใช้อํานาจหน้าที่โดยทุจริตสั่งให้เจ้าหน้าที่นําเก้าอ้ี ๑๐๐ ตัว 
พร้อมผ้าคลุมเก้าอ้ี เครื่องถ่ายวีดิโอ ๒ เครื่อง เครื่องเล่นวีดิโอ กล้องถ่ายรูป ผ้าเต็นท์หลายผืน รวมทั้งรถยนต์
ส่วนกลาง อีก ๔ คัน นําไปใช้ในงานวิวาห์บุตรสาว เพ่ือใช้รับส่งผู้เข้าร่วมพิธีและขนย้ายอุปกรณ์ ทั้งท่ีบ้านพักและ
ที่โรงแรม ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของราชการ ต่อมาวันที่ ๑๐ ก.ย.๕๖ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดการกระทําของจําเลยเป็นการใช้อํานาจโดยทุจริต เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
สร้างความเสียหายแก่รัฐและคณะแพทยศาสตร์ฯ ขอให้ศาลพิพากษาลงโทษตามความผิด เบื้องต้นจําเลยให้การ
ปฏิเสธ แต่ต่อมาให้การรับสารภาพไม่สู้คดี 

ศาลพิเคราะห์คําเบิกความและพยานหลักฐานโจทก์ เห็นว่าการกระทําของจําเลยเป็นการทุจริตต่อ
ตําแหน่งหน้าที่จริง พิพากษาจําคุก ๕ ปี ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท คําให้การรับสารภาพ   เป็นประโยชน์ในการ
พิจารณาคดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจําคุกจําเลยไว้ ๒ ปี ๖ เดือน ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท จําเลยสํานึกผิด ชดใช้
ค่าเสียหายคืนให้รัฐทันที ประกอบกับเป็นแพทย์ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งไม่เคยต้องโทษจําคุกมาก่อน ให้
รอลงอาญามีกําหนด ๒ ปี .. 

คดัลอกจากคอลมัน ์มมุขา้ราชการหนงัสือพิมพไ์ทยรฐั ฉบบั

ที่ 21548 ปีที่ 68 ฉบบัวนัพฤหสับดีที่ 19 มกราคม 

2560 



  

 
 
 

 
 

 

เรื่อง ไม่ใช่ยำต ำรำหลวง 

นายแพทย์ แอนาล็อก     ผู้อํานวยการโรงพยาบาล และเป็นประธานคณะกรรมการสวัสดิการ
โรงพยาบาล และมีหน้าที่อนุมัติจัดซื้อยาและควบคุมกํากับการปฏิบัติงานของ นายแดง  เภสัชกรชํานาญการ  ซึ่งมี
หน้าที่จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์    ในปีพ.ศ. ๒๕๕๔  นายแดง ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ  ได้สั่งซื้อยาแก้หวัดสูตร
ผสมที่มีส่วนประกอบซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine) โดยนายแพทย์แอนาล็อก  ผู้อํานวยการโรงพยาบาล       
ลงนามในใบสั่งซื้อยา   โดยใช้เงินสวัสดิการของโรงพยาบาล ซื้อยาจาก บริษัทยาหลายแห่ง  รวม ๓๗ ครั้ง  คิดเป็น
จํานวน ๑,๓๑๑,๐๐๐ เม็ด  ซึ่งมีปริมาณการจัดซื้อสูงมากเกินกว่าความจําเป็นที่ต้องใช้ในโรงพยาบาล โดยไม่นํายา
ที่ซื้อลงบัญชีคลังเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล แต่ได้นําไปขายให้กับ  นายขายยา  ผู้แทนยา ได้กําไรเม็ดละ ๐.๘๐ บาท   
และต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดีอาญา 

พฤติการณ์ของ  นายแพทย์แอนาล็อก  ผู้อํานวยการโรงพยาบาล ในฐานะประธานกรรมการเงิน
สวัสดิการ  และนายแดง   เภสัชกรชํานาญการ   กรรมการสวัสดิการ (บริหารกองทุนยา/หารายได้) ของ
โรงพยาบาล ซึ่งมีอํานาจลงนามเบิกถอนเงินสวัสดิการและเบิกจ่ายเงินชําระค่ายาแก้หวัดสูตรผสมที่มีส่วนประกอบ 
ซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine) จึงเป็นการสั่งซื้อยาแก้หวัดสูตรผสมที่มีส่วนประกอบ ซูโดอีเฟดรีน 
(pseudoephedrine) จํานวนมากถึง ๑,๓๑๑,๐๐๐ เม็ด หากสั่งจ่ายให้แก่ผู้ป่วยครั้งละ ๒๐ เม็ด ต้องจ่ายให้แก่
คนไข้มากกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ซึ่งเป็นปริมาณเกินกว่าโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง  พฤติการณ์เป็นการใช้อํานาจ
หน้าที่โดยมิชอบเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตาม
มาตรา ๘๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ ลงโทษไล่ นายแพทย์แอนาล็อก และ
นายแดง ออกจากราชการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

โดยหนงัสอืพิมพ์

ไทยรฐั ฉบบัวนัที ่29  

มี.ค.59 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด า เนินการตามนโยบายการให้และรับ

ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

กำรรับสินทรัพย์ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

๑. รับในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยหลักการรับไม่ได้ทุกกรณี ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติ

หน้าที่เว้นแต่มีกฎหมายให้รับ 

๒.รับในฐานะส่วนตัวไม่ได้ห้ามรับ แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลักเกณฑ์ และต้องรายงานตาม

เงื่อนไขท่ีก าหนดการรับทรัพย์สิน 

เจตนำรมณ์ 

เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

ว่า จะต้องตัดสินใจและกระท า หน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท า ให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการ

กระท า หน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบย่อมท า ลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อความถูกต้อง

ชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการ รวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยและที่ส าคัญคือ หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดไม่ได้ เว้นแต่โดยธรรมจรรยาเท่านั้น ซึ่งก็หมายถึงตามปกติ

กำรให้-กำรรับของขวัญและผลประโยชน์ 

บทท่ี ๒ 

แนวทำงกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 



  

ธรรมเนียมประเพณีเช่น วันเกิดวันปีใหม่ และต้องอยู่ในเงื่อนไขว่าจะรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากญาติ     

พ่ีน้องตามฐานานุรูปแต่ถ้าเป็นบุคคลอ่ืนไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

รวมถึงเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... เพ่ือให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อประชาชน รวมทั้งต้องให้ประชาชนปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริต ของผู้มีหน้าที่ในการ

บริหารงานของรัฐ จึงต้องห้ามการกระท า อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้มีหน้าที่ดังกล่าวกับ

ประโยชน์ส่วนรวม อีกท้ังยังเป็นการแสดงเจตจ านงอย่างเด่นชัดของรัฐบาลไทยต่อประชาคมโลกถึงความมุ่งมั่น  

อย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังเพื่อความมั่นคงและภาพลักษณ์ที่ดีของ

ประเทศ 

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในควำมหมำยนี้ 

๑. ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงินทรัพย์สิน สิ่งของ บริการ   

หรืออ่ืนๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และ/หรือได้รับที่นอกเหนือจาก เงินเดือน รายได้และ

ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 

๒. ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงินหรืออาจไม่สามารถตีค่า ตีราคาได้ 

๓. ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้(Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภค ความบันเทิง         

การต้อนรับให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล

บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น 

๔. ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible Gifts and Benefits) หมายถึง    

สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วย

ความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะในกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใด 

เราจะจัดการอย่างไรข้อค าถามที่ใช้ในการตัดสินใจว่า จะรับ หรือไม่รับของขวัญและ/หรือผลระโยชน์

มี ๓ ค าถามคือ 

๑. เราควรรับหรือไม่ 

๒. เราต้องรายงานหรือไม่ 

๓. เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม 

 

 

 

รบั/ไม่

รบั 



  

๑. เรำควรรับหรือไม่ 

ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็นการ

รับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อย่างไร

ก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ 

 ๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆการรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถ

เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้าข่ายการรับสินบน 

๑.๑) การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ 

๑.๑.๑) ท า ไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติตนหรือไม่ 

๑.๑.๒) ความประทับใจของท่านต่อของขวัญ และ/หรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการท างาน  

ในอนาคตคู่มือผลประโยชน์ ทับซ้อน Conflict of Interest  ๕๕ 

 ๑.๒) ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็น 

พิเศษ เช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาต หรือการ

อนุมัต/ิอนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน 

 ๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่หากการรับ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับ

กลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดย      

มิชอบ 

การทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์      

ของตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ท่ีเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรก าหนดนโยบายด้านนี้   

อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “กำรกระท ำและกำรตัดสินใจใดๆ จะต้อง

กระท ำด้วยควำมเป็นกลำง ปรำศจำกกำรมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรให้บริกำร และปกป้องผลประโยชน์ของ

สังคมไทยโดยรวม”  

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบธรรม 

ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ท า ให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ

ไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐและท า ให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการส าคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคม 

ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพัน    



  

ที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยกระท าและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใสความพร้อมรับผิดชอบ 

และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ 

๒. เรำต้องรำยงำนหรือไม่ 

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 

๑) ธรรมชาติของผู้ให้ พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์

จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก า ลังจะมาท า การค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอท า 

ใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ 

หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ต้องมีการ

ลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหว และต้องการ

ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มท่ีเกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กรและ

ระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่า

ตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ

การห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ท่านควร

ด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ 

หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดต้องควรรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กร

เก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ และเป็นไปตามมาตรา ๗ แห่งร่าง

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

แนวทำงปฏิบัต ิ

 • ของขวัญทั้งหมดที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์เช่นงานศิลปะ พระพุทธรูป 

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร    

ไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด 



  

• ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้อง

รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 

• ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน

หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 

• ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาด ระหว่าง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท และเจ้าหน้าที่  

มีความจ าเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสนิว่าสมควรให้ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้น 

รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

 • ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน

ขององค์กรเพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสมองค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะด ารงต าแหน่งเดิม 

ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพ่ือนร่วมงานให้เมื่อ

เจ็บป่วย ฯลฯ 

• ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน    

กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน

ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 

• ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการแม้จะต่างคน ต่างกลุ่ม 

เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดีแต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาท ต้องรายงานของขวัญหรือ

ผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

 • ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชน  

องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอ บ่อยครั้งอาจท า ให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิด

อคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะ 

ได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 

• เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ตัวอย่างเช่นหุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่ ต้องปฏิเสธ   

ไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ 

 

๓. เรำจะเก็บรักษำไว้เองได้หรือไม่ 

๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 



  

๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาทส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า 

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 

๓) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการ

พิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 

กำรฝ่ำฝืนกฎนี้มีโทษอย่ำงไร 

การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือนตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน 

นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล ทุจริต และ

สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความ      

เป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วม   

ในการรับโทษทางอาญาด้วย 

กรณีฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะมีโทษจ าคุก   

ไม่เกิน ๓ ปีปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ า ทั้งปรับ และยังมีความผิดฐานกระท า ความผิดต่อต าแหน่ง 

หน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามประมวลกฎหมายของอาญาด้วย 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์

ส่วนรวม พ.ศ. .... มาตรา ๗ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

อันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือตามท่ี

ได้รับมอบหมาย แม้ว่าผู้มอบหมายจะระบุให้เป็นการส่วนตัวก็ตาม เว้นแต่เป็นสิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ 

หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจ านวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะ

ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามวรรคหนึ่งที่ตนไม่มีสิทธิได้รับ ต้องรายงาน

และส่งมอบสิ่งนั้นให้หน่วยงานที่ตนสังกัดในโอกาสแรกท่ีกระท า ได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้และให้

สิ่งนั้นตกเป็นของหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานนั้นจัดท า บัญชีไว้เป็นหลักฐานและเก็บรักษาหรือจัดการสิ่งนั้น 

ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการป.ป.ช. ก าหนด 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่คู่สมรสและญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับของขวัญ        

ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ ด้วยโดยอนุโลม ในกรณีท่ีคู่สมรสหรือญาติไม่มีสิทธิรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้มีหน้าที่แจ้งให้



  

เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบในโอกาสแรกท่ีกระท า ได้แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่  

ของรัฐด าเนินการตามวรรคสองต่อไป 

หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ โดยไม่แจ้ง

รายงานหรือไม่ส่งมอบทรัพย์สินภายในเวลาที่ก าหนด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่น 

บาท หรือทั้งจ า ทั้งปรับ ตามมาตรา ๒๑ แห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๓ 

มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 



  

มำตรกำรและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒    

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ      

ส่วนรวมไว้เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ         

ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

๒) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก าหนดว่าโดยอาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้   

ก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา 

กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

๓) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

๓.๑) ส่วนค าปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

(๒) การมีจิตส า นึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ 

(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์     

ทับช้อน 

(๔) การยืนหยัดท า ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 

(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 

(๖)การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง  ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

๓.๒) หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือ   

ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง

หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่าง  

จากบุคคลอ่ืน เพราะความชอบหรือชัง 



  

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ า นวยความสะดวกของทาง

ราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) ไม่กระท า การใด หรือด า รงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิด  ความ

เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ทั้งนี้ในกรณีมีความเคลือบแคลง

หรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท า ดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและ

คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในกรณีที่มีความขัดแย้ง

ระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้องวินิจฉัย

หรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

๓.๓) หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่ง

หน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน 

ดังนี้ 

(๑) ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่น เรียกรับหรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือ

ญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

(๒) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท า การที่เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 

(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือ

บุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

๔) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้

ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพ่ือเสริมสร้างค่านิยม

ให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องโดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาต้องด ารงตนเป็นแบบอย่าง  

ที่ดี พร้อมทั้งก าชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์

อ่ืนใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ ให้ถือว่าเป็น

ความผิดวินัยอย่างหนึ่งทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้ 

๕) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๖) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  

๗) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ 



  

 

 

 

 

 

แนวปฏิบัติ ๑๐ ข้อ ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

๑. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม  
๒. ข้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว 

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
๓. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ

เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  
 
๔. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท าการ   

อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์สว่นรวม  
๕. ข้าราชการต้องเคารพ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา  
๖. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน    

โดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  
๗. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด และรวดเร็ว

ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

๘. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด  
๙. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๑๐. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม  
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกระทรวงสำธำรณสุข 

 



  

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
 
 



  

 

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 
 
 
 
 



  

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

บรรณำนุกรม 

การจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลภักดีชุมพล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

ได้จัดท าตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีกฎหมาย 

ระเบียบ และแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

 - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 -  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 -  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓)  

 -  ประมวลกฎหมายอาญา 
- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ 

ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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ส านักงาน ก.พ. (๒๕๕๒). ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม             (Conflict 

of Interest). กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. 
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ข้าพเจ้า ..(กล่าวชื่อตนเอง).....ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า  

จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จะเป็นคนดี  มีคุณธรรม  

ประพฤติปฏิบัติตน ในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักส าคัญมั่นคง ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ  

และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระท าการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต   

หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตน 

ตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะด าเนินชีวิต  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์  สืบสานพระราชปณิธานยืนเคียงข้างสุจริตชนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ของราชอาณาจักรไทยสืบไป  

 

โดย  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลภักดีชุมพล 

ในพิธีประกำศเจตนำรมณ์  “สุจริตตำมรอยพ่อ ขอท ำดีเพื่อแผ่นดิน” 

เมื่อวันที่   ๑๘   ธันวำคม ๒๕๖๐  

 

ภาคผนวก 

 



  

 

 

 

 

 

 

ค ำสั่งโรงพยำบำลภักดีชุมพล 

 ที่ ๕๑ /๒๕๖๐                     

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 

โรงพยำบำลภักดีชุมพล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนในการ

ป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ โดยต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่ง

หน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และต้องละเว้นการแสวงหาประโยชน์

ส่วนตนและประโยชน์ที่มิชอบ  โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน

และประโยชน์ส่วนรวม ดังปรากฏในหมวด ๒ ข้อ ๓(๓) ข้อ ๕(๑) , (๒) , (๓) , (๔) ข้อ ๖(๑) , (๒)   , (๓) ข้อ ๗(๔) , 

(๕) ข้อ ๘(๕) ข้อ ๙(๑)  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวข้อง เสริมสร้างทัศนคติความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลภักดี 

ชุมพล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานท่ีดี

รักษาศักดิ์ศรีข้าราชการพลเรือนให้เป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธาของประชาชน จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือผลประโยชน์

ทับซ้อน (Conflict of Interest)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังต่อไปนี้ 

๑. นางสาวชุติมา     โต้นดง นิติกรช านาญการที่ปรึกษา 

๒. นายวิชิต    รุ่งพุทธิกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล                           ประธาน 

๓. นางสาวกฤติกาพร  ใยโนนตาด หัวหน้าพยาบาล                            คณะท างาน 

๔. นายจิตติ    ค าสุทธี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                            คณะท างาน 

๕. นางสาวอภัสศร  ฟองอ่อน เภสัชกรปฏิบัติการ                                คณะท างาน 

๖. นางสาวสมหทัย  เอื้อใจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน        คณะท างานและเลขานุการ 



  

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่      ๒๗     ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  

                                           

                                             (ลงชื่อ)    วิชิต  รุ่งพุทธิกุล 

(นายวิชิต  รุ่งพุทธิกุล) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

 

 
พระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒  

------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒  
เป็นปีท่ี ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการ 
สมควรใหม้ีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดนิจึงทรงพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญขึ้นไวโ้ดยคาํแนะนําและยินยอมของ รัฐสภา ดังต่อไปนี ้

ฯลฯ 

หมวด ๙ 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรา ๑๐๐   ห้ามมิให้เจ้าหนา้ที่ของรัฐผู้ใดดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคู่สญัญาหรือมีส่วนไดเ้สียในสญัญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจา้หน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะที่เป็น 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคด ี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สญัญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัต ิ

หน้าท่ีในฐานะที่เป็นเจ้าหนา้ที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคด ี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสมัปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการ ส่วนท้องถิ่น หรือ 

เข้าเป็นคู่สญัญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมี ลักษณะเป็นการผูกขาดตดัตอนทั้งนี้ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรอืเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุน้ส่วน หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคูส่ัญญาในลักษณะ
ดังกล่าว 

(๔) เข้าไปมสี่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การ 



  

กํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้ง ต่อประโยชนส์่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบ
ต่อความมีอิสระในการปฏิบัตหิน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเจ้าหนา้ที่ของรัฐตําแหน่งใดท่ีต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการ ดําเนินกิจการของคู่สมรสดังกลา่ว เป็นการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
มาตรา ๑๐๑   ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
มาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนโุลมเวน้แต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจํานวนหุ้นท้ังหมดที่ 
จําหนา่ยได้ในบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งมิใช่บริษัทท่ีเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒)  
ที่ได้รับ อนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

มาตรา ๑๐๒   บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้นํามาใช้บังคับกับการดาํเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งหน่วยงานของ 
รัฐที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี    
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท มหาชนจํากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรอืเข้าร่วมทุน 

มาตรา ๑๐๓   ห้ามมิให้เจ้าหนา้ที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพยส์ินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อันควรไดต้ามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดย อาศัยอํานาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพยส์ินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํานวนท่ีคณะกรรมการป.ป.ช. กําหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น เจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
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