
                                                                                                                                                      

 

 

 

 
 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กฎหมายที่เกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อน 
มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพ้นต าแหน่งไมเ่กิน    
2 ป ี/คู่สมรส 

- คู่สัญญา/มสี่วนได้เสยีในสัญญากบัหน่วยงานที่ปฏิบัติหรือก ากับ 

- หุ้นส่วน/ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจ ากัดบริษัทที่เข้าเป็นคูส่ัญญา
กับหน่วยงานที่ปฏิบัติหรือก ากับ 

- รับสัมปทาน/คงไว้ซึ่งสมัปทานในห้างหุ้นส่วนจ ากัดบริษัทท่ีเข้า
เป็นคู่สญัญากับหน่วยงาน 

- กรรมการ/ที่ปรึกษา/ตัวแทน/พนักงาน/ลูกจ้าง ในธุรกิจเอกชน
ซึ่งก ากับฯ 

- คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 4 ต าแหน่ง 
(นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี/ผู้บรหิารท้องถิ่น/รองผู้บริหารท้องถิ่น) 
 
 

 

การรับประโยชน์ 

การท าธุรกิจกบั
ตวัเอง หรือเป็น
คูส่ญัญา 

การท างานหลังออก
จากต าแหน่ง

สาธารณะหรือหลัง
เกษียณ         

การท างานพิเศษ 

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/                    
เงินบริจาคจากลูกค้าของ

หน่วยงาน 

 
มีส่วนได้เสียในสญัญาที่ท า

กับหน่วยงานต้นสังกัด 

 

ลาออกจากหน่วยงานเพื่อ
ไปท างานในหน่วยงานที่
ด าเนินธุรกิจประเภท

เดียวกัน 

 ตั้งบริษัทด าเนินธุรกจิที่
แข่งขันหรือ   รับงานจาก

หน่วยงานต้นสังกัด 

 

แผนภาพรูปแบบของ

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
-  ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ 
 (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรืออ่ืนๆ ท่ีมีมูลค่า) ที่ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน  
รายได้ และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 
-  ของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดสามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่
สามารถตีค่าตีราคาได้ 
-  ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้า

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 



 

 

กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยง 

1. นักการเมือง - การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อ
แตง่ตัง้ หรือเลือ่นต าแหนง่ข้าราชการขึน้
เป็นผู้บริหารระดบัสงู 
- การใช้อ านาจหน้าที่เพื่อให้บริษัทของ
ตนหรือของพรรคพวกได้รับงาน/การจ้าง
เหมาจากรัฐ 

- การใช้ข้อมลูของทางราชการเพือ่
แสวงหาประโยชน์ 

2. ข้าราชการประจ า
และเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
 

- การน าข้อมลูลบั/ข้อมลูภายในมาใช้หา
ประโยชน์ให้แกต่นเองหรือพวกพ้อง 
- การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่
เบียดบงัเวลาราชการ/หนว่ยงาน  
 - การท างานหลงัเกษียณให้กบั
หนว่ยงานท่ีมีผลประโยชน์ขดักบั
หนว่ยงานต้นสงักดัเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3. ข้าราชการ
ท้องถิ่น 

3.1 การเข้ามาด าเนินธุรกิจและเป็น
คู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2 การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์
ส่วนตนและเพื่อหาเสียง 

4. ประชาชน - การเสนอให้ค่าน้ าร้อนน้ าชาให้แก่
เจ้าหน้าท่ีเพื่อแลกกับการลดัคิวรับบริการ 

 

 

 

การรับรู้ข้อมูลภายใน 

การใช้สมบัติของ
หน่วยงานเพื่อ

ประโยชน์ของธุรกิจ
ส่วนตัว       

การน าโครงการสาธารณะ
ลงในเขตเลือกตั้งเพื่อ

ประโยชน์ในทางการเมือง 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายในเพื่อประโยชน์

ของตนเอง 

 

น าทรัพย์สินของหน่วยงาน
ไปใช้ในงานส่วนตัว 

 

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการ
ไปลงในพ้ืนท่ีตนเอง หรือ

การใช้งบสาธารณะเพ่ือ
หาเสียง 

 

ตัวอย่างโอกาสท่ีจะเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ

รัฐกลุ่มต่างๆ 

 

ตัวอย่างโอกาสท่ีจะเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนของ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กลุ่มต่างๆ 

 

แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์

ทับซ้อน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นต้น 

 

 

ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์

ทับซ้อนท่ีพบเห็นบ่อย 

1. การน าทรัพย์สินของหนว่ยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

 เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัวน า 

รถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว  

2. การใช้อ านาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าท างาน 

3. การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง 

หรือพวกพ้อง เจ้าหน้าท่ีของรัฐทราบมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ 

ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้ 

เปรียบในการประมูล 

4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 

ของตน เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีทางราชการ 

รับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

น าเวลาราชการไปท างานส่วนตัว  

 

5. การน าบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์ 

อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือ 

บุคคลอื่น 

7. การเข้าท างานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ 

 หรืออิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ 

ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยท างานเป็นผู้บริหารหน่วยงาน 

ก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม แล้วไปท างานในบริษัทผู้ให้ 

บริการโทรศัพท ์

8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย  

9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

10. การให้ของขวัญหรือของก านัลเพื่อหวังความก้าวหน้า  

หรือหวังผลประโยชน์ท่ีมิชอบ 

 

ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์

ทับซ้อนท่ีพบเห็นบ่อย 

 



 

 

 

แนวทางการด าเนินการตามประมวล

จริยธรรม 

ข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับ

ของขวัญ 

 

1. เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องไม่รับหรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือ 
ประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย  
เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาดังนี้ 
    1.1 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หา 
ตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานะแห่งตน 
    1.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ 
ญาติมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล โอกาสไม่เกิน 3,000 บาท  
    1.3 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะ 
ให้กับบุคคลทั่วไป 
 

2. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามข้อ 1. ให้ใช้ 

บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย 

 

3. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคล 

ในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณี 

นิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณ ี

นิยมนั้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ม ี

มูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้  

 

4. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน 

ครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ที ่

เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็น 

การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม 

และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

 

5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดง
ความยินดีแทนการให้ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝา่ฝืน
กฎระเบียบ อีกท้ังเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติใน 
การประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรฐั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราจะจัดการอย่างไร 
การจะรบัของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆมี ๓ ค าถามที่ใช้ในการ 
ตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ 

1) เราควรรับหรือไม?่ 
- ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาส 

ใดๆ และเป็นการรับที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน ์
ส่วนตนและส่วนรวม 

2) เราควรรายงานการรับหรือไม?่  ตัดสินจาก.. 
- ธรรมชาติของผู้ให้พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
- บทบาทหน้าท่ีของท่านในองค์กร 
3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 

- ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไมเ่กิน 3,000 บาท 
- หากมีราคาทางการตลาดเกิน 3,000 บาท ส่วนราชการต้อง 

พิจารณาตัดสินว่าจะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการหรือไม่ 
 

 

 

 

 

 

ป้องกันผลประโยชน์โดยใช้วิธี

คิดแบบ  

Analog Digital 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณฝี่าฝืน มาตรา 100 มาตรา 101 มาตรา 103 และหลักเกณฑ์

ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ     

จะมีโทษ คือ  

1. โทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ  

2. มีโทษความผดิฐานทุจริตต่อต าแหน่งหน้าท่ี หรือกระท าความผิด

ต่อต าแหน่งหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา 

ฝ่าฝืนมีโทษ

ดังนี้…. 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา 100, 103 และ 103/1 

2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 

3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  

4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2549 

6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ

ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.2544 

 

 

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล

เรือน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

พ.ศ. 2560 

  



 

 

 

 

 

แบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากพบเจ้าหน้าที่กระท าความผดิ สามารถร้องเรียนทางช่องทาง

การรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทกุข์ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จงัหวดั

ระจวบฯ ได้ 6 ช่องทาง ดงันี ้

1. ทางโทรศพัท์ 0 3269025,558185 ตอ่ 303 

2. ทางโทรสาร 0 3266025 ตอ่ 102 

3. ทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 60/2 ม.4 ต.ปาก

แพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ 77170 

4.ทางเว็ปไซด์ www.bangsaphannoihospital.com 

5. ทาง Facebook ช่ือเพจ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 

6. ด้วยตนเอง โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ห้องกลัยาณมติร ตกึ

กลาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยคณะผู้จัดท า 

1. นางฉัตรพร  ถนอมนาค นักวชิาการเงินและบัญชีช านาญการ 

2. นางสาวดารณี  ครองบุญ จพ.การเงินและบัญชชี านาญงาน 

3. นางสาวมลิวรรณ จันทร์มฤต  นักวิชาการพัสดุ 

 

 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป  

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 

 



  


