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คาํนํา 
 

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ในฐานะส่วนราชการที�มีหน้าที�หลักในการให้บริการด้านการแพทย์และ

สาธารณสขุ แก่ประชาชน เพื�อให้ประชาชนมีสขุภาพที�ดี และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสขุทกุด้าน สอดคล้องกบัสภาพ

ปัญหาของแตล่ะพื .นที� โดยให้บริการประชาชนอยา่งเป็นธรรม ครอบคลมุและมีมาตรฐาน ดงันั .น การที�จะปฏิบตัิหน้าที�ให้แก่

ประชาชนอยา่งมีคณุภาพ จึงขึ .นอยูก่บัการปฏิบตัิหน้าที�ของเจ้าหน้าที�ซึ�งต้องมีจิตสาํนกึในหน้าที� กระทําในสิ�งที�ถกูต้อง เป็น

ธรรม เสยีสละ และมุง่ประโยชน์สว่นรวมเป็นที�ตั .ง 

คู�มือผลประโยชน�ทับซ�อน(Conflict of Interests)ได�รวบรวมหลักการและแนวคิดพร�อม
ตัวอย�างเพ่ือการบริหารจัดการระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนกับผลประโยชน�สาธารณะท่ีมีผลต�อการปฏิบัติ
หน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีภาครัฐซ่ึงเป@นสถานการณ�ท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐมีผลประโยชน�ส�วนตนอยู�และได�ใช�อิทธิพลตาม
อํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือให�เกิดประโยชน�ส�วนตัวโดยก�อให�เกิดผลเสียต�อผลประโยชน�ส�วนรวมใน
หลายรูปแบบไม�เฉพาะในรูปของตัวเงินหรือทรัพย�สินเท�านั้นแต�รวมถึงผลประโยชน�อ่ืนๆท่ีไม�ใช�ในรูปตัวเงินหรือ
ทรัพย�สินด�วย 

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ หวงัเป็นอย่างยิ�งว่าหนังสือคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี .จะเป็น

ประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที�ของรัฐให้เกิดความตระหนกัถึงปัญหาในเรื�อง

ดงักลา่วเพื�อเป็นพื .นฐานการปฏิบตัิตนในการร่วมกนัรณรงค์สร้างสงัคมไทยให้เป็นสงัคมที�สจุริต โปร่งใส ทกุคนสามารถมี

สว่นร่วมในการพฒันาสร้างสงัคมไทยให้เป็นสงัคมที�ใสสะอาดตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 
 

คณะผู้จดัทํา 

โรงพยาบาลอตุรดิตถ์ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง           หน
า 
 
๑. ความหมายผลประโยชน์ทบัซ้อน         ๔ 

๒. การขดักนัระหวา่งประโยชน์สว่นบคุคลกบัประโยชน์ส่วนรวม     ๕ 

3. ประเภทของผลประโยชน์ทบัซ้อน         ๗ 

4.หลกัการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน        ๘ 

5. การให้และการรับของขวญัและผลประโยชน์       ๑๐ 

๖. แนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อน       1๒ 

๗. กฎหมายที�เกี�ยวกบัการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน      1๙ 

๘. ระบบความคิดแยกแยะเรื�องผลประโยชน์ทบัซ้อน      ๒๕ 

๙. มาตรการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต โรงพยาบาลอตุรดิตถ์     ๒๘ 

๑๐.ชอ่งทางการแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นพฤตกิรรมที�นําสู่การมีผลประโยชน์ทบัซ้อน   ๓๐ 
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ความหมายของผลประโยชน�ทับซ
อน 

คําว�า Conflict of Interests มีการใช�คําในภาษาไทยไว�หลายคําเช�น“ผลประโยชน�ทับซ�อน”  
“ผลประโยชน�ขัดกัน”“ผลประโยชน�ขัดแย�ง”หรือ “การขัดกันแห�งผลประโยชน�” ถ�อยคําเหล�านี้ถือเป@นรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบอันเป@นการกระทําท่ีขัดต�อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ 
บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี (Good Governance) โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชน�ทับซ�อนจึงหมายถึงความทับ
ซ�อน ระหว�างผลประโยชน�ส�วนตน และผลประโยชน�สาธารณะท่ีมีผลต�อการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
กล�าวคือเป@นสถานการณ�ท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐมีผลประโยชน�ส�วนตนอยู� และได�ใช�อิทธิพลตามอํานาจหน�าท่ีและ 
ความรับผิดชอบเพ่ือให�เกิดประโยชน�ส�วนตัวโดยก�อให�เกิดผลเสียต�อผลประโยชน�ส�วนรวมมีหลากหลายรูปแบบ 
ไม�จํากัดอยู�ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย�สินเท�านั้น แต�รวมถึงผลประโยชน�อ่ืนๆ ท่ีไม�ใช�ในรูปตัวเงินหรือทรัพย�สิน 
มีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้ 

๑. หาประโยชน�ให�ตนเอง คือ การใช�อํานาจหน�าท่ีเพ่ือตนเอง เช�น ข�าราชการใช�อํานาจหน�าท่ีทําให�บริษัท 
ตัวเองได�งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข�าทํางาน เป@นต�น 

๒. รับผลประโยชน� คือ การรับสินบน หรือรับของขวัญ  เช�น เป@นเจ�าพนักงานสรรพากรแล�วรับเงินจากผู�
มาเสียภาษี หรือเป@นเจ�าหน�าท่ีจัดซ้ือแล�วรับไม�กอล�ฟเป@นของกํานัลจากร�านค�า เป@นต�น 

๓. ใช�อิทธิพล เป@นการเรียกผลตอบแทนในการใช�อิทธิพลในตําแหน�งหน�าท่ีเพ่ือส�งผลท่ีเป@นคุณแก�ฝYายใด
ฝYายหนึ่งอย�างไม�เป@นธรรม 

๔. ใช�ทรัพย�สินของทางราชการเพ่ือประโยชน�ส�วนตน เช�น การใช�รถยนต� หรือคอมพิวเตอร�ของราชการ 
ทํางานส�วนตัว เป@นต�น 

๕. ใช�ข�อมูลลับของทางราชการ เช�น รู�ว�าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซ้ือท่ีดินในบริเวณดังกล�าวดักหน�าไว�
ก�อน เป@นต�น 

๖. รับงานนอก ได�แก� การเป]ดบริษัททําธุรกิจซ�อนกับหน�วยงานท่ีตนเองทางานอยู� เช�น เป@นนักบัญชีแต�รับ
งานส�วนตัวจนไม�มีเวลาทํางานบัญชีในหน�าท่ีให�กับหน�วยงาน เป@นต�น 

๗. ทํางานหลังออกจากตําแหน�ง คือการไปทางานให�กับผู�อ่ืนหลังออกจากท่ีทํางานเดิม โดยใช�ความรู�หรือ
อิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน�โดยไม�เป@นธรรม เช�น เอาความรู�ในนโยบายและแผนของธนาคาร
ประเทศไทยไปช�วยธนาคารเอกชนอ่ืนๆ หลังจากเกษียณ เป@นต�น 
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ความหมายผลประโยชน�ทับซ
อน : สํานักงาน ก.พ.               
สถานการณ�หรือการกระทําของบุคคล (ไม�ว�าจะเป@นนักการเมือง ข�าราชการ พนักงาน บริษัท 

ผู�บริหาร) มีผลประโยชน�ส�วนตนเข�ามาเก่ียวข�อง จนส�งผลกระทบต�อการตัดสินใจหรือการ ปฏิบัติหน�าท่ีใน
ตําแหน�งนั้น การกระทําดังกล�าวอาจเกิดข้ึนโดยรู�ตัวหรือไม�รู�ตัว ท้ังเจตนาหรือไม� เจตนาหรือบางเรื่องเป@นการ
ปฏิบัติสืบต�อกันมาจนไม�เห็นว�าจะเป@นสิ่งผิดแต�อย�างใดพฤติกรรม เหล�านี้เป@นการกระทําความผิดทางจริยธรรม
ของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ท่ีต�องคํานึงถึงผลประโยชน� สาธารณะ (ประโยชน�ของส�วนรวม) แต�กลับตัดสินใจปฏิบัติ
หน�าท่ีโดยคํานึงถึงประโยชน�ของตนเอง หรือพวกพ�อง  
 
การขัดกันระหว/างประโยชน�ส/วนบุคคลและประโยชน�ส/วนรวม (Confects of Interest) 

 ๑ ผลประโยชน�ส�วนตน (Private Interests) เป@นผลตอบแทนท่ีบุคคลได�รับ โดยเห็นว�ามีคุณค�าท่ีจะ
สนองตอบความต�องการของตนเองหรือของกลุ�มท่ีตนเองเก่ียวข�อง ผลประโยชน�เป@นสิ่งจูงใจให�คนเรามี
พฤติกรรมต�างๆ เพ่ือสนองความต�องการท้ังหลาย 

๒ ผลประโยชน�ส�วนรวมหรือผลประโยชน�สาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามท่ีให�
ประโยชน�สุขแก�บุคคลท้ังหลายในสังคม ผลประโยชน�สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชน�ต�อมวลสมาชิกใน
สังคม 

๓ ความขัดแย�งระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน�ส�วนรวม  
เป@นสถานการณ�ท่ีบุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ใช�ตําแหน�งหรืออํานาจหน�าท่ี  ในการแสวง
ประโยชน�แก�ตนเอง กลุ�มหรือพวกพ�อง ซ่ึงเป@นการละเมิดทางจริยธรรม และส�งผลกระทบหรือความเสียหายต�อ
ประโยชน�สาธารณะ คําอ่ืนท่ีมีความหมายถึงความขัดแย�งกันแห�งผลประโยชน�ส�วนตนและส�วนรวม ได�แก� การมี
ผลประโยชน�ทับซ�อน ความขัดกันระหว�างผลประโยชน�ของผู�ดํารงตําแหน�งสาธารณะ และรวมถึงคอร�รัปชั่น   
เชิงนโยบาย คอร�รัปชั่นสีเทา  
 

๑. ป5จจัยท่ีทําให
เกิดผลประโยชน�ทับซ
อน  
ผลประโยชน�ทับซ�อน หรือการขัดกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตัวและประโยชน�ส�วนรวม เป@นผลมา

จากการไม�สามารถแยกแยะระหว�างบทบาทหน�าท่ีในเรื่องส�วนตัว และเรื่องส�วนรวมออกจากกันได�ชัดเจนและมี
สาเหตุมาจากพ้ืนฐานความคิดแบบด้ังเดิมของคนไทยและมีปcจจัยท่ีเอ้ือให�เกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้ 
 

(๑) มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไม�สามารถแยกแยะระหว�างเรื่องส�วนตัวกับ  เรื่อง
ส�วนรวมออกจากกันได�อย�างสิ้นเชิง ดังนี้  

๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตท่ีเห็นว�า ขุนนางค�าขายได�โดยไม�เป@นสิ่งท่ีน�ารังเกียจ  
๒) ตําแหน�งหน�าท่ีราชการสามารถนํามาซ่ึงผลประโยชน�ส�วนตัว จึงไม�มีการแยกแยะระหว�างประโยชน�

ส�วนตัวออกจากประโยชน�ส�วนรวม  
 
๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเป@นระบบคิดแบบฐานสิบ (คือไม�แยกแยะระหว�าง

ผลประโยชน�ส�วนตัวของผู�มีอํานาจกับผลประโยชน�ส�วนรวม) จึงพัฒนาคู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อน ไม�
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ทันกับพ้ืนฐานแนวคิดของระบบกฎหมายสากลท่ีเป@นระบบคิดแบบฐานสอง (คือแยกแยะผลประโยชน�ส�วนตัว   
ออกจากผลประโยชน�ส�วนรวมอย�างชัดเจน)  

(๒) มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เช�น การเอ้ือประโยชน�ให�ผู�
เคยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนตําแหน�งให�โดยจะไม�ใช�การตอบแทนด�วยตัวเงินเป@นหลักแต�เป@นการ
ตอบแทนในลักษณะผลประโยชน�อย�างอ่ืน เช�น การให�ผลประโยชน�หรือตําแหน�งทางการเมือง เป@นต�น  

(๓) มีพฤติกรรมการใช�จ�ายเงินท่ีสุรุ�ยสุร�าย ทําให�รายรับไม�สมดุลกับรายจ�าย เช�น มีภาระการใช�จ�ายใน
การรักษาพยาบาล หรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ทําให�มีพฤติกรรมท่ีต�องเข�าไปเก่ียวข�องกับการกระทําผิดโดย
สมัครใจหรือมีพฤติกรรมท่ียักยอกประโยชน�ส�วนรวมเข�าเป@นประโยชน�ส�วนตัวเกิดการขัดกันระหว�าง
ผลประโยชน�ส�วนรวมและประโยชน�ส�วนตัว  

(๔) มีความจําเป@นในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปcญหากับค�านิยม การมีผลประโยชน�ทับซ�อน 
ทําให�ตนเองต�องเข�าไปเก่ียวข�องกับผลประโยชน�ทับซ�อน สาเหตุส�วนหนึ่งนั้นคือปcจจัยทางสังคม ซ่ึงเป@นลักษณะ 
“ตัวกูของกู”อันเป@นค�านิยมของสังคมท่ีเน�นเรื่องวัตถุนิยม การอยากมี อยากได� การรักษาหน�าตาและยกหน�าตา   
ทางสังคมทําให�ต�องมีการแสวงหาทรัพย�สินและอํานาจมากข้ึน  

(๕) โครงสร�างการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถ�วงดุล ซ่ึงฝYายตรวจสอบ ยังขาดความเข�าใจ
และระบบยังไม�มีประสิทธิภาพ จึงเอ้ือต�อการมีพฤติกรรมท่ีเป@นไปในลักษณะการมีผลประโยชน�ทับซ�อนมาก
ท่ีสุด   

(๖) ปcญหาการมีผลประโยชน�ทับซ�อนเกิดจากปcจจัยด�านกฎหมาย ดังจะเห็นได�ว�าตัวบทกฎหมายยังไม�
ตอบสนองต�อสภาพปcญหาและทันต�อสภาวการณ�ปcจจุบัน กล�าวคือบทลงโทษทางกฎหมายยังไม�เพียงพอต�อการ 
“ป�องกัน”และ“ป�องปราม”ผู�ท่ีจะกระทําหรือคิดท่ีจะกระทําท่ีเอ้ือต�อการมีผลประโยชน�ทับซ�อนเท�าท่ีควร 

การทุจริตมีหลายระดับในระดับท่ีสูงสุดคือ “คอร�รัปชั่น”(Corruption) ส�วน “ความขัดแย�งกันระหว�าง
ผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�ส�วนรวม”(Conflict Of Interests) ถือว�าเป@นความผิดระดับต�น เม่ือ
พิจารณาให�ดีจะเห็นว�า การคอร�รัปชั่นอาจไม�ใช�ความขัดแย�งกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน�
ส�วนรวม แต�ความขัดแย�งกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน�ส�วนรวมเป@นต�นเหตุพ้ืนฐานของการ
คอร�รัปชั่น เพราะเม่ือมีพฤติกรรมของความขัดแย�งกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน�ส�วนรวม
เกิดข้ึนก็จะนําไปสู�การคอร�รัปชั่นได� 
 
 
 
 
 
 
๒. ความสัมพันธ�ระหว/าง Conflict Of Interests กับ Corruption 

๑. Conflict of Interests เป@นรูปแบบหนึ่งของ Corruption แต�ระดับหรือขนาดและขอบเขตต�างกัน  
๒. Conflict of Interests นําไปสู� Corruptionท่ีรุนแรงข้ึน  
๓. Conflict of Interests เก่ียวกับการใช�อํานาจท่ีเป@นทางการเชื่อมโยงกับกฎหมายระเบียบการ

ปฏิบัติและส�วนท่ีไม�เป@นทางการเป@นความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล ขยายไปถึงเรื่องครอบครัวต�องพิจารณา
ความสัมพันธ� เช�น คู�สมรสและคนในเครือญาติ 
 



๗ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

 

 

ประเภทของผลประโยชน�ทับซ
อน 

๑. ประเภทของผลประโยชน�ทับซ
อน 

(๑) การใช�ตําแหน�งไปดําเนินการเพ่ือประโยชน�ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
(๒) ใช�ตําแหน�งไปช�วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
(๓) การรับผลประโยชน�โดยตรง 
(๔) การแลกเปลี่ยนผลประโยชน�โดยใช�ตําแหน�งหน�าท่ีการงาน 
(๕) การนําทรัพย�สินของหน�วยงานไปใช�ส�วนตัว 

(๖) การนําข�อมูลอันเป@นความลับของหน�วยงานมาใช�ประโยชน�ส�วนตัว 

(๗) การทํางานอีกแห�งหนึ่งท่ีขัดแย�งกับแห�งเดิม 

(๘) ผลประโยชน�ทับซ�อนจากการเปลี่ยนสถานท่ีทํางาน 

(๙) การป]ดบังความผิด 

 
๒. รูปแบบพฤติกรรมและการกระทําท่ีก/อให
เกิดผลประโยชน�ทับซ
อน 

(๑) การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน� คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบายท่ีเกินความ
เหมาะสม ซ่ึงอาจส�งผลต�อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี การรับของขวัญมีได�ในหลายรูปแบบ เช�น การลด
ราคาของท่ีซ้ือให� การเลี้ยงอาหารอย�างฟุYมเฟkอยตลอดจนการให�ความบันเทิงในรูปแบบต�างๆซ่ึงมีผลต�อการ
ตัดสินใจของเจ�าหน�าท่ีให�เอนเอียงหรือเป@นไปในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชน�ต�อผู�ให�ของขวัญนั้น 

(๒) การหาประโยชน�ให�ตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชน�ให�กับตนเอง ครอบครัวหรือพวก
พ�องจากตําแหน�งหน�าท่ีเป@นการใช�ตําแหน�งหน�าท่ีเพ่ือตนเอง 

(๓) การทํางานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การไปทํางานหลังออกจากงานเดิมโดยใช�
ความรู� ประสบการณ�หรืออิทธิพลจากท่ีเคยดํารงตําแหน�งมารับงานหรือเอาประโยชน�ให�กับตนเองและพวกพ�อง  

(๔) การทํางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเป@นท่ีปรึกษาและการจ�าง
งานให�แก�ตนเองรวมถึงการใช�ตําแหน�งสถานภาพการทํางานสาธารณะในการเข�าไปเป@นนายจ�างของภาคเอกชน
หรือเป@นเจ�าของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช�เวลาและเครื่องมือของรัฐในการทํางานพิเศษภายนอกท่ีไม�ใช�
อํานาจหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายจากหน�วยงานด�วย 

(๕) การรับรู�ข�อมูลภายใน (Inside Information) คือ การท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐรู�เห็นในข�อมูลลับของทาง
ราชการ หรือนําข�อมูลไปเป]ดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบแทนท่ีเป@นประโยชน�ในรูปของเงินหรือประโยชน�อ่ืนๆ หรือนํา
ข�อมูลไปเป]ดเผยให�แก�ญาติหรือพวกพ�องในการแสวงหาผลประโยชน�จากข�อมูลเหล�านั้น 

(๖) การนําทรัพย�สินของหน�วยงานไปใช�ชั่วคราวในกิจการท่ีเป@นของส�วนตนเพ่ือประโยชน�ส�วนตัวของ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐและทําให�หน�วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน� 

๗) การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพ่ือประโยชน�ทางการเมือง (Pork Barreling) คือ การ
ใช�อิทธิพลทางการเมืองเพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน�ต�อพ้ืนท่ีท่ีตนรับผิดชอบ 



๘ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

 
 

 
๓. การรับประโยชน�ต/างๆ 

(๑) การรับของขวัญจากบริษัทต�างๆ 
(๒) บริษัทสนับสนุนค�าเดินทางไปดูงานต�างประเทศ 
(๓) หน�วยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจท่ีเป@นลูกค�าของหน�วยงาน 
(๔) ได�รับของแถมหรือผลประโยชน�อ่ืนใดจากการจัดชื้อจัดจ�าง 
(๕) การท่ีคณะกรรมการกู�เงินจากสถาบันการเงินในการกํากับดูแล 
(๖) การท่ีคณะกรรมการฝากญาติพ่ีน�อง หรือคนท่ีคุ�นเคยเข�าทํางานในรัฐวิสาหกิจท่ีตนกํากับดูแลอยู� 

 
๔. ประโยชน�อันคํานวณเปGนเงินได
 

(๑) การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให�เปล�า 
(๒) การให�ยืมโดยไม�คิดดอกเบ้ีย 
(๓) การเข�าค�าประกันโดยไม�คิดค�าธรรมเนียม 
(๔) การให�ค�านายหน�าหรือค�าธรรมเนียมการเป@นตัวแทน 
(๕) การขาย การให�เช�าชื้อทรัพย�สินเกินมูลค�าท่ีเป@นจริงตามท่ีปรากฏเห็นในท�องตลาด 
(๖) การใช�สถานท่ี ยานพาหนะ หรือทรัพย�สิน โดยไม�คิดค�าเช�าหรือค�าบริการน�อยกว�าท่ีคิดกับบุคคล

อ่ืนโดยปกติทางการค�า 
(๗) การให�ใช�บริการโดยไม�คิดค�าบริการหรือคิดค�าใช�บริการน�อยกว�าท่ีคิดกับบุคคลอ่ืนโดยปกติทาง

การค�า 
(๘) การให�ส�วนลดในสินค�าหรือทรัพย�สินท่ีจําหน�าย โดยการให�ส�วนลดมากกว�าท่ีให�กับบุคคลอ่ืนโดย

ปกติทางการค�า 
 
(๙) การให�เดินทางหรือขนส�งบุคคลหรือสิ่งของโดยไม�คิดค�าใช�จ�ายหรือคิดค�าใช�จ�ายน�อยกว�าบุคคลอ่ืน

โดยปกติทางการค�า 
(๑๐) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอ่ืน ให�โดยไม�คิดค�าใช�จ�ายหรือคิดค�าใช�จ�ายน�อยกว�า

ท่ีคิดกับบุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค�า 
 
หลักการจัดการผลประโยชน�ทับซ
อน 

๑. ปกป�องประโยชน�สาธารณะ 
การปฏิบัติหน�าท่ีไม�ให�ผลประโยชน�ส�วนตัวมาแทรกซ�อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส�วนบุคคล มี

ความเป@นกลาง ไม�มีอคติ ลําเอียง 
๒. สนับสนุนความโปร�งใสและความพร�อมรับผิด 

เป]ดโอกาสให�ตรวจสอบหรือการเป]ดเผยผลประโยชน�ส�วนตัวหรือความสัมพันธ�ท่ีอาจมีผลต�อการปฏิบัติ
หน�าท่ี 

๓. ส�งเสริมความรับผิดชอบส�วนบุคคลและปฏิบัติตนเป@นแบบอย�าง 



๙ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

การปฏิบัติหน�าท่ียึดหลัดคุณธรรมและความเป@นมืออาชีพของเจ�าหน�าท่ีในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน�
ทับซ�อน โดยเฉพาะผู�บริหารต�องเป@นแบบอย�าง 

 
 

๔. สร�างวัฒนธรรมองค�กร 
สร�างสภาพแวดล�อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงผลประโยชน�ทับซ�อน และสร�างวัฒนธรรมแห�งความ

ซ่ือสัตย� 
 
แนวทางการจัดการผลประโยชน�ทับซ
อน   

กรอบการทํางานนี้เป@นวิธีการกว�างๆไม�จํากัดอยู�กับรายละเอียดข�อกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง สามารถนําไป
พัฒนาเป@นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค�กรและกฎหมายได� ๖ ข้ันตอน สําหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน�ทับซ�อน   

๑. ระบุว�ามีผลประโยชน�ทับซ�อนแบบใดบ�างท่ีมักเกิดข้ึนในองค�กร   
๒. พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธ�การจัดการและแก�ไขปcญหา   
๓. ให�การศึกษาแก�เจ�าหน�าท่ีและผู�บริหารระดับต�างๆ รวมถึงเผยแพร�นโยบายการจัดการผลประโยชน�

ทับซ�อนให�ท่ัวถึงในองค�กร   
๔. ดําเนินการเป@นแบบอย�าง   
๕. สื่อสารให�ผู�มีส�วนได�เสีย ผู�รับบริการ ผู�สนับสนุนองค�กร และชุมชนทราบถึงความมุ�งม่ันในการ

จัดการผลประโยชน�ทับซ�อน   
๖. บังคับใช�นโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ 

 
 
๑. จุดเส่ียงของผลประโยชน�ทับซ
อน 

๑. การปฏิสัมพันธ�กับภาคเอกชน 
๒. การทําสัญญาจัดซ้ือจัดจ�าง 
๓. การตรวจสอบเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณ� 
๔. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตให�ประกอบวิชาชีพ 
๕. การกระจายงบประมาณ 
๖. การปรับการลงโทษ 
๗.  การให�เงินหรือสิ่งของช�วยเหลือผู�เดือดร�อน การตัดสินข�อพิพาท 
๘.  การรับของขวัญ ของกํานัลจากผู�ท่ีมาติดต�ออันเก่ียวข�องในการปฏิบัติหน�าท่ี 

 

 
 
 
 
 
 



๑๐ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

 
 
การให
 – การรับของขวัญและผลประโยชน� 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต�ใช�ประกอบการดําเนินการตามนโยบายการให�และรับของขวัญ
และผลประโยชน�ของข�าราชการพลเรือนและเจ�าหน�าท่ีภาครัฐในประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 
ข�อบังคับว�าด�วยจรรยาข�าราชการของส�วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และประกาศคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ เรื่องหลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
เจตนารมณ� 

เนื่องจากความเชื่อถือไว�วางใจของประชาชนต�อการปฏิบัติงานของข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีภาครัฐว�า
จะต�องตัดสินใจและกระทําหน�าท่ี โดยยึดผลประโยชน�สาธารณะเป@นหลักปราศจากผลประโยชน�ส�วนบุคคล 
หากข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน�ท่ีทําให�มีอิทธิพลต�อการตัดสินใจและ
การกระทําหน�าท่ีถือว�าเป@นการประพฤติมิชอบย�อมทําลายความเชื่อถือไว�วางใจของประชาชน กระทบต�อความ
ถูกต�องชอบธรรมท่ีองค�กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมท้ังกระทบต�อกระบวนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและท่ีสําคัญ คือ หลักเกณฑ�ของคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 
ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีภาครัฐจะรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนมิได� เว�นแต�โดยจรรยาบรรณเท�านั้น ซ่ึงก็
หมายถึงตามปกติธรรมเนียมประเพณี เช�น วันเกิด วันปzใหม� และต�องอยู�ในเง่ือนไขว�าจะรับของขวัญหรือ 
ประโยชน�อ่ืนใดจากญาติพ่ีน�องตามฐานนานุรูป แต�ถ�าเป@นบุคคลอ่ืนไม�เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
 

อะไรคือของขวัญและประโยชน�อ่ืนใดท่ีใช
ในความหมายนี้ 

� ของขวัญและประโยชน�อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ(เงิน ทรัพย�สิน สิ่งของ บริการหรือ
อ่ืนๆท่ีมีมูลค�า)ท่ีข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีภาครัฐให�และหรือได�รับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได� และ
ผลประโยชน�จากการจ�างงานในราชการปกติ 

� ของขวัญและผลประโยชน�อ่ืนใด สามารถตีค�าตีราคาเป@นเงินหรืออาจไม�สามารถตีค�า ตีราคาได� 
� ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได� (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค�าบริโภค ความบันเทิงการ

ต�อนรับ ให�ท่ีพัก การเดินทาง อุปกรณ�เครื่องใช� เช�น ตัวอย�างสินค�า บัตรของขวัญ เครื่องใช�ส�วนตัว บัตรกํานัล
บัตรลดราคาสินค�าหรือบริการ และเงิน เป@นต�น 

� ของขวัญและประโยชน�อ่ืนใดท่ีคิดเป@นราคาไม�ได� (Intangible gifts and benefits) หมายถึงสิ่ง
ใดๆ หรือบริการใดๆ ท่ีไม�สามารถคิดเป@นราคาท่ีจะซ้ือขายได� อาทิเช�น การให�บริการส�วนตัว การปฏิบัติด�วย
ความชอบส�วนตน  
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

 
เราจะจัดการอย�างไรกับการรับของขวัญและประโยชนอ่ืนใด 

การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ใด ๆ มี ๓ คาถาม ท่ีใช�ในการตัดสินใจว�าจะรับหรือไม� 
รับของขวัญและหรือผลประโยชน� คือ 

๑) เราควรรับหรือไม�? 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม�? 
๓) เราสามารถเก็บไว�เป@นของตนเองได�หรือไม�? 
 

เราควรรับหรือไม/? 
ตามหลักการทางจริยธรรมแม�ว�าเราจะไม�ควรรับ แต�มีหลายโอกาสท่ีเราไม�สามารถปฏิเสธได�หรือเป@น

การรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให�กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม
อย�างไรก็ตาม มีหลายโอกาสท่ีไม�เป@นการเหมาะสมอย�างยิ่งท่ีจะรับ 

๑. ถ�าเป@นการให�เงิน ท�านจะต�องปฏิเสธ ไม�วาจะเป@นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆท่ีสามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป@นเงิน เช�น ล็อตเตอรี่ หุ�น พันธบัตร เป@นการฝYาฝkนประมวลจริยธรรมและอาจเข�าข�ายการรับ
สินบน  

๒. การรับก�อให�เกิดการขัดแย�งระหว�างผลประโยชน�ส�วนบุคคลและประโยชน�ส�วนรวมหรือไม� หากการรับ
ก�อให�เกิดความขัดแย�งระหว�างผลประโยชน�ส�วนบุคคลและประโยชน�ส�วนรวมแล�วผลประโยชน�ส�วนตนท่ีได�รับ
กลายเป@นมีอิทธิพลต�อการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ หรือก�อให�เกิดข�อสงสัยต�อสาธารณชนว�าเป@นการประพฤติโดยมิ
ชอบ 

 
 
 
 

 
 
  
 
การขัดแย�งระหว�างผลประโยชน�ส�วนบุคคลและประโยชน�ส�วนรวมเป@นตัวกระตุ�นให�เกิดการประพฤติมิชอบและ
การทุจริตคอร�รัปชั่นในแต�ละส�วนราชการควรกําหนดนโยบาย การรับของขวัญและผลประโยชน�ของตนเองโดย
ส�วนราชการท่ีอยู�ในกลุ�มปฏิบัติหน�าท่ีท่ีเสี่ยงต�อการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายด�านนี้อย�างเคร�งครัด
มากกว�าหน�วยงานอ่ืนๆ 
 หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู�บนพนฐานท่ีว�า “การกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะต
อง
กระทําด
วยความเปGนกลาง ปราศจากการมีส/วนได
ส/วนเสียในการให
บริการ และปกปNองผลประโยชน�ของ
สังคมไทยโดยรวม” 
 ดังนั้น องค�กรหรือบุคคลใดๆไม�ควรใช�ของขวัญหรือผลประโยชน�มาแสวงหาความชอบ 
ผลประโยชน�ให�กับองค�กรของตนหรือตนเอง เหนือองค�กรหรือบุคคลอ่ืน ทําให�เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไว�วางใจท่ีประชาสังคมมีต�อภาครัฐและทําให�เกิดความไม�เป@นธรรมในสังคม 

 
 “ไม�ว�าของขวัญหรือผลประโยชน�นั้น จะมีค�าเพียงเล็กน�อยก็ไม�ควรรับ 
เพราะก�อให�เกิดความรู�สึกผูกพัน หรือพันธะกับผู�ให�และอาจก�อให�เกิดความเสื่อม
ศรัทธาต�อประชาชน” 
 
 



๑๒ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

 ประการสําคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมต�องได�รับการปฏิบัติอย�างเป@นธรรมภายใต�ระบอบ
ประชาธิปไตยข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพนท่ีจะต�องปฏิบัติงานอย�างเป@นธรรม โดยกระทําและ
แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร�งใส ความพร�อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต�อง เท่ียงธรรม
ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับข�าราชการ 
 
เราต
องรายงานหรือไม/? 

การรายงาน การรับของขวัญ และหรือผลประโยชน�ตัดสินจากหลักการต�อไปนี้ 
๑. ธรรมชาติของผู�ให� : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง  เช�น ประกาศคณะกรรมการ

ป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ รวมท้ังนโยบายของหน�วยงาน เช�น การห�ามรับของขวัญหรือ
ประโยชน�จากคู�สัญญา/องค�กรหรือบุคคลท่ีกําลังจะมาทําการค�า การสัญญาว�าจะให�-รับกับองค�กรหรือบุคคลท่ี
จะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด�านต�างๆ ฯลฯ 
 หน�วยงานควรกําหนดนโยบายด�านนี้ให�เคร�งครัดและมีกระบวนการท่ีช�วยให�ข�าราชการและ
เจ�าหน�าท่ีภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได�อย�างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆ 
ต�องมีการลงทะเบียนรับอย�างเป@นทางการ 

๒. บทบาทหน�าท่ีของท�านในองค�กร : ถ�าข�าราชการนั้นๆ ทํางานในขอบข�ายท่ีอ�อนไหวและต�องการ
ความเชื่อถือไว�วางใจเป@นพิเศษ และหรือกลุ�มท่ีเก่ียวกับการได�ประโยชน�หรือเสียประโยชน�ท้ังจากระดับองค�กร 
และระดับบุคคล อาทิเช�น งานตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจ�าง การให�ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให�แน�ใจ
ท่ีสุดว�าตัวท�านและองค�กรมีความเท่ียงธรรม และจะไม�ถูกต้ังข�อสงสัย แม�ว�าหน�วยงานของท�านมิได�กําหนด
นโยบายเก่ียวกับการห�ามรับของขวัญหรือผลประโยชน�ใดๆ และมิได�กําหนดให�รายงานการรับของขวัญและ
ผลประโยชน�ท�านควรดํารงความถูกต�องด�วยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน�นั้นๆ 
 หลักการการกําหนดว�าของขวัญและผลประโยชน�อ่ืนใดควรต�องรายงานหรือไม� ควรจะต�องให�
องค�กรเก็บรักษาไว�หรือไม� หรือควรตกเป@นของข�าราชการให�เทียบกับค�าตามราคาตลาดโดยต�องมีค�าน�อยกว�า
๓,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ให�ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
แนวพิจารณาในทางปฏิบัติด
านปNองกันผลประโยชน�ทับซ
อน 

� ของขวัญท้ังหมดท่ีมีค�าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร� เช�น งานศิลปะ พระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม�จะมีขนาดเล็กหรือเป@นเรื่องเล็กน�อย ของขวัญนั้นๆ ย�อมเป@นทรัพย�สินขององค�กร
ไม�ว�าจะมีค�าราคาเท�าใด 

� ของขวัญหรือผลประโยชน�ท่ีได�รับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีค�าน�อยกวา ๓,๐๐๐ บาทไม�ต�อง
รายงานและอาจเก็บเป@นของตนเองได� 

� ของขวัญหรือผลประโยชน�ใดๆ เม่ือเทียบกับราคาตลาดมีค�าเกิน ๓,๐๐๐ บาทต�องรายงาน
หน�วยงานและลงทะเบียนไว� และเจ�าหน�าท่ีมีความจําเป@นต�องรับ ให�องค�กรโดยหัวหน�าส�วนราชการตัดสินว�า
สมควรให�ข�าราชการหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย�สินดังกล�าวหรือไม� หรือให�ส�งมอบเป@นทรัพย�สินของ
องค�กรเพ่ือใช�ประโยชน�สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม  

� ถ�าในปzงบประมาณใดๆ คุณค�ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน�ท่ีได�รับจากผู�ให�คนเดียวกัน
กลุ�มเดียวกัน หรือผู�ให�มีความสัมพันธ�กันหลายๆครั้ง เม่ือรวมกันท้ังปzมีค�ามากกว�า ๓,๐๐๐บาท ต�องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน�แต�ละอย�างท่ีได�รับ 



๑๓ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

� ถ�าในปzงบประมาณใดๆ ได�ของขวัญและหรือผลประโยชน�จากผู�รับบริการ แม�จะต�างคนต�างกลุ�ม
เพ่ือเป@นการขอบคุณในการให�บริการท่ีดี แต�เม่ือรวมกันแล�วมีค�ามากกว�า๓,๐๐๐บาท ต�องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน�แต�ละอย�างนั้น 

� ของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆ ท่ีได�รับเพ่ือเป@นการขอบคุณจากผู�รับบริการ(ประชาชน 
องค�กรเอกชน) ท่ีได�อย�างสมํ่าเสมอ บ�อยครั้ง อาจทําให�เกิดข�อสงสัยจากประชาชนว�ามีอิทธิพลบิดเบือน 
ก�อให�เกิดอคติในการให�บริการของข�าราชการหรือเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ หรืออาจก�อให�เกิดความรู�สึกชอบและ
คาดหวังว�าจะได�รับของขวัญและหรือผลประโยชน�เม่ือมีผู�มารับบริการ  
 
 
เราจะเก็บรักษาไว
เองได
หรือไม/? 

๑. ปกติสามารถเก็บรักษาไว�เอง หากมีค�าไม�เกิน ๓,๐๐๐บาท  
๒. หากมีราคาทางการตลาดระหว�าง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐บาท ส�วนราชการต�องพิจารณาตัดสินว�า 

ข�าราชการหรือเจ�าหน�าท่ีภาครัฐนั้นๆ จะเก็บไว�เองได�หรือไม� 
๓. หากราคามากว�า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต�องให�ทรัพย�สินของส�วนราชการ และส�วนราชการพิจารณาตัดสิน

ว�าจะใช�ประโยชน�อย�างไร 
 
การฝTาฝUนกฎนี้มีโทษอย/างไร? 

การฝYาฝkนนโยบายว�าด�วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน�นั้น และพร�อมฝYาฝkนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล�ออกข้ึนกับความร�ายแรงของการฝYาฝkน  

นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน�นั้นๆ เข�าข�ายการรับสินบน ฉ�อฉลทุจริต และ
สามารถพิสูจน�ได�ว�า ข�าราชการและหรือเจ�าหน�าท่ีภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน�ซ่ึงมีผลต�อความเป@น
ธรรมก�อให�เกิดผลประโยชน�แก�ผู�ให�โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว�าผิดจริง ผู�มีส�วนเก่ียวข�องทุกคนอาจมีส�วนร�วมใน
การรับโทษทางอาญาด�วย 

กรณีฝYาฝkนหลักเกณฑ�ของคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติจะมีโทษจําคุกไม�
เกิน ๓ ปz ปรับไม�เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และยังมีความผิดฐานกระทําความผิดต�อตําแหน�ง
หน�าท่ี หรือทุจริตต�อหน�าท่ีตามประมวลกฎหมายของอาญาด�วย 
 

การรับของขวัญและผลประโยชน� : กุญแจแห/งความเสี่ยง 

การรับของขวัญและผลประโยชน�ใดๆ เป@นสาเหตุให�สาธารณชนรับรู�ว�ามีการปฏิบัติอย�างมีอคติ มี
อิทธิพลต�อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ก�อให�เกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต�อ
ภาครัฐและต�อข�าราชการ 
กุญแจแห�งความเสี่ยง ๒ ประการท่ีสําคัญ คือ 

๑. ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ� โดยตีค�าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน�น�อยกว�าความเป@น
จริง การตีค�าราคาตํ่ากว�าความเป@นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู�อ่ืนให�คิดว�าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน�นั้นๆ มีค�าตํ่ากว�าท่ีเป@นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกล�าวนับว�าเป@นการคดโกง
และหลอกลวงซ่ึงเข�าข�ายฝYาฝkนประมวลจริยธรรม 
 



๑๔ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

 
๒. การเพิกเฉยมองข�ามความผิดและละเลยต�อผลท่ีเกิดข้ึนการรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆ 

อาจทําให�ติดเป@นนิสัยอย�างรวดเร็วและก�อให�เกิดความคาดหวังเสมอว�าจะได�รับของขวัญและหรือผลประโยชน�
ใดๆ ในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ทําให�เกิดความรู�สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต�อผู�รับบริการ หรือผู�รับงาน-รับจ�าง- 
รับเหมา ฯลฯ ท่ีเป@นผู�ให�ของขวัญและหรือผลประโยชน�โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน�ตอบแทนท่ี
ได�รับทําให�มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว�ามาตรฐานท่ีกําหนด 

ในสถานการณ�เช�นนี้ ผู�รับจ�าง ผู�รับเหมา และหรือผู�รับจัดซ้ือ อาจรับรู�ผิดพลาดและเข�าใจว�าการรับจ�าง
ต�างๆ ไม�ต�องทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค�าการบริการ นอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเป@นวัฒนธรรมการ
ทํางานขององค�กร ข�าราชการ  และหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ“การรับรางวัล”จากการ
ปฏิบัติหน�าท่ี และละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีโดยความรับผิดชอบซ่ึงจัดได�ว�าเป@นการรับสินบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโน�มท่ี

เป@นไปได�มากท่ีเราจะรับของขวัญและ ผลประโยชน� โดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา 
บุ ค ค ล อา จ ส ง สั ย ว� า ก า ร รั บ ข อ ง ข วั ญ แล ะ ห รื อ ผลประ โ ยช น� ใ ดๆ  ถื อ ได� ว� า  เ ป@ น
ความผิด แต�ผู�รับมักจะหาเหตุผลเข�าข�างตนเอง ดังนี้ 

สถานการณ�ตัวอย/าง 
 
เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบน้ําหนักรถยนต�รับค�าตอบแทน จํานวน ๒๗ ครั้ง เป@นเงินรวม

หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ�วน เพ่ือให�การอนุญาตรถบรรทุกท่ีบรรทุกสินค�าท่ีมีน้ําหนักเกินกว�าท่ี
กฎหมายกําหนดให�ขนส�งสินค�าได� กรณีเช�นนี้นอกจากจะเป@นการฝYาฝkนประมวลจริยธรรม            
ผิดวินัยข้ันไล�ออกจากราชการแล�วยังมีโทษทางอาญาแผ�นดินด�วย 

ในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผู�พิพากษาได�ระบุเหตุผลว�าการกระทําของ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐ ผู�นั้นก�อให�เกิดความไม�ปลอดภัยต�อสาธารณชน ทําลายทรัพย�สินสาธารณะ
(ถนน) เป@นการสมยอมของเจ�าหน�าท่ียอมให�ผู�รับบริการกระทําผิดกฎหมาย 
 



๑๕ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“ฉันรู�ว�าไม�ควรรับข�อดังกล�าว แต�ด�วย
มารยาทจึงไม�กล�าปฏิเสธนํ้าใจ หรือหากไม�
รับจะเป@นกาทําลายสัมพันธภาพระหว�างผู�
ให�กับองค�กรหรือกับตนเอง” 

“ดูสิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน 
ดังน้ัน มันเป@นการยุตธรรมท่ีเราจะได�รางวัล
ผลประโยชน�พิเศษบ�าง” 

“ฉันไม�เห็นมีกฎระเบียบ
ใ ด ๆ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ใ ห�
ของขวัญ ดั้งน้ัน ฉันก็ไม�ได�
ฝYาฝkนกฎเกณฑ�ใดๆ” 

“คนอ่ืนๆทําเช�นน้ี ทําไม
ฉันจะทําบ�างไม�ได�” 

“มันเป@นแค�ตัวอย�างฟรีให�ทดลองใช�และ
ฉันก็ไม�คิดว�าหน�วยงานของฉันจะสั่งสินค�า
ชนิดน้ี แม�ว�าฉันจําให�คําแนะนําก็ตาม” 

“เพราะ ฉัน เป@นคน พิ เศษจริ งๆ  ดั ง น้ั น 
ผู� บั ง คับบัญชาจึ งชม ฉัน และ เป@น เรื่ อ ง
ธรรมดาท่ีฉันมักเป@นคนแรกเสมอท่ีได�รับ
โอกาสให�ไปฝ�กอบรม/สัมมนา” 



๑๖ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฝYาฝkน มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๐๓ 

๑. โทษจําคุกไม�เกิน ๓ ปz ปรับไม�เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ท้ังจําท้ังปรับ 
๒. ให�ถือเป@นความผิดฐานทุจริตต�อหน�าท่ีหรือกระทําความผิดต�อตําแหน�งหน�าท่ี 

 

สถานการณ�ตัวอย/าง 
 
หน�วยงานภาครัฐหนึ่ง ส�งนักทรัพยากรบุคลท่ีทําหน�าท่ีจัดซ้ือจัดจ�าง ให�เข�าร�วมสัมมนาด�าน

ทรัพยากรบุคคล เจ�าหน�าท่ีผู�นั้นได�รับรางวัลมูลค�า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป@นผู�เข�าร�วมสัมมนาท่ีมีบุคลิกเป@น 
personnel planner ซ่ึงบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค�าท่ีเป@นคู�ค�ากับหน�วยงาน เจ�าหน�าท่ีได�เก็บของรางวัล
นั้นไว�โดยไม�ได�รายงานหน�วยงานเนื่องจากคิดว�าเป@นรางวัลท่ีตนชนะจากการเข�าร�วมกิจกรรมการสัมมนา 

ผู�บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการให�และตัดสินใจว�าจะต�องมีการ
รายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป@นของหน�วยงาน โดยให�เหตุผลว�าการปรากฏตัวของเข�าในการเข�า
ร�วมสัมมนาเป@นเพราะได�รับการสนับสนุนจากหน�วยงาน ดังนั้นเป@นความชอบธรรมของหน�วยงานท่ีจะ
ตัดสินว�าจะจัดการอย�างไรกับรางวัลชิ้นนี้ 

เนื่องจากราคาของของรางวัลและบทบาทในหน�าท่ีมีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน� ในท่ีสุด
เจ�าหน�าท่ีจึงถูกขอร�องให�สละรางวัลแก�หน�วยงานเพ่ือใช�ประโยชน�ตามความเหมาะสม 
 

 
นอกจากการรับของขวัญหรือผลประโยชน� อ่ืนดังกล�าวแล�ว ประโยชน�ทับซ�อนตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก�ไข 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังได�กําหนดในเรื่องของการเข�าไปมีส�วนได�เสีย ตามมาตรา ๑๐๐ 
และมีโทษจําคุกไม�เกิน ๓ ปz และปรับไม�เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และเป@นความรับผิด
ต�อตําแหน�งหน�าท่ีหรือทุจริตต�อหน�าท่ีตามประมวลกฎหมายอาญา 
 



๑๗ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โมเดลสําหรับการตัดสินใจ 
 

ประเด็น การตัดสินใจ 
เจตนารมณ� : อะไรเป@นเจตนาของการให�ของขวัญและหรือผลประโยชน� 
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรท่ีเก่ียวกับการให�ของขวัญและหรือผลประโยชน� 
ความเปXดเผย : มีการเป]ดเผยต�อสาธารณชนเพียงใด 
คุณค/า : ของขวัญและหรือผลประโยชน�มีค�าราคาเท�าใด 
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมท่ีเก่ียวกับการรับของขวัญหรือไม�และมีอะไรบ�าง 
อัตลักษณ� : ผู�ให�มีอัตลักษณ�เพ่ืออะไร 
เวลาและโอกาส เวลาและโอกาสในการให�คืออะไร 
 
 
แนวทางปNองกันและแก
ไขป5ญหาผลประโยชน�ทับซ
อน  

๑. ความขัดแย�งระหว�างบทบาท (Conflict of roles) หมายความว�า บุคคลดํารงตําแหน�งท่ีมีบทบาท
สองบทบาทขัดแย�งกัน เช�น นายสมชายเป@นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข�าทํางาน โดยท่ีบุตรสาวของสมชาย
เป@นผู�สมัครสอบคนหนึ่งด�วย ซ่ึงในกรณีนี้ ถือว�าเกิด“การดํารงตําแหน�งอันหม่ินเหม�ต�อการเกิดปcญหา
ผลประโยชน�ทับซ�อน”แต�ในกรณีนี้ถือว�ายังมิได�นําไปสู�การกระทําความผิดแต�ประการใด (เช�น การสอบคัดเลือก
บุคคลยังมิได�เกิดข้ึนจริง หรือมีการสอบเกิดข้ึนแล�วแต�นายสมชายสามารถวางตัวเป@นกลาง มิได�ช�วยเหลือ 
บุตรสาวของตนแต�ประการใด เป@นต�น)กระนั้นก็ตามการดํารงตําแหน�งอันหม่ินเหม�ต�อการเกิดปcญหา
ผลประโยชน�ทับซ�อนดังกล�าว ถือเป@นสถานการณ�ล�อแหลมท่ีอาจจูงใจ/ชักนําให�เกิดการกระทําเกิดผลประโยชน�
ทับซ�อนจะต�องถอนตัวออกอย�างสมบูรณ�จากการเป@นผู�มีส�วนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว�นจาก
การให�คําปรึกษาและงดออกเสียง (Recusal) เช�น ในกรณีท่ีสมชายเป@นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเข�า
ทํางาน โดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข�าร�วมสอบคัดเลือกด�วยนั้น ซ่ึงในสถานการณ�เช�นนี้ สมชายจะต�องลาออก
จากการเป@นกรรมการสอบคัดเลือกเพ่ือเป@นการถอนตัวออกจากการเก่ียวข�องกับสถานการณ�อันหม่ินเหม�ต�อ
ผลประโยชน�ทับซ�อนอย�างสูงเคลื่อนย�ายผลประโยชน�ส�วนตัวท่ีทับซ�อนอยู�ให�ออกไป(Removal) เพ่ือให�ตนเอง
สามารถปฏิบัติภารกิจได�โดยปราศจากอคติ วิธีการดังกล�าวนี้เป@นการป]ดช�องทางมิให�เอ้ืออํานวยต�อการเกิด
ปcญหาผลประโยชน�ทับซ�อนจึงเป@นวิธีท่ีดีท่ีสุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับผลประโยชน�ทับซ�อน เช�น จากกรณี
ตัวอย�างในข�อสอง สมชายสามารถแก�ปcญหาผลประโยชน�ทับซ�อนได�โดยการขอร�องให�บุตรสาวของตนถอนตัว 
ออกจากการสอบเพ่ือให�สมชายสามารถปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะกรรมการสอบคัดเลือก  

 
 

๒. มาตรการในการปNองกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ  
(๑) มาตรการคัดสรรคนดีเข�าสู�ตําแหน�งทางการเมือง  
(๒) การกําหนดมาตรการป�องกันการทุจริตในตําแหน�ง  
(๓) การเพ่ิมระบบและองค�การตรวจสอบการใช�อํานาจ  
(๔) การมีส�วนร�วมของประชาชนในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต  
 



๑๘ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

 
๓. การกําหนดมาตรการปNองกันการทุจริตในตําแหน/ง  

(๑) การมีประมวลจริยธรรมและการห�ามผลประโยชน�ทับซ�อน  
(๒) การแสดงบัญชีทรัพย�สินและหนี้สิน  
(๓) การใช�หลักโปร�งใสในการใช�อํานาจ  
 

๔. แนวทางการปฏิบัติตนของเจ
าหน
าท่ีของรัฐ  
(๑) หลักนิติธรรม ได�แก�การตรากฎหมาย กฎข�อบังคับต�างๆ ให�ทันสมัยและเป@นธรรมเป@นท่ียอมรับของ

สังคม และสังคมยินยอมพร�อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข�อบังคับเหล�านั้น โดยถือว�าเป@นการปกครอง
ภายใต�กฎหมายมิใช�ตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล  

(๒) หลักคุณธรรม ได�แก� การส�งเสริมคนดีคนเก�งให�เข�ามาบริหารกิจการบ�านเมือง สังคม และ
ประเทศชาติ การยึดม่ันในความถูกต�องดีงามโดยรณรงค�ให�เจ�าหน�าท่ีรัฐยึดถือหลักนี้ ในการปฏิบัติหน�าท่ีให�เป@น
ตัวอย�างแก�สังคม และส�งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร�อมกัน เพ่ือให�คนใจมีความซ่ือสัตย� 
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป@นนิสัยประจําชาติ  

(๓) หลักความโปร�งใส ได�แก� การสร�างความไว�วางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการ
ทํางานของทุกองค�กรทุกวงการให�มีความโปร�งใส มีการเป]ดเผยข�อมูลข�าวสารท่ีเป@นประโยชน�อย�างตรงไปตรงมา
ด�วยภาษาท่ีเข�าใจง�าย ประชาชนเข�าถึงข�อมูลข�าวสารได�สะดวกและมีกระบวนการให�ประชาชนตรวจสอบความ
ถูกต�องชัดเจนได�  

(๔) หลักการมีส�วนร�วม ได�แก� การเป]ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมรับรู�และเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปcญหาสําคัญของประเทศ ไม�ว�าด�วยการแจ�งความเห็น การไต�สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ�        
การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ  

(๕) หลักความรับผิดชอบ ได�แก� การตระหนักในสิทธิหน�าท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบต�อสังคม 
การใส�ใจปcญหาสาธารณะของบ�านเมืองและกระตือรือร�นในการแก�ปcญหา ตลอดจน การเคารพในความคิดเห็น
ท่ีแตกต�างและความกล�าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน  

(๖) หลักความคุ�มค�า ได�แก� การบริหารจัดการและใช�ทรัพยากรท่ีมีจํากัด เพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�
ส�วนรวมโดยรณรงค�ให�คนไทยมีความประหยัดใช�ของอย�างคุ�มค�า กล�าวคือ ดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
พร�อมท้ังสร�างสรรค�สินค�าและบริการท่ี มีคุณภาพสามารถแข�งขันได� ดีในเวทีโลกและรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมให�สมบูรณ�  

หากท้ังภาคราชการประจําการเมือง ภาคเอกชนและประชาชนร�วมมือร�วมใจกันมุ�งม่ันให�งานราชการ
ดําเนินไปด�วยจิตสํานึก ทัศนคติ พฤติกรรมท่ีเต็มเปz�ยมด�วยคุณธรรมและจริยธรรม พร�อมท้ังใช�หลักการโอกาส
ให�ประชาชนมีส�วนร�วมรับรู�และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปcญหาสําคัญของประเทศ ไม�ว�าด�วยการแจ�ง
ความเห็น การไต�สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ� การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 

 
 
 
 
 



๑๙ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

 
กฎหมายที่เกี่ยวกับการปNองกันผลประโยชน�ทับซ
อน 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว/าด
วยการปNองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก
ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก
ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

มาตรา ๑๐๐ ห�ามมิให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ใดดําเนินกิจการ ดังต�อไปนี้  
(๑) เป@นคู�สัญญาหรือมีส�วนได�เสียในสัญญาท่ีทํากับหน�วยงานของรัฐท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ผู�นั้นปฏิบัติ

หน�าท่ีในฐานะท่ีเป@นเจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 
(๒) เป@นหุ�นส�วนหรือผู�ถือหุ�นในห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทท่ีเข�าเป@นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐท่ี

เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะท่ีเป@นเจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดําเนินคดี  

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว�ซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส�วนท�องถ่ิน หรือเข�าเป@นคู�สัญญากับรัฐ หน�วยราชการ หน�วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วน
ท�องถ่ินอันมีลักษณะเป@นการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ�อมหรือเป@นหุ�นส�วนหรือผู�ถือหุ�น
ในห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทาน หรือเข�าเป@นคู�สัญญาในลักษณะดังกล�าว  

(๔) เข�าไปมีส�วนได�เสียในฐานะเป@นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ�างในธุรกิจของ
เอกชนซ่ึงอยู�ภายใต�การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน�วยงานของรัฐท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นสังกัด
อยู�หรือปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะเป@นเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชน�ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด
หรือแย�งต�อประโยชน�ส�วนรวมหรือประโยชน�ทางราชการหรือกระทบต�อความมีอิสระในการปฏิบัติหน�าท่ีของ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้น  

เจ�าหน�าท่ีของรัฐตําแหน�งใดท่ีต�องห�ามมิให�ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให�เป@นไปตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ให�นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช�บังคับกับคู�สมรสของเจ�าหน�าท่ีของรัฐตามวรรคสอง โดยให�ถือว�าการ
ดําเนินกิจการของคู�สมรสดังกล�าว เป@นการดําเนินกิจการของเจ�าหน�าท่ีของรัฐตามคู�มือการป�องกันผลประโยชน�
ทับซ�อน  

 
มาตรา ๑๐๓ ห�ามมิให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ใดรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก

ทรัพย�สินหรือประโยชน�อันควรได�ตามกฎหมาย หรือกฎข�อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�ง
กฎหมาย เว�นแต�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน� อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ�และจํานวนท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให�ใช�บังคับกับการรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดของผู�ซ่ึงพ�นจากการเป@น
เจ�าหน�าท่ีของรัฐมาแล�วยังไม�ถึงสองปzด�วยโดยอนุโลม  

 
มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไว�ในหมวดนี้ ให�ถือเป@นความผิดฐานทุจริตต�อหน�าท่ีหรือ

ความผิดต�อตําแหน�งหน�าท่ีราชการหรือความผิดต�อตําแหน�งหน�าท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ด�วย  
 
 
 



๒๐ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

 
บทกําหนดโทษ  

มาตรา ๑๒๒ เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ใดฝYาฝkนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ต�อง
ระวางโทษ จําคุกไม�เกินสามปz หรือปรับไม�เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ใดพิสูจน�ได�ว�า ตนมิได�รู�เห็นยินยอม
ด�วยในการท่ีคู�สมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให�ถือว�าผู�นั้นไม�มีความผิด 

๒. ประกาศคณะกรรมการปNองกันและปราบปรามการทุจริตแห/งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน/ง
เจ
าหน
าท่ีของรัฐท่ีต
องห
ามมิให
ดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห/งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว/าด
วยการปNองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔  

ห�ามมิให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ใดดําเนินกิจการ ดังต�อไปนี้  
(๑) เป@นคู�สัญญาหรือมีส�วนได�ส�วนเสียในสัญญาท่ีทํากับหน�วยงานของรัฐท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นปฏิบัติ

หน�าท่ีในฐานะท่ีเป@นเจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี  
(๒) เป@นหุ�นส�วนหรือผู�ถือหุ�นในห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทท่ีเข�าเป@นคู�สัญญากับหน�วยงาน ของรัฐท่ี

เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะท่ีเป@นเจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดําเนินคดี 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว�ซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการส�วนท�องถ่ิน หรือเข�าเป@นคู�สัญญากับรัฐ หน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส�วน
ท�องถ่ิน อันมีลักษณะเป@นการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ�อม หรือเป@นหุ�นส�วนหรือผู�ถือหุ�น
ในห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข�าเป@นคู�สัญญาในลักษณะดังกล�าว  

(๔) เข�าไปมีส�วนได�ส�วนเสียในฐานะเป@นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ�างในธุรกิจของ
เอกชนซ่ึงอยู�ภายใต�การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน�วยงานของรัฐท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นสังกัด
อยู�หรือปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะเป@นเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชน�ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจะขัด 
 
หรือแย�งต�อประโยชน�ส�วนรวมหรือประโยชน�ทางราชการ หรือกระทบต�อความมีอิสระในการปฏิบัติหน�าท่ีของ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้น 

ท้ังให�นําบทบัญญัติดังกล�าวมาใช�บังคับกับคู�สมรสของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ โดยให�ถือว�าการดําเนินกิจการ
ของคู�สมรสดังกล�าว เป@นการดําเนินกิจการของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ  

และความในมาตรา ๑๐๑ ยังให�นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช�บังคับกับการดําเนินกิจการของผู�ซ่ึง
พ�นจากการเป@นเจ�าหน�าท่ีของรัฐมาแล�วยังไม�ถึงสองปzโดยอนุโลม เว�นแต�การเป@นผู�ถือหุ�นไม�เกินร�อยละห�าของ
จํานวนหุ�นท้ังหมดท่ีจําหน�ายได�ในบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงมิใช�บริษัทท่ีเป@นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐตาม
มาตรา ๑๐๐ (๒) ท่ีได�รับอนุญาตตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�  

ท้ังนี้ เจ�าหน�าท่ีของรัฐตําแหน�งใดท่ีต�องห�ามมิให�ดําเนินกิจการดังกล�าวให�เป@นไปตามท่ีคณะกรรมการ
ป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 
 
 
 
 



๒๑ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

๓. ประกาศคณะกรรมการปNองกันและปราบปรามการทุจริตแห/งชาติ เรื่องหลักเกณฑ� การรับ
ทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ
าหน
าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

ข�อ ๓ ในประกาศนี้  
“การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว�า การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�

อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให�กันในโอกาสต�างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให�กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  

“ญาติ” หมายความว�า ผู�บุพการี ผู�สืบสันดาน พ่ีน�องร�วมบิดามารดาหรือร�วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน 
ลุง ป�า น�า อา คู�สมรส ผู�บุพการีหรือผู�สืบสันดานของคู�สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู�รับบุตรบุญธรรม  

“ประโยชน�อ่ืนใด” หมายความว�า สิ่งท่ีมีมูลค�า ได�แก� การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝ�กอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  

ข�อ ๔ ห�ามมิให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ใดรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพย�สินหรือประโยชน�อันควรได�ตามกฎหมาย หรือกฎข�อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�ง
กฎหมาย เว�นแต�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศนี้ 

ข�อ ๕ เจ�าหน�าท่ีของรัฐจะรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได� ดังต�อไปนี้  
(๑) รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากญาติซ่ึงให�โดยเสน�หาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป  
(๒) รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช�ญาติมีราคาหรือมูลค�าในการรับจากแต�ละ

บุคคล แต�ละโอกาสไม�เกินสามพันบาท  
(๓) รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีการให�นั้นเป@นการให�ในลักษณะให�กับบุคคลท่ัวไป  
ข�อ ๖ การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากต�างประเทศ ซ่ึงผู�ให�มิได�ระบุให�เป@นของส�วนตัว หรือมี

หรือมูลค�าเกินกว�าสามพันบาท ไม�ว�าจะระบุเป@นของส�วนตัวหรือไม� แต�มีเหตุผลความจําเป@นท่ีจะต�องรับไว�เพ่ือ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ�อันดีระหว�างบุคคลให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นรายงานรายละเอียด 
ข�อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย�สิน หรือประโยชน�ดังกล�าวให�ผู�บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู�บังคับบัญชา
เห็นว�าไม�มีเหตุท่ีจะอนุญาตให�เจ�าหน�าท่ีผู�นั้นยึดถือทรัพย�สินหรือประโยชน�ดังกล�าวนั้นไว�เป@นประโยชน�ส�วน
บุคคล ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นส�งมอบทรัพย�สินให�หน�วยงานของรัฐท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นสังกัดโดยทันที  

ข�อ ๗ การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีไม�เป@นไปตามหลักเกณฑ� หรือมีราคา หรือมีมูลค�ามากกว�า
ท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๕ ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีของรัฐได�รับมาแล�วโดยมีความจําเป@นอย�างยิ่งท่ีต�องรับไว�เพ่ือรักษาไมตรี 
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ�อันดีระหว�างบุคคล เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นต�องแจ�งรายละเอียดข�อเท็จจริงเก่ียวกับ
การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�นั้นต�อผู�บังคับบัญชาซ่ึงเป@นหัวหน�าส�วนราชการ ผู�บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือผู�บริหารสูงสุดของหน�วยงาน สถาบันหรือองค�กรท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นสังกัดโดยทันทีท่ีสามารถกระทําได� 
เพ่ือให�วินิจฉัยว�า มีเหตุผลความจําเป@น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นรับทรัพย�สิน
หรือประโยชน�นั้นไว�เป@นสิทธิของตนหรือไม� 

ในกรณีท่ีผู�บังคับบัญชาหรือผู�บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน�วยงานหรือสถาบัน หรือองค�กรท่ี
เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นสังกัด มีคําสั่งว�าไม�สมควรรับทรัพย�สินหรือประโยชน�ดังกล�าว ก็ให�คืนทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�นั้นแก�ผู�ให�โดยทันที ในกรณีท่ีไม�สามารถคืนให�ได�ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นส�งมอบทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�ดังกล�าวให�เป@นสิทธิของหน�วยงาน ท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นสังกัดโดยเร็ว  

เม่ือได�ดําเนินการตามความในวรรคสองแล�ว ให�ถือว�าเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นไม�เคยได�รับทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�ดังกล�าวเลย  



๒๒ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ได�รับทรัพย�สินไว�ตามวรรคหนึ่งเป@นผู�ดํารงตําแหน�ง ผู�บังคับบัญชา ซ่ึงเป@น
หัวหน�าส�วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท�า หรือเป@นกรรมการ หรือผู�บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือ
เป@นกรรมการ หรือผู�บริหารสูงสุดของหน�วยงานของรัฐให�แจ�งรายละเอียดข�อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย�สิน
หรือประโยชน�นั้นต�อผู�มีอํานาจแต�งต้ัง ถอดถอน ส�วนผู�ท่ีดํารงตําแหน�งประธานกรรมการและกรรมการใน
องค�กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู� ดํารงตําแหน�งท่ีไม�มีผู� บังคับบัญชาท่ีมีอํานาจถอดถอนให�แจ�งต�อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้เพ่ือดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ได�รับทรัพย�สินไว�ตามวรรคหนึ่งเป@นผู�ดํารงตําแหน�ง สมาชิกสภาผู�แทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท�องถ่ินให�แจ�งรายละเอียดข�อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�นั้นต�อประธานสภาผู�แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท�องถ่ินท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้น
เป@นสมาชิก แล�วแต�กรณี เพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

ข�อ ๘ หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดของเจ�าหน�าท่ีรัฐตามประกาศฉบับนี้ให�ใช�บังคับ
แก�ผู�ซ่ึงพ�นจากการเป@นเจ�าหน�าท่ีของรัฐมาแล�วไม�ถึงสองปzด�วย  

 
๔. ประมวลจริยธรรมข
าราชการพลเรือน 

(๑.) ส�วนคําปรารภ ได�กล�าวถึงค�านิยมหลักชองมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง
และเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ของสํานักงานผู�ตรวจการแผ�นดิน ๙ ข�อ ดังนี้ 

๑) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย� สุจริตและรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชน�ส�วนตนและไม�มีผลประโยชน�ทับซ�อน 
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต�อง เป@นธรรมและถูกกฎหมาย 
๕) การให�บริการแก�ประชาชนด�วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม�เลือกปฏิบัติ 
๖) การให�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�องและไม�บิดเบือนข�อเท็จจริง 
๗) การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร�งใสและตรวจสอบได� 
๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป@นประมุข 
๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�กร 
 
(๒.) หมวด ๒ ข�อ ๕ ให�ข�าราชการต�องแยกแยะเรื่องส�วนตัวออกจากตําแหน�งหน�าท่ีและยึดถือ

ประโยชน�ส�วนรวมของประเทศเหนือกว�าประโยชน�ส�วนตนโดยอย�างน�อยต�องวางตน ดังนี้ 
๑) ไม�นําความสัมพันธ�ส�วนตัวท่ีตนมีต�อบุคคลอ่ืนมาประกอบการใช�ดุลพินิจให�เป@นคุณหรือโทษต�อ

บุคคลอ่ืน 
๒) ไม�ใช�เวลาราชการ เงิน ทรัพย�สิน บุคลากร หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทางราชการไปเป@น

ประโยชน�ส�วนตัวของตนหรือผู�อ่ืน 
๓)  ไม�กระทําการใด หรือดํารงตําแหน�ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส�วนตัว ก�อให�เกิดความเคลือบแคลง 

หรือสงสัยว�าจะขัดกับประโยชน�ส�วนรวมท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของหน�าท่ี 
๔) ในการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน�วยงานโดยตรง หรือหน�าท่ีอ่ืน ต�องยึดหลักถือประโยชน�ของ

ทางราชการ 
(๓.) หมวด ๒ ข�อ ๖ ให�ข�าราชการต�องละเว�นจากการแสวงหาประโยชน�ท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหน�ง

หน�าท่ี และไม�กระทําการอันเป@นการขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนตนและส�วนรวม (ข�อ ๖) 



๒๓ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

๑) ไม�เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให�บุคคลอ่ืนเรียกรับ หรือยอมรับ ซ่ึงของขวัญแทนตน หรือ
ญาติของตน ไม�ว�าก�อนหรือหลังดํารงตําแหน�งหรือปฏิบัติหน�าท่ี ไม�ว�าจะเก่ียวข�องหรือไม�เก่ียวข�องกับการปฏิบัติ
หน�าท่ีหรือไม�ก็ตาม เว�นแต�เป@นการให�โดยธรรมจรรยา หรือเป@นการให�ตามประเพณีหรือให�แก�บุคคลท่ัวไป 

๒) ไม�ใช�ตําแหน�ง หรือกระทําการท่ีเป@นคุณ หรือเป@นโทษแก�บุคคลใด เพราะมีอคติ 
๓) ไม�เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการกระทํานิติกรรมหรือสัญญาซ่ึงตนเองหรือ

บุคคลอ่ืนจะได�ประโยชน�อันมิควรได�โดยชอบด�วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
 
  ๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการเรี่ยไรของหน�วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการเรี่ยไรของหน�วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๖) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการให�หรือรับของขวัญของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ 

 
ทิศทางการปNองกันการทุจริตของประเทศไทย 

 การทจุรติในสังคมไทยระหว�างช�วงกว�าทศวรรษส�งผลเสียต�อประเทศอย�างมหาศาลและเป@น
อุปสรรคสําคัญต�อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทจุริตจากเดิมจากท่ีเป@นการทุจริตทางตรง ไม�
ซับซ�อน อาทิ การรับสินบน การจัดซ้ือจัดจ�าง ในปcจจุบันได�รับปรับเปลี่ยนเป@นการทุจริตท่ีซับซ�อนมากข้ึน 
ตัวอย�างเช�น การทุจริตเชิงนโยบาย การทจุรติข�ามแดนข�ามชาติ ซ่ึงเชื่อมโยงสู�อาชญากรรมอ่ืนๆมากมายและ
ส�งผลกระทบทางลบในวงกว�าง  

ประเทศไทยมีความพยายามแก�ไขปcญหาการทุจริต โดยหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องได�ร�วมกันสร�างเครื่องมือ
กลไก และกําหนดเป�าหมายสําหรับการปฏิบัติงานด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มต้ังแต�ช�วงปz
พ.ศ.๒๕๕๑ จนถึงปcจจุบัน การดําเนินงานได�สร�างความต่ืนตัวและเข�ามามีส�วนร�วมในการป�องกันและ
ปราบปรามการทจุรติตามบทบาทของ แต�ละหน�วยงานจึงมีความสําคัญอย�างยิ่งท่ีต�องปรับฐานความคิดและ
สร�างความตระหนักรู�ให�ทุกภาคส�วนของสังคมสําหรับประเทศไทยได�กําหนดทิศทางการป�องกันและปราบปราม 
การทุจริตซ่ึงมีความสอดคล�องกับสถานการณ�ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและรุนแรงรวมถึง
การสร�างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนด�วยความซ่ือสัตย�สุจริตของคนในสังคมและกระทรวง
สาธารณสุขโดยเฉพาะการบริหารงานด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมในการเป@นตัวแบบท่ีดี  

 
ดังนั้นสาระสําคัญท่ีมีความเชื่อมโยงสําหรับทิศทางการป�องกันและปราบปรามการทจุรติท่ีกระทรวง 

สาธารณสุขนํามาใช�มีดังนี้ 
๑. ร�างรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....  
๒. วาระการปฏิรูปท่ี ๑ การป�องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห�งชาติ 
๓. ยุทธศาสตร�ชาติระยะ ๒๐ ปz (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
๕. โมเดลประเทศไทยสู�ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (Thailand ๔.๐)  
๖. ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะท่ี ๓                

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๗. มาตรการป�องกันและปราบปรามการทจุรติ กระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลุกจิตสํานึกป�องกัน

ปราบปรามและสร�างเครือข�าย) 



๒๔ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

๘. ยุทธศาสตร�ระยะ  ๒๐ ปz (ด�านสาธารณสุข) 
 
แก
 “ทุจริต” ต
องคิดแยกแยะ 
 
ทําไม? จึงใช� ระบบเลขฐานสิบ (Analog) และ ระบบเลขฐานสอง (Digital) มาใช�แยกแยะการ แก� “ทุจริต” 

ระบบเลข“ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง  ระบบเลขท่ีมีตัวเลข ๑๐ ตัว คือ ๐, ๑, 
๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙ เป@นระบบคิดเลขท่ีเราใช�ในชีวิตประจําวันกันมาต้ังแต�จําความกันได� ไม�ว�าจะเป@นการใช�บอก
ปริมาณหรือบอกขนาด ช�วยให�เกิดความเข�าใจท่ีตรงกันในการสื่อความหมายสอดคล�องกับระบบ “Analog”           
ท่ีใช�ค�าต�อเนื่องหรือสัญญาณซ่ึงเป@นค�าต�อเนื่อง หรือแทนความหมายของข�อมูลโดยการใช�ฟcงก�ชั่นท่ีต�อเนื่อง 
หรือ Continuous  

ระบบคิด“ฐานสิบ”หรือ Analog Thinking เป@นระบบการ คิดวิเคราะห�ข�อมูลท่ีมีตัวเลขหลายตัวและ
อาจหมายถึงโอกาสท่ีจะเลือกได�หลายทางเกิดความคิดท่ีหลากหลายซับซ�อน หากนํามาเปรียบเทียบกับการ
ปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีของรัฐจะทําให�เจ�าท่ีของรัฐต�องคิดแยกเยอะต�องใช�ดุลยพินิจเยอะอาจจะนําประโยชน�
ส�วนตน และประโยชน�ส�วนรวมมาปะปนกันได� แยกประโยชน�ส�วนตนและประโยชน�ส�วนรวมออกจากกันไม�ได� 

 
ระบบเลข“ฐานสอง”(binary number system) หมายถึง ระบบเลขท่ีมีสัญลักษณ�เพียงสองตัว              

คือ ๐(ศูนย�) กับ ๑(หนึ่ง) สอดคล�องกับการทํางานระบบ Digital ท่ีมีลักษณะการทํางานภายในเพียง               
๒ จังหวะ คือ ๐ กับ ๑ หรือ ON กับ OFF ตัดเด็ดขาด หรือ Discrete  

 
ระบบคิด “ฐานสอง” หรือ Digital Thinking เป@นระบบการคิดวิเคราะห�ข�อมูลท่ีสามารถเลือกได�เพียง 

๒ ทางเท�านั้นคือ ๐ (ศูนย�) กับ ๑ (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสท่ีจะเลือกได�เพียง ๒ ทางเช�น ใช� กับ ไม�ใช� 
เท็จ กับจริง ทําได� กับ ทําไม�ได� ประโยชน�ส�วนตนกับประโยชน�ส�วนรวม เป@นต�น จึงเหมาะกับการนํามา
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีต�องสามารถแยกตําแหน�งหน�าท่ีกับเรื่องส�วนตัวออกจาก
กันได�อย�างเด็ดขาดและไม�กระทําการท่ีเป@นการขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนตนและประโยชน�ส�วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือนําระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง 
Digital” มาปรับใช
เปGนแนวคิด คือ ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ ระบบคิด 

“ฐานสอง Digital” จะเห็นได
ว/า ……. 



๒๕ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

ระบบคิด“ฐานสิบ Analog” เป@นระบบการวิเคราะห�ข�อมูลท่ีมีตัวเลขหลายตัวและอาจหมายถึงโอกาส
ท่ีจะเลือกได�หลายทางเกิดความคิดท่ีหลากหลายซับซ�อน หากนํามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐ จะทําให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐต�องคิดเยอะต�องใช�ดุลยพินิจเยอะอาจจะนําประโยชน�ส�วนตนและ
ประโยชน�ส�วนรวมมาปะปนกันได� แยกประโยชน�ส�วนตนและประโยชน�ส�วนรวมออกจากกันไม�ได�ระบบคิด“ฐาน
สองDigital” เป@นระบบการคิดวิเคราะห�ข�อมูลท่ี สามารถเลือกได�เพียง ๒ ทางเท�านั้นคือ ๐ (ศูนย�) กับ ๑ (หนึ่ง)
และ อาจหมายถึงโอกาสท่ีจะเลือกได�เพียง ๒ ทาง เช�น ใช� กับ ไม�ใช�,เท็จ กับจริง ,ทําได� กับ ทําไม�ได�,ประโยชน�
ส�วนตนกับประโยชน�ส�วนรวม เป@นต�น จึงเหมาะกับการนํามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีของ
รัฐท่ีต�องสามารถแยกเรื่องตําแหน�ง หน�าท่ีกับเรื่องส�วนตัวออกจากกันได�อย�างเด็ดขาดและไม�กระทําการท่ีเป@น
การขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนตนและประโยชน�ส�วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คิดแบบ ระบบเลขฐาน ๑๐ 

(เลข ๐ ถึง เลข ๙ 

ไม�สามารถแยกประโยชน� 
ส�วนตนออกจากประโยชน� 

สังคมโลกยุค Analog สงัคมโลกสมยัใหมย่คุ Digital 

แยกประโยชน�ส�วนตนออกจาก
ประโยชน�ส�วนรวม 

คิดแบบระบบเลข ฐาน๒ 

(เลข ๐ กับเลข ๑) 

 

การปฏิบัติงานแบบใช
ระบบคิดฐานสอง (Digital) 
การท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐมีระบบการคิดท่ีสามารถแยกออกอย�างชัดเจนว�า

สิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหน ทําได�สิ่งไหนทําไม�ได�สิ่งไหน คือประโยชน�ส�วนตนสิ่ง
ไหน คือประโยชน�ส�วนรวมไม�นํามาปะปนกัน ไม�นําสิ่งของราชการมาใช�เพ่ือ
ประโยชน�ส�วนตนไม�เบียดบังราชการเห็นแก�ประโยชน�ส�วนรวมหรือของ
หน�วยงานเหนือกว�า ประโยชน�ของส�วนตน ไม�แสวงหาประโยชน�จากตําแหน�ง 
หน�าท่ีราชการ ไม�รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากการปฏิบัติหน�าท่ีกรณีเกิด
การขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนตนและประโยชน�ส�วนรวม จะต�องยึดประโยชน�
ส�วนรวมเป@นหลัก 
 

ตัวเลขฐาน ๒ 
ตัวเลขฐาน ๑๐ 

ระบบความคิด แยกแยะ เรื่องผลประโยชน�ทับซ
อน 



๒๖ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน�ทับซ
อน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)ดําเนินการวิเคราะห�ความเสี่ยงเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานท่ีก�อให�เกิดผลประโยชน�ทับซ�อนตามมาตรฐาน COSOเป@นกรอบการวิเคราะห�ความเสี่ยงเก่ียวกับ
ผลปะโยชน�ทับซ�อน การวิเคราะห�ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน�ทับซ�อนเป@นการวิเคราะห�ระดับโอกาสท่ีจะ
เกิดผลกระทบของความเสี่ยงต�างๆเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดําเนินการวิเคราะห�
และจัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑ�การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช�ในการประเมินความเสี่ยง ด�าน
ผลประโยชน�ทับซ�อนและความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ กําหนดเกณฑ�ในเชิง
คุณภาพเนื่องจากเป@นข�อมูลเชิงพรรณนา ไม�สามารถระบุเป@นตัวเลขหรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได� 

 
 

 
เกณฑ�ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปGนประจํา 
๔ สูง มีโอกาสเกิดข้ึนเปGนบ/อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนเปGนบางครั้ง 
๒ น
อย มีโอกาสเกิดข้ึนน
อยครั้ง 
๑ น
อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

การปฏิบัติงานแบบใช
ระบบคิดฐานสิบ (Analog) 
การท่ีเจ�าหน�า ท่ีของรัฐยังมีระบบการคิดท่ีนําประโยชน�ส�วนตนและ

ประโยชน�ส�วนรวมมาปะปนกัน ไปหมดแยกแยะไม�ออกว�าสิ่งไหนคือประโยชน�ส�วน
ตน สิ่งไหนคือประโยชน�ส�วนรวมนําสิ่งของราชการมาใช�เพ่ือ ประโยชน�ส�วนตนเบียด
บังราชการเห็นแก�ประโยชน�ส�วน ตนเหนือกว�าประโยชน�ของส�วนรวมหรือของ 
หน�วยงานจะคอยแสวงหาประโยชน�จากตําแหน�งหน�าท่ีราชการเพ่ือตนเองเครือญาติ
หรือพวกพ�อง  กรณีเกิดการขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนตนและประโยชน�ส�วนรวม
จะต�องยึดประโยชน�ส�วนตนเป@นหลัก 



๒๗ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

เกณฑ�ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) เชิงคุณภาพท่ีส/งผลกระทบด
านการดําเนินงาน 
(บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร
ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย/างไม/ร
ายแรง 
๓ ปานกลาง สร
างบรรยากาศในการทํางานท่ีไม/เหมาะสม 
๒ น
อย สร
างความไม/สะดวกต/อการปฏิบัติงานบ/อยครั้ง 
๑ น
อยมาก สร
างความไม/สะดวกต/อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย

พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต�ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ�ไว� ๔ ระดับ ดังนี้ 

 
ระดับ ระดับความเส่ียง ช/วงคะแนน 

๑ ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕-๒๕ คะแนน 
๒ ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) ๙-๑๔   คะแนน 
๓ ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔-๘     คะแนน 
๔ ความเส่ียงระดับต่ํา (Low Risk : L) ๑-๓     คะแนน 

 
ในการวิเคราะห�ความสี่ยงจะต�องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk  Profile) ท่ีได�จากการพิจารณา

ระดับความสําคัญของความสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได� (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความเส่ียง 

โอกาสในการเกิดเหตุการณ�xความรุนแรงของเหตุการณ�ต/างๆ 

(Likeihood x Impact) 



๒๘ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

ซ่ึงจัดแบ�งเป@น๔ ระดับ สามารถแสดงเป@น Risk Profile แบ�งพ้ืนท่ี เป@น ๔ ส�วน (๔ Quadrant) ใช�
เกณฑ�ในการจัดแบ�ง ดังนี้ 

 
ระดับความเส่ียง คะแนนระดับ

ความส่ียง 
มาตรการกําหนด การแสดงสี

สัญลักษณ� 
ต่ํา (Low) ๑-๓     คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 
ปานกลาง 

(Medium) 
๔-๘     คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต/มีมาตรการควบคุม

ความเส่ียง 
สีเหลือง 

เส่ียงสูง  (High) ๙-๑๔   คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีส
ม 
เส่ียงสูงมาก 

(Extreme) 
๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซํ้า หรือถ/ายโอน

ความเส่ียง 
สีแดง 

 
มาตรการปNองกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลอุตรดิตถ� 

๑. มาตรการป�องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลุกจิตสํ านึกป�อง กัน
ปราบปรามและสร�างเครือข�าย)  

มุ�งเน�นการป�องกันการทุจริตให�มีความเข�มแข็งและมีประสิทธิภาพกําหนดให�มีการบริหารงานท่ีโปร�งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงเป@น ๑ ใน ๔ ยุทธศาสตร�สําคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด�วย ปลุก
จิตสํานึก สร�างจิตสํานึก ปรับฐานความคิดการต�อต�านการทุจริตท่ีตัวบุคคล สร�างพลังคุณธรรมขับเคลื่อนพลัง
สังคม ป�องกัน สร�างระบบคุณธรรม และยกระดับความโปร�งใสในการดําเนินงานให�มีประสิทธิภาพ เข�มแข็ง 
ปราบปราม ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเอ้ือต�อการทุจริตและป]ดช�องโหว� กําหนดมาตรการลงโทษผู�ท่ีกระทําผิดอย�าง
รวดเร็วและเป@นธรรมเครือข�ายสร�างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝ�าระวัง แจ�งเบาะแส
และสร�างความเข�มแข็งของกลไกการตรวจสอบ  

๒. ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการ ป�องกันการทจุริตและแก�ไขการกระทํา
ผิดวินัยของเจ�าหน�าท่ีในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปzงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศมาตรการป�องกัน การทจุริตและแก�ไขการกระทําผิดวินัย
ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในสังกัดสํานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปzงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย กําหนด
มาตรการสําคัญเร�งด�วนเชิงรุกในการป�องกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปร�งใส ตรวจสอบได�  และการแก�ไข
ปcญหาการกระทําผิดวินัยของเจ�าหน�าท่ีรัฐสอดคล�องกับผลการวิเคราะห�ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน�ทับซ�อนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส�วนกลาง ประจําปzงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งผล การวิเคราะห�ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน�ทับซ�อน
โรงพยาบาลอุตรดิตถ� พบว�า  

(๑) การใช�รถราชการ มีความเสี่ยงสูงมาก มีคะแนน ๒๕ คะแนน  
(๒) การจัดทําโครงการฝ�กอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา มีความเสี่ยงสูง มีคะแนน  ๒๐  คะแนน 
(๓) การจัดหาพัสดุ มีความเสี่ยงสูง มีคะแนน  ๒๐  คะแนน 
(๔) การเบิกค�าตอบแทน มีความเสี่ยงสูง มีคะแนน ๑๖ คะแนน  

 
  



๒๙ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

ผลการวิเคราะห�ความเสี่ยงยังมีความสอดคล�องกับผลการตรวจสอบของสํานักงานผู�ตรวจการแผ�นดิน
และรายงาน ผลการกระทําผิดวินัยข�าราชการพลเรือนท่ีได�จากการร�องเรียน กล�าวโทษและพบเป@นสาเหตุของ
การกระทําผิดวินัยมากท่ีสุดของสํานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขในรอบ ๓ ปz คือต้ังแต�ปzงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ถึงปzงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกลุ�มเสริมสร�างวินัยและระบบคุณธรรม อีกด�วย  

  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรการสําคัญเร�งด�วนเชิงรุกในการป�องกันการทุจริต 

การบริหารงานท่ีโปร�งใส ตรวจสอบได�และการแก�ไขปcญหาการกระทําผิดวินัยของเจ�าหน�าท่ีรัฐตามประกาศ  
 
มาตรการป�องกันการทุจริตและแก�ไขการกระทําผิดวินัยของเจ�าหน�าท่ีรัฐ ในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปzงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต�อไปนี้ 
๑. มาตรการการใช�รถราชการ  
๒.มาตรการการเบิกค�าตอบแทน  
๓.มาตรการการจัดทําโครงการฝ�กอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา  
๔.มาตรการการจัดหาพัสดุ 
 

มีวัตถุประสงค�เพ่ือ  
๑. สร�างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให�เกิดความคิด

แยกแยะผลประโยชน�ส�วนตนกับผลประโยชน�ส�วนรวม  
๒. แสดงความมุ�งม่ังในการบริหารราชการโดยใช�หลักธรรมาภิบาล  
๓. ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ�าหน�าท่ีรัฐไม�ให�เกิดการแสวงหาผลประโยชน� 

ส�วนตัวในตําแหน�งหน�าท่ีอันมิควรได�โดยชอบตามกฎหมายให�ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมเป@นแบบอย�างท่ีดี ยืน
หยัดทําในสิ่งท่ีถูกต�องเป@นธรรม โปร�งใส  ตรวจสอบได� 

๔. สร�างความเชื่อม่ันศรัทธาต�อการบริหารราชการแผ�นดินแก�ผู�รับบริการ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและ
ประชาชน 
 

โดยกําหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้   
๑. มุ�งเน�นการสร�างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม�ให�เกิดการแสวงหาผลประโยชน�ส�วนตัวในตําแหน�ง

หน�าท่ีอันมิควรได�โดยชอบตามกฎหมาย  
๒. มุ�งเน�นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซ้ือ จ�าง เช�า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอ่ืนใดให�สอดคล�องกับ

ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ� วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียงข�องรวมถึงดําเนินการตามเกณฑ�การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ  

 
แนวทางปฏิบัติ  

๑. เจ�าหน�าท่ีรัฐต�องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ   
 (๑.๑) สํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  

  (๑.๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการเบิกจ�ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงาน  
 (๑.๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝ�ก อบรม การจัดงานและการประชุม 

ระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ี แก�ไขเพ่ิมเติม  



๓๐ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

  
  (๑.๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
  (๑.๕) พระราชกฤษฎีกามติคณะรัฐมนตรี ประกาศข�อบังคับ หลักเกณฑ� และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
 
๒. หน�วยงานดําเนินการตามเกณฑ�การควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง  
๓. หากพบว�ามีการกระทําผิดต�องดําเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย�างเคร�งครัด 
 

ช/องทางการแจ
งเบาะแสกรณีพบเห็นพฤติกรรมที่นําสู/การมีผลประโยชน�ทับซ
อน 
 
(๑) หน�วยงานต�นสังกัดของผู�กระทําผิด 
โรงพยาบาลอุตรดิตถ� ตําบลท�าอิฐ  อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ� ๕๓๐๐๐ 
โทรศัพท� ๐ ๕๕๘๓ ๒๖๐๑-๘ โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๑๘๔๘ 
 
(๒) สํานักงานผู�ตรวจการแผ�นดิน 
ศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๕ เลขท่ี ๑๒๐ หมู�ท่ี ๓ 
ถนนแจ�งวัฒนะ แขวงทุ�งสองห�อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท�สายด�วน ๑๖๗๖ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๓๔๑ 
 
(๓) ศูนย�ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค� กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
โทรศัพท�สายด�วน ๑๕๖๗ 
E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
 
(๔) สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 
เลขท่ี ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ตําบลท�าทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
หรือ ตู� ปณ. ๑๐๐ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท� ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ถึง ๔๘๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๑ 

คู�มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

โรงพยาบาลอุตรดติถ� 

 
 

บทสรุป 
ความเชื่อถือไว�วางใจ และจริยธรรมเป@นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เม่ือท�านเป@นข�าราชการและ

หรือเจ�าหน�าท่ีภาครัฐไม�ว�าจะสังกัดหน�วยงานใด ท�านถูกคาดหวังให�ปฏิบัติหน�าท่ีและตัดสินใจโดยปราศจาก
อคติท�านถูกคาดหวังไม�ให�แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน�ในรูปแบบใดๆ  

แม�ว�านโยบายของหน�วยงานหลายแห�งจะอนุญาตให�รับของขวัญได� ซ่ึงถือว�าเป@นของท่ีระลึกในโอกาสท่ี
เหมาะสม แต�อย�างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝYาฝkนขอบเขตด�วยการรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน�ท่ีไม�เหมาะสม จะนําไปสู�ความเสี่ยงต�อการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของท�าน รวมท้ังองค�กรของ
ท�านเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมและจัดทําโดยคณะกรรมการประเมินความโปร/งใสสของหน/วยงานภาครัฐโรงพยาบาลอุตรดิตถ� 
โรงพยาบาลอุตรดิตถ� 


