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1 คู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสร้างคอม 

  
 
 เนื่องจำกปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในระบบรำชกำรยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจำก
ผลประโยชน์ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในกำรด ำรงต ำแหน่งของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
หรือที่เรำเรียกกันว่ำ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่ำปัญหำกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรม 
ด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซงกำรใช้ดุลพินิจในกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่รัฐจนท ำให้เกิดกำร
ละทิ้งคุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม
จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และท ำให้ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบัน 
และสังคมต้องสูญเสียไป ไม่ว่ำจะเป็นผลประโยชน์ทำงกำรเงินและทรัพยำกรต่ำง ๆ คุณภำพกำรให้บริกำร 
ควำมเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่ำอ่ืน ๆ ด้วย 
 ดังนั้น เพ่ือช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหำกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น โรงพยำบำลสร้ำงคอม  
จึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ขึ้น โดยมีสำระส ำคัญเกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งในส่วนควำมหมำย รูปแบบ กรอบแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กลไก
กำรบังคับใช้ และบทลงโทษ เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนให้กับเจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนได้รับ
ทรำบและน ำมำยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิให้เกิดกำรฝ่ำฝืน
มำตรฐำนจริยธรรมที่ก ำหนดไว้ เสริมสร้ำงจริยธรรมในหน่วยงำนส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง และเผยแพร่
ภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะน ำพำหน่วยงำนไปสู่ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์   
ที่ก ำหนดไว้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติต่อไป 
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เรื่อง หน้า 
บทน ำ 
ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน 3 
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 6 
หลักกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 7 
กำรปรับกระบวนกำรทำงควำมคิด (Mind Set) 8 
กำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือควบคุมควำมเสี่ยงหรือลดควำมเสี่ยง 12 
มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14 
บรรณำนุกรม 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำรบัญ 
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 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests : COI) หมำยถึง สถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำ
ที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรมีผลประโยชน์ส่วนตัวมำกจนมีผลต่อ
กำรตัดสินใจ หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำและไม่เจตนำและมีรูปแบบที่หลำกหลำย 
จนกระทั่งกลำยเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่ำเป็นควำมผิด เช่น กำรรับสินบน กำรจ่ำยเงินใต้โต๊ะ     
กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเพ่ือให้ตนได้เลื่อนต ำแหน่ง เป็นต้น ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม   
ซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อนมีองค์ประกอบโดยรวม ดังต่อไปนี้ 
 

 องค์ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือผลประโยชน์
ส่วนบุคคล (Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อำจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ รวมถึงผลประโยชน์     
ในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ท ำให้ผู้ได้รับพึงพอใจ เช่น กำรหำงำนใหม่ที่มีรำยได้ที่ดีกว่ำเก่ำ แต่ปัญหำจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
ผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น 
 

 องค์ประกอบที่สอง คือ กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยใช้สถำนะและขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
หรือเจ้ำพนักงำนของรัฐโดยขำดหลักจริยธรรมพ้ืนฐำนในวิชำชีพตน ทั้งนี้เพรำะอ ำนำจหน้ำที่ที่มีอยู่เกิดจำกกำร             
มีต ำแหน่ง หรือกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่หรือเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำย 
 

 องค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื่อผลประโยชน์ที่ขัดแย้งนั้นไปแทรกแซงกำรตัดสินใจ หรือกำรใช้
วิจำรณญำณในทำงใดทำงหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว  
 

 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่ผู้มี
อ ำนำจตัดสินใจอยู่ในสภำพสับสนระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  โดยมีแรงจูงใจในกำร
ตัดสินจำกประโยชน์ส่วนตน ส่งผลให้เกิดกำรใช้ดุลยพินิจในกำรตัดสินใจของผู้นั้นขำดอิสระ  ไม่เป็นกลำง 
เบี่ยงเบนออกจำกหลักกำรบริหำรเพื่อประโยชน์สำธำรณะ 
 กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลำยรูปแบบไม่จ ำกัดอยู่
เฉพำะในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของ       
ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ JohnLangford และ KennethKernaghan ได้จ ำแนกรูปแบบของกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ และส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนดเพิ่มอีก 
2 รูปแบบ (รูปแบบที่ 8 และรูปแบบที่ 9) รวมทั้งสิ้น 9 รูปแบบ ได้แก่ 
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4 คู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสร้างคอม 

 1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) คือ กำรรับสินบนหรือรับของขวัญ
หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ไม่เหมำะสมและมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ เช่น หน่วยงำน
รำชกำรรับเงินบริจำคสร้ำงส ำนักงำนจำกนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่ สัญญำกับหน่วยงำน กำรใช้
งบประมำณของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเจ้ำหน้ำที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน  
 2. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมำยถึง 
สถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนที่ตนสังกัด เช่น กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่   
ที่ท ำให้หน่วยงำนท ำสัญญำซื้อสินค้ำจำกบริษัทของตนเองหรือจ้ำงบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษำ หรือซื้อที่ดิน 
ของตนเองในกำรจัดสร้ำงส ำนักงำน  
 3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 
หมำยถึง กำรที่บุคลำกรออกจำกหน่วยงำนของรัฐ และไปท ำงำนในบริษัทเอกชนที่ด ำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ
ที่ตนเองเคยมีอ ำนำจควบคุม ก ำกับ ดูแล 
 4. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ตั้งบริษัทด ำเนินธุรกิจที่เป็นกำรแข่งขันกับหน่วยงำนหรือองค์กรสำธำรณะที่ตนสังกัด หรือกำรรับจ้ำงเป็น       
ที่ปรึกษำโครงกำรโดยอำศัยต ำแหน่งในรำชกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือว่ำโครงกำรของผู้ว่ำจ้ำงจะไม่มีปัญหำติดขัด 
ในกำรพิจำรณำจำกหน่วยงำนที่ตนสังกัดอยู่  
 5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่ผู้ด ำรงต ำแหน่ง
สำธำรณะใช้ประโยชน์จำกกำรรู้ข้อมูลภำยในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทรำบว่ำจะมีกำรตัดถนนไปตรงไหน
ก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยำ หรือทรำบว่ำจะมีกำรซื้อที่ดินเพ่ือท ำโครงกำรของรัฐก็รีบไปซื้อที่ ดินเพ่ือเก็ง
ก ำไรและขำยให้กับรัฐในรำคำที่สูงข้ึน 
 6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว ( Using your 
employer’s property for private advantage) เช่น กำรน ำเครื่องใช้ส ำนักงำนต่ำง ๆ กลับไปใช้ที่บ้ำน 
กำรน ำรถยนต์ในรำชกำรไปใช้เพื่องำนส่วนตัว เป็นต้น 
 7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-
belling) เช่น กำรที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงกำรของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้ำนเกิดของตนเอง หรือกำรใช้
งบประมำณสำธำรณะเพ่ือกำรหำเสียงเลือกตั้ง  
 8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) คือ 
กำรใช้อิทธิพลในต ำแหน่งหน้ำที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอย่ำงไม่เป็นธรรม หรือกำรใช้ต ำแหน่ง
หน้ำที่กำรงำนเรียกผลตอบแทนเพ่ือเครือญำติหรือพวกพ้อง 
 9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน คือ 
กำรที่บุคคลปฏิบัติหน้ำที่เอำผลประโยชน์ส่วนตัวไปพัวพันในกำรตัดสินใจ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง และเป็น
กำรเสียประโยชน์ของทำงกำร หรือหน่วยงำนรำชกำรส่วนอื่นๆ เช่น 
 - ซื้อขำยชื้อขำยต ำแหน่ง จ่ำยผลประโยชน์ เพ่ือควำมเจริญก้ำวหน้ำของตน 
 - ช่วยให้ญำติมิตรทำงำนในหน่วยที่ตนมีอ ำนำจ 

 จำกรูปแบบประเภทต่ำงๆของปัญหำควำมขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม จะเห็นว่ำโอกำสควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหำมีสูงมำก เพรำะปัญหำดังกล่ำวมีขอบเขตครอบคลุม
พฤติกรรมที่เข้ำข่ำยควำมขัดแย้งอย่ำงกว้ำงขวำง ดังนั้น กลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในกำรจัดกำรกับ
ปัญหำควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ กำรมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ใน
กำรท ำงำนของบุคคลสำธำรณะรวมถึงกำรมีกฎหมำยที่สำมำรถครอบคลุมถึงกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ 
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 พฤติกรรมแบบใดที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
 กำรรับของขวัญจำกบริษัทต่ำง ๆ 
 บริษัทสนับสนุนค่ำเดินทำงไปดูงำนต่ำงประเทศ 
 หน่วยรำชกำรรับเงินบริจำคจำกธุรกิจที่เป็นลูกค้ำของหน่วยงำน 
 ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจำกกำรจัดชื้อจัดจ้ำง 
 กำรที่คณะกรรมกำรกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินในกำรก ำกับดูแล 
 กำรที่คณะกรรมกำรฝำกญำติพ่ีน้องหรือคนที่คุ้นเคยเข้ำท ำงำนในรัฐหรือรัฐวิสำหกิจที่ตน
ก ำกับดูแล 
 กำรเปิดเผยข้อมูลลับของรำชกำรเพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ เช่น เปิดเผยคุณลักษณะเฉพำะ 
(Specification) ในกรณีกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำงของหน่วยงำน 
 กำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ในงำนหรือกิจกำรส่วนตัว 
 กำรใช้อิทธิพลโดยต ำแหน่งหน้ำที่ เพ่ือเรียกรับผลตอบแทนจนส่งผลให้เป็นคุณหรือโทษแก่ 
ฝ่ำยใด ฝ่ำยหนึ่งอย่ำงไม่เป็นธรรม 

 ประโยชน์อันค านวณเป็นเงินได้ 
 กำรปลดหนี้หรือกำรลดหนี้ให้เปล่ำ 
 กำรให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
 กำรเข้ำค้ำประกันโดยไม่คิดค่ำธรรมเนียม 
 กำรให้ค่ำนำยหน้ำหรือค่ำธรรมเนียมกำรเป็นตัวแทน 
 กำรขำยกำรให้เช่ำชื้อทรัพย์สินเกินมูลค่ำท่ีเป็นจริงตำมที่ปรำกฏเห็นในท้องตลำด 
 กำรใช้สถำนที่ ยำนพำหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรน้อยกว่ำที่คิดกับ
บุคคลอื่นโดยปกติทำงกำรค้ำ 
 กำรให้ใช้บริกำรโดยไม่คิดค่ำบริกำร หรือคิดค่ำใช้บริกำรน้อยกว่ำที่คิดกับบุคคลอ่ืน โดยปกติ
ทำงกำรค้ำ 
 กำรให้ส่วนลดในสินค้ำ หรือทรัพย์สินที่จ ำหน่ำย โดยกำรให้ส่วนลดมำกกว่ำที่ให้กับบุคคลอ่ืน
โดยปกติทำงกำรค้ำ 
 กำรให้เดินทำง หรือขนส่งบุคคล หรือสิ่งของโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย หรือคิดค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำ
บุคคลอื่นโดยปกติทำงกำรค้ำ 
 กำรจัดเลี้ยง กำรจัดมหรสพ หรือกำรบันเทิงอ่ืน ให้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย หรือคิดค่ำใช้จ่ำยน้อย
กว่ำที่คิดกับบุคคลอ่ืน โดยปกติทำงกำรค้ำ 
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 (1) การก าหนดคุณสมบัติที่ พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม (Qualification and 
disqualification from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง คุณสมบัติต้องห้ามที่นานา
ประเทศมักก าหนด เช่น การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ด ารงต าแหน่ง ข้าราชการประจ า และต้องไม่เป็ น   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทานหรือสัญญาต่าง ๆ กับรัฐ เป็นต้น  
 (2) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะทราบ 
(Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจ านวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่งได้
เป็น 2 ประเภทคือ ประเภทแรก คือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดข้ึน และ
ประเภทที่สอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ก่อนจะมาด ารงต าแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือที่
แก้ปัญหาความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้น 
 (3) การก าหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบเพ่ือบอก
ถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการท างาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถบ่อน
ท าลายความเชื่อมั่นที่สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่
ประชาชนจะมีต่อระบบราชการ 
 (4) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานหลังพ้นต าแหน่งในหน้าที่ทางราชการ (Post-office 
employment restriction) เป็นข้อก าหนดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของ
รัฐน าข้อมูลลับ (Confidential information) ภายในหน่วยงานที่เขาทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออกจาก
ต าแหน่งดังกล่าวแล้ว รวมถึงป้องกันการใช้สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยด ารงต าแหน่ง
ส าคัญ ในหน่วยงานราชการมาแล้ว  
 นอกจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้วจ าเป็นต้องมีกลไกส าหรับการบังคับใช้ (Enforcement) 
กฎระเบียบที่ก าหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรก ากับดูแลเพ่ือตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้
กฎระเบียบดังกล่าวปฏิบัติตามข้อก าหนดที่บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระอย่าง
เพียงพอ เพราะในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้นก็ต้องท าหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่จะ
ด าเนินการตามมาตรการที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

 
 

แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 



 

 

7 คู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสร้างคอม 

 
 

 1.  ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : กำรท ำเพ่ือผลประโยชน์ของสำธำรณะเป็นหน้ำที่หลัก 
เจ้ำหน้ำที่ต้องตัดสินใจและให้ค ำแนะน ำภำยในกรอบกฎหมำยและนโยบำย จะต้องท ำงำนในขอบเขตหน้ำที่ 
พิจำรณำควำมถูกผิดไปตำมเนื้อผ้ำ ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมำแทรกแซง รวมถึงควำมเห็นหรือทัศนคติ    ส่วน
บุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่ำงเป็นกลำง ไม่มีอคติล ำเอียงด้วยเรื่องศำสนำ อำชีพ จุดยืนทำงกำรเมือง 
เผ่ำพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงปฏิบัติตำมกฎหมำยเท่ำนั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย  

 2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอำศัย 
กระบวนกำรแสวงหำ เปิดเผยและจัดกำรที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกำสให้ตรวจสอบ และมีควำมพร้อมรับผิด    มี
วิธีกำรต่ำง ๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ำยเจ้ำหน้ำที่จำกต ำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
กำรเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือควำมสัมพันธ์ที่อำจมีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของกำร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน กำรใช้กระบวนกำรอย่ำงเปิดเผยทั่วหน้ำ จะทำให้เจ้ำหน้ำที่ร่วมมือและสร้ำง   
ควำมเชื่อมั่นแก่ประชำชน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้เสีย  

 3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : กำรแก้ปัญหำหรือ
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงควำมยึดหลักคุณธรรมและควำมเป็นมืออำชีพของเจ้ำหน้ำที่และ
องค์กร กำรจัดกำรต้องอำศัยข้อมูลน ำเข้ำจำกทุกระดับในองค์กร ฝ่ำยบริหำรต้องรับผิดชอบเรื่องกำรสร้ำงระบบ
และนโยบำย และเจ้ำหน้ำที่ก็มีควำมรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้ำหน้ำที่ต้องจัดกำรกับ
เรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมำกที่สุดเท่ำที่ท ำได้ และผู้บริหำรก็ต้องเป็นแบบอย่ำงด้วย  

 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหำรต้องสร้ำงสภำพแวดล้อมเชิงนโยบำยที่ช่วยสนับสนุนกำร
ตัดสินใจในเวลำที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และกำรสร้ำงวัฒนธรรมแห่งควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่   
ซึ่งต้องอำศัยวิธีกำร ดังนี้  
 - ให้ข้อแนะน ำและกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่เพ่ือส่งเสริมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกำร
ปฏิบัติ รวมถึงกำรใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน  

 - ส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำรอย่ำงเปิดเผยและมีกำรเสวนำแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่สบำยใจ 
ในกำรเปิดเผยและหำรือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท ำงำน  

 - ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้ำหน้ำที่เปิดเผยเพ่ือมิให้มีผู้น ำไปใช้
ในทำงท่ีผิด  

 - ให้เจ้ำหน้ำที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำร 
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้ำของและปฏิบัติตำม  

ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้  
 - มำตรฐำนในกำรส่งเสริมควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่โดยรวมไว้ในข้อก ำหนดทำงจริยธรรม  

 - กระบวนกำรระบุควำมเสี่ยงและจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน  

 - กลไกควำมพร้อมรับผิดทั้งภำยในและภำยนอก  

 - วิธีกำรจัดกำร (รวมถึงกำรลงโทษ) ที่ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของตนเอง   
ที่จะต้องท ำตำมกฎระเบียบและมำตรฐำน   

หลักกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ระบบเลขฐำนสิบ(Decimal number system) ระบบเลขฐำนสอง(Digital/Binary number system)  
      หมายถึง ระบบเลขที่มีตัวเลข 10 ตัว คือ 0, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ใน
ชีวิต ประจ าวันกันมาตั้งแต่จ าความกันได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาด ช่วยให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อความหมายสอดคล้อง
กับระบบ “Analog” ที่ใช้ค่าต่อเนื่องหรือสัญญาณ 
ซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง หรือแทนความหมายของข้อมูล
โดยการใช้ฟังชั่นที่ต่อเนื่อง หรือ Continuous  

      ระบบคิด “ฐำนสิบ” หรือ Analog Thinking 
เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ มีตัวเลขหลายตัว 
และอาจหมายถึง โอกำสที่จะเลือกได้หลำยทำง   
เกิดความคิดที่หลากหลาย  ซับซ้อน หากน ามา
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้ดุลย
พินิ จ เยอะ  อำจจะน ำประโยชน์ส่ วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมมำปะปนกันได้ แยกประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ 

       หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัว คือ 0 
(ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) สอดคล้องกับการทางานระบบ Digital 
ที ่มีลักษณะการทางานภายในเพียง 2 จังหวะ คือ 0 กับ 1 
หรือ ON กับ OFF ตัดเด็ดขาด หรือ Discrete  

       ระบบคิด “ฐำนสอง” หรือ Digital Thinking เป็น
ระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง 2 ทาง
เท่านั้น คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาส 
ที่จะเลือกได้เพียง 2 ทำง เช่น ใช่กับไม่ใช ่เท็จกับจริง   ท า
ได้กับท าไม่ได้ ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็น
ต้น จึงเหมาะกับการน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ต้องสำมำรถแยกเรื่องต ำแหน่ง
หน้ำที่กับเรื่องส่วนตัวออกจำกกันได้อย่ำงเด็ดขำด และไม่
กระท าการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

 

 

กำรปรับกระบวนกำรทำงควำมคิด (Mind Set) กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตน 

และประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 

ตำมแนวคิดระบบเลขฐำนสิบ Analog และระบบเลขฐำนสอง Digital  
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รพ.สรา้งคอม 
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ตัวอย่าง การปฏิบัติงานตามแนวคิดระบบเลขฐานสิบ Analog และระบบเลขฐานสอง Digital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอำชีพ กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

      
ข้าราชการ
ประจ าและ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

 

    ทั่วไป 
 การน าข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
 หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/ คนสนิท/คน

ที่มีความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อ านวยการกองพัสดุ 
 การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ 
 การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
 การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
 การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
 การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามัน 
 การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 

ตำรำงสรุปตัวอย่ำงโอกำสที่จะเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
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กลุ่มอำชีพ กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

กลุ่มวิชำชีพท่ีเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ ประเมินรำคำ และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชน

โดยเรียกรับเงินและอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียมในการโอน
กรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินในราคาที่ถูกกว่าได้ ผู้บริหารสถาบันการเงินหวังก้าวหน้าใน
อาชีพจึงได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่นักการเมืองในการกู้เงินในวงเงินสูงใน
รูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ าประกันให้สูงเกินกว่าความเป็นจริง 

 ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อ านาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขายที่ดินหรือบ้าน
พร้อมที่ดินในโครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน เพ่ือแลกกับความสะดวก
ในการท าธุรกิจกับสถาบันการเงิน 

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดส านักงานบัญชีเพ่ือท าบัญชีและรับจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทจ ากัด ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์จากผู้เสียภาษีเท่านั้น 

 การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตน  
หรือของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 

 การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการ
ประมูลหรือการจ้างเหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารล่าช้าหรอืพ้นก าหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น 

 การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วน ายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 
 การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ 

ในหน่วยงาน 
 การก าหนดคุณลักษณะของงานหรือพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใด 

ยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ  
 การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง  
 การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 การทุจริตจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ไปใช้ในทางการค้าส่วนตัว  
 ผู้ระกอบการที่ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเสนอสินบนให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
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 กรอบกำรท ำงำนนี้เป็นวิธีกำรกว้ำง ๆ ไม่จ ำกัดอยู่กับรำยละเอียดข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
สำมำรถน ำไปพัฒนำเป็นรูปแบบกำรจัดกำรตำมบริบทขององค์กรและกฎหมำยได้ มี ๖ ขั้นตอน ส ำหรับกำร
พัฒนำและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๑. ระบุว่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้ำงท่ีมักเกิดข้ึนในองค์กร  
 ๒. พัฒนำนโยบำยที่เหมำะสม รวมถึงกลยุทธ์กำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำ  
 ๓. ให้กำรศึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่และผู้บริหำรระดับต่ำง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบำยกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร  
 ๔. ด ำเนินกำรเป็นแบบอย่ำง  
 ๕. สื่อสำรให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริกำร ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทรำบถึงควำมมุ่งมั่นใน
กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๖. บังคับใช้นโยบำยและทบทวนนโยบำยสม่ ำเสมอ  
 

 
 

 1. มาตรการป้องกันกรณีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
 1. เจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำลสร้ำงคอมต้องปฏิบัติกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงโดยเคร่งครัด  
 2. ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำคู่มือเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่ได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง เพ่ือยึดถือเป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่ถูกต้อง และเป็น
มำตรฐำนควำมเข้ำใจตรงกันเป็นไปในทิศทำงเดียวกันหรือกำรจัดเป็นหลักสูตรกำรอบรมให้ควำมรู้  กำรบรรจุ
เป็นหัวข้อกำรอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในองค์กร  
 

 2. มาตรการป้องกันกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  
 1. เจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำลสร้ำงคอมต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
 - ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2544  
 - มำตรำ 103 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. 2542  
 - ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับ  
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  
 2. โรงพยำบำลสร้ำงคอมต้องมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรให้หรือกำรรับของขวัญของบุคลำกร 
ในสังกัด มีกำรสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีในกำรแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม โดยแสดงเจตนำรมณ์
ในกำรงดให้หรือรับของขวัญโดยชัดเจนด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรประกำศเจตนำรมณ์โดยผู้บริหำรสูงสุดของ
องค์กร และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงต่ำง ๆ เพ่ือให้ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำรกับหน่วยงำน
รับทรำบเจตนำรมณ์ดังกล่ำว เพ่ือเป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยงอันอำจเกิดจำกผลประโยชน์ทับซ้อน  
 3. ผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ควำมส ำคัญ รวมทั้งก ำกับดูแล 
ตรวจสอบติดตำม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชำกระท ำกำรใด ๆ ในกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือป้องกัน
ควำมเสี่ยงอันอำจเกิดจำกผลประโยชน์ทับซ้อน  

กำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือควบคุมควำมเสี่ยงหรือลดควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 3. มาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
 1. ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องควรจัดท ำระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทำงปฏิบัติ หรือคู่มือเกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพย์สินฯ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่ได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง  เพ่ือยึดถือเป็นแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรที่ถูกต้องและเป็นมำตรฐำนควำมเข้ำใจตรงกันเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
 2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องด ำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนักรู้ 
เพ่ือปรับทัศนคต ิปรับเปลี่ยนแนวคิด สร้ำงฐำนคิดในกำรแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ 
เจ้ำหน้ำที่ครอบคลุมทุกระดับ  
 3. ผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรใช้ทรัพย์สินฯ 
ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อรำชกำร รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ และสอดส่องดูแล 
มิให้เกิดกรณีดังกล่ำว ทั้งนี้ หำกพบว่ำผู้ใต้บังคับบัญชำมีกำรกระท ำกรณีนี ้จะต้องพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข     ให้
เป็นไปอย่ำงถูกต้องและเหมำะสมเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อรำชกำร  

 4. มาตรการป้องกันกรณีการใช้อ านาจหน้าที่/การใช้ดุลพินิจ  
 1. ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำหลักเกณฑ์ แนวทำงปฏิบัติ กรณีที่เป็นประเด็นควำมเสี่ยงของ
องค์กรเกี่ยวกับกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่/กำรใช้ดุลพินิจ ของเจ้ำหน้ำที่ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่
ได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง เพ่ือยึดถือเป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่ถูกต้อง และเป็นมำตรฐำนควำมเข้ำใจตรงกัน
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
 2. ต้องปลูกฝังค่ำนิยมสร้ำงจิตสำนึกท่ีดีให้กับเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือให้เกิดควำมตระหนักถึงพฤติกรรม
กำรปฏิบัติที่ไม่เหมำะสม ซึ่งอำจก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
 3. สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อสำธำรณะชน เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรร้องเรียน 
พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือสร้ำงภำคีเครือข่ำยภำคส่วนอ่ืน ๆ ให้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ 
กรณีมีกำรปฏิบัติที่ไม่เหมำะสมมีกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ ขำดควำมเป็นธรรม อันอำจท ำให้เกิดกำร
ขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
 4. ฝ่ำยที่รับผิดชอบงำนด้ำนกำรตรวจสอบ ด้ำนวินัย ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ต้องมีกำร
ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ กรณีมีเรื่อง 
ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนโดยมิชอบใด ๆ ต้องมีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ 
ด้วยควำมรวดเร็ว เป็นธรรม และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรระดับสูงเพ่ือพิจำรณำสั่งกำร  
 5. ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องต้องจัดท ำคู่มือและเผยแพร่ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงินของ   
ทำงรำชกำรในกรณีต่ำง ๆ ให้เจ้ำหน้ำที่ได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง และยึดถือเป็นแนวทำง กำรด ำเนินกำรที่ถูกต้อง  
และเป็นมำตรฐำนควำมเข้ำใจตรงกันเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน หรือกำรจัดเป็นหลักสูตรกำรอบรมให้ควำมรู้  
 6. เจ้ำหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงินของ
ทำงรำชกำรโดยเคร่งครัด  
 7. กำรเบิกจ่ำยเงินของทำงรำชกำรในกรณีใด ๆ รวมทั้งกำรใช้ดุลพินิจในกำรอนุญำต อนุมัติ  
ผู้มีอ ำนำจหรือผู้บังคับบัญชำต้องพิจำรณำโดยให้ควำมส ำคัญในเรื่องควำมเหมำะสม ควำมคุ้มค่ำ ตำมควำม 
จ ำเป็นของภำรกิจ โดยให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อรำชกำรและประชำชน  
 8. กำรใช้ดุลพินิจเพ่ือสั่งกำร หรือมอบหมำยงำน ผู้บังคับบัญชำทุกระดับต้องให้ควำมส ำคัญ 
ในหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ีและยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน  
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 5. มาตรการป้องกันกรณีการมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 1. ต้องมีกำรปลูกฝังค่ำนิยม สร้ำงจิตสำนึกท่ีดีให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำลสร้ำงคอม 
รวมทั้งกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมซึ่งอำจก่อให้เกิดกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในกำรปฏิบัติงำน  
 2 ผู้บังคับบัญชำและเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่
ถูกต้อง และเป็นธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
 

 

 มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 ) พ.ศ. 2554 

  หมวด 9 กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
  มาตรา 100ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดด ำเนินกิจกำรดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะท่ีเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด ำเนินคดี 
  (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ 
ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือด ำเนินคด ี
  (๓) รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐรัฐวิสำหกิจ 
หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐรัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ
หุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว 
  (๔) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุ รกิจของเอกชนนั้น
อำจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทำงรำชกำรหรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น 
  เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต ำแหน่งใดที่ต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกิจกำรตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำม          ที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
  ให้น ำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมวรรคสอง โดยให้
ถือว่ำกำรด ำเนินกิจกำรของคู่สมรสดังกล่ำว เป็นกำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

  มาตรา 101 ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๑๐๐ มำใช้บังคับกับกำรด ำเนินกิจกำรของผู้ซึ่งพ้นจำก
กำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่กำรเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้ำของจ ำนวน
หุ้นทั้งหมดที่จ ำหน่ำยได้ในบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐตำมมำตรำ 
๑๐๐ (๒) ที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

มำตรกำรทำงกฎหมำยเกีย่วกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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  มาตรา 102 บทบัญญัติมำตรำ ๑๐๐ มิให้น ำมำใช้บังคับกับกำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ ซึ่งหน่วยงำนของรัฐที่มีอ ำนำจก ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทจ ำกัดหรือ
บริษัทมหำชนจ ำกัดมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดที่หน่วยงำนของรัฐถือหุ้น
หรือเข้ำร่วมทุน 
  มาตรา 103 ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคล 
นอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำตำมหลักเกณฑ์และจ ำนวน
ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจำก
กำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
  มาตรา 103/1 บรรดำควำมผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่
หรือควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรมตำมประมวลกฎหมำย
อำญำด้วย 
  บทลงโทษ 
  มาตรา 122เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดฝ่ำฝืนบทบัญญัติมำตรำ ๑๐๐ มำตรำ ๑๐๑ หรือมำตรำ 
๑๐๓ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
  กรณีควำมผิดตำมมำตรำ ๑๐๐ วรรคสำม หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่ำ ตนมิได้รู้เห็น
ยินยอมด้วยในกำรที่คู่สมรสของตนด ำเนินกิจกำรตำมมำตรำ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำผู้นั้นไม่มีควำมผิด 

  2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
  ข้อ 3 ในประกำศนี้ 
  "กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยำ" หมำยควำมว่ำ กำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดจำกญำติหรือจำกบุคคลที่ให้กันในโอกำสต่ำงๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
  "ญำติ" หมำยควำมว่ำ ผู้บุพกำรีผู้สืบสันดำน พี่น้องร่วมบิดำมำรดำหรือร่วมบิดำหรือมำรดำ
เดียวกัน ลุง ปำ นำ อำ คสูมรส ผู้บุพกำรีหรือผู้สืบสันดำนของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
  "ประโยชนอ่ืนใด" หมำยควำมว่ำ สิ่งที่มีมูลค่ำ ไดแก กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง กำรรับ
บริกำร กำรรับกำรฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
  ข้อ 4 ห้ำมมิให้เจำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใดจำกบุคคลนอกเหนือจำก
ทรัพย์สินหรือประโยชนอันควรไดตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติ     แห
งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยำตำมที่ก ำหนดไวในประกำศนี้ 
  ข้อ 5 เจำหน้ำที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยำไดดังต่อไปนี้ 
  (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใดจำกญำติซึ่งให้โดยเสนหำตำมจ ำนวนที่เหมำะสมตำมฐำนำนุรูป 
  (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใดจำกบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญำติมีรำคำหรือมูลค่ำในกำรรับจำก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไมเกินสำมพันบำท 
  (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใดที่กำรให้นั้นเป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
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  ข้อ 6 กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใดจำกต่ำงประเทศ ซึ่งผู้ให้มิไดระบุให้เป็นของส่วนตัว
หรือมีรำคำหรือมูลค่ำเกินกวำสำมพันบำท ไมว่ำจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม แต่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
รับไว เพ่ือรักษำไมตรีมิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล ให้เจ ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นรำยงำน
รำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน ดังกล่ำวให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว         
หำกผู้บังคับบัญชำเห็นว่ำไมมีเหตุที่จะอนุญำตให้เจำหน้ำที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชนดังกล่ำวนั้นไวเป็น
ประโยชนสวนบุคคล ให้เจำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
โดยทันท ี
  ข้อ 7 กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์หรือมีรำคำหรือมีมูลค่ำ
มำกกว่ำที่ก ำหนดไวในข้อ ๕ ซ่ึงเจำหน้ำที่ของรัฐไดรับมำแล้วโดยมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต้องรับไวเพ่ือรักษำไมตรี
มิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล เจำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชนนั้นต่อผู้บังคับบัญชำ ซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้บริหำรหำรสูงสุดของ
รัฐวิสำหกิจ หรือผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน สถำบัน หรือองค์กรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทัน ที       
ที่สำมำรถกระท ำไดเพ่ือให้วินิจฉัยว่ำมีเหตุผลควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสม และสมควรที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชนนั้นไวเป็นสิทธิของตนหรือไม 
  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำหรือผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนหรือสถำบันหรือองค์กรที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ นั้นสังกัด มีค ำสั่งว่ำไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชนดังกล่ำวก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโย
ชนนั้นแกผู้ให้โดยทันทีในกรณีที่ไมสำมำรถคืนให้ได้ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน
ดังกล่ำวให้เป็นสิทธิของหน่วยงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
  เมื่อไดด ำเนินกำรตำมควำมในวรรคสองแลว ให้ถือว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นไม เคยไดรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวเลย 
  ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ ไดรับทรัพย์สินไวตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำ 
ซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวงหรือเทียบเทำ หรือเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ 
หรือเป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของรัฐ ให้แจ้งรำยละเอียดข้อเท็จเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชนนั้นต่อผู้มีอ ำนำจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในองค์กร
อิสระตำมรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ำรงธรรมต ำแหน่งที่ไมมีผู้บังคับบัญชำที่มีอ ำนำจถอดถอนให้แจ้งต่อกรรมกำร 
ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อด ำเนินกำรตำมควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
  ในกรณีที่ เจ้ ำหน้ำที่ของรัฐผู้ ได้รับทรัพย์สินไว ตำมวรรคหนึ่ ง  เป็นผู้ด ำ รงต ำแหน่ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือสมำชิกวุฒิสภำ หรือสมำชิกสภำท้องถิ่น ให้แจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชนนั้น ต่อประธำนสภำผู้แทนทนรำษฎร ประธำนวุฒิสภำหรือประธำนสภำท้องถิ่น
ที่เจำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมำชิกแล้วแต่กรณีเพ่ือด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
  ข้อ 8 หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์ สินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจำหน้ำที่ของรัฐตำมประกำศฉบับ
นี้ให้ใช้บังคับแกผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
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  3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 3.1 ส่วนค ำปรำรภได้กล่ำวถึงค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรมส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 9 ประกำรของส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 9 ข้อ ดังนี้ 
 (1) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 (2) กำรมีจิตส ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
 (3) กำรยึดถอืประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (4) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมำย 
 (5) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 (6) กำรให้ข้อมูลข่ำวแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 (7) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำนมีคุณภำพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 (8) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (9) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 
 3.2 หมวด 2 ข้อ 5 ให้ข้ำรำชกำรต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตนดังนี้ 
 (1) ไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่ำจะเป็นญำติ พ่ีน้อง พรรคพวก
เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมำประกอบกำรใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นต่ำงจำกบุคคลอื่น เพรำะควำมชอบหรือชัง 
 (2) ไม่ใช้เวลำรำชกำร เงิน ทรัพย์สิน บุคลำกร บริกำรหรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของ
ทำงรำชกำรไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญำตโดยชอบด้วยกฎหมำย 
 (3) ไม่กระท ำกำรใด หรือด ำรงต ำแหน่ง หรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิด
ควำมเคลือบแคลงหรือสงสัยว่ำจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน้ำที่ 
 ทั้งนี้ ในกรณีมีควำมเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้ำรำชกำรผู้นั้น ยุติกำรกระท ำดังกล่ำว   
ไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ หัวหน้ำส่วนรำชกำรและกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำ เมื่อคณะกรรมกำร
จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประกำรใดแล้วจึงปฏิบัติตำมนั้น 
 (4) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงำนโดยตรงหรือหน้ำที่ อ่ืนในรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนของรัฐ ข้ำรำชกำรต้องยึดถือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นหลัก 
 ในกรณีที่มีควำมขัดแย้งระหว่ำงประโยชน์ของทำงรำชกำรหรือประโยชน์ส่วนรวมกับ
ประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่มอันจ ำเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขำด ต้องยึดถือประโยชน์ของทำงรำชกำรและ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ 
 3.2 หมวด 2 ข้อ 6 ให้ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบโดยอำศัย
ต ำแหน่งหน้ำที่และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่ำงน้อย
ต้องวำงตน ดังนี้ 
 (1) ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตน
หรือญำติของตน ไม่ว่ำก่อนหรือหลังด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่ ไม่ว่ำจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ก็ตำม เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำ หรือกำรให้ตำมประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 
 (2) ไม่ใช้ต ำแหน่งหรือกำรกระท ำกำรท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพรำะมีอคติ 
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 (3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงกำร กำรด ำเนินกำร หรือกำรท ำนิติกรรมหรือสัญญำ        
ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

 4. ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 

ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
1.1 ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
1.2 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทำงรำชกำรมำกกว่ำ

ประโยชน์ส่วนตน 
1.3 มีควำมรับผิดชอบต่อผลงำนที่ได้กระท ำไปแล้ว 
1.4 ปฏิบัติหน้ำที่เต็มควำมสำมำรถ เสียสละและอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำรจนงำนส ำเร็จ

ถูกต้องตำมมำตรฐำนของงำน 
1.5 ปฏิบัติหน้ำที่โดยตั้งอยู่ในควำมไม่ประมำท 
1.6 รักษำและปฏิบัติตำมระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร 
1.7 เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรด ำรงตน รักษำชื่อเสียง และภำพลักษณ์ของหน่วยงำนรำชกำร 
 

ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งท่ีถูกต้อง 
2.1 ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร กฎหมำย และกรอบนโยบำย 
2.2 ปกป้องผลประโยชน์ของช ำติและประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีของประชำชน 
2.3 มีควำมกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
2.4 ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อ ำนำจในทำงที่ไม่ถูกต้องในกำรปฏิบัติงำน

ตลอดจนกำรด ำรงชีวิตส่วนตัว เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ 
2.5 มีสัจจะและไม่สัญญำใด ๆ กับบุคคลอื่นโดยมุ่งผลประโยชน์หรือควำมก้ำวหน้ำของตนเอง 
 

ข้อ 3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
3.1 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสภำพ มีน้ ำใจ เอ้ืออำทรและมีจิตบริกำรต่อผู้มำรับบริกำรด้วย

ควำมเสมอภำค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โยไม่ค ำนึงถึงฐำน เชื้อชำติศำสนำ สังคม หรือลัทธิทำง
กำรเมือง 

3.2 ไม่กระท ำกำรใดอันเป็นกำรช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม 
3.3 ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประช ำชนได้อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
 

ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
4.1 ก ำหนดขั้นตอน ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละขั้นตอน 
4.2 ให้ประชำชนสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและตรวจสอบกำรท ำงำนของภำครัฐ  

โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลำและวิธีปฏิบัติงำนที่ได้ก ำหนดไว้ตำมกรอบของ
กฎหมำย ตำมควำมเหมำะสมอย่ำงท่ัวถึงและง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล 

4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นควำมลับของทำงรำชกำร เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้ตนเองหรือ
ผู้อื่นหรืออันจะเป็นภัยต่อประช ำชนและประเทศช ำติ 

4.4 เกบ็หลักฐำนกำรปฏิบัติงำนไว้พร้อมส ำหรับกำรตรวจสอบ 
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ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
5.1 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลำและมีคุณภำพเพ่ือให้

บรรลุเป้ำหมำยด้วยวิธีกำร กระบวนกำรที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 
5.2 พัฒนำตนเองให้เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และควำมช ำนำญ

ในกำรปฏิบัติงำน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรท ำงำนของตนเอง ใส่ใจ
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรเพ่ือพัฒนำองค์กรและวิชำชีพ 

5.3 ปรับปรุงวิธีกำรกระบวนกำรท ำงำน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อ
กำรบริกำรประช ำชน 

5.4 ประสำนงำนกับทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ภำรกิจบรรลุผลและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5.5 ให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

ข้อ ๖ ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตำมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงำมของสังคมน ำค ำสอนทำงศำสนำ

เป็นแนวทำงในกำรด ำรงตนชีวิตด้วยควำมเรียบง่ำย ประหยัด เหมำะสมกับฐำนะของตนและสังคม 
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

6.2 มีควำมซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีคงวำมเพียร ใช้ควำมรู้ สติปัญญำคุณธรรมเป็น
ภูมิคุ้มกันในกำรด ำเนินชีวิต 

6.3 กำรด ำเนินงำนใด ๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ควำมรู้ตำมหลักวิชำกำรมำพิจำรณำเชื่อมโยง  
ให้รอบคอบและระมัดระวัง โดยค ำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส ำคัญ 

 

ข้อ ๗ ปฏิบัติตนตามค่ านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
7.1 มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
7.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครองครูบำอำจำรย์ 
7.4 ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
7.5 รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทย 
7.6 มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ 
7.7 เข้ำใจ เรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย 
7.8 มีระเบียบ วินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
7.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ  
7.10 มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ 
7.11 รู้จักด ำรงตนตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
7.12 ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 

กลไกการขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ข้อ 1 ผู้บริกำรต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรประพฤติปฏิบัติตำมจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ข้อ 2 ผู้บริหำรต้องเห็นควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมจรรยำข้ำรำชกำรโยก ำหนดนโยบำยและ

จัดท ำแผนปฏิบัติในกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรมีจิตส ำนึกและปฏิบัติตำมจรรยำ 
ข้อ 3 ประช ำสัมพันธ์ให้ข้ำรำชกำรทุกคนได้ทรำบจรรยำที่ควรปฏิบัติ และยืนยันว่ำจะยึดมั่น

ปฏิบัติจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดดกระทรวงสำธำรณสุข 
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ข้อ 4 ให้หน่วยงำนจัดอบรมส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
สำธำรณสุข หรือบูรณำกำรเข้ำกับก ำรอบรมในโครงกำรต่ำง ๆ เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือปลูกฝังและกระตุ้น
จิตส ำนึกในกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี 
  ข้อ 5 คัดเลือกหน่วยงำนหรือบุคลำกรที่มีพฤติกรรมที่ดีเด่นทำงด้ำนจรรยำ เพ่ือประกำศ           
ยกย่องเป็นแบบอย่ำงท่ีดี   
  ข้อ 6 ให้หน่วยงำนก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรบังคับใช้จรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เช่น กำรให้รำงวัล กำรให้โอกำสปรับปรุงและพัฒนำคน และกำรลงโทษส ำหรับ
ผู้ฝ่ำฝืนจรรยำข้ำรำชกำรที่เป็นกำรกระท ำผิดวินัย   
  กำรไม่ปฏิบัติตำมจรรยำข้ำรำชกำร อันมิใช่ควำมผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชำ ตักเตือน หรือน ำไป
ประกอบพิจำรณำแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ได้รับกำรพัฒนำ หำกเป็นควำมผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชำ
ด ำเนินกำรทำงวินัย อนึ่ง พนักงำนรำชกำร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข และลูกจ้ำงของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขทั้งในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงและรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ถือปฏิบัติตำม
ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โดยอนุโลม 
 



 

 

21 คู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสร้างคอม 

บรรณำนุกรม  
 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข, “คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข”  
 http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/342, (สืบค้นเมื่อ
วันที่ ๒1 กุมภำพันธ์ ๒๕๖3)            
กระทรวงสำธำรณสุข, “แนวทำงปฏิบัติตำมจรรยำบรรณกระทรวงสำธำรณสุข (MoPH Code of Conduct)”. 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข, “ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
 สำธำรณสุข พ.ศ. 2560” 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, “คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีนำคม ๒๕๖๐”   
 http://hrm.ru.ac.th/file/extra/coi.pdf, (สืบค้นเมื่อวันที่ ๒0 กุมภำพันธ์ ๒๕๖3) 
โรงพยำบำลทัพทัน, “คู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยำบำลทัพทันประจ ำปี พ.ศ. 2560” 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/342
http://hrm.ru.ac.th/file/extra/coi.pdf

