
 
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค�กร 

EB9 หน�วยงานของท�านมกีารดําเนินการเพ่ือป$องกันผลประโยชน�ทับซ+อนในหน�วยงานอย�างไร 

1) มีการวิเคราะห�ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน�ทับซ#อน หรือไม& 

(/) มี  หลักฐาน คือ 
๑. หนังสือขออนุมัติดําเนินการตามโครงการดําเนินงานคุณธรรมและความโปร&งใส คปสอ.นามน 
๒. โครงการดําเนินงานคุณธรรมและความโปร&งใส คปสอ.นามน และกําหนดการจัดประชุม 
๓. รายงานวิเคราะห�ความเสี่ยงเก่ียวกับการป2องกันผลประโยชน�ทับซ#อน 
๔. หลักฐานการเผยแพร&บนเวปไซต� 

2) มีการจัดทําคู&มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป2องกันผลประโยชน�ทับซ#อน หรือไม& 

(/) มี  หลักฐาน คือ 
๑. คู&มือการป2องกันผลประโยชน�ทับซ#อน 
๒. หนังสือขออนุญาตเผยแพร&ออนไลน� 
๓. หลักฐานการเผยแพร&บนเวปไซต� 

3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู#ภายในหน&วยงาน เพ่ือให#ความรู#เรื่องการป2องกันผลประโยชน�ทับซ#อน 
 แก&เจ#าหน#าท่ี หรือไม& 

(/) มี  หลักฐาน คือ 
๑. หนังสือขออนุมัติดําเนินการตามโครงการดําเนินงานคุณธรรมและความโปร&งใส  
๒. โครงการดําเนินงานคุณธรรมและความโปร&งใส คปสอ.นามน ป; ๒๕๖๑ 
๓. ลายมือชื่อผู#เข#าร&วมประชุม 
๔. รูปภาพการจัดประชุม 

4) มีการปรับปรุงข้ันตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป2องกันผลประโยชน�ทับซ#อน หรือไม& 

๑. หนังสือขออนุมัติออกระเบียบว&าด#วยการป2องกัน หรือ ละเว#นการปฏิบัติหน#าท่ี 
๒. ประกาศระเบียบว&าด#วยการป2องกันหรือละเว#นการปฏิบัติหน#าท่ี 
๓. หลักฐานการเผยแพร&บนเวปไซต� 

 
 
 
 
 
 
 



หลักฐาน EB 9 ข+อ 1 
๑. หนังสือขออนุมัติดําเนินการตามโครงการดําเนินงานคณุธรรมและความโปร�งใส 

 

 
 



 

 
 
 
 



๒. โครงการดําเนนิงานคุณธรรมและความโปร�งใส คปสอ.นามน  และกําหนดการจัดประชุม 
1. ช่ือโครงการ:   โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสของการดําเนินงาน คปสอ.นามน ป�งบประมาณ 2561 
 

2. หัวหน�าโครงการ   นายสุพจน%  แสบงบาล   ผู(ช�วยสาธารณสุขอําเภอนามน (ผู(บริหารเป-าประสงค%และผู(จัดการโครงการ) 
 

3. ความสําคัญ หลักการและเหตุผล    
   การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) เปBนการประยุกต%แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity 
Assessment) ขององค%การต�างประเทศท่ีประสบความสําเร็จ คือ องค%การต�อต(านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti-
Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข(ากับดัชนีวัดความโปร�งใสของ
หน�วยงานภาครัฐของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยได(กําหนดเปBนกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 5 ดัชนี ดังนี้  1) ดัชนีความโปร�งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือ
ประสบการณ%ของประชาชน ผู(รับบริการหรือผู(มีส�วนได(ส�วนเสียในการรับบริการจากหน�วยงานภาครัฐ และประเมินจากข(อมูล
เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ% (Evidence Based) บนพ้ืนฐานของข(อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน�วยงาน 2) ดัชนีความ
พร(อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ%ของประชาชน ผู(รับบริการหรือผู(มีส�วนได(ส�วนเสีย
ในการรับบริการจากหน�วยงานภาครัฐ 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 
ประเมินจากการรับรู( และประสบการณ%ตรงของประชาชนผู(รับบริการหรือผู(มีส�วนได(ส�วนเสียท่ีมีต�อการให(บริการของ
หน�วยงานภาครัฐ 4)  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค%กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ(าหน(าท่ีภายใน
หน�วยงานภาครัฐ และจากข(อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ% (Evidence Based) บนพ้ืนฐานของข(อเท็จจริงในการ
ดําเนินงานของหน�วยงาน ๕) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ(าหน(าท่ี
ภายในหน�วยงานภาครัฐท่ีมีต�อการดําเนินงานของหน�วยงาน 
       กระทรวงสาธารณสุขกําหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป-องกันการทุจริตประกอบด(วย (1) ปลุกจิตสํานึก 
(2) ป-องกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข�ายมุ�งเน(นกลยุทธ%การป-องกันตามแนวนโยบายรัฐบาล ดําเนินงานผ�าน  
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ b(Integrity andb Transparency 
Assessment : ITA) ตามหลักธรรมาภิบาล ช�วยยกระดับค�าดัชนีการรับรู(การทุจริต (CPI) ให(สูงข้ึนตามเป-าหมายท่ีกําหนดไว(
ในยุทธศาสตร%ชาติว�าด(วยการป-องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ในป� 2561 คือ 44 คะแนน จึงกําหนดให(
หน�วยงานระดับกรม หน�วยงานระดับจังหวัด (สป.) หน�วยงานระดับอําเภอ (สป.) หน�วยงานของรัฐภายใต(กํากับของ
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐวิสาหกิจ และองค%การมหาชน จํานวนท้ังสิ้น 1,866 แห�ง ประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มุ�งเน(นการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ% (Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให(เกิดความโปร�งใส และตรวจสอบได( 
หากผลการประเมิน ITA สําหรับหลักฐานเชิงประจักษ% (Evidence Based  Integrity and Transparency Assessment : 
EBIT) ของกระทรวงสาธารณสุขผ�านเกณฑ%ร(อยละ 90 จะช�วยสนับสนุนการประเมินส�วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงาน และดัชนีการรับรู(การทุจริต (Corruption  Perception Index : CPI)  ของประเทศไทยมีลําดับ และคะแนนดีข้ึน 
คปสอ.นามน  จึงได(จัดทําโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสของการดําเนินงาน ป�งบประมาณ 2561 

4. วัตถุประสงค$ของโครงการ 
      4.1.เพ่ือประเมินด(านคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานใน คปสอ.นามน 
  4.2 เพ่ือให(หน�วยงานใน คปสอ.นามน ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงาน เกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข(อบังคับและครรลองของจรรยาบรรณ
วิชาชีพท่ีดีงาม 
  4.3 เพ่ือให(หน�วยงานใน คปสอ.นามน ใช(หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโครงการให(มีประสิทธิภาพ
และเกิดผลสัมฤทธิ์  

(2)/5. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร%………………………… 



 
(2) 

 
5. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร$ แผนงาน ตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข 
 

ประเภท ความเช่ือมโยงกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อยุทธศาสตร% (Excellence) ยุทธศาสตร%ท่ี 4. แผนยุทธศาสตร%บริหารเปBนเลิศด(วยธรรมาภิบาล 

(Governance Excellence) 
ชื่อแผน แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค%กรคุณภาพ 
โครงการ โครงการท่ี 38: โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร�งใส และบริหารความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดท่ี 60: ร(อยละของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ�านเกณฑ%การประเมิน 

ITA 
 
6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 

6.1 ผลผลิต ตัวช้ีวัด ค4าเป5าหมาย 
1.มีคณะทํางานคุณธรรมและความโปร�งใส คปสอ. 
2. บุคลากรท่ีเก่ียวข(องมีความรู( ความเข(าใจในหลัก
ปฏิบัติตามองค%กรคุณธรรมและความโปร�งใส ตามแบบ
แบบสํารวจใช(หลักฐานเชิงประจักษ% (EB ITA) 
 
3. หน�วยงาน คปสอ.นามน มีการประกาศนโยบาย
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ัวท้ังองค%กร 
 
4.  หน�วยงานใน คปสอ.นามน มีการวิเคราะห%ตนเอง
เพ่ือหาส�วนขาดตามหลักธรรมาภิบาล  
5. หน�วยงานใน คปสอ.นามน วางแผนพัฒนาส�วนขาด
ตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติให(เปBนรูปธรรม 
 
6.  หน�วยงานใน คปสอ.นามน มีการบูรณาการงาน
เพ่ือใช(ในการตอบแบบสํารวจใช(หลักฐานเชิงประจักษ% 
(EB ITA) 
 
7.คปสอ. มีกระบวนการติดตาม เร�งรัด และปรับปรุง
กระบวนงานหรือข้ันตอนการปฏิบัติตามแผนในการ
บริหารท่ัวท้ังองค%การให(สอดคล(องกับหลักธรรมาภิบาล 
 
 
8. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู( การพัฒนา
หน�วยงานให(สอดคล(องกับหลักธรรมาภิบาล 

1. คําสั่งคณะทํางานคุณธรรมและความโปร�งใส 
2. ร(อยละบุคลากรท่ีเก่ียวข(องมีความรู( ความเข(าใจ
ในหลักปฏิบัติตามองค%กรคุณธรรมและความ
โปร�งใส ตามแบบสํารวจใช(หลักฐานเชิงประจักษ% 
(EB ITA) 
3.  คปสอ.นามน มีการประกาศเจตจํานงสุจริต
ของเจ(าหน(าท่ีและผู(บริหารหน�วยงาน 
 
4. หน�วยงานใน คปสอ.นามน มีการวิเคราะห%
ตนเองเพ่ือหาส�วนขาดตามหลักธรรมาภิบาล 
5. จัดทําแผนการพัฒนาส�วนขาดตามหลัก 
     ธรรมาภิบาล 
 
6. หน�วยงานใน คปสอ.นามน มีการบูรณาการงาน
เพ่ือใช(ในการตอบแบบสํารวจใช(หลักฐานเชิง
ประจักษ% (EB ITA) 
 
7. มีกระบวนการติดตาม เร�งรัด และปรับปรุง
กระบวนงานหรือข้ันตอนการปฏิบัติตามแผนใน
การบริหารท่ัวท้ังองค%การให(สอดคล(องกับหลัก   
ธรรมมาภิบาล 
 
8. ร(อยละบุคลากรท่ีเก่ียวข(องได(แลกเปลี่ยนเรียนรู( 
การพัฒนาหน�วยงานให(สอดคล(องกับหลักธรรม
มาภิบาล 

1  คณะ 
100 

 
 
 
มี 
 
 
มี 
 
มี 
 
มี 
มี 
 
 
 
มี 
 
 
 
 

80 

 
(3)/6.2 ผลลัพธ%……………..  



(3) 
 

6.2  ผลลัพธ$ ตัวช้ีวัด ค4าเป5าหมาย 
1.หน�วยงานใน คปสอ.นามน ผ�านเกณฑ%คุณธรรมและ
ความโปร�งใส ท้ังผู(บริหารและเจ(าหน(าท่ีในหน�วยงาน
ให(ความสําคัญและถือปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ 
ข(อบังคับ และจรรยาบรรณในการทํางาน 

1. ร(อยละหน�วยงานผ�านเกณฑ%คุณธรรมและความ
โปร�งใสของการดําเนินงาน คปสอ.นามน 

     90 
 

7. รายละเอียดกิจกรรมโครงการ  
 

กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก 
 

กลุ4มเป5าหมาย ผลผลิต ระยะเวลา 
(วัน เดือน ป;) 

งบประมาณ 
(ระบุรายละเอียดท่ี

ใช�) ระบุกลุ4ม จํานวน ระบุ จํานวน เริ่มต�น ส้ินสุด 
1.แต�งต้ังคณะทํางานคุณธรรมและ
ความโปร�งใส คปสอ.นามน จํานวน 
15 คน 

เจ(าหน(า
ท่ี 

15 คน มีคณะ 
ทํางาน 

1 
คณะ 

ธ.ค 
2560 

ธ.ค 
2560 

ไม�มีค�าใช(จ�าย 
 

2.จัดประชุมคณะทํางานคุณธรรมและ
ความโปร�งใส คปสอ.นามนและ
บุคลากรท่ีเก่ียวข(องโดยให(ความรู( 
ความเข(าใจในหลักปฏิบัติตามองค%กร
คุณธรรมและความโปร�งใส ตามแบบ
แบบสํารวจใช(หลักฐานเชิงประจักษ% 
(EB ITA) พร(อมท้ังบูรณาการประกาศ
นโยบายการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลท่ัวท้ังองค%กร 

เจ(าหน(า
ท่ี 

176  
คน 

มีการจัด
ประชุม 

1 
ครั้ง 

ธ.ค 
2560 

ม.ค 
2561 

ค�าอาหารกลางวัน 
อาหารว�างและ
เครื่องด่ืม 176 คน 
x 95 บาท   
= 16,720 บาท 

3.ทุกหน�วยงานใน คปสอ.นามน 
ประเมินตนเองเพ่ือหาส�วนขาด 
- จัดทําเอกสารประเมินส�วนขาดและ
แบบสํารวจประเมินเชิงประจักษ% EBIT 

รพ./
สสอ. 

2 
หน�วย    

มีการ
ประเมิน 

1 ธ.ค 
2560 

ม.ค 
2561 

ค�าวัสดุจัดทําแบบ
ประเมิน และแบบ
สํารวจ EBIT 
4,000 บาท 

๔. การพัฒนาส�วนขาด 
4.๑ ประชุมจัดทําแผนพัฒนาส�วนขาด
เพ่ือแก(ไขปvญหา ภาพรวม คปสอ. และ
แผนหน�วยงาน 
4.๒ ประชุมกําหนดแนวทางปฏิบัติ 
กําหนดมาตรฐาน เพ่ือดําเนินการ 
๑) เก่ียวข(องตามพรบ.และระเบียบ
จัดซ้ือจัดจ(างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 
2560    
๒) การป-องกันผลประโยชน%ทับซ(อน 
๓) การป-องกันและปราบปรามทุจริต
ในหน�วยงาน 
 

คณะ 
ทํางาน 
 
 
เจ(าหน(า
ท่ี 
มีหน(าท่ี 
ในการ
จัด 
ซ้ือ 

15 คน 
 
 
 
20         
คน 

 
 
 

มีการ
ประชุม
ทําแผน 
 
มีการ
ประชุม 
 
 

1 
แผน 

 
 

1 
วัน 
 
 

ม.ค. 
2561 
 
 
ม.ค. 
256๑ 
 

ม.ค. 
2561 
 
 
ก.พ
2561 
 

ค�าอาหารกลางวัน 
อาหารว�างและ
เครื่องด่ืม 
  15 คน x 120
บาท เปBนเงิน 
1,800 บาท 
ค�าอาหารกลางวัน 
อาหารว�างและ
เครื่องด่ืม     
   20 คน x 120
บาท เปBนเงิน 
2,400 บาท 

(4)/ 7. รายละเอียดกิจกรรมโครงการ (ต�อ).............. 



(4) 
7. รายละเอียดกิจกรรมโครงการ (ต4อ) 
 

 
กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก 

 

กลุ4มเป5าหมาย ผลผลิต ระยะเวลา 
(วัน เดือน ป;) 

งบประมาณ 
(ระบุรายละเอียดท่ี

ใช�) ระบุกลุ4ม จํานวน ระบุ จํานวน เริ่มต�น ส้ินสุด 
๕.การติดตาม ควบคุมกํากับ 
ประเมินผล 
5.๑มีกระบวนการติดตาม เร�งรัด และ
ปรับปรุงกระบวนงานหรือข้ันตอนการ
ปฏิบัติตามแผนในการบริหารท่ัวท้ัง
องค%การ ให(สอดคล(องกับหลักธรรมาภิ
บาลท่ีประชุม คปสอ. 
5.2 การออกตรวจสอบและควบคุม
ภายใน จํานวน 6 รพสต. โดย
คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุม
ภายใน คปสอ. เพ่ือป-องกัน 
ปราบปรามการทุจริต 

 
 
ผู(เข(าร�วม
ประชุม 
 
 
 
คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
30 คน 
 
 
 
 
10 คน 

 
 
มีการ
ติด 
ตาม
เร�งรัด 
 
มีการ
ออก
ตรวจ 
สอบ
ภายใน 

 
 

7 
ครั้ง 

 
 
 

2 
ครั้งต�อ
แห�ง 

 

 
 
มค. 
 2561 
 
 
 
กพ. 
 2561 

 
 
กค.
2561 
 
 
 
กค.
2561 

 
 
บูรณาการกับการ
ประชุม คปสอ. 
 
 
 
ค�าเบ้ียเลี้ยงครึ่งวัน 
10 คน x 120 
บาท x 6 วัน เปBน
เงิน 7,200 บาท 

6.มีกระบวนการสรุปผลและถอด
บทเรียนการดําเนินงานประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู( 1 ครั้ง 
๑) เก่ียวข(องตามพรบ.และระเบียบ
จัดซ้ือจัดจ(างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 
2560    
๒) การป-องกันผลประโยชน%ทับซ(อน 
๓) การป-องกันและปราบปรามทุจริต
ในหน�วยงาน 

คณะ 
ทํางาน
คุณธรรม
และ
ความ
โปร�งใส   
คปสอ.
นามน 

15 คน  มีแบบ
สรุป 
ผล
และ
ถอด
บท 
เรียน 

1 
ราย 
งาน 

ส.ค. 
2561 

ส.ค.
2561 

ค�าอาหารกลางวัน 
อาหารว�างและ
เครื่องด่ืม 
 15 คน x 120
บาท จํานวน 1 
ครั้ง เปBนเงิน 
1,800บาท 

7.รับการประเมิน ITA และการ
ประเมินตรวจสอบภายในของ 
สสจ.กส. 

คณะ
กรรม 
การ
ประเมิน 
จาก 
สสจ.กส. 

40 คน ผ�าน
การ
ประ 
เมิน
ระดับ
เขต 

2 
ครั้ง 

ม.ค  
2561 

ส.ค.
2561 

ค�าอาหารกลางวัน 
อาหารว�างและ
เครื่องด่ืม 
 40 คน x 120
บาท จํานวน 2 
ครั้ง เปBนเงิน 
9,600บาท 
รวมงบประมาณท้ัง
โครงการ 
43,520 บาท 
หมายเหตุ จ�ายตาม
ค�าใช(จ�ายจริง ทุก
รายการสามารถถัว
เฉลี่ยกันได(   

 
(5)/๘. งบประมาณ………………………… 



 
 



2 
 

 
กําหนดการประชุม 

คณะทํางานคุณธรรมและความโปร4งใส คปสอ.นามน และบุคลากรท่ีเก่ียวข�อง 
เพ่ือให�ความรู� ความเข�าใจในหลักการปฏิบัติตามองค$กรคุณธรรมและความโปร4งใส  

ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ$ (EBIT)  
พร�อมประกาศนโยบายบริหารองค$กรตามหลักธรรมาภิบาล ป; ๒๕๖๑ 

รุ4นท่ี ๑ วันท่ี  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
และรุ4นท่ี ๒ วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ณ ห�องประชุมขวัญนามน โรงพยาบาลนามน 
 

เวลา  ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลา  ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.  พิธีเป~ดการประชุมโดยประธานท่ีประชุม  

นายพรพัฒน% ภูนากลม  ผู(อํานวยการโรงพยาบาลนามน 
เวลา  ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.  ประกาศนโยบายบริหารองค%กรตามหลักธรรมาภิบาล ป� ๒๕๖๑ โดย  

นายพรพัฒน% ภูนากลม  ผู(อํานวยการโรงพยาบาลนามน 
เวลา  ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  ชี้แจงเกณฑ%คุณธรรมและความโปร�งใส ตามแบบสํารวจหลักฐาน 
    เชิงประจักษ% (EBIT) โดย นายสุพจน%  แสบงบาล ผู(ช�วยสาธารณสุขอําเภอนามน 
    ๑.ความโปร�งใสของหน�วยงานตามภารกิจหลัก  EB ๑ , EB 2 ,EB ๓ 
    ๒.ความโปร�งใสของหน�วยงานในภาพรวมการพัสดุ EB ๔ , EB ๕ ,EB ๖ 
    ๓.ความโปร�งใสของหน�วยงานในการเข(าถึงข(อมูล  EB ๗ 
เวลา  ๑๑.๐๐-๑๑.๑๐  น. พักรับประทานอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
เวลา  ๑๑.๑๐-๑๒.๐๐ น.  ชี้แจงเกณฑ%คุณธรรมและความโปร�งใส ตามแบบสํารวจหลักฐาน 
    เชิงประจักษ% (EBIT)   โดย นายเนรมิตร ทิพย%สมบัติ หัวหน(ากลุ�มงานบริหารท่ัวไป 
    ๑.ความโปร�งใสของหน�วยงานในเรื่องร(องเรียน  EB ๘ 
    ๒.ความโปร�งใสของหน�วยงานในเรื่องผลประโยชน%ทับซ(อน EB ๙ 
    ๓.ความโปร�งใสของหน�วยงานในเรื่องการป-องกันปราบปรามทุจริต  EB ๑๐ 
    ๔.ความโปร�งใสของหน�วยงานในการรวมกลุ�มเพ่ือตรวจสอบการบริหาร EB ๑๑ 
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.  อภิปรายการประชุม เก่ียวกับการดําเนินงานตรวจสอบภายใน 
เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น.   รับประทานอาหารว�าง 
เวลา ๑๔.๑๕-๑๕.๑๕ น.  อภิปรายการประชุม เก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจ(าง 
เวลา ๑๕.๑๕-๑๖.๑๕ น.  อภิปรายการประชุม วิเคราะห%ความเสี่ยงเก่ียวกับการป-องกันผลประโยชน%ทับซ(อน  

และการป-องกันการทุจริตต�อหน(าท่ีราชการ 
เวลา ๑๖.๑๕-๑๖.๓๐ น.  อภิปรายปvญหาท่ัวไป ป~ดประชุม 
 
  

 
 
 
 



3 
 

๓. รายงานวิเคราะห�ความเส่ียงเก่ียวกับการป$องกันผลประโยชน�ทับซ+อน 
 

 
 



4 
 

 
 



5 
 

 
 
 



6 
 

 
๔. หลักฐานการเผยแพร�บนเวปไซต� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

หลักฐาน EB 9 ข+อ 2 
๑. คู�มือการป$องกันผลประโยชน�ทับซ+อน 

 

 

 
 
 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนามน 
โทรศัพท�  ๐๔๓ ๘๖๗ ๐๘๙ 
โทรสาร  ๐๔๓ ๘๖๗ ๐๘๙ 
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คํานํา 
เนื่องจากปFญหาการทุจริตคอร�รัปชั่นท่ีเกิดข้ึนในระบบราชการยุคปFจจุบันส&วนหนึ่งเกิดจาก

ผลประโยชน�ขัดกันระหว&างผลประโยชน�ส&วนตัวกับผลประโยชน�ส&วนรวม ในการดํารงตําแหน&งของเจ#าหน#าท่ีรัฐหรือท่ี
เราเรียกกันว&า “ผลประโยชน�ทับซ#อน” จึงถือได#ว&าปFญหาการมีผลประโยชน�ทับซ#อนเปKนการทุจริตคอร�รัปชั่น
ประเภทหนึ่ง เพราะเปKนการแสวงหาผลประโยชน�ส&วนบุคคลโดยการละเมิดต&อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด#วยการใช#
อํานาจในตําแหน&งหน#าท่ีไปแทรกแซงการใช#ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ#าหน#าท่ีรัฐ จนทําให#เกิดการละท้ิงคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติหน#าท่ีสาธารณะขาดความเปKนอิสระ ความเปKนกลาง และความเปKนธรรมจนส&งผลกระทบต&อ
ประโยชน�สาธารณะของส&วนรวม และทําให#ประโยชน�หลักขององค�กร หน&วยงาน สถาบันและสังคมต#องสูญเสียไป ไม&
ว&าจะเปKนผลประโยชน�ทางการเงินและทรัพยากรต&างๆ คุณภาพการให#บริการ ความเปKนธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค&า
อ่ืนๆด#วย 

ดังนั้น เพ่ือช&วยป2องกันมิให#เกิดปFญหาการมีผลประโยชน�ทับซ#อนข้ึน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
นามนมีบทบาทสําคัญในการติดตาม ควบคุม และดูแลให#ข#าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ลูกจ#างชั่วคราวในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมท่ีได#กําหนดไว#ในประมวลจริยธรรม จึงได#จัดทําคู&มือการ
ปฏิบัติงานของเจ#าหน#าท่ีรัฐเรื่องผลประโยชน�ทับซ#อนเล&มนี้ข้ึน โดยมีสาระสําคัญเก่ียวข#องกับผลประโยชน�ทับซ#อนท้ัง
ในส&วนความหมาย รูปแบบ แนวทางการป2องกันผลประโยชน�ทับซ#อน กลไกการบังคับใช# และบทลงโทษ เพ่ือ
เผยแพร&ความรู#เก่ียวกับการปฏิบัติงานให#กับเจ#าหน#าท่ีและผู#ปฏิบัติงานได#รับทราบและนํามายึดถือเปKนแนวทางใน
การปฏิบัติงานได#อย&างถูกต#อง พร#อมท้ังหลีกเลี่ยงมิให#เกิดการฝPาฝQนมาตรฐานจริยธรรมท่ีกําหนดไว# เสริมสร#าง
จริยธรรมในหน&วยงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนามน และเผยแพร&ภาพลักษณ�ท่ีดีขององค�กรให#เปKนท่ียอมรับ
ของสังคม อันจะนําพาหน&วยงานไปสู&ความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว#และก&อให#เกิดประโยชน�สูงสุดต&อ
ประเทศชาติต&อไป 
 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนามน 
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สารบัญ 
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บทท่ี 1  
ความหมายของผลประโยชน�ทับซ+อน 

1. ความหมายของผลประโยชน�ทับซ+อน 
“Conflict of Interest” เปKนภาษาต&างประเทศซ่ึงมีการกล&าวถึงอย&างกว#างขวางในรอบ

หลายป;ท่ีผ&านมา โดยเฉพาะในช&วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปFญหาการทุจริตคอร�รัปชั่น ของผู#
ดํารงตําแหน&งทางการเมือง หรือผู#ดํารงตําแหน&งระดับสูงในองค�กรต&างๆ ซ่ึงส&งผลกระทบต&อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมท้ังได#สร#างความเสียหายให#กับประชาชนโดยส&วนรวม ทําให#บรรดา
นักวิชาการและผู#คนในสังคมไทยต&างได#ให#คําจํากัดความ หรือความหมายของคําว&า “Conflict of Interest” 
ไว#แตกต&างกันออกไป ดังนี้ 

ส า ร า น ุก ร ม ว ิก ิพ ีเ ด ีย  ( http://th.wikipedia.org) อ ธ ิบ า ย ค ว า ม ห ม า ย ไ ว#
ว&า ผลประโยชน�ทับซ#อน (Conflict of Interest) คือ ภาวะท่ีบุคคลซ่ึงอยู&ในสถานะท่ีต#องได#รับความเชื่อถือ 
เช&น นักการเมือง ผู#ให#นโยบาย หรือผู#อํานวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชน�หรือความต#องการท้ังในทาง
อาชีพในบางครั้งรวมถึงเรื่องส&วนตัว ท่ีขัดแย#งกัน ความต#องการท่ีขัดแย#งกันนี้ทําให#เกิดความลําบากในการทํา
หน#าท่ีอย&างยุติธรรม แม#ว&าจะไม&มีหลักฐานเก่ียวกับการกระทําท่ีไม&เหมาะสม ผลประโยชน�ทับซ#อนอาจจะทํา
ให#เกิดภาพท่ีทําให#ความน&าเชื่อถือของบุคคลนั้น ในการกระทําท่ีเปKนกลางลดลง 

ดร. วิทยากร เชียงกูล ได#ให#ความหมายของคําว&า ผลประโยชน�ทับซ#อน หมายถึง 
ผลประโยชน�ท่ีทับซ#อนกันระหว&างผลประโยชน�ส&วนตัวและผลประโยชน�ส&วนรวมของผู#มีอํานาจหน#าท่ีท่ีต#อง
ตัดสินใจทํางานเพ่ือส&วนรวม ไม&ว&าเปKนเจ#าหน#าท่ีของรัฐ เจ#าหน#าท่ีขององค�กรภาคธุรกิจ เอกชน และ
เจ#าหน#าท่ีภาคประชาสังคม (Civil Society) 

ผาสุก พงศ�ไพจิตร ได#อธิบายความหมายของ ผลประโยชน�ทับซ#อน หมายถึง การทับซ#อน
ของผลประโยชน�ของบุคคลท่ีมี 2 สถานะ หรือมากกว&าในเวลาเดียวกัน คือ ตําแหน&งสาธารณะและตําแหน&ง
ในบริษัทเอกชน ซ่ึงบุคคลดังกล&าวอาจมีความโน#มเอียงใช#อํานาจและตําแหน&งสาธารณะหาผลประโยชน�
ส&วนตัวหรือแสวงหาประโยชน�ให#แก&กลุ&มพวกพ#องของตนเองท้ังทางตรงและทางอ#อมได#อย&างง&ายดาย เช&น 
กรณีของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ#น หรือครอบครัวใกล#ชิดเปKนเจ#าของกิจการ ซ่ึงได#รับสัมปทานหรืออยู&
ในฐานะจะได#รับสัมปทานธุรกิจจากรัฐ ขณะเดียวกันก็อยู&ในตําแหน&งสาธารณะท่ีเปKนผู#มีอํานาจอนุมัติการให#
สัมปทานธุรกิจดังกล&าวด#วย ตัวอย&างท่ีพบ คือ การได#ชนะประมูลโครงการก&อสร#างขนาดใหญ&จากภาครัฐ
เพราะผู#ชนะประมูลมีพรรคพวกเปKนนักการเมือง หรือบริษัทท่ีชนะประมูลมีนักการเมืองร&วมหุ#นอยู&เปKนหุ#นลม 
การชนะประมูลดังกล&าวด#วยอิทธิพลทางการเมืองจะส&งผลให#บริษัทผู#ชนะประมูลสามารถหากําไรเกินควร
ได# การคอร�รัปชั่นในโครงการขนาดใหญ&ภาครัฐได#กลายเปKนแหล&งหารายได#จากการคอร�รัปชั่น ท่ีสําคัญของ
นักการเมืองและข#าราชการท่ีเก่ียวข#อง  

 
 
 
 
 
 
 
 



                         
 

(2) 
 

2. รูปแบบของผลประโยชน�ทับซ+อน แบ�งออกเปVน 7 รูปแบบ ได+แก� 
1. การรับผลประโยชน�ต&างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ

ผลประโยชน�ในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไม&เหมาะสมและมีผลต&อการปฏิบัติงานของเจ#าหน#าท่ี เช&น หน&วยงานราชการ
รับเงินบริจาคสร#างสํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจท่ีเปKนคู&สัญญากับหน&วยงาน การใช#งบประมาณ ของ
รัฐเพ่ือจัดซ้ือจัดจ#างแล#วเจ#าหน#าท่ีได#รับของแถมหรือผลประโยชน�อ่ืนตอบแทน  

2. การทําธุร กิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเปKนคู&สัญญา (Contracts) หมายถึง 
สถานการณ�ท่ีเจ#าหน#าท่ีของรัฐมีส&วนได#เสียในสัญญาท่ีทํากับหน&วยงานท่ีตนสังกัด เช&น การใช#ตําแหน&งหน#าท่ีท่ี
ทําให#หน&วยงานทําสัญญาซ้ือสินค#าจากบริษัทของตนเองหรือจ#างบริษัทของตนเองเปKนท่ีปรึกษา หรือซ้ือท่ีดิน 
ของตนเองในการจัดสร#างสํานักงาน  

3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหน&งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 
หมายถึง การท่ีบุคลากรออกจากหน&วยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจประเภท
เดียวกับ ท่ีตนเองเคยมีอํานาจควบคุม กํากับ ดูแล 

4. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช&น เจ#าหน#าท่ีของรัฐต้ัง
บริษัทดําเนินธุรกิจท่ีเปKนการแข&งขันกับหน&วยงานหรือองค�กรสาธารณะท่ีตนสังกัด หรือการรับจ#างเปKนท่ี
ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตําแหน&งในราชการสร#างความน&าเชื่อถือว&าโครงการของผู#ว&าจ#างจะไม&มีปFญหาติดขัด 
ในการพิจารณาจากหน&วยงานท่ีตนสังกัดอยู&  

5. การรับรู#ข#อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ�ท่ีผู#ดํารงตําแหน&ง
สาธารณะใช#ประโยชน�จากการรู#ข#อมูลภายในเพ่ือประโยชน�ของตนเอง เช&น ทราบว&าจะมีการตัดถนนไป
ตรงไหนก็รีบไปซ้ือท่ีดินโดยใส&ชื่อภรรยา หรือทราบว&าจะมีการซ้ือท่ีดินเพ่ือทําโครงการของรัฐก็รีบไปซ้ือท่ีดิน
เพ่ือเก็งกําไรและขายให#กับรัฐ ในราคาท่ีสูงข้ึน 

6. การใช#ทรัพย�สินของหน&วยงานเพ่ือประโยชน�ของธุรกิจส&วนตัว (Using 
your employer’s property for private advantage) เช&น การนําเครื่องใช#สํานักงานต&างๆกลับไปใช#ท่ี
บ#าน การนํารถยนต�ในราชการไปใช#เพ่ืองานส&วนตัว 

7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพ่ือประโยชน�ในทางการเมือง (Pork-
belling) เช&น การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนท่ีหรือบ#านเกิดของตนเอง หรือการใช#
งบประมาณสาธารณะ เพ่ือการหาเสียงเลือกต้ัง  

จากรูปแบบประเภทต&างๆของปFญหาความขัดแย#งกันในประโยชน�ส&วนตัวและประโยชน�
ส&วนรวมจะเห็นว&าโอกาสความเปKนไปได#ท่ีจะเกิดปFญหามีสูงมากเพราะปFญหาดังกล&าวมีขอบเขตครอบคลุม
พฤติกรรมท่ีเข#าข&ายความขัดแย#งอย&างกว#างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส&วนใหญ&ท่ีใช#ในการจัดการกับ
ปFญหา ความขัดแย#งของผลประโยชน�ส&วนตัวกับผลประโยชน�ส&วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการทํางานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายท่ีสามารถครอบคลุมถึงการกระทําผิดเก่ียวกับ
ผลประโยชน�ทับซ#อนทุกรูปแบบ 

 
 
 
 
 



                         
 

(3) 
แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน�ทับซ+อน 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
  
   
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
  
  
   
 
 
 
 
 
 

การรับประโยชน%ต�างๆ 
(Accepting benefits) 

 

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/           
เงินบริจาคจากลูกค(าของหน�วยงาน 

 

การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) 
หรือเปBนคู�สัญญา (Contracts) 

 

มีส�วนได(เสียในสัญญาท่ีทํากับ
หน�วยงานต(นสังกัด 

 

การทํางานหลังจากออกจากตําแหน�ง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ        

(Post-employment) 
 

ลาออกจากหน�วยงานเพ่ือไปทํางาน
ในหน�วยงานท่ีดําเนินธุรกิจประเภท

เดียวกัน 
 

การทํางานพิเศษ (Outside 
employment or moonlighting) 

 

ต้ังบริษัทดําเนินธุรกิจท่ีแข�งขันหรือ   
รับงานจากหน�วยงานต(นสังกัด 

 

การรับรู(ข(อมูลภายใน             
(Inside information) 

 

การใช(สมบัติของหน�วยงานเพ่ือ
ประโยชน%ของธุรกิจส�วนตัว      
(Using your employer’s 

property for private advantage) 
 

การนําโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกต้ังเพ่ือประโยชน%ในทางการเมือง 

(Pork-belling) 
 

ใช(ประโยชน%จากข(อมูลภายในเพ่ือ
ประโยชน%ของตนเอง 

 

นําทรัพย%สินของหน�วยงานไปใช(      
ในงานส�วนตัว 

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนท่ี
ตนเอง หรือการใช(งบสาธารณะ     

เพ่ือหาเสียง 
 



                         
 

บทที่ 2 
แนวทางการป$องกันและแก+ไขปXญหาผลประโยชน�ทับซ+อน 

1. แนวทางการป$องกันและแก+ไขปXญหาผลประโยชน�ทับซ+อน 
      (1) การกําหนดคุณสมบัติท่ีพึงประสงค�หรือคุณสมบัติต#องห#าม (Qualification and 
disqualification from office) เปKนเครื่องมือท่ีใช#ในการป2องกันเบ้ืองต#นมิให#มีโอกาสเกิดปFญหาความขัดแย#ง
ของผลประโยชน�ส&วนตัวกับผลประโยชน�ส&วนรวมในกรณีของข#าราชการการเมือง คุณสมบัติต#องห#ามท่ีนานา
ประเทศ มักกําหนด ได#แก&     การห#าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต#องไม&ดํารงตําแหน&ง ข#าราชการประจํา และต#องไม&
เปKนผู#มีส&วนได#ส&วนเสียในสัมปทานหรือสัญญาต&างๆกับรัฐ เปKนต#น  

(2) การเป{ดเผยข#อมูลเก่ียวกับทรัพย�สิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวให#สาธารณะทราบ 
(Disclosure of personal interests) เช&น การแจ#งถึงจํานวนหุ#นส&วนหรือธุรกิจส&วนตัวว&ามีอะไรบ#าง แบ&งได#
เปKน 2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ#งทรัพย�สินหรือความต#องการส&วนบุคคลเม่ือมีข#อขัดแย#งเกิดข้ึน 
และประเภทท่ีสอง คือ การแจ#งทรัพย�สินของเจ#าหน#าท่ีก&อนจะมาดํารงตําแหน&ง ถึงแม#วิธีการนี้จะไม&ใช&
เครื่องมือท่ีแก#ปFญหาความขัดแย#ง ของผลประโยชน�ส&วนตัวกับผลประโยชน�ส&วนรวมได#โดยตรง แต&อย&างน#อย
การเป{ดเผยข#อมูลส&วนตัวก็ช&วยให#สาธารณชนสามารถวิเคราะห�หรือมองเห็นช&องทางท่ีอาจจะก&อให#เกิดปFญหา
ได#ง&ายข้ึน 

(3) การกําหนดข#อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เปKนการสร#างกรอบเพ่ือบอก
ถึงสิ่งท่ีควรและไม&ควรยึดถือเปKนหลักในการทํางาน ถ#าไม&ปฏิบัติตามไม&ถือว&าผิดทางกฎหมายแต&สามารถบ&อน
ทําลายความเชื่อม่ันท่ีสังคมจะมีต&อเจ#าหน#าท่ีของรัฐผู#นั้น และสามารถเปKนบ&อเกิดแห&งความเสื่อมศรัทธาท่ี
ประชาชนจะมีต&อระบบราชการ 

(4) ข#อกําหนดเก่ียวกับการทํางานหลังพ#นตําแหน&งในหน#าท่ีทางราชการ (Post-office 
employment restriction) เปKนข#อกําหนดท่ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือป2องกันมิให#ผู#ท่ีดํารงตําแหน&งในหน&วยงานของ
รัฐนําข#อมูลลับ (Confidential information) ภายในหน&วยงานท่ีเขาทราบไปใช#ประโยชน�หลังจากการออก
จากตําแหน&งดังกล&าวแล#ว รวมถึงป2องกันการใช#สิทธิในการติดต&อหน&วยงานราชการในฐานะท่ีเคยดํารง
ตําแหน&งสําคัญ ในหน&วยงานราชการมาแล#ว  

นอกจากแนวทาง ดังกล& าวข# างต#นแล#วจํ า เปKนต# อง มีกลไกสํ าหรับการ บัง คับใช#  
(Enforcement) กฎระเบียบ ท่ีกําหนดข้ึน เช&น การต้ังคณะกรรมการในลักษณะองค�กรกํากับดูแลเพ่ือ
ตรวจสอบให#ผู#อยู&ภายใต#กฎระเบียบดังกล&าวปฏิบัติตามข#อกําหนดท่ีบัญญัติไว# โดยคณะกรรมการดังกล&าวต#อง
มีความเปKนอิสระอย&างเพียงพอเพราะในกรณีท่ีมีการละเมิดกฎระเบียบท่ีเกิดข้ึนก็ต#องทําหน#าท่ีสอบสวน
ข#อเท็จจริงก&อนท่ีจะดําเนินการตามมาตรการท่ีเก่ียวข#องต&อไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         
 

 
(5) 

 
การสร#างการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) คือ ประการแรก การมุ&งเน#นความ

รับผิดชอบ      ต&อสาธารณะ (Accountability) ประการท่ีสอง มีความโปร&งใสในการดําเนินงาน 
(Transparency) ซ่ึงรวมถึงการท่ีสาธารณชนสามารถเข#าถึงข#อมูลต&างๆได# ประการท่ีสาม การมีหลักการท่ี
แน&นอนคงเส#นคงวาและเปKนธรรมเพ่ือให#ประชาชนเกิดความม่ันใจ (predictability) ซ่ึงหมายความว&า
กฎเกณฑ�ต&างๆจะต#องใช#บังคับกับทุกคนอย&างเท&าเทียมกันไม&ลําเอียง ไม&เลือกปฏิบัติ และไม&เปลี่ยนแปลง
บ&อยๆจนก&อให# เ กิดความสับสน และประการสุดท#าย คือ การมีส&วนร&วมของประชาชน (Public 
Participation) หมายความว&าผู#บริหารระดับสูงจะต#องเคารพในความคิดเห็นของสมาชิกในองค�กร กล&าวคือ
ในการตัดสินใจด#านนโยบายนั้นจะต#องเป{ดรับฟFงความคิดเห็นและให#สมาชิกขององค�กรมีส&วนร&วม ในการ
ตัดสินใจควบคู&ไปกับการสร#างระบบการบริหารจัดการท่ีดีก็ คือ ประการแรก การปรับปรุงกฎหมายให#ทันสมัย 
ชัดเจน ครอบคลุม และสามารถตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมได#ทัน 
ประการท่ีสอง การปฏิรูปองค�กรอิสระเพ่ือการตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชน�ทับซ#อนให#มีการ
ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการท่ีเปKนอิสระ ไม&ถูกแทรกแซงจาก
การเมือง และเปKนผู#ท่ีมีความรู#ความสามารถอย&างแท#จริง ประการท่ีสาม กําหนดหลักเกณฑ�ด#านจริยธรรม
คุณธรรม (Codes of ethics) รวมท้ังจรรยาบรรณทางวิชาชีพต&างๆ เพ่ือเปKนแนวทางอันชัดเจนในการชี้นํา
พฤติกรรมไปในทิศทางท่ีถูกต#อง กําหนดบทลงโทษผู#ประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันก&อให#เกิดการ
ยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกลุ&มวิชาชีพให#สูงขึ้น ประการสุดท#าย ส&งเสริมภาคประชา
สังคมให#เข#มแข็งเปKนองค�กรแบบเป{ด สมัครใจในการรับสมาชิก มีความเปKนอิสระในการดําเนินงานและมี
จิตสํานึกท่ีเสียสละในการทํางานเพ่ือผลประโยชน�ของส&วนรวม องค�กรภาคประชาสังคมเหล&านี้จะมีบทบาท
สําคัญในการเคลื่อนไหวเพ่ือการมีส&วนร&วมและตรวจสอบการดําเนินงานของภาคสาธารณะให#ปลอดจาก
ผลประโยชน�ทับซ#อนได#อย&างแท#จริง 



                         
 

(6) 
2. มาตรการขับเคล่ือนเพ่ือป$องกันผลประโยชน�ทับซ+อน 

ประการแรก การกําหนดหลักเกณฑ�ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพ่ือให#เกิดความ
ชัดเจนว&าอะไรคือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิให#ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเปKนชอบหรือเห็นกงจักรเปKน
ดอกบัวโดยจะต#องนิยามและกําหนดมาตรฐานการกระทําต&างๆให#ชัดเจน ซ่ึงวิธีการกําหนดหลักเกณฑ�ทาง
จริยธรรมคุณธรรมดังกล&าวนี้ สามารถกระทําได#โดยการส&งเสริมให#ผู#ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดต้ังเปKน
สมาคมและส&งเสริมให#สมาคมวิชาชีพต&างๆมีการบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกําหนด
แนวทางปฏิบัติเพ่ือป2องกันมิให#เกิดปFญหาผลประโยชน�ทับซ#อนในแต&ละวิชาชีพ เพ่ือนิยามให#หลักเกณฑ�ทาง
จริยธรรมมีความชัดเจน สมาชิกของแต&ละกลุ&มวิชาชีพสามารถนําไปปฏิบัติได# พร#อมกับมีบทลงโทษสําหรับผู#
ท่ีไม&ปฏิบัติตาม    

ความชัดเจนเก่ียวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ�ทางจริยธรรม หรือบรรทัดฐานสําหรับ
กํากับความประพฤติของนักการเมือง ข#าราชการ และผู#เชี่ยวชาญด#านต&างๆเปKนสิ่งท่ีมีความสําคัญอย&างยิ่ง  
เพราะหลักเกณฑ�ทางจริยธรรมต&างๆเหล&านี้ เปKนแนวทางชี้แนะว&าบุคคลท่ีมีตําแหน&งหน#าท่ีทางด#านสาธารณะ
นั้นควรจะมีความประพฤติอย&างไรอะไรท่ีถือเปKนพฤติกรรมท่ีควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเปKนปFญหาผลประโยชน�
ทับซ#อนเป{ดโอกาสให#มีการอภิปราย ถกเถียงและสร#างเปKนข#อตกลงร&วมเก่ียวกับหลักเกณฑ�ทางจริยธรรมท่ีพึง
ปฏิบัติ 

ประการท่ีสอง การถ�ายทอด ปลูกฝXงหลักเกณฑ�ทางจริยธรรมคุณธรรมสู�สมาชิกของ
สังคม โดยผ&านสื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือให#มีกระบวนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน การจัดอบรมให#แก&สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพ่ือเสริมสร#างความรู#ความเข#าใจ การอภิปราย
ถกเถียงเพ่ือก&อให#เกิดความกระจ&างในประเด็นท่ีคลุมเครือน&าสงสัย มาตรการดังกล&าวนี้ถือเปKนการถ&ายทอด
และปลูกฝFงสมาชิกของสังคมโดยผ&านช&องทางต&างๆ อันจะทําให#สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญของปFญหาผลประโยชน�ทับซ#อน รู#สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห#ามปราม
ผู#อ่ืนมิให#กระทําการอันเปKนผลประโยชน�ทับซ#อนได# สมาชิกไม&สามารถอ#างได#อีกต&อไปว&าตนทําผิดเพราะไม&ทราบ 
ท่ีสําคัญไม&น#อยไปกว&ากันก็คือการกําหนดบทลงโทษสําหรับผู#ท่ีมีความผิดเก่ียวกับวินัยอย&างชัดเจนนั้นจะช&วย
ลดปFญหาผลประโยชน�ทับซ#อนหรือพฤติกรรมท่ีไม&เหมาะสมและไม&สามารถยอมรับได#ให#น#อยลง 
          ประการท่ีสาม เสริมสร+างความเข+มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the 
arena of civil society) โดยการสนับสนุนให#ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตสํานึกต&อส&วนรวม อันจะ
นําไปสู&การรวมตัวกันจัดต้ังองค�กรแบบสมัครใจอย&างอิสระ สําหรับดําเนินกิจกรรมเพ่ือส&วนรวม รวมท้ัง
ส&งเสริมสื่อสารมวลชนท่ีเปKนอิสระในการดําเนินงานท้ังสื่อวิทยุ โทรทัศน� และหนังสือพิมพ�ต&างมีบุคลากรท่ีมี
ความรู#ความสามารถมีจิตสํานึกท่ีเสียสละเพ่ือส&วนรวม และมีการจัดต้ังเปKนองค�กรท่ีเข#มแข็งซ่ึงภาคประชา
สังคมท่ีมีอํานาจต&อรองสูงดังกล&าวนี้จะสามารถถ&วงดุลอํานาจและตรวจสอบการดําเนินงานของนักการเมือง
และเจ#าหน#าท่ีรัฐระดับสูงได#อย&างมีประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับยั้งปFญหาผลประโยชน�ทับซ#อนของ
นักการเมืองและข#าราชการระดับสูงให#น#อยลงได# 
  
 
 
 
 
 



                         
 

(7) 
           ประการท่ีส่ี การปรับปรุงกฎหมายรวมท้ังแก+ไขระเบียบข+อบังคับต�างๆของหน�วยงาน 
เพ่ือให#บทบัญญัติทางกฎหมายให#มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน�ทับซ#อนไว#อย&างชัดเจน 
มีความครอบคลุม    การแก#ไขข#อกฎหมายและการบังคับใช#จะต#องมิให#เกิดความลักลั่น ป{ดช&องโหว&ของ
กฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการวินิจฉัยคดีให#เกิดความเปKนธรรมแก&ทุกฝPายให#มากท่ีสุดรวมท้ัง
บทลงโทษในกฎหมายต&างๆให#เปKนไปในแนวทางเดียวกัน 

ประการท่ีห+า การปฏิรูปองค�กรอิสระท่ีทําหน+าท่ีป$องกันและปราบปรามผลประโยชน�ทับ
ซ+อน เช&น คณะกรรมการป2องกันและปราบปรามการทุจริตแห&งชาติ คณะกรรมการป2องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ&นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห&งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ปกครอง และศาลยุติธรรม โดยจะต#องปฏิรูปองค�กรเหล&านี้ให#มีประสิทธิภาพในการทํางาน มีบุคลากรท่ีมี
ความรู#ความสามารถ และมีคุณธรรมในการทํางาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ�ท่ีเพียงพอมีกระบวนการสรร
หาและแต&งต้ังกรรมการท่ีเปKนอิสระไม&ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเปKนกลาง มีกฎกติกากํากับการทํางาน
ท่ีชัดเจน มีเป2าหมายในการทํางานท่ีสามารถวัดและประเมินผลได#และมีระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
3. ตารางสรุปตัวอย�างโอกาสท่ีจะเกิดผลประโยชน�ทับซ+อนของข+าราชการและเจ+าหน+าท่ีของรัฐกลุ�มต�างๆ 

กลุ&มอาชีพ กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต&อปFญหาการเกิดผลประโยชน�ทับซ#อน 
     
ข#าราชการ
ประจํา
และ
เจ#าหน#าท่ี
ของรัฐ 
 

การนําข#อมูลลับ/ข#อมูลภายในมาใช#หาประโยชน�ให#แก&ตนเองหรือพวกพ#อง 
หัวหน#าหน&วยงานซ่ึงครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก&อสร#างแต&งต้ังให#ญาติ/ คนสนิท/คนท่ีมี
ความสัมพันธ�ฉันญาติข้ึนเปKนผู#อํานวยการกองพัสดุ 
การช&วยญาติมิตรหรือคนสนิทให#ได#งานในหน&วยงานท่ีตนมีอํานาจ 
การรับผลประโยชน�หรือการเรียกร#องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน#าท่ีความรับผิดชอบ 
การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจท่ีเบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน&วยงาน 
การทํางานหลังเกษียณให#กับหน&วยงานท่ีมีผลประโยชน�ขัดกับหน&วยงานต#นสังกัดเดิม 
การนํารถราชการไปใช#ในกิจธุระส&วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค&าน้ํามัน 
การนําบุคลากรของหน&วยงานไปใช#เพ่ือการส&วนตัว 
กลุ&มวิชาชีพท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซ้ือจัดจ#าง 
การหาผลประโยชน�จากความไม&รู#ในระเบียบและข#อมูลของทางราชการของประชาชนโดยเรียกรับเงิน
และอ#างว&าจะสามารถช&วยให#สามารถเสียค&าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซ้ือขายท่ีดินในราคาท่ีถูก
กว&าได# ผู#บริหารสถาบันการเงินหวังก#าวหน#าในอาชีพจึงได#ร&วมมือและให#ความช&วยเหลือแก&นักการเมือง
ในการกู#เงินในวงเงินสูงในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย�   คํ้าประกันให#สูงเกินกว&าความเปKนจริง 
ผู#บริหารสถาบันการเงินใช#อํานาจหน#าท่ีให#ผู#ใต#บังคับบัญชาเสนอขายท่ีดินหรือบ#านพร#อมท่ีดินใน
โครงการของตนให#แก&ลูกค#าของสถาบันการเงิน เพ่ือแลกกับความสะดวกในการทําธุรกิจกับสถาบัน
การเงิน 
เจ#าหน#าท่ีตรวจสอบภาษีอากรได#เป{ดสํานักงานบัญชีเพ่ือทําบัญชีและรับจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท จํากัด 
ซ่ึงในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให#บริการเฉพาะรายท่ีตนเองได#รับประโยชน�จากผู#เสียภาษีเท&านั้น 
การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค#าท่ีจะจัดซ้ือจัดจ#างให#บริษัทของตนหรือของพวกพ#อง
ได#เปรียบหรือชนะในการประมูล 



                         
 

กลุ&มอาชีพ กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต&อปFญหาการเกิดผลประโยชน�ทับซ#อน 
การให#ข#อมูลการจัดซ้ือจัดจ#างแก&พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน�ในการประมูลหรือการจ#าง
เหมารวมถึงการปกป{ดข#อมูล เช&น การป{ดประกาศหรือเผยแพร&ข#อมูลข&าวสารล&าช#า หรือพ#นกําหนดการ
ยื่นใบเสนอราคา เปKนต#น 
กลุ&มวิชาชีพอิสระ 
การรับงานจากภายนอกจนกระทบต&อการปฏิบัติหน#าท่ีประจํา 
การใช#สิทธิในการเบิกจ&ายยาให#กับญาติแล#วนํายาไปใช#ท่ีคลินิกส&วนตัว 
การรับประโยชน�จากระบบการล็อคบัตรคิวให#แก&เจ#าหน#าท่ีหรือญาติเจ#าหน#าท่ีในหน&วยงาน โดยผู#มี
หน#าท่ีดูแลบัตรคิวจะล็อคไว#มากกว&าท่ีหน&วยงานกําหนดและไปเรียกรับประโยชน�จากบัตรคิวท่ีล็อคไว#
เกินเหล&านั้นจากผู#รับบริการท่ีต#องการลัดคิว 
กลุ&มวิชาชีพท่ีเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม 
การเรียกรับผลประโยชน�จากการอนุญาตให#คืนของกลาง เปKนต#น 
กลุ&มวิชาชีพวิชาการ 
คณะกรรมการตรวจรับผลงานทําหน#าท่ีเสมือนเปKนนายหน#าให#แก&บริษัทท่ีปรึกษา โดยรับรายงานผล
การศึกษามาพิจารณาก&อนและแก#ไขในประเด็นท่ีคาดว&าอาจถูกคณะกรรมการคนอ่ืนท#วงติง รวมถึงการ
เข#าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอ่ืน 

 
ประชาชน 

การเสนอให#ค&าน้ําร#อนน้ําชาให#แก&เจ#าหน#าท่ีเพ่ือแลกกับการลัดคิวรับบริการ 

 
4. ตัวอย�างพฤติกรรมผลประโยชน�ทับซ+อนท่ีพบเห็นบ�อย  

1.การนําทรัพย�สินของหน&วยงานมาใช#ประโยชน�ส&วนตัว เช&น ใช#โทรศัพท�ของหน&วยงาน
ติดต&อธุระส&วนตัวนํารถราชการไปใช#ในธุระส&วนตัว เปKนต#น 

2.การใช#อํานาจหน#าท่ีช&วยญาติหรือบุคคลอ่ืนให#เข#าทํางาน 
3.การใช#ข#อมูลของหน&วยงานเพ่ือแสวงหาประโยชน�แก&ตนเองหรือพวกพ#อง เจ#าหน#าท่ีของ

รัฐทราบมาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ�ท่ีจะใช#ในการประมูลแล#วให#ข#อมูลกับบริษัทเอกชนเพ่ือให#ได#เปรียบใน
การประมูล 

4.การรับงานนอกแล#วก&อให#เกิดความเสียหายแก&หน&วยงานของตน เจ#าหน#าท่ีของรัฐอาศัย
ตําแหน&งหน#าท่ีทางราชการรับจ#างเปKนท่ีปรึกษาโครงการให#บริษัทเอกชน เจ#าหน#าท่ีรัฐนําเวลาราชการไป
ทํางานส&วนตัว 

5.การนําบุคคลากรของหน&วยงานมาใช#เพ่ือประโยชน�ส&วนตน 
6.การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน�อ่ืนใด ส&งผลให#มีการตัดสินใจ

ท่ีเอ้ือประโยชน�แก&ผู#ให#สินบนหรือบุคคลอ่ืน 
7.การเข#าทํางานหลังออกจากงานเดิมโดยใช#ความรู# ประสบการณ� หรืออิทธิพลจากท่ีเคย

ดํารงตําแหน&งมารับงาน หรือเอาประโยชน�ให#กับตนเองหรือพวกพ#อง เช&น เคยทํางานเปKนผู#บริหารหน&วยงาน
กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม แล#วไปทํางานในบริษัทผู#ให#บริการโทรศัพท� 

8.การลัดคิวให#กับผู#ใช#บริการท่ีคุ#นเคย  
9.การส&งเสริมหรือสนับสนุนให#ผู#ร&วมงานแสวงหาประโยชน�ส&วนตน 
10.การให#ของขวัญหรือของกํานัลเพ่ือหวังความก#าวหน#า หรือหวังผลประโยชน�ท่ีมิชอบ 
 



                         
 

(9) 
11.การซ้ือขายตําแหน&ง การจ&ายผลประโยชน�ท้ังท่ีเปKนตัวเงินและประโยชน�รูปแบบอ่ืน

เพ่ือให#ได#มาซ่ึงการเลื่อนระดับ ตําแหน&ง หรือความดีความชอบพิเศษ 
12.การเพิกเฉยต&อการรักษาผลประโยชน�ส&วนรวม 
13.การเรียกร#องผลตอบแทนจากการใช#อิทธิพลในตําแหน&งหน#าท่ีเพ่ือส&งผลท่ีเปKนคุณแก&ฝPายใด

ฝPายหนึ่งโดยไม&เปKนธรรม 
14.การท่ีมีหน#าท่ีดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล#วเข#ามีส&วนได#เสียเพ่ือประโยชน�

ของตนเอง หรือผู#อ่ืน 
15.การใช#ตําแหน&งหน#าท่ีหาประโยชน�ให#กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ#อง เช&น เจ#าหน#าท่ี

ของรัฐ ใช#อํานาจหน#าท่ีทําให#บริษัทของตนหรือครอบครัวได#งานรับเหมาของรัฐ เจ#าหน#าท่ีฝPายจัดซ้ือจัดจ#าง
ทําสัญญาซ้ืออุปกรณ�สํานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง  
5. แนวทางการปฏิบัติเพ่ือป$องกันผลประโยชน�ทับซ+อน 
การให+ – การรับของขวัญและผลประโยชน�  
เนื่องจากความเชื่อถือไว#วางใจของประชาชนต&อการปฏิบัติงานของข#าราชการและเจ#าหน#าท่ีภาครัฐว&าจะต#อง
ตัดสินใจและกระทําหน#าท่ี โดยยึดผลประโยชน�สาธารณะเปKนหลักปราศจากผลประโยชน�ส&วนบุคคล หาก
ข#าราชการและเจ#าหน#าท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน�ท่ีทําให#มีอิทธิพลต&อการตัดสินใจ และการ
กระทําหน#าท่ีถือว&าเปKนการประพฤติมิชอบ จึงเปKนการขัดแย#งกันระหว&างผลประโยชน�ส&วนตนและ
ผลประโยชน�ส&วนรวมได#ด#วยเช&นกัน 
อะไรคือของขวัญและประโยชน�อ่ืนใดท่ีใช+ในความหมายนี้ 
-  ของขวัญและประโยชน�อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย�สิน สิ่งของ บริการหรืออ่ืนๆ ท่ีมี
มูลค&า) ท่ีข#าราชการและเจ#าหน#าท่ีภาครัฐให#และหรือได#รับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได# และผลประโยชน�
จากการจ#างงานในราชการปกติ 
-  ของขวัญและผลประโยชน�อ่ืนใดสามารถตีค&าตีราคาเปKนเงิน หรืออาจไม&สามารถตีค&าตีราคาได# 
-  ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได# (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค#าบริโภค ความบันเทิง การต#อนรับให#ท่ี
พัก การเดินทาง อุปกรณ�เครื่องใช# เช&น ตัวอย&างสินค#า บัตรของขวัญ เครื่องใช#ส&วนตัว บัตรกํานัล  
บัตรลดราคาสินค#าหรือบริการ และเงิน เปKนต#น 
-  ของขวัญและประโยชน�อ่ืนใดท่ีคิดเปKนราคาไม&ได# (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใดๆหรือ
บริการใดๆท่ีไม&สามารถคิดเปKนราคาท่ีจะซ้ือขายได# อาทิเช&น การให#บริการส&วนตัวการปฏิบัติด#วยความชอบ
ส&วนตน การเข#าถึงประโยชน� หรือการสัญญาว&าจะให#หรือการสัญญาว&าจะได#รับประโยชน�มากกว&าคนอ่ืนๆ 
แนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข+าราชการพลเรือน : กรณีการให+หรือรับของขวัญ 
ในประมวลจริยธรรมข#าราชการพลเรือน ประกาศคณะกรรมการป2องกันและปราบปรามการทุจริต
แห&งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ#าหน#าท่ีของรัฐ พ.ศ. 
2543 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว&าด#วยการให#หรือรับของขวัญของเจ#าหน#าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ได#
กําหนดหลักเกณฑ�เก่ียวกับการให#หรือรับของขวัญและผลประโยชน�ของเจ#าหน#าท่ีของรัฐไว# ซ่ึงสามารถสรุป
แนวทางสําคัญได# ดังนี้ 
1. เจ#าหน#าท่ีของรัฐต#องไม&รับหรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพย�สินอัน
ควรได#ตามกฎหมาย เว#นแต&การรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาดังต&อไปนี้ 
1.1 การรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดจากญาติซ่ึงให#โดยเสน&หาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตามฐานะแห&งตน 
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1.2 การรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช&ญาติท่ีมีมูลค&าในการรับจากแต&ละบุคคล 
แต&ละโอกาสไม&เกิน 3,000 บาท  
1.3 การรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีเปKนการให#ในลักษณะให#กับบุคคลท่ัวไป 
2. หลักเกณฑ�การรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดตามข#อ 1. ให#ใช#บังคับแก&ผู#ซ่ึงพ#นจากการเปKนเจ#าหน#าท่ีของ
รัฐมาแล#วไม&ถึง 2 ป;ด#วย 
3. ห#ามเจ#าหน#าท่ีของรัฐให#ของขวัญแก&ผู#บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู#บังคับบัญชานอกเหนือจาก
กรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให#ของขวัญแก&กันโดยการให#ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ#าหน#าท่ีของรัฐ
จะให#ของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีมีมูลค&าเกิน 3,000 บาท มิได#  
4. ห#ามเจ#าหน#าท่ีของรัฐยินยอมหรือรู#เห็นเปKนใจให#บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใด
จากผู#ท่ีเก่ียวข#องในการปฏิบัติหน#าท่ีของเจ#าหน#าท่ีของรัฐ เว#นแต&เปKนการรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีให#
ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค&าไม&เกิน 3,000 บาท 
5. ควรใช#บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช#บัตรแสดงความยินดีแทนการให#ของขวัญ 
เพ่ือเปKนการป2องกันการฝPาฝQนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน�ในการเสริมสร#างทัศนคติในการประหยัดให# 
แก&เจ#าหน#าท่ีของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         
 

 
บทที่ 3 

แนวทางการปฏิบัติหน+าทีเ่พ่ือป$องกันมิให+เกิดการฝkาฝlนบทบัญญัติ พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว�าด+วย การป$องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ 

                  
องค�ประกอบของกฏหมาย     
ห#ามดําเนินกิจการท่ีเปKนการขัดกันระหว&างผลประโยชน�ส&วนบุคคลและผลประโยชน�ส&วนรวม 
ตามมาตรา ๑๐๐ แห&งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว&าด#วยการป2องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.๒๕๔๒ ซ่ึงได#บัญญัติห#ามมิให#เจ#าหน#าท่ีของรัฐผู#ใดดําเนินกิจการ ดังต&อไปนี้  
เปKนคู&สัญญาหรือมีส&วนได#เสียในสัญญาท่ีทํากับหน&วยงานของรัฐท่ีเจ#าหน#าท่ีของรัฐ ผู#นั้นปฏิบัติหน#าท่ีในฐานะ
เปKนเจ#าหน#าท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี 
เปKนหุ#นส&วน หรือผู#ถือหุ#นในห#างหุ#นส&วน หรือบริษัทเข#าเปKนคู&สัญญากับหน&วยงานของรัฐซ่ึงเจ#าหน#าท่ีผู#นั้น
ปฏิบัติหน#าท่ีในฐานะท่ีเปKนเจ#าหน#าท่ีของรัฐมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
การรับสัมปทาน หรือคงถือไว#ซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หน&วยราชการ หน&วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส&วนท#องถ่ิน หรือเข#าเปKนคู&สัญญากับหน&วยราชการ หน&วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส&วนท#องถ่ิน 
อันมีลักษณะเปKนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไม&ว&าโดยทางตรงหรือทางอ#อมหรือเปKนหุ#นส&วน หรือเปKนผู#ถือหุ#นใน
ห#างหุ#นส&วน หรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข#าเปKนคู&สัญญาในลักษณะดังกล&าว 
เข#าไปมีส&วนได#เสียในฐานะกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ#างในธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยู&ภายใต#
การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน&วยงานของรัฐท่ีเจ#าหน#าท่ีผู#นั้นสังกัดอยู& หรือได#ปฏิบัติหน#าท่ีใน
ฐานะเปKนผู#ได#รับมอบหมาย ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชน�ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจจะมีการขัดแย#งต&อ
ประโยชน�ทางราชการหรือกระทบต&อความมีอิสระในการปฏิบัติหน#าท่ีเจ#าหน#าท่ีผู#นั้น 
การกระทําของเจ+าหน+าท่ีรัฐท่ีต+องห+ามตามกฎหมาย 
เปKนคู&สัญญา หมายถึง การท่ีเจ#าหน#าท่ีของรัฐในตําแหน&งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู#บริหารส&วนท#องถ่ิน ได#เข#า
มาทําสัญญากับหน&วยงานรัฐ มีฐานะเปKนคู&สัญญากับหน&วยงานของรัฐ อันเปKนสัญญาท่ีจะต#องดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจ#าง 
การมีส&วนได#เสียในสัญญา หมายถึง การท่ีเจ#าหน#าท่ีของรัฐในตําแหน&งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู#บริหารส&วน
ท#องถ่ิน จะต#องมีเจตนาประสงค�จะให#ตนได#รับประโยชน�หรือเลือกประโยชน�ให#กับบุคคลอ่ืน โดยการใช#
อํานาจหน#าท่ีเข#าไปยุ&งเก่ียวกับสัญญานั้นหรือการเข#าไปดําเนินกิจการใดๆ เพ่ือเปKนการป2องกันในกรณี  ท่ีตน
อาจจะต#องเสียประโยชน�หรือได#รับความเสียหาย 
การเปKนหุ#นส&วนในห#างหุ#นส&วน หมายถึง การท่ีเจ#าหน#าท่ีของรัฐในตําแหน&งท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนดได#
ร&วมกันลงทุนในห#างหุ#นส&วน ห#างหุ#นส&วนสามัญ ห#างหุ#นส&วนสามัญจดทะเบียน หรือห#างหุ#นส&วนจํากัด เปKนต#น 
และได#เข#ามาเปKนคู&สัญญากับหน&วยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหน#าท่ีในฐานะเปKนเจ#าหน#าท่ีของรัฐเจตนาท่ีจะเอ้ือ
ประโยชน�ต&อตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
การถือหุ#นในบริษัท หมายถึง การท่ีเจ#าหน#าท่ีของรัฐในตําแหน&งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู#บริหารส&วนท#องถ่ิน 
ได#เข#าไปลงทุนโดยมีหุ#นในบริษัท ตามทะเบียนผู#ถือหุ#นและบริษัทท่ีมีเจ#าหน#าท่ีของรัฐมีหุ#นอยู&นั้นได#เข#ามาเปKน
คู&สัญญา กับหน&วยงานของรัฐท่ีเจ#าหน#าท่ีของรัฐในตําแหน&งมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
 รับสัมปทาน หรือคงไว#ซ่ึงสัมปทาน หรือเข#าไปเปKนคู&สัญญาอันมีลักษณะเปKนการผูกขาดเปKนหุ#นส&วนหรือผู#ถือ
หุ#น หรือในห#างหุ#นส&วนหรือบริษัท ท่ีรับสัมปทาน   
 



                         
 

(12) 
สัญญาสัมปทาน  หมายถึง สัญญาท่ีเอกชนได#รับอนุญาตจากรัฐให#ดําเนินกิจการ  ต&างๆแทน 

ดังต&อไปนี้  
สัญญาท่ีรัฐอนุญาตให#เอกชนจัดทําบริการสาธารณะ 
สัญญาท่ีรัฐให#เอกชนร&วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
สัญญาท่ีรัฐให#เอกชนแสวงหาประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติ  
          การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การท่ีเจ#าหน#าท่ีของรัฐในตําแหน&งเข#าเปKนคู&สัญญากับรัฐ 
และทําสัญญารับสัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลักษณะเปKนการผูกขาดตัดตอน ไม&ว&าโดยทางตรงหรือ
ทางอ#อม 
เปKนกรรมการ ท่ีปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจ#าหน#าท่ีของรัฐในตําแหน&งเข#าไปมีส&วนได#เสียในฐานะเปKน
กรรมการหรือท่ีปรึกษาในธุรกิจเอกชน 
ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การท่ีเจ#าหน#าท่ีของรัฐในตําแหน&งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู#บริหารส&วน
ท#องถ่ิน ได#ทําการเปKนตัวแทน กับตัวการท่ีเปKนเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเปKนหน#าท่ีของตัวแทนในธุรกิจเอกชน 
ในฐานะพนักงานหรือลูกจ#างในธุรกิจเอกชน หมายถึง การท่ีเจ#าหน#าท่ีของรัฐในตําแหน&งนายกรัฐมนตรี 
ผู#บริหารส&วนท#องถ่ินได#เข#าไปเปKนพนักงานหรือลูกจ#างในธุรกิจเอกชน 
 
ข+อห+ามสําหรับคู�สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ#าหน#าท่ีของรัฐท่ีต#องห#ามดําเนินกิจการ  ท่ีเปKนการขัดกัน
ระหว&างประโยชน�ส&วนบุคคลและประโยชน�ส&วนรวม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว&าด#วยการป2องกันและปราบปรามการทุจริต ได#บัญญัติห#ามมิ  ให#
เจ#าหน#าท่ีของ 
รัฐดําเนินกิจการใดๆ ท่ีเปKนการขัดกันระหว&างผลประโยชน�ส&วนบุคคลและผลประโยชน�ส&วนรวม บทบัญญัติ
ดังกล&าวยังบังคับไปถึงคู&สมรสของเจ#าหน#าท่ีของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ด#วย โดยมีข#อห#าม ดังต&อไปนี้ 
ห#ามคู&สมรส (ภริยา หรือสามี) ของเจ#าหน#าท่ีของรัฐเปKนคู&สัญญา หมายถึง  การห#ามคู&สมรสของ เจ#าหน#าท่ี
ของรัฐในตําแหน&งเข#ามาเปKนคู&สัญญาโดยตรงกับหน&วยงานท่ีเจ#าหน#าท่ีของรัฐผู#นั้นปฏิบัติหน#าท่ี ในฐานะ
เจ#าหน#าท่ีผู#มีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
(2) ห#ามคู&สมรสของเจ#าหน#าท่ีมีส&วนได#เสียในสัญญา หมายถึง การท่ีคู&สมรสของเจ#าหน#าท่ีใน ตําแหน&งได#อาศัย
อํานาจหน#าท่ีโดยมีเจตนาหรือความประสงค�ท่ีจะให#ตนได#รับประโยชน� หรือเอ้ือประโยชน�ต&อบุคคลอ่ืนๆโดย
การใช#อํานาจหน#าท่ีของคู&สมรสไปดําเนินกิจการใดๆในสัญญา 
(3) ห#ามคู&สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ#าหน#าท่ีรัฐเปKนหุ#นส&วนในห#างหุ#นส&วน หมายถึง การท่ีคู& สมรสของ
เจ#าหน#าท่ีรัฐได#ลงทุนในห#างหุ#นส&วนสามัญห#างหุ#นส&วนสามัญจดทะเบียน ห#างหุ#นส&วนจํากัดและได#เข#ามาเปKน
คู&สัญญากับหน&วยงานรัฐ 
 (4) ห#ามคู&สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ#าหน#าท่ีของรัฐในตําแหน&งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู#บริหารส&วน
ท#องถ่ินถือหุ#นในบริษัท หมายถึง การท่ีคู&สมรสของเจ#าหน#าท่ีของรัฐเข#าไปลงทุนโดยการมีหุ#นในบริษัทตาม
ทะเบียนผู#ถือหุ#นและบริษัทท่ีมีเจ#าหน#าท่ีของรัฐมีหุ#นอยู&นั้นได#เข#ามาเปKนคู&สัญญากับหน&วยงานของรัฐ 
ห#ามคู&สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ#าหน#าท่ีของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไว#ซ่ึงสัมปทาน หรือเข#าเปKนคู&สัญญา
อันมีลักษณะเปKนการผูกขาดตัดตอน หรือเปKนหุ#นส&วน หรือเปKนหุ#นส&วนท่ีถือหุ#นในห#างหุ#นส&วน หรือบริษัทท่ี
ได#รับสัมปทานหรือเข#าเปKนคู&สัญญาในลักษณะดังกล&าว 
ห#ามคู&สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ#าหน#าท่ีรัฐในตําแหน&งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู#บริหารส&วนท#องถ่ินเข#าไป
มีส&วนได#เสียในฐานะต&างๆเปKนกรรมการ เปKนท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ#างในธุรกิจเอกชนซ่ึงอยู& 



                         
 

(13) 
ภายใต# การกํากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน&วยงานของรัฐท่ีเจ#าหน#าท่ีของรัฐผู#นั้นสังกัดอยู& หรือ
ปฏิบัติหน#าท่ีในฐานะเปKนเจ#าหน#าท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแย#งกับประโยชน�
ส&วนรวม หรือประโยชน�ของทางราชการ หรือกระทบต&อความมีอิสระในการปฏิบัติหน#าท่ีของเจ#าหน#าท่ีของรัฐ
ผู#นั้น 
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือป$องกันไม�ให+ฝkาฝlนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐  
การเตรียมตัวก&อนเข#าสู&ตําแหน&งก&อนเปKนเจ#าหน#าท่ีของรัฐ บุคคลนั้นจะต#อง ตรวจสอบตนเอง  คู&สมรส บุตรท่ี
ยังไม&บรรลุนิติภาวะ ว&าได#มีการดําเนินกิจการใดๆบ#างในขณะท่ีตนเองได#อยู&ในสถานะของเอกชน ท่ีได#ทําธุรกิจ
หรือทําการค#าไว#กับรัฐ โดยจะต#องตรวจสอบการเปKนคู&สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐ หรือการเปKน
กรรมการผู#จัดการ การถือหุ#น หรือการเปKนหุ#นส&วนผู#จัดการในห#างหุ#นส&วนต&างๆ ว&ามีหรือไม& และจะต#อง
สํารวจกิจการต&างๆของคู&สมรสรวมไปถึงศึกษากําหมายท่ีเก่ียวข#อง เพ่ือให#ทราบก&อนเข#าสู&ตําแหน&งว&าจะต#อง
ดําเนินการต&างๆเก่ียวกับกิจการธุรกิจนั้นอย&างไร มิให#ขัดต&อบทบัญญัติของกฎหมาย 
การปฏิบัติหน#าท่ีหรือการดํารงตําแหน&งในระหว&างท่ีเปKนเจ#าหน#าท่ีของรัฐ ในตําแหน&งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู#บริหารส&วนท#องถ่ิน ในขณะท่ีดํารงตําแหน&งตามข#างต#นจะต#องไม&ดําเนินกิจการใดๆท่ีเปKนการขัดกันระหว&าง
ผลประโยชน�ส&วนบุคคลกับผลประโยชน�ส&วนรวมตามท่ีกําหนดไว#ในมาตรา ๑๐๐ แห&งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว&าด#วยการป2องกันและปราบปรามการทุจริต และการทําความเข#าใจกับคู&สมรสในหลักการของ
กฎหมายได#แล#ว หรือเกิดการเข#าใจท่ีไม&ถูกต#องอาจจะเปKนการดําเนินการท่ีเปKนการต#องห#ามตามกฎหมาย 
กล&าวคือแม#ตนเองจะมิได#กระทําการท่ีกฎหมายบัญญัติว&าเปKนความผิดแต&ละเลย ไม&ใส&ใจกับการดําเนินการ
ของคู&สมรส ทําให#คู&สมรสดําเนินกิจการต&างๆตามท่ีกฎหมายห#ามไว#เจ#าหน#าท่ีของรัฐผู#นั้นจะต#องได#รับโทษทาง
อาญาท่ีเกิดจากการกระทําของคู&สมรส โดยจะต#องถูกระวางโทษจําคุก ปรับ หรือท้ังจําท้ังปรับแล#วแต&กรณี 
การดําเนินกิจการในภายหลังพ#นจากตําแหน&ง (พ#นจากการเปKนเจ#าหน#าท่ีของรัฐยังไม&ถึงสองป;) มาตรา ๑๐๐ 
แห&งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว&าด#วยการป2องกันและปราบปรามการทุจริต ได#บัญญัติห#ามเจ#าหน#าท่ีของ
รัฐมิให#ดําเนินกิจการท่ีเปKนการขัดกันระหว&างผลประโยชน�ส&วนบุคคลและผลประโยชน�ส&วนรวม โดยห#าม
ดําเนินการนั้นต&อไปอีกเปKนเวลาสองป;นับแต&เจ#าหน#าท่ีของรัฐผู#นั้นได#พ#นจากตําแหน&ง เจ#าหน#าท่ีของรัฐใน
ตําแหน&งนั้นๆแล#วการห#ามในส&วนนี้ได#ห#ามการดําเนินกิจการของคู&สมรสของเจ#าหน#าท่ีรัฐไว#ด#วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         
 

บทที่ 4 
กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวกับผลประโยชน�ทับซ+อน และบทลงโทษ 

 

กฎหมายท่ีเก่ียวกับผลประโยชน�ทับซ+อนและบทลงโทษ 
ลําดับ กฎหมาย ผู+ถูกบังคับใช+ บทลงโทษ 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด+วยการป$องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 แก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
   มาตรา ๑๒๓/๒  ผู#ใดเปKนเจ#าหน#าท่ีของรัฐ เจ#าหน#าท่ีของรัฐ
ต&างประเทศ หรือเจ#าหน#าท่ีขององค�การระหว&างประเทศ เรียก 
รับ หรือยอมจะรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดสําหรับตนเอง
หรือผู#อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระทําการหรือไม&กระทําการอย&างใด
ในตําแหน&งไม&ว&าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด#วยหน#าท่ีต#องระวาง
โทษจําคุกต้ังแต&ห#าป;ถึงยี่สิบป; หรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับต้ัง
แต&หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต 
   มาตรา ๑๒๓/๓  ผู#ใดเปKนเจ#าหน#าท่ีของรัฐ เจ#าหน#าท่ีของรัฐ
ต&างประเทศหรือเจ#าหน#าท่ีขององค�การระหว&างประเทศกระทํา
การหรือไม&กระทําการอย&าง ใดในตําแหน&ง โดยเห็นแก&ทรัพย�สิน
หรือประโยชน�อ่ืนใดซ่ึงตนได#เรียก รับ หรือยอมจะรับไว#ก&อนท่ี
ตนได#รับแต&งต้ังในตําแหน&งนั้น ต#องระวางโทษจําคุกต้ังแต&ห#าป;
ถึงยี่สิบป;หรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับต้ังแต&หนึ่งแสนบาทถึงสี่
แสนบาท 
   มาตรา ๑๒๓/๔  ผู#ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผู#อ่ืนเปKนการตอบแทนในการ
ท่ีจะจูงใจหรือได#จูงใจ เจ#าหน#าท่ีของรัฐ เจ#าหน#าท่ีของรัฐ
ต&างประเทศ หรือเจ#าหน#าท่ีขององค�การระหว&างประเทศ โดยวิธี
อันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน ให#กระทํา
การหรือไม&กระทําการในหน#าท่ีอันเปKนคุณหรือเปKนโทษแก&
บุคคลใด ต#องระวางโทษจําคุกไม&เกินห#าป;หรือปรับไม&เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
   มาตรา ๑๒๓/๕  ผู#ใดให# ขอให# หรือรับว&าจะให#ทรัพย�สิน
หรือประโยชน�อ่ืนใดแก&เจ#าหน#าท่ีของรัฐ เจ#าหน#าท่ีของรัฐ
ต&างประเทศ หรือเจ#าหน#าท่ีขององค�การระหว&างประเทศ เพ่ือจูง
ใจให#กระทําการ ไม&กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบ
ด#วยหน#าท่ี ต#องระวางโทษจําคุกไม&เกินห#าป; หรือปรับไม&เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
   ในกรณีท่ีผู#กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปKนบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวข#องกับนิติบุคคลใดและกระทําไปเพ่ือประโยชน�ของนิติ
บุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล&าวไม&มีมาตรการควบคุมภายในท่ี

 
 
เจ#าหน#าท่ีของ
รัฐ 
 
 
 
 
 
เจ#าหน#าท่ีของ
รัฐ 
 
 
 
         
 
บุคคลท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคคลท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ระวางโทษจําคุกต้ังแต&
ห#าป; ถึงยี่สิบป; หรือ
จําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับต้ังแต&หนึ่งแสน
บาทถึงสี่แสนบาทหรือ
ประหารชีวิต 
 
ระวางโทษจําคุกต้ังแต&
ห#าป;ถึงยี่สิบป; หรือ
จําคุกตลอดชีวิตและ
ปรับต้ังแต&หนึ่งแสน
บาทถึงสี่แสนบาท 
 
 
 ระวางโทษจําคุกไม&
เกินห#าป; หรือปรับไม&
เกินหนึ่งแสนบาทหรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 
 
 
        
 
 
ระวางโทษจําคุกไม&เกิน
ห#าป; หรือปรับไม&เกิน
หนึ่งแสนบาทหรือท้ัง
จําท้ังปรับ 
 
 
 
 
 



                         
 

ลําดับ กฎหมาย ผู+ถูกบังคับใช+ บทลงโทษ 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมเพ่ือป2องกันมิให#มีการกระทําความผิดนั้น นิติบุคคลนั้น
มีความผิดตามมาตรานี้ และต#องระวางโทษปรับต้ังแต&หนึ่งเท&า
แต&ไม&เกินสองเท&าของค&าเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือประโยชน�ท่ีได#รับ 
   บุคคลท่ีมีความเก่ียวข#องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให#
หมายความถึง ลูกจ#าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซ่ึง
กระทําการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม&ว&าจะมีอํานาจ
หน#าท่ีในการนั้นหรือไม&ก็ตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด+วยการป$องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
มาตรา 100  ห#ามมิให#เจ#าหน#าท่ีของรัฐผู#ใดดําเนินกิจการ
ดังต&อไปนี้  
(๑)  เปKนคู&สัญญาหรือมีส&วนได#เสียในสัญญาท่ีทํากับหน&วยงาน
ของรัฐท่ีเจ#าหน#าท่ีของรัฐผู#นั้นปฏิบัติหน#าท่ีในฐานะท่ีเปKน
เจ#าหน#าท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดําเนินคดี 
(๒)  เปKนหุ#นส&วนหรือผู#ถือหุ#นในห#างหุ#นส&วนหรือบริษัทท่ีเข#าเปKน
คู&สัญญากับหน&วยงานของรัฐท่ีเจ#าหน#าท่ีของรัฐผู#นั้นปฏิบัติ
หน#าท่ีในฐานะท่ีเปKนเจ#าหน#าท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี  
(๓)  รับสัมปทานหรือคงถือไว#ซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หน&วยราชการ 
หน&วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส&วนท#องถ่ิน หรือเข#า
เปKนคู&สัญญากับรัฐ หน&วยราชการ หน&วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส&วนท#องถ่ินอันมีลักษณะเปKนการผูกขาดตัดตอน 
ท้ังนี้ไม&ว&าโดยทางตรงหรือทางอ#อม หรือเปKนหุ#นส&วนหรือผู#ถือ
หุ#นในห#างหุ#นส&วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข#าเปKนคู&สัญญา
ในลักษณะดังกล&าว  
(๔)  เข#าไปมีส&วนได#เสียในฐานะเปKนกรรมการ ท่ีปรึกษา 
ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ#างในธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยู&ภายใต#
การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน&วยงานของรัฐท่ี
เจ#าหน#าท่ีของรัฐผู#นั้นสังกัดอยู&หรือปฏิบัติหน#าท่ีในฐานะเปKน
เจ#าหน#าท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของ ผลประโยชน�ของธุรกิจของ
เอกชนนั้นอาจขัดหรือแย#งต&อประโยชน�ส&วนรวม หรือประโยชน�
ทางราชการ หรือกระทบต&อความมีอิสระในการปฏิบัติหน#าท่ี
ของเจ#าหน#าท่ีของรัฐผู#นั้น  
     เจ#าหน#าท่ีของรัฐตําแหน&งใดท่ีต#องห#ามมิให#ดําเนินกิจการ
ตามวรรคหนึ่งให#เปKนไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 
 
 
 
 
เจ#าหน#าท่ีของ
รัฐท่ี
คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ประกาศ
กําหนดตําแหน&ง  
(ปFจจุบันกําหนด
ตําแหน&ง
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี) การ
กระทําของคู&
สมรสให#ถือว&า
เปKนการกระทํา
ของเจ#าหน#าท่ี
ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 

                                
                                
                                
       
                                
       
                           
เปKนความผิดฐานทุจริต
ต&อหน#าท่ี   จําคุกไม&
เกินสามป;หรือปรับไม&
เกินหกหม่ืนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         
 

ลําดับ กฎหมาย ผู+ถูกบังคับใช+ บทลงโทษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 

     ให#นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช#บังคับกับคู&สมรสของ
เจ#าหน#าท่ีของรัฐตามวรรคสอง โดยให#ถือว&าการดําเนินกิจการ
ของคู&สมรสดังกล&าว เปKนการดําเนินกิจการของเจ#าหน#าท่ีของรัฐ 
มาตรา 103  ห#ามมิให#เจ#าหน#าท่ีของรัฐผู#ใดรับทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อันควรได#ตามกฎหมาย หรือกฎ ข#อบังคับท่ีออก
โดย อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห&งกฎหมาย เว#นแต&การรับ
ทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ�
และจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให#ใช#บังคับกับการรับทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อ่ืนใดของผู#ซ่ึงพ#นจากการเปKนเจ#าหน#าท่ีของรัฐมาแล#ว
ยังไม&ถึงสองป;ด#วยโดยอนุโลม 
 
ประมวลจริยธรรมข+าราชการพลเรือน 
    ข+อ 3  ข#าราชการต#องยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระทํา
ในสิ่งท่ีถูกต#องและเปKนธรรม โดยอย&างน#อยต#องวางตน ดังนี้ 
(3)  ต#องรายงานการดํารงตําแหน&งท้ังท่ีได#รับค&าตอบแทนและ
ไม&ได#รับค&าตอบแทนในนิติบุคคลซ่ึงมิใช&ส&วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค�การมหาชน ราชการส&วนท#องถ่ิน หน&วยงานอ่ืนของรัฐ และ
กิจการท่ีรัฐถือหุ#นใหญ& ต&อหัวหน#าส&วนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีท่ีการดํารงตําแหน&งนั้นๆอาจ
ขัดแย#งกับการปฏิบัติหน#าท่ีหรืออาจทําให#การปฏิบัติหน#าท่ี
เสียหาย  
    ข+อ 5  ข#าราชการต#องแยกเรื่องส&วนตัวออกจากตําแหน&ง
หน#าท่ีและยึดถือประโยชน�ส&วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว&า
ประโยชน�ส&วนตน โดยอย&างน#อยต#องวางตน ดังนี้ 
ไม&นําความสัมพันธ�ส&วนตัวท่ีตนมีอยู&ต&อบุคคลอ่ืน ไม&ว&าจะเปKน
ญาติพ่ีน#อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู#มีบุญคุณส&วนตัวมา
ประกอบการใช#ดุลพินิจให#เปKนคุณหรือเปKนโทษแก&บุคคลนั้น 
หรือปฏิบัติต&อบุคคลนั้นต&างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 
ไม&ใช#เวลาราชการ เงิน ทรัพย�สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน�ส&วนตัว
ของตนเองหรือผู#อ่ืน เว#นแต&ได#รับอนุญาตโดยชอบด#วยกฎหมาย 
ไม&กระทําการใด หรือดํารงตําแหน&ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะ
ส&วนตัว ซ่ึงก&อให#เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว&าจะขัดกับ
ประโยชน�ส&วนรวมท่ีอยู&ในความรับผิดชอบของเจ#าหน#าท่ี 
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให#ข#าราชการนั้นยุติการ
กระทําดังกล&าวไว#ก&อน แล#วแจ#งให#ผู#บังคับบัญชา หัวหน#าส&วน

 
 
 
เจ#าหน#าท่ีของ
รัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข#าราชการพล
เรือนสามัญ 
พนักงาน
ราชการ และ
ลูกจ#างในสังกัด
ราชการพล
เรือน 
 
 
 
ข#าราชการพล
เรือนสามัญ 
พนักงาน
ราชการ และ
ลูกจ#างในสังกัด
ราชการพล
เรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เปKนความผิดฐานทุจริต
ต&อหน#าท่ี จําคุกไม&เกิน
สามป;หรือปรับไม&เกิน
หกหม่ืนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 
 
 
              
 
                                
ผิดวินัยและถอดถอน
ออกจาก   ตําแหน&ง 
กรณีผู#ดํารงตําแหน&ง      
ระดับสูงและ
นักการเมืองระดับชาติ
กระทําผิดจริยธรรม
อย&างร#ายแรง 
 
 
 
ผิดวินัยและถอดถอน
ออกจาก   ตําแหน&ง 
กรณีผู#ดํารงตําแหน&ง      
ระดับสูงและ
นักการเมืองระดับชาติ
กระทําผิดจริยธรรม
อย&างร#ายแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         
 

ลําดับ กฎหมาย ผู+ถูกบังคับใช+ บทลงโทษ 
ราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เม่ือ
คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเปKนประการใดแล#วจึงปฏิบัติ
ตามนั้น 
ในการปฏิบัติหน#าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน&วยงานโดยตรงหรือหน#าท่ี
อ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�การมหาชน หรือหน&วยงานของ
รัฐ ข#าราชการต#องยึดถือประโยชน�ของทางราชการเปKนหลัก ใน
กรณีท่ีมีความขัดแย#งระหว&างประโยชน�ของทางราชการ หรือ
ประโยชน�ส&วนรวมกับประโยชน�ส&วนตนหรือส&วนกลุ&ม อัน
จําเปKนต#องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต#องยึดประโยชน�ของทางราชการ
และประโยชน�ส&วนรวมเปKนสําคัญ 
   ข+อ 6  ข#าราชการต#องละเว#นจากการแสวงประโยชน�ท่ีมิชอบ
โดยอาศัยตําแหน&งหน#าท่ี และไม&กระทําการอันเปKนการขัดกัน
ระหว&างประโยชน�ส&วนจนและประโยชน�ส&วนรวม โดยอย&างน#อย
ต#องวางตน ดังนี้ 
(1)  ไม&เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให#ผู#อ่ืนเรียก รับ หรือ
ยอมจะรับซ่ึงของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม&ว&าก&อนหรือ
หลังดํารงตําแหน&งหรือปฏิบัติหน#าท่ีไม&ว&าจะเก่ียวข#องหรือไม&
เก่ียวข#องกับการปฏิบัติหน#าท่ีหรือไม&ก็ตาม เว#นแต&เปKนการให#
โดยธรรมจรรยา หรือเปKนการให#ตามประเพณีหรือให#แก&บุคคล
ท่ัวไป 
(2)  ไม&ใช#ตําแหน&ง หรือกระทําการท่ีเปKนคุณ หรือเปKนโทษแก&
บุคคลใด เพราะมีอคติ 
 (3)  ไม&เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํา
นิติกรรมหรือสัญญา ซ่ึงตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะได#ประโยชน�อัน
มิควรได#โดยชอบด#วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
     ข+อ 7  ข#าราชการต#องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอย&างตรงไปตรงมา โดยอย&างน#อยต#องวางตน ดังนี้ 
(4) ไม&เลี่ยงกฎหมาย ใช#หรือแนะนําให#ใช#ช&องว&างของกฎหมายท่ี
อยู&ในความรับผิดชอบของตนเพ่ือประโยชน�ของตนเองหรือผู#อ่ืน 
และต#องเร&งแก#ไขช&องว&างดังกล&าวโดยเร็ว 
    (5)  ไม&ยอมให#บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย�สิน 
สิทธิ หรือประโยชน�อ่ืนใดแทนบุคคลอ่ืนอันเปKนการเลี่ยง
กฎหมาย หรือใช#ชื่อบุคคลอ่ืนถือครองสิ่งดังกล&าวแทนตนเพ่ือ
ปกป{ดทรัพย�สินของตน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข#าราชการพล
เรือนสามัญ 
พนักงาน
ราชการ และ
ลูกจ#างในสังกัด
ราชการพล
เรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข#าราชการพล
เรือนสามัญ 
พนักงาน
ราชการ และ
ลูกจ#างในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
                                
                                
     
 
 
 
     
                                
                                
ผิดวินัยและถอดถอน
ออกจาก   ตําแหน&ง 
กรณีผู#ดํารงตําแหน&ง      
ระดับสูงและ
นักการเมืองระดับชาติ
กระทําผิดจริยธรรม
อย&างร#ายแรง 
 
 
 
 
                                
           
                                
                                
ผิดวินัยและถอดถอน
ออกจาก   ตําแหน&ง 
กรณีผู#ดํารงตําแหน&ง      
ระดับสูงและ
นักการเมืองระดับชาติ
กระทําผิดจริยธรรม
อย&างร#ายแรง 
 
 
 
 
 
 



                         
 

ลําดับ กฎหมาย ผู+ถูกบังคับใช+ บทลงโทษ 
     ข+อ 8  ข#าราชการต#องปฏิบัติหน#าท่ีด#วยความเท่ียงธรรม 
เปKนกลางทางการเมือง ให#บริการแก&ประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี
และไม&เลือกปฏิบัติโดยไม&เปKนธรรม โดยอย&างน#อยต#องวางตน 
ดังนี้ 
   (5)  ไม&เอ้ือประโยชน�เปKนพิเศษให#แก&ญาติพ่ีน#อง พรรคพวก  
เพ่ือนฝูงหรือผู#มีบุญคุณและต#องปฏิบัติหน#าท่ีด#วยความเท่ียง
ธรรมไม&เห็นแก&หน#าผู#ใด 
  ข+อ 9  ข#าราชการต#องปฏิบัติตามกฎหมายว&าด#วยข#อมูล
ข&าวสารของทางราชการอย&างเคร&งครัดและรวดเร็ว ไม&ถ&วงเวลา
ให#เนิ่นช#าและใช#ข#อมูลข&าวสารท่ีได#มาจากการดําเนินงานเพ่ือ
การในหน#าท่ี และให#ข#อมูลข&าวสารแก&ประชาชนอย&างครบถ#วน 
ถูกต#อง ทันการณ� และไม&บิดเบือนข#อเท็จจริง โดยอย&างน#อย
ต#องวางตน ดังนี้ 
(1)  ไม&ใช#ข#อมูลท่ีได#มาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อัน
ไม&ใช&การปฏิบัติหน#าท่ี โดยเฉพาะอย&างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน�แก&
ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
 

ข#าราชการพล
เรือนสามัญ 
พนักงาน
ราชการ และ
ลูกจ#างในสังกัด
ราชการพล
เรือน 
ข#าราชการพล
เรือนสามัญ 
พนักงาน
ราชการ และ
ลูกจ#างในสังกัด
ราชการพล
เรือน 
 

ผิดวินัยและถอดถอน
ออกจาก   ตําแหน&ง 
กรณีผู#ดํารงตําแหน&ง      
ระดับสูงและ
นักการเมืองระดับชาติ
กระทําผิดจริยธรรม
อย&างร#ายแรง 
 
 



               
 

บทที่ 5 
หน�วยงานที่รับเร่ืองร+องเรียนและข้ันตอนการดําเนินการ 
กรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เปVนผลประโยชน�ทับซ+อน 

1. หน�วยงานท่ีรับเรื่องร+องเรียนกรณีเม่ือพบเห็นพฤติกรรมท่ีเปVนผลประโยชน�ทับซ+อน 
 หากพบเห็นเจ#าหน#าท่ีของรัฐมีพฤติกรรมท่ีจะนําไปสู&การทุจริตต&อตําแหน&งหน#าท่ีหรือ 
มีพฤติกรรมท่ีเปKนการขัดแย#งกันระหว&างผลประโยชน�ส&วนตนและผลประโยชน�ส&วนรวม สามารถดําเนินการแจ#งหน&วยงาน
ต&างๆได# ดังต&อไปนี้ 
1. หน&วยงานต#นสังกัดของผู#กระทําความผิด 
ร#องเรียนผ&านคณะกรรมการจริยธรรมประจําส&วนราชการหรือหัวหน#าส&วนราชการท่ีตนสังกัด 
2. สํานักงานผู#ตรวจการแผ&นดิน  
ท่ีอยู& : ศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขท่ี 120 หมู&ท่ี 
3 ถนนแจ#งวัฒนะ แขวงทุ&งสองห#อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท� : 0-2141-9100 หรือ 1676 โทรสาร : 0-2143-
8341   เวปไซต� : http://www.ombudsman.go.th 
3. ศูนย�ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย  
ท่ีอยู& : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค� กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท� : 0-2222-1141 ถึง 55 โทรศัพท�สายด�วน : 
1567  เวปไซต� : http://www.damrongdhama.moi.go.th 
4. ศาลปกครอง 
ท่ีอยู& : เลขท่ี 120 หมู&ท่ี 3 ถนนแจ#งวัฒนะ แขวงทุ&งสองห#อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210   โทรศัพท� : 0 2141 1111    
โทรศัพท�สายด�วน : 1355  เวปไซต� : http://www.admincourt.go.th 
5. สํานักงานคณะกรรมการป2องกันและปราบปรามการทุจริตแห&งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 
ท่ีอยู& : เลขท่ี 361 ถ.นนทบุรี ต.ท&าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู# ปณ. 100  เขตดุสิต กทม.  โทรศัพท� : 0 
2528 4800-4849   เวปไซต� : https://www.nacc.go.th 
6. สํานักงานการตรวจเงินแผ&นดิน 
ท่ีอยู& : ถนนพระรามท่ี 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   โทรศัพท� :  0-2271-8000    เวปไซต� : http://www.oag.go.th 
7. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 
ท่ีอยู& : 47/101 ถ.ติวานนท� ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000   โทรศัพท� : 02-547-1711   เวปไซต� : 
http://www.fact.or.th 
8. ศูนย�ปฏิบัติการต&อต#านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ีอยู& : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 7 ชั้น 8 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท� อ.เมือง จ.
นนทบุรี 11000 Tel :0 2590 1330 Fax : 0 2590 1330 E-mail : moph.stopc@gmail.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
 

 
2. ข้ันตอนการดําเนินการกรณีเม่ือพบเห็นพฤติกรรมท่ีเปVนผลประโยชน�ทับซ+อนหรือการฝkาฝlนประมวลจริยธรรม
ข+าราชการพลเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� ข้ันตอนการดําเนินการ 
1. เม่ือพบเห็นว&าเจ#าหน#าท่ีของรัฐคนใดมีพฤติกรรมท่ีนําไปสู&การมีผลประโยชน�ทับซ#อนหรือมีการฝPาฝQนประมวลจริยธรรม 
สามารถร#องเรียนหรือแจ#งให#หัวหน#าส&วนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาได#  
2. คณะกรรมการจริยธรรมและหัวหน#าส&วนราชการได#รับเรื่องร#องเรียนแล#วจะสั่งการไปยังกลุ&มงานคุ#มครองจริยธรรมให#
ดําเนินการสืบสวน รวบรวมและสรุปข#อเท็จจริง รวมท้ังข#อกฎหมายและความเห็นต&างๆ แล#วรายงานต&อหัวหน#าส&วนราชการ
พิจารณาตัดสิน 
3. หัวหน#าส&วนราชการพิจารณาและวินิจฉัยแล#วหากเปKนการฝPาฝQนประมวลจริยธรรมจริง หัวหน#าส&วนราชการจะสั่งการให#มี
การลงโทษทางวินัย ว&ากล&าวตักเตือน ทําทัณฑ�บน ให#รับการพัฒนา แล#วแต&กรณีหรือหากวินิจฉัยแล#วการกระทํานั้นไม&ฝPาฝQน
ประมวลจริยธรรม ก็ให#สั่งยุติเรื่อง 
 
 
 
 
 

เม่ือพบเห็น
พฤติกรรมท่ี
นําไปสู&การมี
ผลประโยชน�
ทับซ#อนหรือ
มีการฝPาฝQน
ประมวล
จริยธรรม 

หัวหน#าส&วนราชการ 

กลุ&มงานคุ#มครองจริยธรรม
(ประมวลเรื่อง สืบสวนและสรุป
ข#อเท็จจริง  ข#อกฎหมาย  และ

ความเห็น) 

ไม&ฝPาฝQนประมวล
จริยธรรม 

ฝPาฝQนประมวล
จริยธรรม 

ยุติเรื่อง 

-โทษทางวินัย 
- ว&ากล&าวตักเตือน 
- ทําทัณฑ�บน 
- ให#รับการพัฒนา 

รายงาน สั่งการ 

ส&งเรื่อง 

คณะกรรมการจริยธรรม               
ประจําส&วนราชการ 
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๒. หนังสือขออนุญาตเผยแพร�ออนไลน� 
 

 



               
 

๓. หลักฐานการเผยแพร�บนเวปไซต� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
 

หลักฐาน EB 9 ข+อ 3 
๑. หนังสือขออนุมัติดําเนินการตามโครงการดําเนินงานคณุธรรมและความโปร�งใส 

 

 
 
 

๒. โครงการดําเนนิงานคุณธรรมและความโปร�งใส คปสอ.นามน ปv ๒๕๖๑ 



               
 

 

 
 



               
 

 
 
 



               
 

 
 
 



               
 



 

 
 
 
 



 
 

กําหนดการประชุม 
คณะทํางานคุณธรรมและความโปร4งใส คปสอ.นามน และบุคลากรท่ีเก่ียวข�อง 

เพ่ือให�ความรู� ความเข�าใจในหลักการปฏิบัติตามองค$กรคุณธรรมและความโปร4งใส  
ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ$ (EBIT)  

พร�อมประกาศนโยบายบริหารองค$กรตามหลักธรรมาภิบาล ป; ๒๕๖๑ 
รุ4นท่ี ๑ วันท่ี  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

และรุ4นท่ี ๒ วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห�องประชุมขวัญนามน โรงพยาบาลนามน 

 
เวลา  ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลา  ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.  พิธีเป~ดการประชุมโดยประธานท่ีประชุม  

นายพรพัฒน% ภูนากลม  ผู(อํานวยการโรงพยาบาลนามน 
เวลา  ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.  ประกาศนโยบายบริหารองค%กรตามหลักธรรมาภิบาล ป� ๒๕๖๑ โดย  

นายพรพัฒน% ภูนากลม  ผู(อํานวยการโรงพยาบาลนามน 
เวลา  ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  ชี้แจงเกณฑ%คุณธรรมและความโปร�งใส ตามแบบสํารวจหลักฐาน 
    เชิงประจักษ% (EBIT) โดย นายสุพจน%  แสบงบาล ผู(ช�วยสาธารณสุขอําเภอนามน 
    ๑.ความโปร�งใสของหน�วยงานตามภารกิจหลัก  EB ๑ , EB 2 ,EB ๓ 
    ๒.ความโปร�งใสของหน�วยงานในภาพรวมการพัสดุ EB ๔ , EB ๕ ,EB ๖ 
    ๓.ความโปร�งใสของหน�วยงานในการเข(าถึงข(อมูล  EB ๗ 
เวลา  ๑๑.๐๐-๑๑.๑๐  น. พักรับประทานอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
เวลา  ๑๑.๑๐-๑๒.๐๐ น.  ชี้แจงเกณฑ%คุณธรรมและความโปร�งใส ตามแบบสํารวจหลักฐาน 
    เชิงประจักษ% (EBIT)   โดย นายเนรมิตร ทิพย%สมบัติ หัวหน(ากลุ�มงานบริหารท่ัวไป 
    ๑.ความโปร�งใสของหน�วยงานในเรื่องร(องเรียน  EB ๘ 
    ๒.ความโปร�งใสของหน�วยงานในเรื่องผลประโยชน%ทับซ(อน EB ๙ 
    ๓.ความโปร�งใสของหน�วยงานในเรื่องการป-องกันปราบปรามทุจริต  EB ๑๐ 
    ๔.ความโปร�งใสของหน�วยงานในการรวมกลุ�มเพ่ือตรวจสอบการบริหาร EB ๑๑ 
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.  อภิปรายการประชุม เก่ียวกับการดําเนินงานตรวจสอบภายใน 
เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น.   รับประทานอาหารว�าง 
เวลา ๑๔.๑๕-๑๕.๑๕ น.  อภิปรายการประชุม เก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจ(าง 
เวลา ๑๕.๑๕-๑๖.๑๕ น.  อภิปรายการประชุม วิเคราะห%ความเสี่ยงเก่ียวกับการป-องกันผลประโยชน%ทับซ(อน  

และการป-องกันการทุจริตต�อหน(าท่ีราชการ 
เวลา ๑๖.๑๕-๑๖.๓๐ น.  อภิปรายปvญหาท่ัวไป ป~ดประชุม 
 
  

 
 
 
 

 
 



 
๓. ลายมือช่ือผู+เข+าร�วมประชุม 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๔. รูปภาพการจัดประชุม 
 

 
 
 
 



 
หลักฐาน EB 9 ข+อ 4 

๑. หนังสือขออนุมัติออกระเบียบว�าด+วยการป$องกัน หรือ ละเว+นการปฏิบัติหน+าท่ี 
 

 
 
 
 
 



 
 

๒. ประกาศว�าด+วยการป$องกันการปฏิบัติหน+าท่ีหรือละเว+นการปฏิบัติหน+าท่ี 
 

 
 
 
 
 



 
 

๓. หลักฐานการเผยแพร�บนเวปไซต� 
 

 


