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ค ำน ำ 
 

                รัฐบาลภายใต้การนาของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับนโยบายการป้องกันและ
ปราบปราบการทุจริต  รวมถึงการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีธรรมาภิบาล การป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  
               กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ป. 1 ค. คือการ
ปลุกจิตส านึก การป้องกัน การปราบปราม และสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน   โรงพยาบาลหัวไทร จึงจัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยรวบรวมหลักการและแนวคิดพร้อมตัวอย่าง  เพื่อการบริหารจัดการระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ เพื่อลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้หมดไปใน
ท่ีสุด   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีในสังกัดโรงพยาบาล      
หัวไทร รวมถึงผู้ท่ีสนใจศึกษาเพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารราชการและการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
          กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  

         โรงพยาบาลหวัไทร 
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  ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติ มิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ 
 
ความหมาย : ส านักงาน ก.พ.  
 สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) 
มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งนั้น 
การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อ
กันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ ท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ(ประโยชน์ของส่วนรวม)แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  
 
มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปล่ียนไป จากเดิมท่ีนักการเมือง
และนักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพึ่งพิงนักการเมือง เพื่อให้นักการเมือง
ช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งส่ิงท่ีนักธุรกิจต้องการนั้น มิได้รับการตอบสนองจากนักการเมือง
ทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจานวนมากแก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่น
การเมืองเองเพื่อให้ตนเองสามารถเข้ามาเป็นผู้ก าหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้และท่ีส าคัญ
คือท าให้ข้าราชการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามค าส่ัง  
 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง 
 ๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๓. ผลประโยชน์ขัดกัน 
 
 
นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ  
 ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ ส่ิงใดๆ ท่ีมีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าใน
ทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของ
เจ้าหน้าท่ี แต่รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าท่ีประสงค์จะให้คน
เหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง  
 
 
 

ความหมายของผลประโยชนท์บัซ้อน (Conflict of Interest : COI) 
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ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ท่ีเกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม่เกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary)  
 

 ๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เก่ียวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการ
เพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว  เช่น ท่ีดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทท่ีรับงานจาก
หน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือ
ของท่ีแสดงน้าใจไมตรีอื่นๆ  
 ๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เก่ียวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอืน่ ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความลาเอียง/อคติ/เลือกท่ีรัก
มักท่ีชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเช่ือ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้  
 

  หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าท่ีสาธารณะของผู้ท่ีท างานให้ภาครัฐคือ การให้ความส าคัญ
อันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐท้ังระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ ท่ีท างานให้ภาครัฐ เช่น ท่ีปรึกษา อาสาสมัคร  
 

  ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบ้ืองต้น
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐสามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ส่ิงนี้ โดย  
- ท างานตามหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ  
- ท างานตามหน้าท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม  
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
- ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าท่ีต้องจ ากัดขอบเขต 
   ท่ีประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าท่ี  
- หลีกเล่ียงการตัดสินใจหรือการท าหน้าท่ีท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
- หลีกเล่ียงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนท่ีอาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน  
- หลีกเล่ียงการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ท่ีไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าท่ี  
- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในท่ีได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะท่ีไปหาต าแหน่งงานใหม่ 
 

  ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ  
 ๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น  
 ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีคนเห็นว่ามี แต่
จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่
น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจรงิ  
 ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต  
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หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests)  มี ๒ ประเภท 
 
 ๑. ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
และ เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาท
หน้าท่ีท้ังสองออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าท่ีต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหา
ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานท่ีมีกาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าท่ีบางคนเท่านั้นท่ีสามารถท างานบางอย่างท่ี
คนอื่นๆ ท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง  
 
 ๒. ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาท
หน้าท่ี ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างท่ีอาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาท
หน้าท่ีให้แก่ อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/
อคติต่อคนบางกลุ่ม  
 ควรถือว่าหน้าท่ีทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน 
นั่นคือ การตัดสินใจท าหน้าท่ีต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับ
หน้าท่ีทับซ้อนได้ 
 
    ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลท้ังหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิก
ในสังคม  
 
      ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests) 
เป็นสถานการณ์ท่ีบุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าท่ีในการแสวง
ประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อ
ประโยชน์สาธารณะ ค าอื่นท่ีมีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปช่ัน
เชิงนโยบาย คอร์รัปช่ันสีเทา 
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การกระท าที่อยู่ในข่าย Conflict of Interest  
 
 - รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits)คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงาน
สรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มา เสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น  
 - ใช้อิทธิพล (Influence Peddling)เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าท่ี
เพื่อส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
 - ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using employer’s property for private 
advantage)ได้แก่ การใช้รถราชการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการท างานส่วนตัว เป็นต้น  
 - ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential information)เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน แล้ว
รีบชิงไปซื้อท่ีดักหน้าไว้ก่อน  
 - รับงานนอก (Outside employment or moonlighting)ได้แก่ การเปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัท
ท่ีตนเองท างาน เช่น เป็นพนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือเช่นนักบัญชีท่ีรับงานส่วนตัวจนไม่มี
เวลาท างานบัญชีในหน้าท่ีให้ราชการ  
 - ท างานหลังออกจากต าแหน่ง (Post Employment)เป็นการไปท างานให้ผู้อื่นหลังออกจากงาน
เดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย 
และแผนของธนาคารชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ 
 
 
 
 ตัวอย่างประโยชนท์บัซ้อน 
 

- หาประโยชน์ให้ตนเอง 
- รับประโยชน์จากต าแหน่งหน้าท่ี 
- ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน 
- ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ของตน 
- ใช้ข้อมูลความลับ เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 
- รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าท่ี 
- ท างานหลังออกจากต าแหน่งและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท  
- การให้ของขวัญ ของก านัล เพื่อหวังความก้าวหน้า 
- ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพื่อหวงัการบริการท่ีดีกว่าลูกค้ารายอื่น 
- ช่วยให้ญาติมิตรท างานในหน่วยที่ตนมีอ านาจ 
- ช้ือขายต าแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตน 
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  บทท่ี 2 
 
 
 การปรับกระบวนการทางความคิด (Mind Set) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
 
 
 
 

   Analog                  Digital 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบคิดฐาน 10 ระบบคิดฐาน 2 

  ใช้น  าประปาหลวง 
ล้างรถส่วนตัว 

น ารถยนต์หลวงมาใช้ใน
ธุระส่วนตัว 

น าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมา
ชาร์ตที่ท างาน 

 
น าวัสดุครุภณัฑห์ลวงไป

ใช้ส่วนตัว 

ใช้โทรศัพทห์ลวงในเรื่อง
ส่วนตัว 

รับของขวัญจากผู้มา
ติดต่อราชการ 

  ไมใ่ช้น  าประปาหลวง 
ล้างรถส่วนตัว 

 

ไมน่ ารถยนต์หลวงมาใช้ใน
ธุระส่วนตัว 

 

ไมน่ าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัว
มาชาร์ตทีท่ างาน 

 ไมน่ าวัสดุครุภณัฑห์ลวงไป
ใช้ส่วนตัว 

 
ไมใ่ช้โทรศัพทห์ลวงในเรื่อง

ส่วนตัว 

 
ไมร่ับของขวัญจากผู้มาตดิตอ่

ราชการ 

 

กระบวนการทางความคิด ( Mind Set) 
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การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital) 

 การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีระบบการคิดท่ีสามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่า
ส่ิงไหน สิ่งไหนผิด สิ่งไหนท าได้ สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตัว 
ส่วนไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ไม่น ามาปะปนกัน ไม่น าสิ่งของราชการมาใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือของ
หน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนตน ไม่แสวงหาประโยชน์จากต าแหน่ง
หน้าท่ีราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าท่ี กรณี
เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมจะต้องยึด
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog) 

 การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐยังมีระบบการคิดท่ีน าประโยชน์ส่วนตน

และประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกนัไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือ

ประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม น าสิ่งของราชการมาใช้

เพ่ือประโยชน์สว่นตน เบียดบงัราชการ เห็นแก่ประโยชน์สว่นตนเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยงาน จะคอยแสวงหาประโยชน์จาก

ต าแหน่งหน้าท่ีราชการเพ่ือตนเอง เครือญาติ หรือพวกพ้อง กรณีเกิดการ

ขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมจะยึดประโยชน์

สว่นตนเป็นหลกั 

    

Digital 

   Analog 
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หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 1.  ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าท่ีหลัก เจ้าหน้าท่ี
ต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขตหน้าท่ี พิจารณา
ความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล 
ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ 
วงศ์ตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย  

 2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย กระบวนการ
แสวงหา เปิดเผยและจัดการท่ีโปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิด มีวิธีการต่าง ๆ 
เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีจากต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ท่ีอาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยท่ัวหน้า จะท าให้เจ้าหน้าท่ีร่วมมือและสร้างความเช่ือมั่น
แก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย  

 3.  ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ีและองค์กร การ
จัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร  ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบาย และเจ้าหน้าท่ีก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนมี เจ้าหน้าท่ีต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีท าได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย  

 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายท่ีช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าท่ี ซึ่ง
ต้องอาศัยวิธีการดังนี้  
 - ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ  
รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน  
 - ส่งเสริมให้มีการส่ือสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปล่ียนเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสบายใจ ในการ
เปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีท างาน  
 - ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเจ้าหน้าท่ีเปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้น าไปใช้ในทางท่ีผิด  
 - ให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม  
 
ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเร่ืองต่อไปนี   
 - มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าท่ีโดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม  
 - กระบวนการระบุความเส่ียงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
 - กลไกความพร้อมรับผิดท้ังภายในและภายนอก  
 - วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีท าให้เจ้าหน้าท่ีถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเอง ท่ีจะต้อง            
            ท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน  

แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
  
  กรอบการท างานนี้เป็นวิธีการกว้าง ๆ ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง สามารถ
น าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ ม ี๖ ขั้นตอน ส าหรับการพัฒนาและ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดขึ้นในองค์กร  

๒. พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา  

๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
    ให้ท่ัวถึงในองค์กร  

๔. ด าเนินการเป็นแบบอย่าง  

๕. ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่น ในการจัดการ 
     ผลประโยชน์ทับซ้อน  

๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ  

 
 
 
                                           จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 

1. การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน 

2. การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 

3. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างาน 

4. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 

5. การกระจายงบประมาณ 

6. การปรับการลงโทษ 

7. การให้เงินหรือส่ิงของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท 

8. การรับของขวัญของก านัลจากผู้ท่ีมาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี 
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การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้มากท่ีเราจะรับของขวัญและผลประโยชน์ 
โดยเฉพาะส่ิงท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆถือได้ว่าเป็นความผิด แต่ผู้รับ
มักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

  

 
  

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าวแต่
ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าปฏเิสธ
น  าใจหรือหากไม่รับจะเป็นการ
ท าลายสัมพันธภาพระหวา่งผู้
ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลา
ราชการท างาน ดังนั น  มันเป็น
การยุติธรรมที่เราจะได้รางวัล
ผลประโยชน์พิเศษบ้าง” “คนอื่นๆก็ท าเช่นนี  ท าไมฉันจะท า

บ้างไม่ได้” 

“ฉันไม่เห็นกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับ
การให้ของขวัญ ดังนั นฉันก็ไม่ได้ฝ่า
ฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 

“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆดังนั น
ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็น
เรื่องธรรมดาที่ฉันมกัเป็นคนแรก
เสมอที่ได้รบัโอกาสให้ไปฝกึอบรม/
สัมนา” 

“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันไม่คิดว่า
หน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี  แม้ว่าฉันจะให้
ค าแนะน าก็ตาม” 

ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลทีท่่านใช้กล่าวอา้งเชน่นี ไม่สามารถ
ปกป้องท่านจากการถูกด าเนินการทางวินัย หากการกระท าของทา่นเป็น

การกระท าที่มิชอบ 
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รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหัวไทร   
    ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง มาตรการและแนวทางป้องกัน 

1. การจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบท่ี เกี่ยวข้องมีการแบ่งซื้อ
แบ่งจ้างและ แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่ง
หน้าที่ 

1. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
2. จัดประชุมช้ีแจงและก าชับเจ้าหน้าท่ีพัสดุ หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีทุกกลุ่มงาน  และผู้ซึ่งมักจะได้รับการแต่งต้ัง
เป็นคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
รับทราบและด าเนินการตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด 
3. มีการวางมาตรการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
4. มีการรายงานความเส่ียงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์  และ
การด าเนินการทางวินัย 

2. การใช้รถยนต์ราชการ 1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า 
ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการ
ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
รถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม 
3. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุงรถ
ส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา 
การซ่อมบ ารุง รถส่วนกลางและ
รถรับรอง  
พ.ศ. 2526 

ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถราชการ 
1.ผู้ใช้บันทึกการขอใช้รถยนต์ราชการในระบบจองรถ
ออนไลนw์ww.huasaihospital.org 
/carsystem 
2.  หัวหน้างานยานพาหนะตรวจสอบ จัดรถตาม
หลักเกณฑ์  
3. เสนอหัวหน้ากลุ่มงานการจัดการและ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล อนุมัติตามล าดับ 
4. พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอใช้รถยนต์
ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้  
4.1 ตรวจเช็ครถยนต์ให้เกิดความ พร้อมใช้งาน  ทุกวัน
ตามแบบฟอร์มท่ี ก าหนด 
4.2 ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง 
4.3 ปฏิบัติ ตามกฎจราจรอย่าง เคร่งครัด 
4.4 ไม่ออกนอกเส้นทางท่ีขออนุมัติ และมีการควบคุม
ความเร็วตามท่ี กฎหมายก าหนด  ซึ่งโรงพยาบาลได้ 
ติดตามตรวจสอบโดยใช้ระบบ GPS. และกล้องวงจร
ปิด 
5. พนักงานขับรถยนต์บันทึกเลขไมล์ หลังการใช้
รถยนต์ราชการทุกครั้ง  พร้อมท้ังน ารถเข้าเก็บในโรง
จอดรถ ล็อคกุญแจ และน ากุญแจไปเก็บท่ีป้อมยาม 
6.ห้ามไม่ให้น ารถยนต์ราชการไปจอดท่ีบ้าน 
7. ส่งใบใช้รถยนต์ให้งานพัสดุใช้ประกอบการเบิกจ่าย
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  
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รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลหัวไทร   
 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง มาตรการและแนวทางป้องกัน 

3. การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

น าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ 
ส่วนตัว  ตัวอย่างเช่น 
1.การPrintงานส่วนตัวที่โรงพยาบาล 
2.การน าซองราชการไปใช้เรื่อง
ส่วนตัว 
3.การชาจท์โทรศัพท์มือถือส่วนตัว 
4.การน าคอมพิวเตอร์โน้ตบุคไปไช้  
  ส่วนตัวเป็นการประจ าท่ีบ้าน 
5.การน าถุงมือ Mask Syring ถุงใส่
ขยะไปใช้ท่ีบ้าน 
6.การน ารถส่วนตัวมาล้างท่ี
โรงพยาบาล 
 

1. จัดประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีทุกกลุ่ม งาน รับทราบ
เรื่องการไม่ใช้ทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ส่วนตัว 
2. ใหม้ีการควบคุม สุ่มตรวจโดยหัวหน้างาน 
3. รายงานความเส่ียงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์ 

4. พิจารณาว่ากล่าวตักเตือน การด าเนินการทางวินัย 

4. การให้หรือรับ
ของขวัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใหข้องขวัญเนื่องจากการจัดซื้อ
จัดจ้าง การให้อนุญาต การออก
หนังสือรับรอง การรักษาพยาบาล
เป็นพิเศษ  
 

        ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้แก่กันเพื่อ
อัธยาศัยไมตรี โดยเสน่หา หรือเพื่อ
การสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ าใจ
การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่สิทธิที่จัดไว้
ส าหรับบุคคลท่ัวไป  การให้สิทธิ
พิเศษในการได้รับบริการ  หรือ
ความบันเทิง ตลอดจน  การออก
ค่าใ ช้ จ่ายในการ เ ดินทาง  หรือ
ท่องเท่ียว  ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร หรือ
ส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่
ว่าจะให้เป็นบัตร ต๋ัว หรือหลักฐาน
อื่นใด  การช าระเงินให้ล่วงหน้า 
หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

    ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 
2544 และประกาศคณะกรรมการป้ องกั นและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าท่ี ของรัฐ พ.ศ. 2543 
      ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก 
รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน หรือญาติของ
ตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ว่าจะ
เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าท่ีหรือไม่
ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการ
ให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลท่ัวไป 
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รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลหัวไทร   
 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง มาตรการและแนวทางป้องกัน 

5. การรับสมัครคัดเลือก
บุคคล  
เข้าปฏิบัติราชการ 

1. การน าญาติพ ี่น้องเข้ามาปฏิบัติ
ราชการ 

2. การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้
เข้าสอบคัดเลือก 

1. จัดประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีทุกกลุ่ม งานรับทราบเรื่อง
การรับสมัครบุคคลเข้า ปฏิบัติราชการ 
2. มอบนโยบายให้คณะกรรมการ คัดเลือกบุคคลเข้า
ท างานต้องถือปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล มีความ
เท่ียงธรรม ยึดหลักคุณธรรม และมีหลักเกณฑ์การ 
คัดเลือกบุคคลท่ีชัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีการสุ่มตรวจสอบเกี่ยวกับการ คัดเลือกบุคคลเข้า
ท างาน 
4. รายงานความเส่ียงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์ และการ
ด าเนินการทางวินัย 

 
6. การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 

 
เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ท า
เวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน   
ค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายและเงินเพิ่ม
ส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
1. มีการควบคุมการปฏิบัติงาน  และตรวจสอบความ

ถูกต้องของการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
โดยหัวหน้างาน   กรณีการนับจ านวนวันการ
ปฏิบัติงานให้งานการเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบจากระบบ
การสแกนนิ้วเข้าปฏิบัติงาน รับรอง 

2. หัวหน้ากลุ่มงาน  เจ้าหน้าท่ีการเงิน  และหัวหน้า
กลุ่มงานการจัดการตรวจสอบความถูกต้องซ้ า 

3. การตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบภายใน 
4. การเรียกคืนกรณีพบข้อผิดพลาดและการ

ด าเนินการทางวินัยกรณีจงใจเบิกอันเป็นเท็จ 

7.การยืมครุภัณฑ์
การแพทย์ส าหรับผู้ป่วย
ติดเตียงไปใช้ท่ีบ้าน 

- ให้ญาติหรือคนรู้จักยืมออกไปใช้
โดยไม่เป็นไปตามล าดับก่อนหลัง 
- ให้ยืมออกไปใช้ท่ีบ้าน ส่งผลให้มี
ไม่เพียงพอต่อการใช้ในรงพยาบาล 
-ไม่มีการประกันความเสียหาย 

จัดท าวิธิปฏิบัติเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้มี
การจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ท่ีสามารถยืมออกไปใช้
ส าหรับหรับผู้ป่วยติดเตียงท่ีบ้าน มีการจัด
เรียงล าดับคิว  การประกันความเสียหาย 
การติดตามทวงถามกรณียืมนานเกิน6เดือน 

8. ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพโฆษณา ขาย
สินค้าโดยอ้างอิง
สรรพคุณท่ีเกี่ยวข้องกับ
สุขภาพ 

ใช้เครื่องแบบหรือสัญลักษณ์ของ 
แพทย์  พยาบาล หรือแสดงตนว่า
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 
ท าการชักชวนและแนะน าให้ผู้ป่วย
หรือผู้อื่นใช้ หรือซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ผลประโยชน์แห่งตน  

ช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีถึงการกระท าท่ีอาจเข้าข่ายกระท า
ความผิดทางจริยธรรมตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่า
ด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 และความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาได้  
 
กรณีแพทย์เป็นการใช้วิชาชีพไปขายของหาประโยชน์ 
ห้ามไม่ให้ใช้ค าว่า “นายแพทย์”  ไปรับรองผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ถือว่าท าไม่ได้ และผิดพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ.2525 และข้อบังคับแพทยสภาข้อท่ี 44 ระบุว่าผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใด ถ้าต้องการแสดงตนเพื่อ



13 
 

        รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลหัวไทร   
 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง มาตรการและแนวทางป้องกัน 

8. ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพโฆษณา ขาย
สินค้าโดยอ้างอิง
สรรพคุณท่ีเกี่ยวข้องกับ
สุขภาพ 

ใช้เครื่องแบบหรือสัญลักษณ์ของ 
แพทย์  พยาบาล หรือแสดงตนว่า
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 
ท าการชักชวนและแนะน าให้ผู้ป่วย
หรือผู้อื่นใช้ หรือซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ผลประโยชน์แห่งตน  

ช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีถึงการกระท าท่ีอาจเข้าข่ายกระท า
ความผิดทางจริยธรรมตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่า
ด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 และความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาได้  
 
กรณีแพทย์เป็นการใช้วิชาชีพไปขายของหาประโยชน์ 
ห้ามไม่ให้ใช้ค าว่า “นายแพทย์”  ไปรับรองผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ถือว่าท าไม่ได้ และผิดพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ.2525 และข้อบังคับแพทยสภาข้อท่ี 44 ระบุว่าผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใด ถ้าต้องการแสดงตนเพื่อ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆ ต่อสาธารณชนจะต้องไม่
ใช้ค าว่า นายแพทย์ แพทย์หญิง หรือค าอื่นใดหรือกระท า
การไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ 
ภาพ เครื่องหมาย หรือกระท าอย่างใดๆ ให้บุคคลท่ัวไป
เข้าใจว่าเป็นแพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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                   กฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย 
 
มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีใน 
     ฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบรษิัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
     ผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน 
     ท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
     อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน 
     ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ 
     ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ 
     ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนัน้อาจขัด 
     หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี 
     ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเจ้าหน้าท่ีของรัฐต าแหน่งใดท่ีต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป 
     ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้ 
     บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามวรรคสองโดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็น 
     การด าเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 
มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนดบทบัญญัติในวรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีหรือความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าท่ีราชกาหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรม ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
 
  
 

กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 ๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  
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ตัวอย่างเรื่องการขัดกนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

   ตอน “คนหลวงใช้เงินหลวง” 

   นางวันดี ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการเก็บรักษา
เงิน และเป็นเจ้าหน้าท่ีการเงินรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี และมีอ านาจลงนามในใบถอนเงินร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีรายอื่น นางวันดีได้ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของสถานีอนามัย น าไปใช้จ่ายในเรื่องส่ วนตัว 
จ านวน 300,000 บาท ต่อมาได้น าเงินดังกล่าวมาคืนให้กับทางราชการแล้ว และพบว่ามีการเบิกจ่ายเงินโดย
ไม่มีเอกสาร หลักฐานประกอบการจ่ายเงินจ านวน 200,000 บาท นางวันดีให้การรับสารภาพว่าตนได้จัดท า
เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเท็จขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีจ านวนเงินคงเหลืออยู่จริงตามรายงานงบเดือนส่ง
ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเพื่อประกอบการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
   พฤติการณ์ของนางวันดี ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
 

  ตอน “ยักยอกยา” 

   นายยา ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ได้ยักยอกยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีฟรีดรีน ท่ีตน
ด าเนินการส่ังซื้อจากบริษัทยาของเอกชน รวมจ านวน 200,000 เม็ด โดยยาดังกล่าวจ านวน 50,000เม็ด ได้
มีการส่ังซื้อในนามของโรงพยาบาลและน าเข้าคลังยาของโรงพยาบาลตามระบบ ส่วนอีกจ านวน 150 ,000 
เม็ดนั้น ได้ส่ังซื้อในนามของโรงพยาบาลแต่น ายาเข้าร้าน และจ่ายเงินเอง โดยการส่ังซื้อยาได้ท าการปลอม
ลายมือช่ือของผู้อ านวยการโรงพยาบาลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการส่ังซื้อยาและได้น ายาดังกล่าวไปขายให้แก่
บุคคลภายนอก 
   พฤติการณ์ของนายยาดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
 
  ตอน “ฝากพิเศษ” 
   นายสมหวัง ต าแหน่งแพทย์ช านาญการ มีหน้าท่ีตรวจรักษาผู้ป่วย ผ่าตัดและหัตถการทางสูติ
นรีเวชท้ังหมด นายสมหวังได้ท าการรับฝากครรภ์พิเศษในโรงพยาบาลของทางราชการ หลังจากท่ีท าคลอด
เสร็จแล้ว ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยจ าน าเงินใส่ซองมาให้กับนายสมหวัง เป็นค่าฝากพิเศษและท าคลอด รายละ 
3,000 บาท ต่อมาได้มีผู้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวขึ้น จากการสอบสวนนายสมหวังให้การรับว่าตนได้กระท าการ

ตัวอย่างเรื่องการขัดกนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
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ดังกล่าวจริง และได้รับเงินค่าฝากครรภ์พิเศษดังกล่าว และมีบางรายเมื่อท าคลอดเสร็จก็เงียบเฉยไม่ยอม
จ่ายเงินให้ 
   พฤติการณ์ของนายสมหวังดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานอาศัยต าแหน่ง
หน้าท่ีราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตามมาตรา83(3)ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากนายสมหวังไม่เคยกระท าผิดทาง
วินัยมาก่อนและปฏิบัติหน้าท่ีมาด้วยดีตลอด จึงงดโทษให้ และให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
    ตอน “อบ..ลม” 
   นายทองดี ข้าราชการ ได้ยืมเงินราชการและลงช่ือในโครงการอบรมโดยเป็นผู้เสนอโครงการ
อบรมทางด้านสุขภาพ รวมจ านวน 2 วัน นายทองดีได้จัดท าเอกสารหลักฐานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตาม
โครงการอบรมส่งให้กับการเงินเพื่อหักล้างเงินยืมส าหรับเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม เป็นจ านวนเงิน 
10,600 บาท โดยลายมือช่ือผู้เข้าอบรมในเอกสารประกอบการหักล้างเงินยืมนั้น มิใช่เป็นลายมือช่ือท่ีแท้จริง
ของผู้เข้ารับการอบรมแต่เป็นลายมือช่ือปลอม และมิได้มีการจัดอบรมตามโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด 

   พฤติการณ์ของนายทองดีดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
 
   ตอน “คนหลวง กับรถยนต์หลวง” 
   นายสรรชัย ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาล ได้เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว โดยน าบิลน้ ามันของโรงพยาบาล ไปเขียนเติมน้ ามันใส่รถยนต์ส่วนตัวยร่ห้อวอลโว่ และรถจ๊ิป
แกรนด์เชอโรกี แล้วเบิกจ่ายเงินค่าน้ ามันจากเงินบ ารุงของโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 3 ปี รวมจ านวน 232 
ครั้ง เป็นเงินรวม 290,000 บาท ท้ังท่ีนายสรรชัยก็น ารถยนต์ราชการไปใช้ท้ังในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการอีกด้วย 
   พฤติกรรมของนายสรรชัยดังกล่าวเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
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 แนวทางปฏบิัตปิระมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10 ประการ 

 

1. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระท าในส่ิงท่ีถูกต้อง และเป็นธรรม 
2. ข้าราชการต้องมีจิตส านึกท่ีดี และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว   
    โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
    เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
4. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่กระท าการอันเป็น 
    การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม 
5. ข้าราชการต้องเคารพ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 
6. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน โดยมี 
     อัธยาศัยท่ีดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
7. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด และรวดเร็ว ไม่ถ่วง 
     เวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารท่ีได้มาจากการด าเนินงานเพื่อการในหน้าท่ี และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ 
     ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
8. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
9. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
10. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตน รักษาช่ือเสียง และภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางปฏบิัตปิระมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10 ประการ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
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