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หลักการและเหตุผล 

     รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน ซึ่งรวมถึงประเด็นเรื่อง
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่ธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติ 
มิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและเป็น
ธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ เสริมสร้างระบบ 
คุณธรรมปรับปรุงจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
  

  เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ครอบคลุมประเด็นการประเมินใน ๕ ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร  
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานในภาครัฐมีการด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น  
การจัดประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่การจัดท า
คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เป็นต้น 
  

  ดังนั้นเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ข้างต้นและน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
การปฏิบัติเพ่ือเป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จึงเห็นความส าคัญของการ จัดกิจกรรม
ฝึกอบรม ให้ความรู้เพ่ือปลุกจิตส านึกและค่านิยมต่อต้านการทุจริต เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน  
จิตพอเพียงต้านทุจริต” เพ่ือสนับสนุนการป้องกันพฤติกรรมการกระท าผิดและเอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ซึ่งถือเป็นการทุจริตประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลให้มีการ
ใช้อ านาจไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจท าให้ละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่  
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ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งทางด้านการเงิน 
คุณภาพในการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม ตลอดจนคุณค่าที่ดีงาม รวมทั้งโอกาสในอนาคตต่อประชาชน
ส่วนรวมของผู้รับบริการ 

วัตถุประสงค ์

    ๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและตระหนักว่า ปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นปัญหาคอรับชันรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากเป็นการใช้อ านาจเพ่ือให้ได้มาซึ่งการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนที่ผิดจริยธรรม  

๒. ปลุกจิตส านึกและสร้างค่านิยม เรื่องวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต เกิดจิตส านึกที่จะลดค่านิยมที่ผิดๆ ให้น้อยลง หรือให้หมดไป
จากภาครัฐ  
 ๓. สร้างความเชื่อม่ันให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ ด้านคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ ตระหนักและร่วมมือร่วมใจกันในการด าเนินการ
ตามมาตรการและกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

การให้ความรู้เรื่องการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2566 โดยสรุปดังนี้ 
แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุขระยะ 5 ป ี

(พ.ศ. 2560-2564) ที่ขยายกรอบการใช้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “กระทรวง
สาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ด้วยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ  
โดยการวางรากฐานทางความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้นอกจากตนเองจะไม่กระท าการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นอีก
ต่อไป บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์  และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
เจตจ านงของผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคน ที่ต้องการสร้างชาติให้สะอาดปราศจากการทุจริต มี
การขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น ศรัทธาจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างเข้มแข็ง รวดเร็ว เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
จริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ 

 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคล  กับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน 
 ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  สถานการณ์ หรือการ
กระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท  ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผล
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม 
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ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโตยตรง 
 ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
 การรับผลประโยชน์โดยตรง 
 การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
 การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
 การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
 การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ท างาน 
 การปิดบังความผิด 
 

ประโยชน์อันค านวณเป็นเงินได้ 
 การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า 
 การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
 การเข้าค้ าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 
 การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 
 การขาย การให้เช่าซื้อทรัพย์สิน เกินมูลค่าท่ีเป็นจริงตามที่ปรากฏเห็นในท้องตลาด 
 การใช้สถานที ่ยานพาหนะ หรือทรัพย์สินโดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่น 

โดยปกติทางการค้า 
 การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค้า 
 การให้ส่วนลดในสินค้า หรือทรัพย์สินที่จ าหน่าย โดยการให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้กับบุคคลอ่ืน  

โดยปกติทางการค้า 
 การให้เดินทาง หรือขนส่งบุคคล หรือสิ่งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบุคคลอ่ืน  

โดยปกติทางการค้า 
 การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอ่ืน ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดกับ

บุคคลอื่น โดยปกติทางการค้า 
 

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง 
 การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
 การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
 การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามันด้วย 
 การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 
 การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
 การใช้สิทธิ์ในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วน ายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 
 การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
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รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การได้รับผลประโยชน ์ เป็นการได้รับของขวัญหรือผลประโยชนท์ี่ส่งผลต่อการปฏิบัติหนา้ที ่ จึงท าให้การตัดสินใจ

เอนเอียง เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ฝา่ยที่ให้ผลประโยชน์กับตน 
 การหาประโยชน์ให้ตนเอง คือการหาผลประโยชน์จากต าแหน่งตัวเอง เช่น การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ต่างๆ  

จากร้านครอบครัวตนเอง 
 การท างานหลังเกษียร เป็นการใช้อิทธิพลทางด้านความรู้ ความสามารถ และอิทธิพลจากต าแหน่งเดิมในการ

ท างานของตนเองหรือพวกพ้อง 
 การท างานพิเศษ เช่น การใช้เคร่ืองมือของรัฐในการท างานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

จากหน่วยงาน 
 การรับรู้ข้อมูลภายใน คือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน แล้วน าไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่ง

ตอบแทนที่เป็นประโยชน์ทั้งในรูปของเงินและสิ่งอื่นๆ 
 การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นส่วนตน เช่น การน ารถยนต์มาขับเพื่อให้ประโยชน์

ส่วนตน ท าให้ต้องเสียงบประมาณเพื่อซื้อน้ ามันเกินความจ าเป็น 
 

กลุ่มวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบประเมินราคาและจัดซื้อจัดจ้าง 
 การก าหนดมาตรฐานในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะใน

การประมูล 
 การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก เพ่ือแสวงหาประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้างเหมา รวมถึง

การปกปิดข้อมูล 
 

การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้ 

 ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 สามารถแก้ข้อกล่าวหาในเรื่องความล าเอียงได้ 
 แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 

 

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 
 ๑. การที่เจ้าหน้าที่ออกนโยบาย เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง แม้ว่าประโยชน์ที่ได้รับจะเป็น
ประโยชน์ทางด้านการเงินหรือไม่ก็ตาม 
 ๒. การที่เจ้าหน้าที่รัฐด ารงต าแหน่งหรือท าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดภาวะผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓. การที่เจ้าหน้าที่รัฐรับเงิน สิ่งของ หรือบริการ ซึ่งอาจจะส่งผลเป็นการตอบแทนแก่ผู้ให้ในอนาคต 
 4. การที่เจ้าหน้าที่รัฐประกอบอาชีพอ่ืนพร้อมกับการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดกันของ
ผลประโยชน์ได ้        

    การด าเนินการจัดการจัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2566 ไม่พบปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินการ 

 
 
 

 



ภาพกิจกรรมการโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
(Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปี 2566 
 

     วันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 42 ราย จากหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก กลุ่มงานการเงินและ
บัญชี กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ฯลฯ  
 

 
 

 



 
 


