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ค าน า 

 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีมาตรการ          
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งรัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา                       
ได้ให้ความส าคัญและผลักดันให้การปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข 
ได้ก าหนดมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป. ๑ ค. คือ การปลุกจิตส านึก การปูองกัน        
การปราบปราม และการสร้างเครือข่าย ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นการปูองกันการทุจริต
ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สอดคล้องตามนโยบาย
รัฐบาลและและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุข     
ยังได้จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการปูองกันการทุจริตและ
ช่วยฟื้นฟูส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวก โดยใช้แนวคิดวิชาคณิตศาสตร์เปรียบเทียบวิธีคิดในระบบ
เลขฐานสิบและระบบเลขฐานสอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่รบัน าไปเป็นหลักคิดในการปฏิบัติงานให้สามารถแยกประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างเด็ดขาด นั้น 

 เพื่อให้ เป็นไปตามนโยบายดังกล่ าว โรงพยาบาลพิ ชัย จึงจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึน                
เพื่อให้เกิดการปรับฐานความคิด ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐน าไปปฏิบัติ ท าให้สามารถรับรู้เข้าใจและหยุดพฤติกรรม           
ที่เป็นเรื่องทับซ้อนในการหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่  โดยน าสาระส าคัญส่วนใหญ่มาจากคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน                        
(Conflict of Interest)  โรงพยาบาลพิ ชัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เล่มนี้  จะเป็นประโยชน์                         
ให้แก่บุคลากรสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในโรงพยาบาลพิชัยและกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 

  

    กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
       โรงพยาบาลพิชัย 
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สารบัญ 
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ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
ค าว่า Conflict of Interests มีการใช้ค าในภาษาไทยไว้หลายค า เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน”

“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ          
เป็นสถานการณ์ที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และ                
ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบ   
ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน     
มีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้ 

๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อ านาจหน้าที่ เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่              
ท าให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน เป็นต้น 

๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงิน           
จากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้า เป็นต้น 

๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝุายใด
ฝุายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ของราชการ
ท างานส่วนตัว เป็นต้น 

๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวดักหน้า      
ไว้ก่อน เป็นต้น 

๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี      
แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น 

๗. ท างานหลังออกจากต าแหน่ง คือการไปท างานให้กับผู้อื่นหลังออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้ความรู้                
หรืออิทธิพลจากที่ เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผน            
ของธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น 
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บทท่ี ๑ หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย ต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบ

มิฉะนั้นจะบั่นทอนความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน หน่วยงานควรตระหนักว่า
ผลประโยชน์ทับซอ้นจะเกิดข้ึนในการท างานจนท าให้เกิดความเสยีหายแก่หน่วยงานของรฐัและส่วนรวม ประโยชน์
ทับซ้อนเป็นปัจจยัที่มอีิทธิพลในการท างานหรอืการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจา้หน้าทีข่องรฐั น าไปสู่การใช้
อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ หรือแม้แต่การทุจรติคอร์รปัชัน หรือ ฉ้อราษฎร์ บังหลวง ดังนั้นการจัดให้มีแนวทางการ
บริหารเพื่อปูองกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจะสร้างประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐในการ 

- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรือ่งความล าเอียงไดง้่าย 
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล 
- ประชาชนเช่ือมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัตหิน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่มผีลประโยชน์แอบแฝง 

หลักการส าหรับป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ:  การปฏิบัติหน้าที่ ไม่ ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง            

รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา 
อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธ์ุ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น                           
แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

2.สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด: โอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วน
ตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผย ทั่วหน้า จะท าให้เจ้าหน้าที่
ร่วมมือและสร้างความเช่ือมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

3.ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง:  การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร                         
ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุด และหัวหน้าหน่วยงานต้องเป็นแบบอย่าง 

4.สร้างวัฒนธรรมองค์กร :  สร้ างสภาพแวดล้อมเ ชิงนโยบายที่ ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ                                   
ในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ 

จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนทีเ่กดิขึ้นในกระบวนการท างาน 
1. การปฏิสมัพันธ์กับภาคเอกชน 
2. การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
3. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออปุกรณ์ 
4. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนญุาตให้ประกอบวิชาชีพ 
5. การกระจายงบประมาณ 
6. การปรับ การลงโทษ 
7. การใหเ้งินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท 
8. การรบัของขวัญของก านัลจากผู้ที่มาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัตหิน้าที่ 

 

 



๖ 

 

บทท่ี 2 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์ 
เนื่องจากความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ        

ว่าจะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใด รับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท าให้มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจและ      
การกระท าหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อ       
ความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครอง           
ในระบอบประชาธิปไตย  

ค านิยามและค าศัพท์ส าคัญ  
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการ หรืออื่นๆ     

ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้และ ผลประโยชน์
จากการจ้างงานในราชการปกติ  

ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่า ตีราคาได้     
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้  (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ                 
ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล บัตรลดราคา
สินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น  

 ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้( Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใดๆ     
หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วย        
ความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า             
คนอื่นๆ  

จะจัดการอย่างไรกับการรับของขวัญและประโยชน์อื่นใด  
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ ค าถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญ

และหรือผลประโยชน์คือ  
๑) เราควรรับหรือไม่  
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่  
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่  

1. เราควรรับหรือไม่  
    ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่ เราไม่สามารถปฏิเสธได้            

หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน        
ในสังคมอย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ  



๗ 

 

     1.๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ                                        
ที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้าข่าย 
การรับสินบน 
           - การ ถูกเสนอสิ่ ง ใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้น  สิ่ งที่ ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ                       
คือ ท าไมเขาจึงเสนอให้เช่น ให้แทนค าขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจ ในการปฏิบัติตนหรือไม่                 
             - ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการท างานในอนาคต         
ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น งานตรวจสอบ
ภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ฯลฯ        
ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย และหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น  

1.๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่                      
หากการรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้วผลประโยชน์ส่วนตน 
ที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติ 
โดยมิชอบ  
                  การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิด              
การประพฤติมิชอบ และการทุจริตคอร์รัปช่ัน ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบาย การรับของขวัญ              
และผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่  ที่ เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ                               
ควรก าหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัดมากกว่า หน่วยงานอื่นๆ  
                  หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ ว่า “การกระท าและการตัดสินใจใดๆ           
จะต้องกระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ  และ ปกปูองผลประโยชน์       
ของสังคมไทยโดยรวม” ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ 
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ท าให้เกิดความ สั่นคลอนความเช่ือถือ
ไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม ประการส าคัญ สมาชิกทั้งหมด          
ในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ ระบอบประชาธิปไตยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ                       
มีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงาน อย่างเป็นธรรม โดยกระท าและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส         
ความพร้อม รับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ  

      2.เราต้องรายงานหรือไม่  
          การรายงาน การรับของขวัญ และหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้  
          2.๑) ธรรมชาติของผู้ให้  : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ

คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญ 
หรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคล      
ที่ จะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและ    
มีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและเจา้หน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรือ่งนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 
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                    2.๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างานในขอบข่าย ที่อ่อนไหว              
และต้องการความเช่ือถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ทั้งจาก
ระดับองค์กรและระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ   
ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้ 
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการหา้มรบัของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ
หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กรเก็บรักษาไว้
หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐.- บาท        
ทั้งนี้  ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง  หลักเกณฑ์                              
ก า ร รั บ ท รั พ ย์ สิ น ห รื อ ป ร ะ โ ย ช น์ อื่ น ใ ด โ ด ย ธ ร ร ม จ ร ร ย า ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง รั ฐ  พ . ศ . ๒ ๕ ๔ ๓                             

แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ 
              - ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป 

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อม เป็นทรัพย์สินขององค์กร   
ไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด  

               - ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐.- บาท     
ไม่ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้  

               - ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓ ,๐๐๐. - บาท            
ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการ
ตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ หรือ ให้ส่งมอบ            
เป็นทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะ        
ด ารงต าแหน่งเดิม 

               - ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์          
ที่เพื่อนร่วมงานให้เมื่อเจ็บปุวย ฯลฯ  

               - ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้             
คนเดียวกันกลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปี มีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐.- บาท 
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ  

               - ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคน 
ต่างกลุ่ม เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดีแต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น  

               - ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ           
(ประชาชน องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอ บ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบอืน 
ก่อให้เกิดอคติในการให้บรกิารของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวัง



๙ 

 

ว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ  

 
3. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่  
    ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐.- บาท ถ้าเกินกว่านี้ส่วนราชการต้องพิจารณา

ตัดสินว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ หรือเป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ            
และส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร  

๔. การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร  
    การฝุาฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติ                           

ตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่ งถึงไล่ออก ข้ึนกับความร้ายแรง                           
ของการฝุาฝืน นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต                       
และสามารถ พิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผล                         
ต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน                     
อาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย  

การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง  
    การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ            

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการท าลายความเช่ือถือศรัทธาของประชาชน          
ต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ  

กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่ส าคัญ คือ  
    ๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์ น้อยก ว่า     

ความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่า ของขวัญและ
หรือผลประโยชน์น้ันๆ มีค่าต่ ากว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกง
และหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝุาฝืนประมวลจริยธรรม  

    ๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดข้ึนการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ 
อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ท าให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการหรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมา 
ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับท าให้มกีาร
ปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด  

      ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่า             
การรับจ้างต่างๆ ไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการนอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติ              
เป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กร ข้าราชการ และหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ                            
“การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยความรับผิดชอบ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการ          



๑๐ 

 

รับสินบน การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่ เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและ 
ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่า        
เป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้  

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ าใจ หรือหากไม่รับจะเป็นการท าลาย
สัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”  

“คนอื่นๆ ก็ท าเช่นน้ีท าไมฉันจะท าบ้างไม่ได้”  
“ดูซิฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัล ผลประโยชน์พิเศษ

บ้าง”  
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริง ๆ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรก

เสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้ แม้ว่าฉันจะให้

ค าแนะน าก็ตาม” 
“ฉันไม่ เห็นมีกฎระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไม่ได้ฝุาฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ ”                         

ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ ไม่สามารถปกปูองท่านจากการถูกด าเนินการทางวินัย 
หากการกระท าของท่านเป็นการกระท าที่มิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๑๑ 

 

บทท่ี ๓ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ
การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ มีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

การจัดซื้อ จัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ขาดจริยธรรมและการใช้ยา             
ไม่สมเหตุผล ส่งผลให้เกิดปัญหาการบริโภคยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเกินจ าเป็น ราคาแพงเกินควร เป็นปัญหาส่วน
หนึ่งของการเข้าถึงยาที่จ าเป็นของผู้ปุวยและมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศที่สูงข้ึน          
อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการขายที่ขาดจริยธรรม ได้ดึงเอาบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมรับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในรูปแบบต่างจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ทั้งที่เป็นผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์แอบแฝง            
การส่งเสริมการขายในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ตลอดจนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในลักษณะดังกล่าวได้
กลายเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ปกติของสังคมไทย ท าให้บุคลากรสาธารณสุขบางส่วนเข้าใจผิดและเช่ือว่า
ผลประโยชน์เหล่าน้ีเป็นสิทธิที่พึงได้รับหรือใช้ประโยชน์ได้โดยมิได้ตระหนักว่าจะส่งผลกระทบโดยรวมต่อระบบ
สุขภาพ 

ส าหรับประเทศไทย มีการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายเภสัชภัณฑ์        
เมื่อปี ๒๕๓๗ แต่ยังไม่เคยประกาศใช้ ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายและแผนในการพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข โดยระบบบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจัดเป็นส่วนส าคัญในนโยบาย
ดังกล่าว ทั้งนี้ ธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบหลัก ๖ ด้าน คือ นิติธรรม (Rule of law) คุณธรรม (ethics)           
ความโปร่งใส (Transparency) ความส านึกรับผิดชอบ (account-ability) ความคุ้มค่า (value for money)                  
และการมีส่วนร่วม (participation) 

เกณฑ์จริยธรรม จัดเป็นเครื่องมือ ช้ินหนึ่งที่จะท าให้ เกิดธรรมาภิบาล กระทรวงสาธารณสุข                            
โดยคณะอนุกรรมการจัดท าร่างเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  จึงได้พัฒนาเกณฑ์
จริยธรรมนี้ โดยอาศัยเกณฑ์ต่างๆ ที่ได้ท าไว้แล้ว ได้แก่ เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศ
ไทย (ฉบับมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕) โดยคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรม
ของผู้ประกอบวิชาชีพ (Code of conduct) เรื่องการปฏิบัติตนในกรณีที่มีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งอ้างอิงหลักการจากข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของแพทยสภา 

กระทรวงสาธารณสุข มีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์จริยธรรมนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับสถานพยาบาลและ
หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการการจัดซื้อจัดหา จนกระทั่งถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อให้องค์กรสาธารณสุขเป็นแนวหน้า 
กล้ายืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความถูกต้องท างานเพื่อประชาชน และเป็นแบบอย่าง                   
ให้กับหน่วยงานอื่นต่อไป 



๑๒ 

 

หมวด ๑ บทท่ัวไป 

ยา 
หมายความว่า ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธ์ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
หมายความว่า วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์ วัสดุเอ็กซเรย์ วัสดุอื่นๆ ที่ใช้              
ในทางการแพทย์ และหมายรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ปุวยเฉพาะราย 

การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
หมายความว่า การให้ข้อมูล ข้อความ การชักชวน จูงใจ หรือการกระท าด้วยวิธีอื่นใด ที่มุ่งหมายให้มีการสั่งใช้      
การสั่งซื้อ หรือการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อประโยชน์ทางการค้า 

การโฆษณา 
หมายความว่า การกระท าไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เพื่อประโยชน์ทางการค้า 

ข้อความ 
หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง 
เครื่องหมายหรือรูปแบบอื่นใด ที่สื่อความหมายได้ โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการ หรือสื่อใดๆ 

ของขวัญ 
หมายความว่า ประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน สิ่งของ ของช าร่วย ที่บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยามอบให้แก่บุคคล 
เพื่อประโยชน์ทางการค้า 

ของบริจาค 
หมายความว่า สิ่งของที่บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามอบให้แก่สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
หมายความว่า ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่แจกแก่บุคคลหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบ
และลักษณะของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้ทางคลินิก โดยยกเว้นเพื่อการศึกษา
หรือวิจัย 

ผู้สั่งใช้  
หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์หรือบุคลากรทางการสาธารณสุขอื่น ที่มีสิทธิหรือหน้าที่ในการ        
สั่งใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 



๑๓ 

 

ผู้ประกอบวิชาชีพ 
หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การสัตวแพทย์ การพยาบาล เทคนิคการแพทย์ 
กายภาพบ าบัด การแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกา
ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 

ผู้แทนยา หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
หมายความว่า ตัวแทนของบริษัทยา และบริษัทผู้จัดจ าหน่ายเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีหน้าที่เข้าพบผู้ประกอบวิชาชีพ
เพื่อน าเสนอข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
หมายความว่า บริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต น าเข้าและจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้งใน                
และต่างประเทศ 

ผู้บริหาร 
หมายความว่า ผู้มีอ านาจตัดสินใจลงนามหรือมีอ านาจสั่งการในการคัดเลือก จัดซื้อ จัดหา ยาและเวชภัณฑ์                     
ที่มิใช่ยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

ผู้มีอ านาจ 
หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่คัดเลือก เสนอ จัดหา หรือด าเนินการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์                       
ที่มิใช่ยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา 
หมายความว่า เจ้าหน้าที่ โดยต าแหน่งหรือที่ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา                           
ของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

นักศึกษา 
หมายความว่า ผู้ที่ก าลังศึกษาระดับก่อนปริญญา ในสถานศึกษา 

สถานศึกษา 
หมายความว่า สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย หรือสถาบันร่วมสอนในสาขาทางการแพทย์                  
และสาธารณสุข 

สถานพยาบาล 
หมายความว่า สถานพยาบาลทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 



๑๔ 

 

หน่วยงาน 
หมายความว่า หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าข้ึนไป หน่วยบริการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งด าเนินการอันเป็นไปเพื่อการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมปูองกันและก าจัดโรค การฟื้นฟู
สมรรถภาพ การคุ้มครอง ผู้บริโภค การศึกษา การศึกษาค้นคว้าวิจัยต่างๆ ตลอดจนการชันสูตรและวิเคราะห์       
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่า ซึ่งมีการด าเนินการในการจัดหาหรือควบคุมการใช้ยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

หมวด ๒ ผู้สั่งใช้ 

๒.๑ ผู้สัง่ใช้ไม่พึงรบัประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มใิช่ยา ดังนี้ 

 ๒.๑.๑ รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยายทางวิชาการ 
เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 ๒.๑.๒ รับของขวัญหรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น 
          (๑) ของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี 
          (๒) สิ่ งที่ก่อ ให้ เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบ ริการทางการแพทย์                       
และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ปุวย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
 ๒.๑.๓ รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและผู้แทนยา หรือพนักงาน
ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
๒.๒ ผู้สั่งใช้ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใดๆ ต่อสาธารณชน          
ในเชิงธุรกิจ 
๒.๓ ผู้สั่งใช้ไม่พึงรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ
บรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศโดยตรง 
๒.๔ ผู้สั่งใช้พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยานั้นในสถานะใด 
เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพดู การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ในทางวิชาการ 
๒.๕ ผู้สั่ง ใช้ สามารถรับการสนับสนุนการวิจัย โดยผ่านระบบการรับสิ่ งสนับสนุนและการก ากับดูแล                 
ของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
๒.๖ ในการน าตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาจ่ายให้กับผู้ปุวยหรือหน่วยงานผู้สั่งใช้พึงค านึงถึงประโยชน์                  
และความปลอดภัยของผู้ปุวยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวัง เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือ
ประโยชน์ส่วนตนโดยผ่านระบบก ากับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของสถานพยาบาล
หรือหน่วยงาน ซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบได้ 
๒.๗ ผู้สั่งใช้พึงสั่งใช้ยาด้วยช่ือสามัญทางยา 
 

 



๑๕ 

 

หมวด ๓ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 

๓.๑ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ ไม่พึงอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ด้าน สุขภาพแก่ประชาชน              
โดยเ ช่ือมโยงถึง ช่ือทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยาหรือการอื่นใดที่ เป็นการโฆษณาแอบแฝง                          
ภายในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
๓.๒ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ พึงจัดให้มีระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์                  
ที่มิใช่ยา การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพสูง และเพื่อปูองกัน                   
ไม่ให้ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
๓.๓ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ พึงจัดระบบการรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้เป็นไป                  
อย่างเปิดเผยและไม่เจาะจงบุคคล รวมทั้งจัดระบบ ในการก ากับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่สถานพยาบาลหรือ
หน่วยงานอย่างแท้จริง 
๓.๔ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ พึงก าหนดนโยบายหรือกฎระเบียบเพื่อควบคุมกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน เช่น การก าหนดบริเวณ หรือก าหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้แทน
หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้ามาท ากิจกรรมได้ 
๓.๕ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ พึงก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในสถานพยาบาล                    
หรือหน่วยงาน ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่าและความปลอดภัยของผู้ปุวย 
๓.๖ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจพึงปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมเช่นเดียวกับผู้สั่งใช้ในข้อ ๒.๑ ถึงข้อ ๒.๔ 

หมวด ๔ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหา 
การจ่ายและส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 

๔.๑ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและส่งมอบยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน ไม่พึงเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ แผ่นปูาย หรือสื่อชนิดอื่นใด                   
ที่มีเนื้อหาเชิงโฆษณาอวดอ้าง หรือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ปุวยและประชาชน 
๔.๒ ในการน าตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาจ่ายให้กับผู้ปุวย เภสัชกร หรือผู้ประกอบวิ ชาชีพอื่น                         
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในสถานพยาบาลหรือ
หน่วยงาน พึงค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ปุวยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน 
๔.๓ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา การจ่ายและส่งมอบยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน พึงเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เช่ือถือได้ เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด หรือคณะกรรมการ                       
ที่มีช่ือเรียกอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคัดเลือกรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
โดยไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของบริ ษัทใดบริษัทหนึ่ง                       
หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน 



๑๖ 

 

๔.๔ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและสั่งมอบยา                    
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมเช่นเดียวกับผู้สั่งใช้ในข้อ ๒.๑ 
ถึงข้อ ๒.๖ 

หมวด ๕ บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา และผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

๕.๑ กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนให้บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และผู้แทนยาหรือพนักงานขายยา                    
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยที่คณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติหรือคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการประกาศ 
๕.๒ บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พึงสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์                   
ที่มิใช่ยาให้ความร่วมมือเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ 
๕.๓ ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องเกีย่วกับการจัดซือ้จัดหาและสง่เสรมิการขายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ผู้แทนยาหรือ
พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อก าหนดของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน                 
อย่างเคร่งครัด 

หมวด ๖ สถานพยาบาล 

๖.๑ สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน พึงก าหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละประเภท ดังนี้ 
 ๖.๑.๑ ผู้สั่งใช้ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและ     
ส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
          (๑) การรับเงิน ของขวัญ ของบริจาค หรือบริการใดๆ  จากผู้แทนยาหรือพนักงานขายยา                    
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือบริษัทขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
          (๒) การแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายใดๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ                        
และการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการต่อสาธารณะ ในกรณีที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
          (๓) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ
บรรยายทั้งในและต่างประเทศ 
          (๔) การน าตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาจ่ายหรือใช้กับผู้ปุวย 
          (๕) การเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ แผ่นปูายเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้ปุวย 
          (๖) การน าเสนอข้อมูลเพื่อการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของคณะกรรมการเภสัช                   
และการบ าบัดหรือคณะกรรมการที่มีช่ือเรียกอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคัดเลือกรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
           ๖.๑.๒ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 



๑๗ 

 

          (๑) การรับเงิน ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ จากผู้แทนยาหรือพนักงานขายยา                      
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
           (๒) การจัดกิจกรรมในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านสุขภาพ           
ที่เช่ือมโยงถึงช่ือการค้า หรือช่ือบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อปูองกันการโฆษณาแอบแฝง 
๖.๒ สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน พึงจัดระบบและด าเนินการติดตาม ก ากับดูแลเพื่อให้บุคลากรแต่ละประเภท
สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในข้อ ๖.๑ 
๖.๓ กรณีที่สถานพยาบาลหรือหน่วยงานมีการจัดประชุมวิชาการ โดยได้รับการสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยากร 
หรือข้อมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พึงเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุม
รับทราบทุกครั้ง 
๖.๔ การรับการสนับสนุนจากบริษัทยา หรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยาย
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ อันก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน และไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัด      
เพื่อส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใดๆ ทั้งสิ้น โดยได้รับการสนับสนุนในนามสถานพยาบาลหรือ
หน่วยงาน และให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน จัดท า ระบบการรับการสนับสนุนและก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก
บุคลากรที่สมควรให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ                          
โดยพึงรับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พักส าหรับตนเอง
เท่านั้น และจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงานในต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับช้ัน 

หมวด ๗ สถานศึกษา 

๗.๑ สถานศึกษาไม่พึงอนุญาตให้ผู้แทนยา หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เข้าพบนักศึกษาเพื่อการ
โฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
๗.๒ สถานศึกษาไม่พึงอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่นักศึกษา  
ที่เช่ือมโยงถึงช่ือทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อปูองกัน             
การโฆษณาแอบแฝง 
๗.๓ สถานศึกษาไม่พึงอนุญาตให้นักศึกษารับเงิน ของขวัญ ของบริจาค หรือการสนับสนุนอื่นๆ จากบริษัทยาหรือ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโดยตรง 
๗.๔ สถานศึกษาพึงจัดระบบการรับการสนับสนุนและการก ากับดูแลการสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรม           
ทุกประเภทจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้มีความโปร่งใส เพื่อปูองกันการโฆษณาและส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
๗.๕ สถานศึกษาพึงควบคุมดูแลให้อาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษานั้น ประพฤติตนเป็นแบบอย่างอันดี                   
แก่นักศึกษา ทั้งในแง่จริยธรรมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับบริษัทยา                    
หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 



๑๘ 

 

๗.๖ สถานศึกษาพึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการใช้ยา                          
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างสมเหตุผล และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่เ ช่ือถือได้                      
โดยปราศจากการช้ีน าทางธุรกิจ 
๗.๗ สถานศึกษาพึงจัดหลักสูตรให้แก่นักศึกษา ที่มุ่ง เน้นจริยธรรมของบุคลากรที่ เกี่ยวข้องทุกระดับ                            
และความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์                      
ที่มิใช่ยา 
๗.๘ สถานศึกษาพึงก าหนดนโยบายให้อาจารย์และบุคลากร เปิดเผยความเกี่ยวข้องกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์                     
ที่มิใช่ยาเมื่อมีการแสดงความเห็นต่อสาธารณะ ไม่ว่าโดยการพูด การเขียน หรือวิธีการอื่นใดในทางวิชาการ 

การให้ / การรับของขวัญและผลประโยชน์ในเทศกาลปีใหม่ 
 คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัดมิให้มีการเบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จ าเป็น 
และสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญราคาแพง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิด               
การประพฤติมิชอบในวงราชการอีกด้วย ในการก าหนดจรรยาบรรณของเจ้ าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ นั้น                       
มีการก าหนดในเรื่องท านองเดียวกันประกอบกับคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                            
ได้ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน                          
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้                  
หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑๒ ระบุ “เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติ
ในการประหยัดแก่ประชาชนท่ัวไปในการแสดงความยินดีการ แสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ 
หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติ ประเพณีนิยมให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐพยายามใช้วิธีการ
แสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจแทนการให้ของขวัญ” 
 กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) แจ้งเวียน                   
เรื่อง การมอบของขวัญในเทศกาลปีใหม่ให้แก่หน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดีด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างก าหนด
มาตรการจูงใจที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

แนวทางการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข 

 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการตรวจราชการ ดังนี้ 
          ๑. ห้ามมีแผ่นปูายรูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรูปผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข           
ทั้งภายนอกและภายในสถานที่ท างานรวมทั้งในห้องประชุม  
          ๒. หากมีกิจกรรมบนเวทีให้เรียบง่าย กระชับ และประหยัด 
          ๓. การจัดนิทรรศการขอให้สมเหตุผล หากแสดงเพียงวันเดียวไม่ควรประดับตกแต่งมากเกินความจ าเป็น  
          ๔.  อาหารที่ รับรองควรเป็นอาหารประจ าท้อง ถ่ินที่ ราคาไม่แพง หรือเป็นอาหารจานเดียว                              
ตามความเหมาะสม 
          ๕. ไม่จ าเป็นต้องมีของฝากหรือของที่ระลึก เพราะของฝากและของที่ระลึกที่ดีที่สุด คือ ความสามัคคี พลัง
และความมุ่งมั่น ที่จะน าองค์กรของเราไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๒๐ 

 

บทท่ี ๔ กรณีตัวอย่างการกระท าความผิดวินัย 

ตอน “เอาเงนิหลวงไปใช้ส่วนตัว” 
นางล าไย ข้าราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการเงินของ รพ.สต. เมื่อนางล าไย ได้รับเงินโอนราชการ

มาแล้วแต่ก็ไม่ได้บันทึกลงในบัญชีทางการเงิน เมื่อมีการน า เงินฝากธนาคารก็ไม่บันทึกลงในบัญชีทางการเงิน 
นอกจากนี้นางล าไย ยังได้ลงบันทึก ในบัญชีการเงินว่า ได้น าเงินราชการฝากเข้าบัญชีธนาคารแต่ความจริง                 
กลับไม่ปรากฏว่ามีรายการฝากเงินในสมุดบัญชีธนาคาร รวมทั้งได้ท าการถอนเงินจากบัญชีธนาคารโดยไม่มี
หลักฐานการขออนุมัติใช้จ่ายในงานราชการและไม่บันทึกลงในบัญชีทางการเงิน โดยนางล าไยได้กระท าการ
ดังกล่าวจ านวนหลายครั้ง ต่อมาเมื่อนางล าไย ย้ายไปที่ รพ.สต.แห่งใหม่ และมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน            
ด้านการเงิน นางล าไย ก็ท าการปลอมลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามเบิกถอนเงินของ รพ.สต.โดยได้ถอนเงิน
ราชการไปอีกจ านวนหลายครั้ง และได้น าเงินทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว รวมเงินราชการของหน่วยงาน                    
ทั้งสองแห่งที่ขาดบัญชีซึ่งเกิดจากการทุจริตของนางล าไย จ านวน 600,000 บาท ทั้งนี้ นางล าไย ได้ให้การรับว่า
ตนได้กระท าการดังกล่าวจริงและยังไม่ได้มีการชดใช้คืนให้กับทางราชการแต่อย่างใด 

พฤติการณ์ของนางล าไย ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ             
โดยทุจริตและฐานกระท าการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และมาตรา 85 (4) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

 ตอน “หายไปเป็นร้อยวัน” 

 นายสมหมาย ข้าราชการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเรียกเก็บเงินจากผู้ปุวยที่มารับบริการ          
และออกใบเสร็จรับเงิน มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องหลายประการ คือ ขาดราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตการลา                     
ในแต่ละเดือน เป็นเวลาหลายวันโดยไม่ติดต่อกัน ในช่วงเวลาทั้งหมดจ านวน 16 เดือน รวมขาดราชการทั้งหมด 
117 วัน และได้มาลงช่ือปฏิบัติงานในบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ หลังจากเวลา 08.30 น. (มาสาย)                        
ในแต่ละเดือนจ านวนหลายวัน ในช่วงเวลาทั้งหมดจ านวน 12 เดือน รวมวันที่มาท างานสายทั้งหมด 35 วัน 
นอกจากนี้เมื่อมาปฏิบัติงานแล้ว ยังได้ออกไปก่อนเวลาพักเที่ยง คือ 12.00 น. หรือกลับบ้านก่อนเวลา                        
16.30 น. อีกทั้งในการปฏิบัติงานก็ไม่เรียบร้อยมีความผิดพลาดบ่อยครั้ง เช่น ท าใบแจ้งยอดจ่ายเงินเดือน        
ของเจ้าหน้าที่จ านวนหลายรายผิดพลาดและไม่ถูกต้องเป็นประจ า 

พฤติการณ์ของนายสมหมาย ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการ ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ 
อุตสาหะ เอาใจใส่รักษาผลประโยชน์แก่ทางราชการ  และฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 82 (2)                     
มาตรา 82 (3) มาตรา 82 (5) และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
ลงโทษลดเงินเดือนในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ได้รับ 

 
 



๒๑ 

 

ตอน “โกงแล้วหนี” 

 นางสาวการะเกด ข้าราชการ เป็นพยาบาลเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ได้ออกใบเสร็จรับเงิน          
ให้กับผู้ปุวยช่ือนายหม่องวิน ชาวพม่า จ านวนหนึ่งหมื่นบาท เมื่อรับเงินมาแล้ว นางส าวการะเกด ไม่ได้น าเงิน         
ที่ได้รับพร้อมส าเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่ เกี่ยวข้องส่งให้กับเจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาล               
ตามระเบียบการเบิกจ่ ายเงินจากคลั ง  การรักษาเงิน  และการน า เ งินส่ งคลั ง  พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๓๗                                       
โดยนางสาวการะเกด ได้น าเงินจ านวนดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ส่วนตน หลังจากนั้นประมาณ ๓ เดือน ได้มีการ
ตรวจสอบพบเรื่องนี้ นางสาวการะเกด จึงน าเงินจ านวนดังกล่าวมาคืนให้กับทางราชการ ต่อมาในระหว่างที่มีการ
สอบสวนเรื่องนี้ นางสาวการะเกดได้ละทิ้งหน้าที่ราชการไปโดยไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย ซึ่งน่าจะเกิด
จากสาเหตุที่มีการตรวจสอบพบการทุจริตดังกล่าว นอกจากนี้ยังพบว่า นางสาวการะเกดมีหนี้สินเป็นจ านวนมาก
ทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบจนไม่สามารถจัดการหนี้สินของตนได้  และถูกเจ้าหนี้ติดตามทวงถามเกี่ยวกับ
หนี้สินเกือบทุกวัน  

 พฤติการณ์ของนางสาวการะเกด ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยทุจริต และฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร         
ตามมาตรา ๘๕ (๑) และมาตรา ๘๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑                        
ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

 ตอน “ไม่เมา แต่ไม่เหมือนเดิม”  

 นายใหญ่ ข้าราชการ เมื่อเวลา 15.30 น.ได้ขับรถยนต์ของทางราชการออกจากหน่วยงาน เพื่อไป                      
ท าธุระส่วนตัว ซึ่งระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถราชการก าหนดให้ใช้ได้ส าหรับงานของทางราชการเท่านั้น ปรากฏว่า
ในระหว่างการเดินทางซึ่งยังอยู่ในวัน และเวลาราชการ นายใหญ่ได้แวะดื่มเบียร์ หลังจากนั้นได้ขับรถไปชนรถยนต์
ของนางเล็ก ซึ่งเป็นประชาชนจนได้รับความเสียหาย  

 พฤติการณ์ของนายใหญ่ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบ          
แบบแผนของทางราชการ ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ และฐานไม่รักษาช่ือเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน มิให้เสื่อมเสีย ตามมาตรา 82 (2) (5) (10) และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 ลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ที่ได้รับในวันที่มีค าสั่ง
ลงโทษ เป็นเวลา 2 เดือน 

 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 
ตอน “อมเงิน อสม.” 

 นางบ้าบิ่น ข้าราชการ มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินค่าปุวยการให้กับ อสม.นางบ้าบิ่น เบิกเงินดังกล่าวมาแล้ว             
ไม่ได้น าเงินไปจ่ายให้กับ อสม.ในทันที แต่กลับน าไปทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับงานราชการไปก่อน 
ต่อมาภายหลังเมื่อนางบ้าบิ่น เบิกเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาได้แล้ว จึงน าเงินไปจ่ายให้กับ อสม.จนครบถ้วน   

           พฤติการณ์ ของนางบ้าบิ่น ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา 82 (2) แห่งระเบียบพระราชบัญญัติ                     
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษภาคทัณฑ์ 

ตอน “เบื่อและเหนือ่ยเหลือเกนิ” 

นายสรพงษ์ ข้าราชการ ไม่ได้มาปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปีเศษ โดยไม่กลับมาปฏิบัติงานอีกเลย 
นายสรพงษ์ ช้ีแจงว่าเหตุที่ตนไม่มาปฏิบัติงานเพราะต้องรับผิดชอบงานเกินหน้าที่ท า ให้เกิดความเบื่อหน่าย                   
และเหนื่อยกับการท างานที่มากเกินไป และมีความคับข้องใจในการปฏิบัติงาน ประกอบกับปุวยเป็นโรคไทรอยด์
เป็นพิษ และหัวใจโต มักมีอาการมือสั่นใจสั่น ต้องรับประทานยาอย่างสม่ า เสมอ ซึ่งในช่วงแรกๆ นายสรพงษ์        
ได้โทรศัพท์แจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบว่าตนไม่ได้ไปท างาน แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกลับไปอีกเลย  

พฤติการณ์ของนายสรพงษ์ ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ                     
ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตามมาตรา 85 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

ตอน “เจ็ดวันอนัตราย” 

 นางสร้อย ข้าราชการ มีหน้าที่ รักษาพยาบาลผู้ปุวยในการปฏิบัติหน้าที่ เวรนอกเวลาราชการ                            
หรือปฏิบัติงานที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินในเวลาราชการ ส่วนใหญ่นางสร้อยมักสั่งการรักษาพยาบาลทางโทรศัพท์
โดยไม่มาตรวจวินิจฉัยผู้ปุวยด้วยตนเอง และมาท าการรักษาพยาบาลผู้ปุวยล่าช้าท า ให้ผู้ปุวยที่อยู่ ใน                          
ความรับผิดชอบของนางสร้อยเสียชีวิตไปจ านวน 3 ราย ในช่วงเวลา 7 วัน  

พฤติการณ์ของนางสร้อย ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ                     
โดยไม่มีเหตุอันสมควรอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงและประมาทเลินเล่อในหน้าที่
ราชการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (2) (7) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

 

 



๒๓ 

 

ตอน “คนหลวงใช้เงนิหลวง” 

นายปรีชา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และเป็นผู้มีอ านาจลงนามเบิกถอนเงิน          
นายปรีชาได้เบิกถอนเงินและน าเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไปใช้จ่ายส่วนตัวจ านวนหลายครั้ง       
รวมทั้งหมด 800,000 บาท นายปรีชารับสารภาพว่าตนได้เบิกเงินของทางราชการไปใช้จ่ายอย่างอื่น 
นอกเหนือจากการใช้จ่ายในงานราชการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จริง 

พฤติการณ์ของนายปรีชา ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้น                       
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด และฐานปฏิบัติหรือ                     
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.๒๕๕1 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

ตอน “ปลอมทกุอย่าง” 

นายสมชัย ข้าราชการ มีอ านาจหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินและลงนามในใบถอนเงินของหน่วยงาน                     
นายสมชัยได้ท าการทุจริตโดยปลอมแปลงเอกสารต่างๆ และเอกสารของทางราชการเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบ 
การเบิกจ่ายเงินโดยน าเงินสดที่เบิกถอนจากธนาคาร (ไม่จ่ายเป็นเช็ค) ไปซื้อหรือจ้างท าของในราคาที่ต่ ากว่า                        
ที่ขอจัดซื้อจัดจ้าง แล้วยักยอกเงินส่วนที่ เหลือน า ไปเป็นประโยชน์ส่วนตน จ านวนหลายครั้งรวมจ านวน                      
หลายแสนบาท เช่น การจัดจ้างเหมาปรับปรุงรั้ว การจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์                       
จ้างเหมาต่อเติมอาคารส านักงาน จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต และครุภัณฑ์ส านักงาน โดยท าการปลอม                   
ลายมือช่ือของเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปลอมแปลงเอกสารตราประทับ                     
และใบเสร็จรับเงิน ของร้านค้า เป็นต้น  

พฤติการณ์ของนายสมชัย ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด และฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕1                    
ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

ตอน “เพราะเครียด” 

นายแม้ว ข้าราชการ ได้ขาดราชการโดยไม่ได้มีการลาให้ถูกต้องตามระเบียบ ทั้งหมดรวมจ านวน 14 วัน 
คือ ในเดือนกรกฎาคม 25๖๐ จ านวน 5 วัน และเดือนสิงหาคม 25๖๐ จ านวน 9 วัน และไม่ได้ลงลายมือช่ือ       
ในสมุดบันทึกการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ นายแม้ว ให้เหตุผลในการขาดราชการดังกล่าวว่าเนื่องจา กตนมี                         
ภาวะความเครียดและมีอาการปวดศีรษะ  

พฤติการณ์ของนายแม้ว ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบ        
แบบแผนของทางราชการ และฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 82 (2) และมาตรา 82 (5) และมาตรา 84 



๒๔ 

 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน      
ที่ได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษ เป็นเวลา 2 เดือน 

ตอน “ค่าห้องพิเศษ” 
 
    นางสาวสมหญิง เป็นพยาบาลแม่บ้านประจ าตึก และได้รับมอบหมายจากหัวหน้าตึกให้เก็บเงิน           

ค่าห้องพิเศษจากผู้ปุวย นางสาวสมหญิง ได้รับเงินค่าห้องพิเศษจากผู้ปุวยจ านวนหลายรายในระยะเวลาปีเศษ     
รวมเป็นเงิน 100,000 บาท เมื่อนางสาวสมหญิง สรุปเวชระเบียนผู้ปุวยในและค่าใช้จ่ายแล้ว กลับไม่น า                     
เวชระเบียนผู้ปุวยในและเงินจ านวนดังกล่าว ส่งให้แก่ศูนย์จ าหน่ายผู้ปุวยและเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อออก
ใบเสร็จรับเงิน แต่ได้ยักยอกเงินน าไปใช้จ่ายในครอบครัว ต่อมาเมื่อมีการตรวจสอบ นางสาวสมหญิง                  
ได้คืนเงินให้แก่ทางราชการครบถ้วนแล้ว  

    พฤติการณ์ของนางสาวสมหญงิดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างรา้ยแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยทุจริต ตามมาตรา 85 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  ลงโทษไล่ออก                   
จากราชการ 

 

ตอน “ฝากพเิศษ” 
  
     นายสมหวัง ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ มีหน้าที่ตรวจ  รักษาผู้ปุวย ผ่าตัด และหัตถการ                      

ทางสูตินรี เ วชทั้ งหมด นายสมหวัง  ได้ท าการรับฝากครรภ์พิ เศษในโรงพยาบาลของทาง ราชการ                            
หลังจากที่ท าคลอดเสร็จแล้ว ผู้ปุวยหรือญาติผู้ปุวย จะน าเงินใส่ซองมาให้กับนายสมหวัง เป็นค่าฝากพิเศษ                    
และท าคลอด รายละ 3,000 บาท ต่อมาได้มีผู้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวข้ึน จากการสอบสวนนายสมหวัง                      
ให้การรับว่าตนได้กระท าการดังกล่าวจริง และได้รับเงินค่าฝากครรภ์พิเศษดังกล่าว และมีบางรายเมื่อท าคลอด
เสร็จแล้วก็เงียบเฉยไม่ยอมจ่ายเงินให้ (เบี้ยว)   
               พฤติการณ์ของนายสมหวัง ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานอาศัยต าแหน่ง                   
หน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากนายสมหวัง ไม่เคยกระท าผิดวินัย      
มาก่อน และปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีโดยตลอด จึงงดโทษให้ และให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
 
 
 
 

 



๒๕ 

 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ท่ีเก่ียวข้อง 
 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒                     

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
- ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
- ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการปูองกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิด

วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร               

ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 
- ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
- ประกาศโรงพยาบาลพิ ชัย  เรื่อง มาตรการปูองกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัย                           

เจ้าหน้าที่รัฐ  
- ประกาศโรงพยาบาลพิชัย  เรื่อง การแสดงเจตนารมณ์สุจริต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

ภาคผนวก 

 - กระบวนการทางความคิด (Mind Set) ระบบความคิดในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการปูองกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิด

วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร               

ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 
- ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ 
- ประกาศโรงพยาบาลพิ ชัย  เรื่อง มาตรการปูองกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัย                           

เจ้าหน้าที่รัฐ  
- ประกาศโรงพยาบาลพิชัย  เรื่อง การแสดงเจตนารมณ์สุจริต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

กระบวนการทางความคิด (Mind Set) ระบบความคิดในเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

     Analog   Digital 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบคิดฐาน 10 ระบบคิดฐาน 2 

ใช้น้ าประปาหลวง 
       ล้างรถส่วนตัว 

น ารถยนต์หลวง                
มาใช้ในธุระส่วนตัว 

น าอปุกรณ์ไฟฟ้าส่วนตวั     
มาชาร์ตที่ท างาน 

น าวัสดคุรุภัณฑ์หลวง       
ไปใช้ส่วนตัว 

ใช้โทรศัพท์หลวง          
ในเร่ืองส่วนตัว 

รับของขวญั              
จากผูม้าติดต่อราชการ 

ไม่ใช้น้ าประปาหลวง 
ล้างรถส่วนตัว 

 

ไม่น ารถยนต์หลวง                    
มาใช้ในธรุะส่วนตัว 

ไม่น าอปุกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัว
มาชาร์ตที่ท างาน 

ไม่น าวัสดคุรุภัณฑ์หลวง   
ไปใช้ส่วนตัว 

ไม่ใช้โทรศัพท์หลวง         
ในเร่ืองส่วนตัว 

ไม่รับของขวญั                
จากผูม้าติดต่อราชการ 



๒๙ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital) 

 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิดที่สามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหน 
สิ่งไหนผิด สิ่งไหนท าได้ สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตัว ส่วนไหนคือ
ประโยชน์ส่วนรวม ไม่น ามาปะปนกัน ไม่น าสิ่งของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
ไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ของ
ส่วนตน ไม่แสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมจะต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog) 

 การที่เจา้หน้าที่ของรฐัยังมีระบบการคิดที่น  าประโยชนส์่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวมมาปะปนกันไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชนส์่วนตน สิ่งไหนคือ

ประโยชนส์ว่นรวม น าสิ่งของราชการมาใชเ้พื่อประโยชนส์่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยงาน จะคอยแสวงหา

ประโยชนจ์ากต าแหน่งหนา้ที่ราชการเพื่อตนเอง เครือญาติ หรือพวกพอ้ง กรณีเกิดการ

ขดักนัระหว่างประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส์ว่นรวมจะยดึประโยชนส์ว่นตนเป็นหลกั 

Digital 

Analog 


