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คํานํา 

เนื่องจากป�ญหาการทุจริตคอร�รัปชั่นท่ีเกิดข้ึนในระบบราชการยุคป�จจุบันส"วนหนึ่งเกิดจากผลประโยชน�
ขัดกันระหว"างผลประโยชน�ส"วนตัวกับผลประโยชน�ส"วนรวม ในการดํารงตําแหน"งของเจ*าหน*าท่ีรัฐหรือท่ีเราเรียกกันว"า 
“ผลประโยชน�ทับซ*อน” จึงถือได*ว"าป�ญหาการมีผลประโยชน�ทับซ*อนเป1นการทุจริตคอร�รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป1นการ
แสวงหาผลประโยชน�ส"วนบุคคลโดยการละเมิดต"อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด*วยการใช*อํานาจในตําแหน"งหน*าท่ีไป
แทรกแซงการใช*ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ*าหน*าท่ีรัฐ จนทําให*เกิดการละท้ิงคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน*าท่ี
สาธารณะขาดความเป1นอิสระ ความเป1นกลาง และความเป1นธรรมจนส"งผลกระทบต"อประโยชน�สาธารณะของส"วนรวม 
และทําให*ประโยชน�หลักขององค�กร หน"วยงาน สถาบันและสังคมต*องสูญเสียไป ไม"ว"าจะเป1นผลประโยชน�ทางการเงินและ
ทรัพยากรต"างๆ คุณภาพการให*บริการ ความเป1นธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค"าอ่ืนๆด*วย 

ดังนั้น เพ่ือช"วยป:องกันมิให*เกิดป�ญหาการมีผลประโยชน�ทับซ*อนข้ึน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนามนมี
บทบาทสําคัญในการติดตาม ควบคุม และดูแลให*ข*าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ*าง
ชั่วคราวในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมท่ีได*กําหนดไว*ในประมวลจริยธรรม จึงได*จัดทําคู"มือการปฏิบัติงานของ
เจ*าหน*าท่ีรัฐเรื่องผลประโยชน�ทับซ*อนเล"มนี้ข้ึน โดยมีสาระสําคัญเก่ียวข*องกับผลประโยชน�ทับซ*อนท้ังในส"วนความหมาย 
รูปแบบ แนวทางการป:องกันผลประโยชน�ทับซ*อน กลไกการบังคับใช* และบทลงโทษ เพ่ือเผยแพร"ความรู*เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานให*กับเจ*าหน*าท่ีและผู*ปฏิบัติงานได*รับทราบและนํามายึดถือเป1นแนวทางในการปฏิบัติงานได*อย"างถูกต*อง 
พร*อมท้ังหลีกเลี่ยงมิให*เกิดการฝ=าฝ>นมาตรฐานจริยธรรมท่ีกําหนดไว* เสริมสร*างจริยธรรมในหน"วยงานสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอนามน และเผยแพร"ภาพลักษณ�ท่ีดีขององค�กรให*เป1นท่ียอมรับของสังคม อันจะนําพาหน"วยงานไปสู"
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว*และก"อให*เกิดประโยชน�สูงสุดต"อประเทศชาติต"อไป 

 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนามน 
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บทท่ี 1  

ความหมายของผลประโยชน ทับซ�อน 

1. ความหมายของผลประโยชน ทับซ�อน 

“Conflict of Interest” เป1นภาษาต"างประเทศซ่ึงมีการกล"าวถึงอย"างกว*างขวางในรอบหลายปbท่ีผ"าน
มา โดยเฉพาะในช"วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับป�ญหาการทุจริตคอร�รัปชั่น ของผู*ดํารงตําแหน"งทางการเมือง 
หรือผู*ดํารงตําแหน"งระดับสูงในองค�กรต"างๆ ซ่ึงส"งผลกระทบต"อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมท้ังได*สร*าง
ความเสียหายให*กับประชาชนโดยส"วนรวม ทําให*บรรดานักวิชาการและผู*คนในสังคมไทยต"างได*ให*คําจํากัดความ หรือ
ความหมายของคําว"า “Conflict of Interest” ไว*แตกต"างกันออกไป ดังนี้ 

สาราน ุกรมว ิก ิพ ีเ ด ีย  (http://th.wikipedia.org) อธ ิบายความหมายไว *ว "า  ผลประโยชน �          
ทับซ*อน (Conflict of Interest) คือ ภาวะท่ีบุคคลซ่ึงอยู"ในสถานะท่ีต*องได*รับความเชื่อถือ เช"น นักการเมือง ผู*ให*นโยบาย 
หรือผู*อํานวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชน�หรือความต*องการท้ังในทางอาชีพในบางครั้งรวมถึงเรื่องส"วนตัว ท่ี
ขัดแย*งกัน ความต*องการท่ีขัดแย*งกันนี้ทําให*เกิดความลําบากในการทําหน*าท่ีอย"างยุติธรรม แม*ว"าจะไม"มีหลักฐานเก่ียวกับ
การกระทําท่ีไม"เหมาะสม ผลประโยชน�ทับซ*อนอาจจะทําให*เกิดภาพท่ีทําให*ความน"าเชื่อถือของบุคคลนั้น ในการกระทําท่ี
เป1นกลางลดลง 

ดร. วิทยากร เชียงกูล ได*ให*ความหมายของคําว"า ผลประโยชน�ทับซ*อน หมายถึง ผลประโยชน�ท่ีทับ
ซ*อนกันระหว"างผลประโยชน�ส"วนตัวและผลประโยชน�ส"วนรวมของผู*มีอํานาจหน*าท่ีท่ีต*องตัดสินใจทํางานเพ่ือส"วนรวม ไม"
ว"าเป1นเจ*าหน*าท่ีของรัฐ เจ*าหน*าท่ีขององค�กรภาคธุรกิจ เอกชน และเจ*าหน*าท่ีภาคประชาสังคม (Civil Society) 

ผาสุก พงศ ไพจิตร ได*อธิบายความหมายของ ผลประโยชน�ทับซ*อน หมายถึง การทับซ*อนของ
ผลประโยชน�ของบุคคลท่ีมี 2 สถานะ หรือมากกว"าในเวลาเดียวกัน คือ ตําแหน"งสาธารณะและตําแหน"งใน
บริษัทเอกชน ซ่ึงบุคคลดังกล"าวอาจมีความโน*มเอียงใช*อํานาจและตําแหน"งสาธารณะหาผลประโยชน�ส"วนตัวหรือแสวงหา
ประโยชน�ให*แก"กลุ"มพวกพ*องของตนเองท้ังทางตรงและทางอ*อมได*อย"างง"ายดาย เช"น กรณีของนายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีมีหุ*น หรือครอบครัวใกล*ชิดเป1นเจ*าของกิจการ ซ่ึงได*รับสัมปทานหรืออยู"ในฐานะจะได*รับสัมปทานธุรกิจจาก
รัฐ ขณะเดียวกันก็อยู"ในตําแหน"งสาธารณะท่ีเป1นผู*มีอํานาจอนุมัติการให*สัมปทานธุรกิจดังกล"าวด*วย ตัวอย"างท่ีพบ คือ 
การได*ชนะประมูลโครงการก"อสร*างขนาดใหญ"จากภาครัฐเพราะผู*ชนะประมูลมีพรรคพวกเป1นนักการเมือง หรือบริษัทท่ี
ชนะประมูลมีนักการเมืองร"วมหุ*นอยู"เป1นหุ*นลม การชนะประมูลดังกล"าวด*วยอิทธิพลทางการเมืองจะส"งผลให*บริษัทผู*ชนะ
ประมูลสามารถหากําไรเกินควรได* การคอร�รัปชั่นในโครงการขนาดใหญ"ภาครัฐได*กลายเป1นแหล"งหารายได*จากการคอร�รัปชั่น 
ท่ีสําคัญของนักการเมืองและข*าราชการท่ีเก่ียวข*อง  

 

 

 



                  
 

(2) 

2. รูปแบบของผลประโยชน ทับซ�อน แบ<งออกเป=น 7 รูปแบบ ได�แก< 

1. การรับผลประโยชน�ต"างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน�
ในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไม"เหมาะสมและมีผลต"อการปฏิบัติงานของเจ*าหน*าท่ี เช"น หน"วยงานราชการรับเงินบริจาคสร*าง
สํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจท่ีเป1นคู"สัญญากับหน"วยงาน การใช*งบประมาณ ของรัฐเพ่ือจัดซ้ือจัดจ*างแล*ว
เจ*าหน*าท่ีได*รับของแถมหรือผลประโยชน�อ่ืนตอบแทน  

2. การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป1นคู"สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ�ท่ี
เจ*าหน*าท่ีของรัฐมีส"วนได*เสียในสัญญาท่ีทํากับหน"วยงานท่ีตนสังกัด เช"น การใช*ตําแหน"งหน*าท่ีท่ีทําให*หน"วยงานทําสัญญา
ซ้ือสินค*าจากบริษัทของตนเองหรือจ*างบริษัทของตนเองเป1นท่ีปรึกษา หรือซ้ือท่ีดิน ของตนเองในการจัดสร*างสํานักงาน  

3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหน"งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง 
การท่ีบุคลากรออกจากหน"วยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ท่ีตนเองเคยมี
อํานาจควบคุม กํากับ ดูแล 

4. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช"น เจ*าหน*าท่ีของรัฐต้ังบริษัท
ดําเนินธุรกิจท่ีเป1นการแข"งขันกับหน"วยงานหรือองค�กรสาธารณะท่ีตนสังกัด หรือการรับจ*างเป1นท่ีปรึกษาโครงการโดย
อาศัยตําแหน"งในราชการสร*างความน"าเชื่อถือว"าโครงการของผู*ว"าจ*างจะไม"มีป�ญหาติดขัด ในการพิจารณาจากหน"วยงานท่ี
ตนสังกัดอยู"  

5. การรับรู*ข*อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ�ท่ีผู*ดํารงตําแหน"งสาธารณะ 
ใช*ประโยชน�จากการรู*ข*อมูลภายในเพ่ือประโยชน�ของตนเอง เช"น ทราบว"าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซ้ือท่ีดินโดย
ใส"ชื่อภรรยา หรือทราบว"าจะมีการซ้ือท่ีดินเพ่ือทําโครงการของรัฐก็รีบไปซ้ือท่ีดินเพ่ือเก็งกําไรและขายให*กับรัฐ ในราคาท่ี
สูงข้ึน 

6. การใช*ทรัพย�สินของหน"วยงานเพ่ือประโยชน�ของธุรกิจส"วนตัว (Using your employer’s property 
for private advantage) เช"น การนําเครื่องใช*สํานักงานต"างๆกลับไปใช*ท่ีบ*าน การนํารถยนต�ในราชการ 
ไปใช*เพ่ืองานส"วนตัว 

7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพ่ือประโยชน�ในทางการเมือง (Pork-belling) เช"น การท่ี
รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนท่ีหรือบ*านเกิดของตนเอง หรือการใช*งบประมาณสาธารณะ เพ่ือการหา
เสียงเลือกต้ัง  

จากรูปแบบประเภทต"างๆของป�ญหาความขัดแย*งกันในประโยชน�ส"วนตัวและประโยชน�ส"วนรวม  
จะเห็นว"าโอกาสความเป1นไปได*ท่ีจะเกิดป�ญหามีสูงมากเพราะป�ญหาดังกล"าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมท่ีเข*าข"าย
ความขัดแย*งอย"างกว*างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส"วนใหญ"ท่ีใช*ในการจัดการกับป�ญหา ความขัดแย*ง    

   



                  
 

(3) 

ของผลประโยชน�ส"วนตัวกับผลประโยชน�ส"วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการทํางานของบุคคล
สาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายท่ีสามารถครอบคลุมถึงการกระทําผิดเก่ียวกับผลประโยชน�ทับซ*อนทุกรูปแบบ 

แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน ทับซ�อน 

 
 
 

 

 

   

 

  

 

  

   

 

   

 

  

 

  

  

   

 

 

การรับประโยชน�ต"างๆ 
(Accepting benefits) 

 

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/           
เงินบริจาคจากลูกค*าของหน"วยงาน 

การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) 
หรือเป1นคู"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�ไขปAญหาผลประโยชน ทับซ�อน 

1. แนวทางการป@องกันและแก�ไขปAญหาผลประโยชน ทับซ�อน 

      (1) การกําหนดคุณสมบัติท่ีพึงประสงค�หรือคุณสมบัติต*องห*าม (Qualification and disqualification 
from office) เป1นเครื่องมือท่ีใช*ในการป:องกันเบ้ืองต*นมิให*มีโอกาสเกิดป�ญหาความขัดแย*งของผลประโยชน�ส"วนตัวกับ
ผลประโยชน�ส"วนรวมในกรณีของข*าราชการการเมือง คุณสมบัติต*องห*ามท่ีนานาประเทศ มักกําหนด ได*แก"     การห*าม 
ส.ส. หรือรัฐมนตรีต*องไม"ดํารงตําแหน"ง ข*าราชการประจํา และต*องไม"เป1นผู*มีส"วนได*ส"วนเสียในสัมปทานหรือสัญญาต"างๆ
กับรัฐ เป1นต*น  

(2) การเป}ดเผยข*อมูลเ ก่ียวกับทรัพย�สิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวให*สาธารณะทราบ 
(Disclosure of personal interests) เช"น การแจ*งถึงจํานวนหุ*นส"วนหรือธุรกิจส"วนตัวว"ามีอะไรบ*าง แบ"งได*เป1น 
2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ*งทรัพย�สินหรือความต*องการส"วนบุคคลเม่ือมีข*อขัดแย*งเกิดข้ึน และประเภทท่ีสอง 
คือ การแจ*งทรัพย�สินของเจ*าหน*าท่ีก"อนจะมาดํารงตําแหน"ง ถึงแม*วิธีการนี้จะไม"ใช"เครื่องมือท่ีแก*ป�ญหาความขัดแย*ง ของ
ผลประโยชน�ส"วนตัวกับผลประโยชน�ส"วนรวมได*โดยตรง แต"อย"างน*อยการเป}ดเผยข*อมูลส"วนตัวก็ช"วยให*สาธารณชน
สามารถวิเคราะห�หรือมองเห็นช"องทางท่ีอาจจะก"อให*เกิดป�ญหาได*ง"ายข้ึน 

(3) การกําหนดข*อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป1นการสร*างกรอบเพ่ือบอกถึงสิ่งท่ีควร
และไม"ควรยึดถือเป1นหลักในการทํางาน ถ*าไม"ปฏิบัติตามไม"ถือว"าผิดทางกฎหมายแต"สามารถบ"อนทําลายความเชื่อม่ันท่ี
สังคมจะมีต"อเจ*าหน*าท่ีของรัฐผู*นั้น และสามารถเป1นบ"อเกิดแห"งความเสื่อมศรัทธาท่ีประชาชนจะมีต"อระบบราชการ 

(4) ข*อกําหนดเก่ียวกับการทํางานหลังพ*นตําแหน"งในหน*าท่ีทางราชการ (Post-office employment 
restriction) เป1นข*อกําหนดท่ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือป:องกันมิให*ผู*ท่ีดํารงตําแหน"งในหน"วยงานของรัฐนําข*อมูลลับ (Confidential 
information) ภายในหน"วยงานท่ีเขาทราบไปใช*ประโยชน�หลังจากการออกจากตําแหน"งดังกล"าวแล*ว รวมถึงป:องกันการ
ใช*สิทธิในการติดต"อหน"วยงานราชการในฐานะท่ีเคยดํารงตําแหน"งสําคัญ ในหน"วยงานราชการมาแล*ว  

นอกจากแนวทางดังกล"าวข*างต*นแล*วจําเป1นต*องมีกลไกสําหรับการบังคับใช* (Enforcement) 
กฎระเบียบ ท่ีกําหนดข้ึน เช"น การต้ังคณะกรรมการในลักษณะองค�กรกํากับดูแลเพ่ือตรวจสอบให*ผู*อยู"ภายใต*กฎระเบียบ
ดังกล"าวปฏิบัติตามข*อกําหนดท่ีบัญญัติไว* โดยคณะกรรมการดังกล"าวต*องมีความเป1นอิสระอย"างเพียงพอเพราะในกรณีท่ีมี
การละเมิดกฎระเบียบท่ีเกิดข้ึนก็ต*องทําหน*าท่ีสอบสวนข*อเท็จจริงก"อนท่ีจะดําเนินการตามมาตรการท่ีเก่ียวข*องต"อไป 

  

 

 

 



                  
 

 (5) 

 

การสร*างการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) คือ ประการแรก การมุ"งเน*นความรับผิดชอบ      
ต"อสาธารณะ (Accountability) ประการท่ีสอง มีความโปร"งใสในการดําเนินงาน (Transparency) ซ่ึงรวมถึงการท่ี
สาธารณชนสามารถเข*าถึงข*อมูลต"างๆได* ประการท่ีสาม การมีหลักการท่ีแน"นอนคงเส*นคงวาและเป1นธรรมเพ่ือให*
ประชาชนเกิดความม่ันใจ (predictability) ซ่ึงหมายความว"ากฎเกณฑ�ต"างๆจะต*องใช*บังคับกับทุกคนอย"างเท"าเทียมกันไม"
ลําเอียง ไม"เลือกปฏิบัติ และไม"เปลี่ยนแปลงบ"อยๆจนก"อให*เกิดความสับสน และประการสุดท*าย คือ การมีส"วนร"วมของ
ประชาชน (Public Participation) หมายความว"าผู*บริหารระดับสูงจะต*องเคารพในความคิดเห็นของสมาชิกในองค�กร 
กล"าวคือในการตัดสินใจด*านนโยบายนั้นจะต*องเป}ดรับฟ�งความคิดเห็นและให*สมาชิกขององค�กรมีส"วนร"วม ในการตัดสินใจ
ควบคู"ไปกับการสร*างระบบการบริหารจัดการท่ีดีก็ คือ ประการแรก การปรับปรุงกฎหมายให*ทันสมัย ชัดเจน ครอบคลุม 
และสามารถตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมได*ทัน ประการท่ีสอง การปฏิรูป
องค�กรอิสระเพ่ือการตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชน�ทับซ*อนให*มีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมีกระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการท่ีเป1นอิสระ ไม"ถูกแทรกแซงจากการเมือง และเป1นผู*ท่ีมีความรู*ความสามารถอย"าง
แท*จริง ประการท่ีสาม กําหนดหลักเกณฑ�ด*านจริยธรรมคุณธรรม (Codes of ethics) รวมท้ังจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ต"างๆ เพ่ือเป1นแนวทางอันชัดเจนในการชี้นําพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีถูกต*อง กําหนดบทลงโทษผู*ประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพอันก"อให*เกิดการยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกลุ"มวิชาชีพให*สูงขึ้น ประการสุดท*าย ส"งเสริม
ภาคประชาสังคมให*เข*มแข็งเป1นองค�กรแบบเป}ด สมัครใจในการรับสมาชิก มีความเป1นอิสระในการดําเนินงานและมี
จิตสํานึกท่ีเสียสละในการทํางานเพ่ือผลประโยชน�ของส"วนรวม องค�กรภาคประชาสังคมเหล"านี้จะมีบทบาทสําคัญในการ
เคลื่อนไหวเพ่ือการมีส"วนร"วมและตรวจสอบการดําเนินงานของภาคสาธารณะให*ปลอดจากผลประโยชน�ทับซ*อนได*อย"าง
แท*จริง 



                  
 

(6) 

2. มาตรการขับเคล่ือนเพ่ือป@องกันผลประโยชน ทับซ�อน 

ประการแรก การกําหนดหลักเกณฑ ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพ่ือให*เกิดความชัดเจนว"า
อะไรคือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิให*ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป1นชอบหรือเห็นกงจักรเป1นดอกบัว โดยจะต*อง
นิยามและกําหนดมาตรฐานการกระทําต"างๆให*ชัดเจน ซ่ึงวิธีการกําหนดหลักเกณฑ�ทางจริยธรรมคุณธรรมดังกล"าวนี้ 
สามารถกระทําได*โดยการส"งเสริมให*ผู*ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดต้ังเป1นสมาคมและส"งเสริมให*สมาคมวิชาชีพ
ต"างๆมีการบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือป:องกันมิให*เกิดป�ญหาผลประโยชน�ทับ
ซ*อนในแต"ละวิชาชีพ เพ่ือนิยามให*หลักเกณฑ�ทางจริยธรรมมีความชัดเจน สมาชิกของแต"ละกลุ"มวิชาชีพสามารถนําไป
ปฏิบัติได* พร*อมกับมีบทลงโทษสําหรับผู*ท่ีไม"ปฏิบัติตาม    

ความชัดเจนเก่ียวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ�ทางจริยธรรม หรือบรรทัดฐานสําหรับกํากับ 
ความประพฤติของนักการ เ มือง  ข* าราชการ  และผู* เ ชี่ ย วชาญด* านต" า งๆ เป1นสิ่ ง ท่ี มีความสํ า คัญอย" า งยิ่ ง  
เพราะหลักเกณฑ�ทางจริยธรรมต"างๆเหล"านี้ เป1นแนวทางชี้แนะว"าบุคคลท่ีมีตําแหน"งหน*าท่ีทางด*านสาธารณะนั้นควรจะมี
ความประพฤติอย"างไรอะไรท่ีถือเป1นพฤติกรรมท่ีควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป1นป�ญหาผลประโยชน�ทับซ*อนเป}ดโอกาสให*มี
การอภิปราย ถกเถียงและสร*างเป1นข*อตกลงร"วมเก่ียวกับหลักเกณฑ�ทางจริยธรรมท่ีพึงปฏิบัติ 

ประการท่ีสอง การถ<ายทอด ปลูกฝAงหลักเกณฑ ทางจริยธรรมคุณธรรมสู<สมาชิกของสังคม โดยผ"าน
สื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือให*มีกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน การจัดอบรม
ให*แก"สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพ่ือเสริมสร*างความรู*ความเข*าใจ การอภิปรายถกเถียงเพ่ือก"อให*เกิดความกระจ"างใน
ประเด็นท่ีคลุมเครือน"าสงสัย มาตรการดังกล"าวนี้ถือเป1นการถ"ายทอดและปลูกฝ�งสมาชิกของสังคมโดยผ"านช"องทางต"างๆ 
อันจะทําให*สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของป�ญหาผลประโยชน�ทับซ*อน รู*สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจน
สามารถยับยั้งตนเองและห*ามปรามผู*อ่ืนมิให*กระทําการอันเป1นผลประโยชน�ทับซ*อนได* สมาชิกไม"สามารถอ*างได*อีกต"อไปว"า
ตนทําผิดเพราะไม"ทราบ ท่ีสําคัญไม"น*อยไปกว"ากันก็คือการกําหนดบทลงโทษสําหรับผู*ท่ีมีความผิดเก่ียวกับวินัยอย"างชัดเจน
นั้นจะช"วยลดป�ญหาผลประโยชน�ทับซ*อนหรือพฤติกรรมท่ีไม"เหมาะสมและไม"สามารถยอมรับได*ให*น*อยลง 

          ประการท่ีสาม เสริมสร�างความเข�มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of civil 
society) โดยการสนับสนุนให*ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตสํานึกต"อส"วนรวม อันจะนําไปสู"การรวมตัวกันจัดต้ังองค�กร
แบบสมัครใจอย"างอิสระ สําหรับดําเนินกิจกรรมเพ่ือส"วนรวม รวมท้ังส"งเสริมสื่อสารมวลชนท่ีเป1นอิสระในการดําเนินงาน
ท้ังสื่อวิทยุ โทรทัศน� และหนังสือพิมพ�ต"างมีบุคลากรท่ีมีความรู*ความสามารถมีจิตสํานึกท่ีเสียสละเพ่ือส"วนรวม และมีการ
จัดต้ังเป1นองค�กรท่ีเข*มแข็งซ่ึงภาคประชาสังคมท่ีมีอํานาจต"อรองสูงดังกล"าวนี้จะสามารถถ"วงดุลอํานาจและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของนักการเมืองและเจ*าหน*าท่ีรัฐระดับสูงได*อย"างมีประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับยั้งป�ญหาผลประโยชน�ทับ
ซ*อนของนักการเมืองและข*าราชการระดับสูงให*น*อยลงได* 
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           ประการท่ีส่ี การปรับปรุงกฎหมายรวมท้ังแก�ไขระเบียบข�อบังคับต<างๆของหน<วยงาน เพ่ือให*
บทบัญญัติทางกฎหมายให*มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน�ทับซ*อนไว*อย"างชัดเจน มีความครอบคลุม    
การแก*ไขข*อกฎหมายและการบังคับใช*จะต*องมิให*เกิดความลักลั่น ป}ดช"องโหว"ของกฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง และ
กระบวนการวินิจฉัยคดีให*เกิดความเป1นธรรมแก"ทุกฝ=ายให*มากท่ีสุดรวมท้ังบทลงโทษในกฎหมายต"างๆให*เป1นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

ประการท่ีห�า การปฏิรูปองค กรอิสระท่ีทําหน�าท่ีป@องกันและปราบปรามผลประโยชน ทับซ�อน เช"น 
คณะกรรมการป:องกันและปราบปรามการทุจริตแห"งชาติ คณะกรรมการป:องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ"นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห"งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม 
โดยจะต*องปฏิรูปองค�กรเหล"านี้ให*มีประสิทธิภาพในการทํางาน มีบุคลากรท่ีมีความรู*ความสามารถ และมีคุณธรรมในการ
ทํางาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ�ท่ีเพียงพอมีกระบวนการสรรหาและแต"งต้ังกรรมการท่ีเป1นอิสระไม"ถูกแทรกแซงทาง
การเมืองมีความเป1นกลาง มีกฎกติกากํากับการทํางานท่ีชัดเจน มีเป:าหมายในการทํางานท่ีสามารถวัดและประเมินผลได*
และมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. ตารางสรุปตัวอย<างโอกาสท่ีจะเกิดผลประโยชน ทับซ�อนของข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของรัฐกลุ<มต<างๆ 

กลุ"มอาชีพ กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต"อป�ญหาการเกิดผลประโยชน�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�ฉันญาติข้ึนเป1นผู*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*อมูลของทางราชการของประชาชนโดย
เรียกรับเงินและอ*างว"าจะสามารถช"วยให*สามารถเสียค"าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซ้ือ
ขายท่ีดินในราคาท่ีถูกกว"าได* ผู*บริหารสถาบันการเงินหวังก*าวหน*าในอาชีพจึงได*ร"วมมือและให*
ความช"วยเหลือแก"นักการเมืองในการกู*เงินในวงเงินสูงในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย�   
คํ้าประกันให*สูงเกินกว"าความเป1นจริง 
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กลุ"มอาชีพ กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต"อป�ญหาการเกิดผลประโยชน�ทับซ*อน 

ข*าราชการ
ประจํา
และ
เจ*าหน*าท่ี
ของรัฐ 

 

• ผู*บริหารสถาบันการเงินใช*อํานาจหน*าท่ีให*ผู*ใต*บังคับบัญชาเสนอขายท่ีดินหรือบ*านพร*อมท่ีดิน
ในโครงการของตนให*แก"ลูกค*าของสถาบันการเงิน เพ่ือแลกกับความสะดวกในการทําธุรกิจกับ
สถาบันการเงิน 

• เจ*าหน*าท่ีตรวจสอบภาษีอากรได*เป}ดสํานักงานบัญชีเพ่ือทําบัญชีและรับจดทะเบียนจัดต้ัง
บริษัท จํากัด ซ่ึงในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให*บริการเฉพาะรายท่ีตนเองได*รับประโยชน�จากผู*
เสียภาษีเท"านั้น 

• การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค*าท่ีจะจัดซ้ือจัดจ*างให*บริษัทของตนหรือของ
พวกพ*องได*เปรียบหรือชนะในการประมูล 

• การให*ข*อมูลการจัดซ้ือจัดจ*างแก"พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน�ในการประมูลหรือ
การจ*างเหมารวมถึงการปกป}ดข*อมูล เช"น การป}ดประกาศหรือเผยแพร"ข*อมูลข"าวสารล"าช*า 
หรือพ*นกําหนดการยื่นใบเสนอราคา เป1นต*น 

• กลุ"มวิชาชีพอิสระ 

• การรับงานจากภายนอกจนกระทบต"อการปฏิบัติหน*าท่ีประจํา 

• การใช*สิทธิในการเบิกจ"ายยาให*กับญาติแล*วนํายาไปใช*ท่ีคลินิกส"วนตัว 

• การรับประโยชน�จากระบบการล็อคบัตรคิวให*แก"เจ*าหน*าท่ีหรือญาติเจ*าหน*าท่ีในหน"วยงาน 
โดยผู*มีหน*าท่ีดูแลบัตรคิวจะล็อคไว*มากกว"าท่ีหน"วยงานกําหนดและไปเรียกรับประโยชน�จาก
บัตรคิวท่ีล็อคไว*เกินเหล"านั้นจากผู*รับบริการท่ีต*องการลัดคิว 

• กลุ"มวิชาชีพท่ีเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม 

• การเรียกรับผลประโยชน�จากการอนุญาตให*คืนของกลาง เป1นต*น 

• กลุ"มวิชาชีพวิชาการ 

• คณะกรรมการตรวจรับผลงานทําหน*าท่ีเสมือนเป1นนายหน*าให*แก"บริษัทท่ีปรึกษา โดยรับ
รายงานผลการศึกษามาพิจารณาก"อนและแก*ไขในประเด็นท่ีคาดว"าอาจถูกคณะกรรมการคน
อ่ืนท*วงติง รวมถึงการเข*าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอ่ืน 

ประชาชน • การเสนอให*ค"าน้ําร*อนน้ําชาให*แก"เจ*าหน*าท่ีเพ่ือแลกกับการลัดคิวรับบริการ 
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4. ตัวอย<างพฤติกรรมผลประโยชน ทับซ�อนท่ีพบเห็นบ<อย  

1.การนําทรัพย�สินของหน"วยงานมาใช*ประโยชน�ส"วนตัว เช"น ใช*โทรศัพท�ของหน"วยงานติดต"อธุระส"วน
ตัวนํารถราชการไปใช*ในธุระส"วนตัว เป1นต*น 

2.การใช*อํานาจหน*าท่ีช"วยญาติหรือบุคคลอ่ืนให*เข*าทํางาน 

3.การใช*ข*อมูลของหน"วยงานเพ่ือแสวงหาประโยชน�แก"ตนเองหรือพวกพ*อง เจ*าหน*าท่ีของรัฐทราบ
มาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ�ท่ีจะใช*ในการประมูลแล*วให*ข*อมูลกับบริษัทเอกชนเพ่ือให*ได*เปรียบในการประมูล 

4.การรับงานนอกแล*วก"อให*เกิดความเสียหายแก"หน"วยงานของตน เจ*าหน*าท่ีของรัฐอาศัยตําแหน"ง
หน*าท่ีทางราชการรับจ*างเป1นท่ีปรึกษาโครงการให*บริษัทเอกชน เจ*าหน*าท่ีรัฐนําเวลาราชการไปทํางานส"วนตัว 

5.การนําบุคคลากรของหน"วยงานมาใช*เพ่ือประโยชน�ส"วนตน 

6.การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน�อ่ืนใด ส"งผลให*มีการตัดสินใจท่ีเอ้ือ
ประโยชน�แก"ผู*ให*สินบนหรือบุคคลอ่ืน 

7.การเข*าทํางานหลังออกจากงานเดิมโดยใช*ความรู* ประสบการณ� หรืออิทธิพลจากท่ีเคยดํารงตําแหน"ง
มารับงาน หรือเอาประโยชน�ให*กับตนเองหรือพวกพ*อง เช"น เคยทํางานเป1นผู*บริหารหน"วยงานกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม 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 

11.การซ้ือขายตําแหน"ง การจ"ายผลประโยชน�ท้ังท่ีเป1นตัวเงินและประโยชน�รูปแบบอ่ืนเพ่ือให*ได*มาซ่ึง
การเลื่อนระดับ ตําแหน"ง หรือความดีความชอบพิเศษ 

12.การเพิกเฉยต"อการรักษาผลประโยชน�ส"วนรวม 

13.การเรียกร*องผลตอบแทนจากการใช*อิทธิพลในตําแหน"งหน*าท่ีเพ่ือส"งผลท่ีเป1นคุณแก"ฝ=ายใดฝ=ายหนึ่งโดย
ไม"เป1นธรรม 

14.การท่ีมีหน*าท่ีดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล*วเข*ามีส"วนได*เสียเพ่ือประโยชน�ของตนเอง 
หรือผู*อ่ืน 
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15.การใช*ตําแหน"งหน*าท่ีหาประโยชน�ให*กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ*อง เช"น เจ*าหน*าท่ีของรัฐ ใช*
อํานาจหน*าท่ีทําให*บริษัทของตนหรือครอบครัวได*งานรับเหมาของรัฐ เจ*าหน*าท่ีฝ=ายจัดซ้ือจัดจ*างทําสัญญาซ้ืออุปกรณ�
สํานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง  

5. แนวทางการปฏิบัติเพ่ือป@องกันผลประโยชน ทับซ�อน 

การให� – การรับของขวัญและผลประโยชน   

เนื่องจากความเชื่อถือไว*วางใจของประชาชนต"อการปฏิบัติงานของข*าราชการและเจ*าหน*าท่ีภาครัฐว"า
จะต*องตัดสินใจและกระทําหน*าท่ี โดยยึดผลประโยชน�สาธารณะเป1นหลักปราศจากผลประโยชน�ส"วนบุคคล หาก
ข*าราชการและเจ*าหน*าท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน�ท่ีทําให*มีอิทธิพลต"อการตัดสินใจ การกระทําหน*าท่ีถือ
ว"าเป1นการประพฤติมิชอบ จึงเป1นการขัดแย*งกันระหว"างผลประโยชน�ส"วนตนและผลประโยชน�ส"วนรวมได*ด*วยเช"นกัน 

อะไรคือของขวัญและประโยชน อ่ืนใดท่ีใช�ในความหมายนี้ 

-  ของขวัญและประโยชน�อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย�สิน สิ่งของ บริการหรือ
อ่ืนๆ ท่ีมีมูลค"า) ท่ีข*าราชการและเจ*าหน*าท่ีภาครัฐให*และหรือได*รับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได* และผลประโยชน�จาก
การจ*างงานในราชการปกติ 

-  ของขวัญและผลประโยชน�อ่ืนใดสามารถตีค"าตีราคาเป1นเงิน หรืออาจไม"สามารถตีค"าตีราคาได* 

-  ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได* (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค*าบริโภค ความบันเทิง การต*อนรับ
ให*ท่ีพัก การเดินทาง อุปกรณ�เครื่องใช* เช"น ตัวอย"างสินค*า บัตรของขวัญ เครื่องใช*ส"วนตัว บัตรกํานัล  
บัตรลดราคาสินค*าหรือบริการ และเงิน เป1นต*น 

-  ของขวัญและประโยชน�อ่ืนใดท่ีคิดเป1นราคาไม"ได* (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใดๆ
หรือบริการใดๆท่ีไม"สามารถคิดเป1นราคาท่ีจะซ้ือขายได* อาทิเช"น การให*บริการส"วนตัวการปฏิบัติด*วยความชอบส"วนตน 
การเข*าถึงประโยชน� หรือการสัญญาว"าจะให*หรือการสัญญาว"าจะได*รับประโยชน�มากกว"าคนอ่ืนๆ 

แนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน : กรณีการให�หรือรับของขวัญ 

ในประมวลจริยธรรมข*าราชการพลเรือน ประกาศคณะกรรมการป:องกันและปราบปรามการทุจริต
แห"งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ*าหน*าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว"าด*วยการให*หรือรับของขวัญของเจ*าหน*าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ได*กําหนดหลักเกณฑ�
เก่ียวกับการให*หรือรับของขวัญและผลประโยชน�ของเจ*าหน*าท่ีของรัฐไว* ซ่ึงสามารถสรุปแนวทางสําคัญได* ดังนี้ 

1. เจ*าหน*าท่ีของรัฐต*องไม"รับหรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพย�สิน
อันควรได*ตามกฎหมาย เว*นแต"การรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาดังต"อไปนี้ 
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1.1 การรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดจากญาติซ่ึงให*โดยเสน"หาตามจํานวนท่ีเหมาะสมฐานะแห"งตน 

1.2 การรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช"ญาติท่ีมีมูลค"าในการรับจากแต"ละ
บุคคล แต"ละโอกาสไม"เกิน 3,000 บาท  

1.3 การรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีเป1นการให*ในลักษณะให*กับบุคคลท่ัวไป 

2. หลักเกณฑ�การรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดตามข*อ 1. ให*ใช*บังคับแก"ผู*ซ่ึงพ*นจากการเป1น
เจ*าหน*าท่ีของรัฐมาแล*วไม"ถึง 2 ปbด*วย 

3. ห*ามเจ*าหน*าท่ีของรัฐให*ของขวัญแก"ผู*บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู*บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให*ของขวัญแก"กันโดยการให*ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ*าหน*าท่ีของ
รัฐจะให*ของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีมีมูลค"าเกิน 3,000 บาท มิได*  

4. ห*ามเจ*าหน*าท่ีของรัฐยินยอมหรือรู*เห็นเป1นใจให*บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืน
ใดจากผู*ท่ีเก่ียวข*องในการปฏิบัติหน*าท่ีของเจ*าหน*าท่ีของรัฐ เว*นแต"เป1นการรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีให*ตามปกติ
ประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค"าไม"เกิน 3,000 บาท 

5. ควรใช*บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช*บัตรแสดงความยินดีแทนการให*ของขวัญ 
เพ่ือเป1นการป:องกันการฝ=าฝ>นกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน�ในการเสริมสร*างทัศนคติในการประหยัดให* 
แก"เจ*าหน*าท่ีของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  
 

บทที่ 3 

แนวทางการปฏิบัติหน�าทีเ่พ่ือป@องกันมิให�เกิดการฝ]าฝ̂นบทบัญญัติ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว<าด�วย 
การป@องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ 

 1. ความหมาย 

  1.1 ประโยชน�ส"วนบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลท่ัวไปในสถานะเอกชนหรือเจ*าหน*าท่ีของรัฐในสถานะ
เอกชนได*ทํากิจกรรมหรือได*การกระทําต"างๆ เพ่ือประโยชน�ส"วนตน ครอบครัว ญาติ เพ่ือนหรือของกลุ"มในสังคม ท่ีมี
ความสัมพันธ�กันในรูปแบบต"างๆ เช"นการประกอบอาชีพ การค*า การลงทุน เพ่ือหาประโยชน�ในทางการเงินหรือในทาง
ทรัพย�สินต"างๆ เป1นต*น 

  1.2 ประโยชน�ส"วนรวมหรือประโยชน�สาธารณะ หมายถึงการท่ีบุคคลใดๆ ในสถานะท่ีเป1นเจ*าหน*าท่ีของ
รัฐ (ผู*ดํารงตําแหน"งทางการเมือง ข*าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ*าหน*าท่ีของรัฐในหน"วยงานของรัฐ) ได*กระทํา
การใดๆ ตามหน*าท่ีหรือได*ปฏิบัติหน*าท่ี อันเป1นการดําเนินการในอีกส"วนหนึ่ง ท่ีแยกออกมาจากการดําเนินการตามหน*าท่ี
ในสถานะของเอกชน การกระทําการใดๆ ของเจ*าหน*าท่ีของรัฐจึงมีวัตถุประสงค�หรือมีเป:าหมายเพ่ือประโยชน�ของ
ส"วนรวม หรือการรักษาผลประโยชน�ส"วนรวม 

  1.3 การขัดกันระหว"างประโยชน�ส"วนบุคคลและประโยชน�ส"วนรวมของเจ*าหน*าท่ีของรัฐ หมายถึงการท่ี
เจ*าหน*าท่ีของรัฐ ได*ตกอยู"ในฐานะเป1น  ผู*มีส"วนได*เสีย ในรูปแบบต"างๆตามท่ีกฎหมายบัญญัติห*ามไว* และยังได*เข*าไป
พิจารณาดําเนินการ ในกิจการสาธารณะท่ีเป1นการดําเนินการตามอํานาจหน*าท่ีในกิจการของรัฐเพ่ือประโยชน�ของรัฐ แต"
เม่ือเจ*าหน*าท่ีของรัฐพิจารณาได*มีผลประโยชน�ส"วนตนเข*าไปแอบแฝงหรือได*นําประโยชน�ส"วนตนเข*าไปมีอิทธิพลต"อการ
ตัดสินใจ หรือเข*าไปเก่ียวข*องในการตัดสินใจในการดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหน*าท่ีของการดําเนินงานท่ีเป1นกิจการ
ส"วนรวมของรัฐ 

2.องค ประกอบของกฏหมาย     

ห*ามดําเนินกิจการท่ีเป1นการขัดกันระหว"างผลประโยชน�ส"วนบุคคลและผลประโยชน�ส"วนรวมตามมาตรา 
๑๐๐ แห"งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว"าด*วยการป:องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซ่ึงได*บัญญัติ
ห*ามมิให*เจ*าหน*าท่ีของรัฐผู*ใดดําเนินกิจการ ดังต"อไปนี้  

2.1เป1นคู"สัญญาหรือมีส"วนได*เสียในสัญญาท่ีทํากับหน"วยงานของรัฐท่ีเจ*าหน*าท่ีของรัฐ ผู*นั้นปฏิบัติหน*าท่ี
ในฐานะเป1นเจ*าหน*าท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

2.2เป1นหุ*นส"วน หรือผู*ถือหุ*นในห*างหุ*นส"วน หรือบริษัทเข*าเป1นคู"สัญญากับหน"วยงานของรัฐซ่ึงเจ*าหน*าท่ีผู*
นั้นปฏิบัติหน*าท่ีในฐานะท่ีเป1นเจ*าหน*าท่ีของรัฐมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
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2.3การรับสัมปทาน หรือคงถือไว*ซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หน"วยราชการ หน"วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส"วนท*องถ่ิน หรือเข*าเป1นคู"สัญญากับหน"วยราชการ หน"วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส"วนท*องถ่ิน อันมี
ลักษณะเป1นการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไม"ว"าโดยทางตรงหรือทางอ*อมหรือเป1นหุ*นส"วน หรือเป1นผู*ถือหุ*นในห*างหุ*นส"วน หรือ
บริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข*าเป1นคู"สัญญาในลักษณะดังกล"าว 

2.4 เข*าไปมีส"วนได*เสียในฐานะกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ*างในธุรกิจของ
เอกชนซ่ึงอยู"ภายใต*การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน"วยงานของรัฐท่ีเจ*าหน*าท่ีผู*นั้นสังกัดอยู" หรือได*ปฏิบัติ
หน*าท่ีในฐานะเป1นผู*ได*รับมอบหมาย ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชน�ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจจะมีการขัดแย*งต"อ
ประโยชน�ทางราชการหรือกระทบต"อความมีอิสระในการปฏิบัติหน*าท่ีเจ*าหน*าท่ีผู*นั้น 

3. การกระทําของเจ�าหน�าท่ีรัฐท่ีต�องห�ามตามกฎหมาย 

3.1เป1นคู"สัญญา หมายถึง การท่ีเจ*าหน*าท่ีของรัฐในตําแหน"งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู*บริหารส"วนท*องถ่ิน 
ได*เข*ามาทําสัญญากับหน"วยงานรัฐ มีฐานะเป1นคู"สัญญากับหน"วยงานของรัฐอันเป1นสัญญาท่ีจะต*องดําเนินการจัดซ้ือจัดจ*าง 

3.2การมีส"วนได*เสียในสัญญา หมายถึง การท่ีเจ*าหน*าท่ีของรัฐในตําแหน"งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู*บริหารส"วนท*องถ่ิน จะต*องมีเจตนาประสงค�จะให*ตนได*รับประโยชน�หรือเลือกประโยชน�ให*กับบุคคลอ่ืน โดยการใช*
อํานาจหน*าท่ีเข*าไปยุ"งเก่ียวกับสัญญานั้นหรือการเข*าไปดําเนินกิจการใดๆ เพ่ือเป1นการป:องกันในกรณี  ท่ีตนอาจจะต*อง
เสียประโยชน�หรือได*รับความเสียหาย 

3.3 การเป1นหุ*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 เป1นต*น 
และได*เข*ามาเป1นคู"สัญญากับหน"วยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหน*าท่ีในฐานะเป1นเจ*าหน*าท่ีของรัฐเจตนาท่ีจะเอ้ือประโยชน�ต"อ
ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

3.4 การถือหุ*นในบริษัท หมายถึง การท่ีเจ*าหน*าท่ีของรัฐในตําแหน"งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู*บริหารส"วน
ท*องถ่ิน ได*เข*าไปลงทุนโดยมีหุ*นในบริษัท ตามทะเบียนผู*ถือหุ*นและบริษัทท่ีมีเจ*าหน*าท่ีของรัฐมีหุ*นอยู"นั้นได*เข*ามาเป1น
คู"สัญญา กับหน"วยงานของรัฐท่ีเจ*าหน*าท่ีของรัฐในตําแหน"งมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

3.5 รับสัมปทาน หรือคงไว*ซ่ึงสัมปทาน หรือเข*าไปเป1นคู"สัญญาอันมีลักษณะเป1นการผูกขาดเป1นหุ*นส"วน
หรือผู*ถือหุ*น หรือในห*างหุ*นส"วนหรือบริษัท ท่ีรับสัมปทาน   

3.6สัญญาสัมปทาน  หมายถึง สัญญาท่ีเอกชนได*รับอนุญาตจากรัฐให*ดําเนินกิจการ  ต"างๆแทนดังต"อไปนี้  

1) สัญญาท่ีรัฐอนุญาตให*เอกชนจัดทําบริการสาธารณะ 

2)  สัญญาท่ีรัฐให*เอกชนร"วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

3) สัญญาท่ีรัฐให*เอกชนแสวงหาประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติ  
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3.6 การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การท่ีเจ*าหน*าท่ีของรัฐในตําแหน"งเข*าเป1นคู"สัญญากับรัฐ และทํา
สัญญารับสัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลักษณะเป1นการผูกขาดตัดตอน ไม"ว"าโดยทางตรงหรือทางอ*อม 

3.7 เป1นกรรมการ ท่ีปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจ*าหน*าท่ีของรัฐในตําแหน"งเข*าไปมีส"วนได*เสียใน
ฐานะเป1นกรรมการหรือท่ีปรึกษาในธุรกิจเอกชน 

3.8  ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การท่ีเจ*าหน*าท่ีของรัฐในตําแหน"งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู*บริหารส"วนท*องถ่ิน ได*ทําการเป1นตัวแทน กับตัวการท่ีเป1นเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเป1นหน*าท่ีของตัวแทนในธุรกิจ
เอกชน 

3.9 ในฐานะพนักงานหรือลูกจ*างในธุรกิจเอกชน หมายถึง การท่ีเจ*าหน*า ท่ีของรัฐในตําแหน"ง
นายกรัฐมนตรี ผู*บริหารส"วนท*องถ่ินได*เข*าไปเป1นพนักงานหรือลูกจ*างในธุรกิจเอกชน 

4.ข�อห�ามสําหรับคู<สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีต�องห�ามดําเนินกิจการ  ท่ีเป=นการขัดกันระหว<าง
ประโยชน ส<วนบุคคลและประโยชน ส<วนรวม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว"าด*วยการป:องกันและปราบปรามการทุจริต ได*บัญญัติห*ามมิ  ให*
เจ*าหน*าท่ีของรัฐดําเนินกิจการใดๆ ท่ีเป1นการขัดกันระหว"างผลประโยชน�ส"วนบุคคลและผลประโยชน�ส"วนรวม บทบัญญัติ
ดังกล"าวยังบังคับไปถึงคู"สมรสของเจ*าหน*าท่ีของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ด*วย โดยมีข*อห*าม ดังต"อไปนี้ 

4.1 ห*ามคู"สมรส (ภริยา หรือสามี) ของเจ*าหน*าท่ีของรัฐเป1นคู"สัญญา หมายถึง  การห*ามคู"สมรสของ 
เจ*าหน*าท่ีของรัฐในตําแหน"งเข*ามาเป1นคู"สัญญาโดยตรงกับหน"วยงานท่ีเจ*าหน*าท่ีของรัฐผู*นั้นปฏิบัติหน*าท่ี ในฐานะ
เจ*าหน*าท่ีผู*มีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

4.2  ห*ามคู"สมรสของเจ*าหน*าท่ีมีส"วนได*เสียในสัญญา หมายถึง การท่ีคู"สมรสของเจ*าหน*าท่ีใน ตําแหน"งได*
อาศัยอํานาจหน*าท่ีโดยมีเจตนาหรือความประสงค�ท่ีจะให*ตนได*รับประโยชน� หรือเอ้ือประโยชน�ต"อบุคคลอ่ืนๆโดยการใช*
อํานาจหน*าท่ีของคู"สมรสไปดําเนินกิจการใดๆในสัญญา 

4.3 ห*ามคู"สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ*าหน*าท่ีรัฐเป1นหุ*นส"วนในห*างหุ*นส"วน หมายถึง การท่ีคู" สมรสของ
เจ*าหน*าท่ีรัฐได*ลงทุนในห*างหุ*นส"วนสามัญห*างหุ*นส"วนสามัญจดทะเบียน ห*างหุ*นส"วนจํากัดและได*เข*ามาเป1นคู"สัญญากับ
หน"วยงานรัฐ 

4.4 ห*ามคู"สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ*าหน*าท่ีของรัฐในตําแหน"งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู*บริหารส"วน
ท*องถ่ินถือหุ*นในบริษัท หมายถึง การท่ีคู"สมรสของเจ*าหน*าท่ีของรัฐเข*าไปลงทุนโดยการมีหุ*นในบริษัทตามทะเบียนผู*ถือหุ*น
และบริษัทท่ีมีเจ*าหน*าท่ีของรัฐมีหุ*นอยู"นั้นได*เข*ามาเป1นคู"สัญญากับหน"วยงานของรัฐ 
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4.5 ห*ามคู"สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ*าหน*าท่ีของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไว*ซ่ึงสัมปทาน หรือเข*าเป1น
คู"สัญญาอันมีลักษณะเป1นการผูกขาดตัดตอน หรือเป1นหุ*นส"วน หรือเป1นหุ*นส"วนท่ีถือหุ*นในห*างหุ*นส"วน หรือบริษัทท่ีได*รับ
สัมปทานหรือเข*าเป1นคู"สัญญาในลักษณะดังกล"าว 

4.6 ห*ามคู"สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ*าหน*าท่ีรัฐในตําแหน"งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู*บริหารส"วน
ท*องถ่ินเข*าไปมีส"วนได*เสียในฐานะต"างๆเป1นกรรมการ เป1นท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ*างในธุรกิจเอกชนซ่ึงอยู"
ภายใต* การกํากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน"วยงานของรัฐท่ีเจ*าหน*าท่ีของรัฐผู*นั้นสังกัดอยู" หรือปฏิบัติหน*าท่ีใน
ฐานะเป1นเจ*าหน*าท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแย*งกับประโยชน�ส"วนรวม หรือประโยชน�ของทาง
ราชการ หรือกระทบต"อความมีอิสระในการปฏิบัติหน*าท่ีของเจ*าหน*าท่ีของรัฐผู*นั้น 

5.แนวทางการปฏิบัติเพ่ือป@องกันไม<ให�ฝ]าฝ̂นบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐  

5.1 การเตรียมตัวก"อนเข*าสู"ตําแหน"งก"อนเป1นเจ*าหน*าท่ีของรัฐ บุคคลนั้นจะต*อง ตรวจสอบตนเอง  คู"
สมรส บุตรท่ียังไม"บรรลุนิติภาวะ ว"าได*มีการดําเนินกิจการใดๆบ*างในขณะท่ีตนเองได*อยู"ในสถานะของเอกชน ท่ีได*ทํา
ธุรกิจหรือทําการค*าไว*กับรัฐ โดยจะต*องตรวจสอบการเป1นคู"สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐ หรือการเป1นกรรมการ
ผู*จัดการ การถือหุ*น หรือการเป1นหุ*นส"วนผู*จัดการในห*างหุ*นส"วนต"างๆ ว"ามีหรือไม" และจะต*องสํารวจกิจการต"างๆของคู"
สมรสรวมไปถึงศึกษากําหมายท่ีเก่ียวข*อง เพ่ือให*ทราบก"อนเข*าสู"ตําแหน"งว"าจะต*องดําเนินการต"างๆเก่ียวกับกิจการธุรกิจ
นั้นอย"างไร มิให*ขัดต"อบทบัญญัติของกฎหมาย 

5.2 การปฏิบัติหน*าท่ีหรือการดํารงตําแหน"งในระหว"างท่ีเป1นเจ*าหน*าท่ีของรัฐ ในตําแหน"งนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ผู*บริหารส"วนท*องถ่ิน ในขณะท่ีดํารงตําแหน"งตามข*างต*นจะต*องไม"ดําเนินกิจการใดๆท่ีเป1นการขัดกันระหว"าง
ผลประโยชน�ส"วนบุคคลกับผลประโยชน�ส"วนรวมตามท่ีกําหนดไว*ในมาตรา ๑๐๐ แห"งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว"าด*วย
การป:องกันและปราบปรามการทุจริต และการทําความเข*าใจกับคู"สมรสในหลักการของกฎหมายได*แล*ว หรือเกิดการ
เข*าใจท่ีไม"ถูกต*องอาจจะเป1นการดําเนินการท่ีเป1นการต*องห*ามตามกฎหมาย กล"าวคือแม*ตนเองจะมิได*กระทําการท่ี
กฎหมายบัญญัติว"าเป1นความผิดแต"ละเลย ไม"ใส"ใจกับการดําเนินการของคู"สมรส ทําให*คู"สมรสดําเนินกิจการต"างๆตามท่ี
กฎหมายห*ามไว*เจ*าหน*าท่ีของรัฐผู*นั้นจะต*องได*รับโทษทางอาญาท่ีเกิดจากการกระทําของคู"สมรส โดยจะต*องถูกระวาง
โทษจําคุก ปรับ หรือท้ังจําท้ังปรับแล*วแต"กรณี 

5.3 การดําเนินกิจการในภายหลังพ*นจากตําแหน"ง (พ*นจากการเป1นเจ*าหน*าท่ีของรัฐยังไม"ถึงสองปb) 
มาตรา ๑๐๐ แห"งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว"าด*วยการป:องกันและปราบปรามการทุจริต ได*บัญญัติห*ามเจ*าหน*าท่ีของ
รัฐมิให*ดําเนินกิจการท่ีเป1นการขัดกันระหว"างผลประโยชน�ส"วนบุคคลและผลประโยชน�ส"วนรวม โดยห*ามดําเนินการนั้น
ต"อไปอีกเป1นเวลาสองปbนับแต"เจ*าหน*าท่ีของรัฐผู*นั้นได*พ*นจากตําแหน"ง เจ*าหน*าท่ีของรัฐในตําแหน"งนั้นๆแล*วการห*ามใน
ส"วนนี้ได*ห*ามการดําเนินกิจการของคู"สมรสของเจ*าหน*าท่ีรัฐไว*ด*วย 

 

 



                  
 

บทที่ 4 

ตัวอย<างการขัดกันระหว<างผลประโยชน ส<วนตัวและผลประโยชน ส<วนรวม 

ตัวอย<างท่ี 1 “คนหลวงใช�เงินหลวง” 

   นางวันดี ตําแหน"งเจ*าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ได*รับแต"งต้ังให*เป1นกรรมการเก็บรักษาเงิน และ
เป1นเจ*าหน*าท่ีการเงินรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี และมีอํานาจลงนามในใบถอนเงินร"วมกับเจ*าหน*าท่ีรายอ่ืน นางวันดี
ได*ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของสถานีอนามัย นําไปใช*จ"ายในเรื่องส"วนตัว จํานวน 300,000 บาท ต"อมาได*นําเงิน
ดังกล"าวมาคืนให*กับทางราชการแล*ว และพบว"ามีการเบิกจ"ายเงินโดยไม"มีเอกสาร หลักฐานประกอบการจ"ายเงินจํานวน 
200,000 บาท นางวันดีให*การรับสารภาพว"าตนได*จัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ"ายเท็จข้ึนมาใหม"เพ่ือให*มี
จํานวนเงินคงเหลืออยู"จริงตามรายงานงบเดือนส"งให*สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเพ่ือประกอบการจัดทําบัญชีเกณฑ�คงค*าง 
   พฤติการณ�ของนางวันดี ดังกล"าว เป1นการกระทําผิดวินัยอย"างร*ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว*นการปฏิบัติ
หน*าท่ีราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห"งพระราชบัญญัติระเบียบข*าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไล"ออก
จากราชการ 
 

ตัวอย<างท่ี 2 “ยักยอกยา” 

   นายยา ตําแหน"งเภสัชกรปฏิบัติการ ได*ยักยอกยาแก*หวัดสูตรผสมซูโดอีฟรีดรีน ท่ีตนดําเนินการสั่งซ้ือ
จากบริษัทยาของเอกชน รวมจํานวน 200,000 เม็ด โดยยาดังกล"าวจํานวน 50,000เม็ด ได*มีการสั่งซ้ือในนามของ
โรงพยาบาลและนําเข*าคลังยาของโรงพยาบาลตามระบบ ส"วนอีกจํานวน 150,000 เม็ดนั้น ได*สั่งซ้ือในนามของ
โรงพยาบาลแต"นํายาเข*าร*าน และจ"ายเงินเอง โดยการสั่งซ้ือยาได*ทําการปลอมลายมือชื่อของผู*อํานวยการโรงพยาบาลเพ่ือ
ใช*เป1นหลักฐานในการสั่งซ้ือยาและได*นํายาดังกล"าวไปขายให*แก"บุคคลภายนอก 
   พฤติการณ�ของนายยาดังกล"าว เป1นการกระทําผิดวินัยอย"างร*ายแรงปฏิบัติหรือละเว*นการปฏิบัติหน*าท่ี
ราชการโดยมิชอบเพ่ือให*เกิดความเสียหายอย"างร*ายแรงแก"ผู*หนึ่งผู*ใด หรือ ปฏิบัติหรือละเว*นการปฏิบัติหน*าท่ีราชการโดย
ทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห"งพระราชบัญญัติระเบียบข*าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไล"ออกจากราชการ 
 

ตัวอย<างท่ี 3  “ฝากพิเศษ” 
   นายสมหวัง ตําแหน"งแพทย�ชํานาญการ มีหน*าท่ีตรวจรักษาผู*ป=วย ผ"าตัดและหัตถการทางสูตินรีเวช
ท้ังหมด นายสมหวังได*ทําการรับฝากครรภ�พิเศษในโรงพยาบาลของทางราชการ หลังจากท่ีทําคลอดเสร็จแล*ว ผู*ป=วยหรือ
ญาติผู*ป=วยจํานําเงินใส"ซองมาให*กับนายสมหวัง เป1นค"าฝากพิเศษและทําคลอด รายละ 3,000 บาท ต"อมาได*มีผู*ร*องเรียน
เรื่องดังกล"าวข้ึน จากการสอบสวนนายสมหวังให*การรับว"าตนได*กระทําการดังกล"าวจริง และได*รับเงินค"าฝากครรภ�พิเศษ
ดังกล"าว และมีบางรายเม่ือทําคลอดเสร็จก็เงียบเฉยไม"ยอมจ"ายเงินให* 
   พฤติการณ�ของนายสมหวังดังกล"าว เป1นการกระทําผิดวินัยอย"างไม"ร*ายแรงฐานอาศัยตําแหน"งหน*าท่ี
ราชการของตนหาผลประโยชน�ให*แก"ตนเอง ตามมาตรา83(3)ประกอบมาตรา 84 แห"งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข*าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภาคทัณฑ� แต"เนื่องจากนายสมหวังไม"เคยกระทําผิดทางวินัยมาก"อนและ
ปฏิบัติหน*าท่ีมาด*วยดีตลอด จึงงดโทษให* และให*ว"ากล"าวตักเตือนเป1นลายลักษณ�อักษร 
 



                  
 

(17) 

ตัวอย<างท่ี 4  “อบ..ลม” 
   นายทองดี ข*าราชการ ได*ยืมเงินราชการและลงชื่อในโครงการอบรมโดยเป1นผู*เสนอโครงการอบรม
ทางด*านสุขภาพ รวมจํานวน 2 วัน นายทองดีได*จัดทําเอกสารหลักฐานขออนุมัติเบิกจ"ายเงินตามโครงการอบรมส"งให*กับ
การเงินเพ่ือหักล*างเงินยืมสําหรับเป1นค"าอาหารว"างและเครื่องด่ืม เป1นจํานวนเงิน 10,600 บาท โดยลายมือชื่อผู*เข*าอบรม
ในเอกสารประกอบการหักล*างเงินยืมนั้น มิใช"เป1นลายมือชื่อท่ีแท*จริงของผู*เข*ารับการอบรมแต"เป1นลายมือชื่อปลอม และ
มิได*มีการจัดอบรมตามโครงการดังกล"าวแต"อย"างใด 

   พฤติการณ�ของนายทองดีดังกล"าว เป1นการกระทําผิดวินัยอย"างร*ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว*นการปฏิบัติ
หน*าท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือให*เกิดความเสียหายอย"างร*ายแรงแก"ผู*หนึ่งผู*ใด หรือปฏิบัติหรือละเว*นการปฏิบัติหน*าท่ี
ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห"งพระราชบัญญัติระเบียบข*าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไล"ออกจาก
ราชการ 
 
ตัวอย<างท่ี 5 “คนหลวง กับรถยนต หลวง” 
   นายสรรชัย ตําแหน"งผู*อํานวยการโรงพยาบาล ได*เบียดบังทรัพย�สินของทางราชการนําไปใช*ประโยชน�
ส"วนตัว โดยนําบิลน้ํามันของโรงพยาบาล ไปเขียนเติมน้ํามันใส"รถยนต�ส"วนตัวยี่ห*อวอลโว" และรถจิ๊ปแกรนด�เชอโรกี แล*ว
เบิกจ"ายเงินค"าน้ํามันจากเงินบํารุงของโรงพยาบาลเป1นระยะเวลา 3 ปb รวมจํานวน 232 ครั้ง เป1นเงินรวม 290,000 
บาท ท้ังท่ีนายสรรชัยก็นํารถยนต�ราชการไปใช*ท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการอีกด*วย 
   พฤติกรรมของนายสรรชัยดังกล"าวเป1นการกระทําผิดวินัยอย"างร*ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว*นการปฏิบัติ
หน*าท่ีราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห"งพระราชบัญญัติระเบียบข*าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไล"ออก
จากราชการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  
 

บทที่ 4 

กฎหมายสําคญัที่เกี่ยวกับผลประโยชน 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 123/2 ผู*ใดเป1นเจ*าหน*าท่ีของรัฐ เจ*าหน*าท่ี
ของรัฐต"างประเทศ หรือเจ*าหน*าท่ีขององค�การระหว"างประเทศ 
เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดสําหรับ
ตนเองหรือผู*อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระทําการหรือไม"กระทําการ
อย"างใดในตําแหน"งไม"ว"าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด*วยหน*าท่ี
ต*องระวางโทษจําคุกต้ังแต"ห*าปbถึงยี่สิบปb หรือจําคุกตลอดชีวิต
และปรับต้ังแต"หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต 

• มาตรา 123/3 ผู*ใดเป1นเจ*าหน*าท่ีของรัฐ เจ*าหน*าท่ี
ของรัฐต"างประเทศหรือเจ*าหน*าท่ีขององค�การระหว"างประเทศ
กระทําการหรือไม"กระทําการอย"าง ใดในตําแหน"ง โดยเห็นแก"
ทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดซ่ึงตนได*เรียก รับ หรือยอมจะรับ
ไว*ก"อนท่ีตนได*รับแต"งต้ังในตําแหน"งนั้น ต*องระวางโทษจําคุก
ต้ังแต"ห*าปbถึงยี่สิบปbหรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับต้ังแต"หนึ่ง
แสนบาทถึงสี่แสนบาท 

• มาตรา 123/4  ผู*ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผู*อ่ืนเป1นการ
ตอบแทนในการท่ีจะจูงใจหรือได*จูงใจ เจ*าหน*าท่ีของรัฐ 
เจ*าหน*าท่ีของรัฐต"างประเทศ หรือเจ*าหน*าท่ีขององค�การ
ระหว"างประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดย
อิทธิพลของตน ให*กระทําการหรือไม"กระทําการในหน*าท่ีอัน
เป1นคุณหรือเป1นโทษแก"บุคคลใด ต*องระวางโทษจําคุกไม"เกิน
ห*าปbหรือปรับไม"เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

• มาตรา 123/5 ผู*ใดให* ขอให* หรือรับว"าจะให*
ทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดแก"เจ*าหน*าท่ีของรัฐ เจ*าหน*าท่ี
ของรัฐต"างประเทศ หรือเจ*าหน*าท่ีขององค�การระหว"างประเทศ 

  

 

เจ*าหน*าท่ีของ
รัฐ 

 

                   

     

 

บุคคลท่ัวไป 

 

 

 

 

บุคคลท่ัวไป 

 

 

 

 

 

        

                                
ระวางโทษจําคุกต้ังแต"
ห*าปb ถึงยี่สิบปb หรือ
จําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับต้ังแต"หนึ่งแสน
บาทถึงสี่แสนบาทหรือ
ประหารชีวิต                

          

                                

ระวางโทษจําคุกต้ังแต"
ห*าปbถึงยี่สิบปb หรือ
จําคุกตลอดชีวิตและ
ปรับต้ังแต"หนึ่งแสน
บาทถึงสี่แสนบาท 

 

 ระวางโทษจําคุกไม"
เกินห*าปb หรือปรับไม"
เกินหนึ่งแสนบาทหรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

 

 

        



                  
 

ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทลงโทษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือจูงใจให*กระทําการ ไม"กระทําการ หรือประวิงการกระทํา
อันมิชอบด*วยหน*าท่ี ต*องระวางโทษจําคุกไม"เกินห*าปb หรือปรับ
ไม"เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

• ในกรณีท่ีผู*กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป1นบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวข*องกับนิติบุคคลใดและกระทําไปเพ่ือประโยชน�ของ
นิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล"าวไม"มีมาตรการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสมเพ่ือป:องกันมิให*มีการกระทําความผิดนั้น นิติ
บุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต*องระวางโทษปรับต้ัง
แต"หนึ่งเท"าแต"ไม"เกินสองเท"าของค"าเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือ
ประโยชน�ท่ีได*รับ 

• บุคคลท่ีมีความเก่ียวข*องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให*
หมายความถึง ลูกจ*าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซ่ึง
กระทําการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม"ว"าจะมีอํานาจ
หน*าท่ีในการนั้นหรือไม"ก็ตาม 

• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว"าด*วยการป:องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก*ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
2) 

• มาตรา 100  ห�ามมิให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ใดดําเนิน
กิจการดังต<อไปนี้  

• เป1นคู"สัญญาหรือมีส"วนได*เสียในสัญญาท่ีทํากับ
หน"วยงานของรัฐท่ีเจ*าหน*าท่ีของรัฐผู*นั้นปฏิบัติหน*าท่ีในฐานะท่ี
เป1นเจ*าหน*าท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดําเนินคดี 

• เป1นหุ*นส"วนหรือผู*ถือหุ*นในห*างหุ*นส"วนหรือบริษัทท่ีเข*า
เป1นคู"สัญญากับหน"วยงานของรัฐท่ีเจ*าหน*าท่ีของรัฐผู*นั้นปฏิบัติ
หน*าท่ีในฐานะท่ีเป1นเจ*าหน*าท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี  

• รับสัมปทานหรือคงถือไว*ซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หน"วย
ราชการ หน"วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส"วน

เจ*าหน*าท่ีของ
รัฐท่ีคณะกรรม 
การ 
ป.ป.ช. ประกาศ
กําหนดตําแหน"ง  
(ป�จจุบันกําหนด
ตําแหน"ง
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี) การ
กระทําของคู"
สมรสให*ถือว"า
เป1นการกระทํา
ของเจ*าหน*าท่ี
ของรัฐ 

 

 

 

 

 

เจ*าหน*าท่ีของ
รัฐ 

 

 

 

 

 

 

ระวางโทษจําคุกไม"เกิน
ห*าปb หรือปรับไม"เกิน
หนึ่งแสนบาทหรือท้ัง
จําท้ังปรับ 

 

 

 

 

 

                                

                                

                                

                                

       

               

 

เป1นความผิดฐานทุจริต
ต"อหน*าท่ี   จําคุกไม"
เกินสามปbหรือปรับไม"
เกินหกหม่ืนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

 

 

 

 



                  
 

ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทลงโทษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

ท*องถ่ิน หรือเข*าเป1นคู"สัญญากับรัฐ หน"วยราชการ หน"วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส"วนท*องถ่ินอันมีลักษณะเป1น
การผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ไม"ว"าโดยทางตรงหรือทางอ*อม หรือ
เป1นหุ*นส"วนหรือผู*ถือหุ*นในห*างหุ*นส"วนหรือบริษัทท่ีรับ
สัมปทานหรือเข*าเป1นคู"สัญญาในลักษณะดังกล"าว  

• เข*าไปมีส"วนได*เสียในฐานะเป1นกรรมการ ท่ีปรึกษา 
ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ*างในธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยู"ภายใต*
การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน"วยงานของรัฐท่ี
เจ*าหน*าท่ีของรัฐผู*นั้นสังกัดอยู"หรือปฏิบัติหน*าท่ีในฐานะเป1น
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*ดําเนิน
กิจการตามวรรคหนึ่งให*เป1นไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา     ให*นําบทบัญญัติ
ในวรรคหนึ่งมาใช*บังคับกับคู"สมรสของเจ*าหน*าท่ีของรัฐตาม
วรรคสอง โดยให*ถือว"าการดําเนินกิจการของคู"สมรสดังกล"าว 
เป1นการดําเนินกิจการของเจ*าหน*าท่ีของรัฐ 

มาตรา 103  ห�ามมิให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ใดรับทรัพย สิน
หรือประโยชน อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย สินหรือ
ประโยชน อันควรได�ตามกฎหมาย หรือกฎ ข�อบังคับท่ีออก
โดย อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห<งกฎหมาย เว�นแต<การ
รับทรัพย สินหรือประโยชน อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตาม
หลักเกณฑ และจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

• บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให*ใช*บังคับกับการรับทรัพย�สิน
หรือประโยชน�อ่ืนใดของผู*ซ่ึงพ*นจากการเป1นเจ*าหน*าท่ีของรัฐ
มาแล*วยังไม"ถึงสองปbด*วยโดยอนุโลม 
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เป1นความผิดฐานทุจริต
ต"อหน*าท่ี จําคุกไม"เกิน
สามปbหรือปรับไม"เกิน
หกหม่ืนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 

 

 

              

           



                  
 

ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทลงโทษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 

• ข*อ 3  ข*าราชการต*องยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัด
กระทําในสิ่งท่ีถูกต*องและเป1นธรรม โดยอย"างน*อยต*องวางตน 
ดังนี้ 

• (3)  ต*องรายงานการดํารงตําแหน"งท้ังท่ีได*รับ
ค"าตอบแทนและไม"ได*รับค"าตอบแทนในนิติบุคคลซ่ึงมิใช"ส"วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�การมหาชน ราชการส"วนท*องถ่ิน 
หน"วยงานอ่ืนของรัฐ และกิจการท่ีรัฐถือหุ*นใหญ" ต"อหัวหน*า
ส"วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีท่ีการดํารง
ตําแหน"งนั้นๆอาจขัดแย*งกับการปฏิบัติหน*าท่ีหรืออาจทําให*
การปฏิบัติหน*าท่ีเสียหาย  

• ข*อ 5  ข*าราชการต*องแยกเรื่องส"วนตัวออกจาก
ตําแหน"งหน*าท่ีและยึดถือประโยชน�ส"วนรวมของประเทศชาติ 
เหนือกว"าประโยชน�ส"วนตน โดยอย"างน*อยต*องวางตน ดังนี้ 

• ไม"นําความสัมพันธ�ส"วนตัวท่ีตนมีอยู"ต"อบุคคลอ่ืน ไม"ว"า
จะเป1นญาติพ่ีน*อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู*มีบุญคุณส"วนตัว
มาประกอบการใช*ดุลพินิจให*เป1นคุณหรือเป1นโทษแก"บุคคลนั้น 
หรือปฏิบัติต"อบุคคลนั้นต"างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

• ไม"ใช*เวลาราชการ เงิน ทรัพย�สิน บุคลากร บริการ 
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน�
ส"วนตัวของตนเองหรือผู*อ่ืน เว*นแต"ได*รับอนุญาตโดยชอบด*วย
กฎหมาย 

• ไม"กระทําการใด หรือดํารงตําแหน"ง หรือปฏิบัติการใด
ในฐานะส"วนตัว ซ่ึงก"อให*เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว"าจะ
ขัดกับประโยชน�ส"วนรวมท่ีอยู"ในความรับผิดชอบของเจ*าหน*าท่ี 

• ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให*ข*าราชการ
นั้นยุติการกระทําดังกล"าวไว*ก"อน แล*วแจ*งให*ผู*บังคับบัญชา 
หัวหน*าส"วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เม่ือ
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ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทลงโทษ 

3. 

 

คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป1นประการใดแล*วจึงปฏิบัติ
ตามนั้น 

• ในการปฏิบัติหน*าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน"วยงานโดยตรง
หรือหน*าท่ีอ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�การมหาชน หรือ
หน"วยงานของรัฐ ข*าราชการต*องยึดถือประโยชน�ของทาง
ราชการเป1นหลัก ในกรณีท่ีมีความขัดแย*งระหว"างประโยชน�
ของทางราชการ หรือประโยชน�ส"วนรวมกับประโยชน�ส"วนตน
หรือส"วนกลุ"ม อันจําเป1นต*องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต*องยึด
ประโยชน�ของทางราชการและประโยชน�ส"วนรวมเป1นสําคัญ 

• ข*อ 6  ข*าราชการต*องละเว*นจากการแสวงประโยชน�ท่ี
มิชอบโดยอาศัยตําแหน"งหน*าท่ี และไม"กระทําการอันเป1นการ
ขัดกันระหว"างประโยชน�ส"วนจนและประโยชน�ส"วนรวม โดย
อย"างน*อยต*องวางตน ดังนี้ 

• ไม"เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให*ผู*อ่ืนเรียก รับ 
หรือยอมจะรับซ่ึงของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม"ว"าก"อน
หรือหลังดํารงตําแหน"งหรือปฏิบัติหน*าท่ีไม"ว"าจะเก่ียวข*อง
หรือไม"เก่ียวข*องกับการปฏิบัติหน*าท่ีหรือไม"ก็ตาม เว*นแต"เป1น
การให*โดยธรรมจรรยา หรือเป1นการให*ตามประเพณีหรือให*แก"
บุคคลท่ัวไป 

• ไม"ใช*ตําแหน"ง หรือกระทําการท่ีเป1นคุณ หรือเป1นโทษ
แก"บุคคลใด เพราะมีอคติ 

• ไม"เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการ
ทํานิติกรรมหรือสัญญา ซ่ึงตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะได*ประโยชน�
อันมิควรได*โดยชอบด*วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
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ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทลงโทษ 

• ข*อ 7  ข*าราชการต*องเคารพและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอย"างตรงไปตรงมา โดยอย"างน*อยต*อง
วางตน ดังนี้ 

• ไม"เลี่ยงกฎหมาย ใช*หรือแนะนําให*ใช*ช"องว"างของ
กฎหมายท่ีอยู"ในความรับผิดชอบของตนเพ่ือประโยชน�ของ
ตนเองหรือผู*อ่ืน และต*องเร"งแก*ไขช"องว"างดังกล"าวโดยเร็ว 

• ไม"ยอมให*บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย�สิน 
สิทธิ หรือประโยชน�อ่ืนใดแทนบุคคลอ่ืนอันเป1นการเลี่ยง
กฎหมาย หรือใช*ชื่อบุคคลอ่ืนถือครองสิ่งดังกล"าวแทนตนเพ่ือ
ปกป}ดทรัพย�สินของตน 

• ข*อ 8  ข*าราชการต*องปฏิบัติหน*าท่ีด*วยความเท่ียง
ธรรม เป1นกลางทางการเมือง ให*บริการแก"ประชาชนโดยมี
อัธยาศัยท่ีดีและไม"เลือกปฏิบัติโดยไม"เป1นธรรม โดยอย"างน*อย
ต*องวางตน ดังนี้ 

• ไม"เอ้ือประโยชน�เป1นพิเศษให*แก"ญาติพ่ีน*อง พรรคพวก  
เพ่ือนฝูงหรือผู*มีบุญคุณและต*องปฏิบัติหน*าท่ีด*วยความเท่ียง
ธรรมไม"เห็นแก"หน*าผู*ใด 

• ข*อ 9  ข*าราชการต*องปฏิบัติตามกฎหมายว"าด*วย
ข*อมูลข"าวสารของทางราชการอย"างเคร"งครัดและรวดเร็ว ไม"
ถ"วงเวลาให*เนิ่นช*าและใช*ข*อมูลข"าวสารท่ีได*มาจากการ
ดําเนินงานเพ่ือการในหน*าท่ี และให*ข*อมูลข"าวสารแก"
ประชาชนอย"างครบถ*วน ถูกต*อง ทันการณ� และไม"บิดเบือน
ข*อเท็จจริง โดยอย"างน*อยต*องวางตน ดังนี้ 

• ไม"ใช*ข*อมูลท่ีได*มาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน 
อันไม"ใช"การปฏิบัติหน*าท่ี โดยเฉพาะอย"างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน�
แก"ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
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บทท่ี 6  

แนวปฏิบัติ 10 ข�อตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 
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บทท่ี 7 

ข�อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว<าด�วยจรรยาข�าราชการสํานักงานปลัดกระทรวง                     
สาธารณสุข พ.ศ. 2560 
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บทท่ี 9   

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

(MOPH code of Conduct) 

 



 

(๓๒) 

 

 



 

(๓๓) 
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บทที่ ๑๐ 

หน<วยงานที่รับเร่ืองร�องเรียนและข้ันตอนการดําเนินการ 
กรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป=นผลประโยชน ทับซ�อน 

1. หน<วยงานท่ีรับเรื่องร�องเรียนกรณีเม่ือพบเห็นพฤติกรรมท่ีเป=นผลประโยชน ทับซ�อน 

 หากพบเห็นเจ*าหน*าท่ีของรัฐมีพฤติกรรมท่ีจะนําไปสู"การทุจริตต"อตําแหน"งหน*าท่ีหรือ 
มีพฤติกรรมท่ีเป1นการขัดแย*งกันระหว"างผลประโยชน�ส"วนตนและผลประโยชน�ส"วนรวม สามารถดําเนินการแจ*ง
หน"วยงานต"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. สํานักงานคณะกรรมการป:องกันและปราบปรามการทุจริตแห"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 



 

(๔๖) 

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 ถนนติวา
นนท� อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel :0 2590 1330 Fax : 0 2590 1330 E-mail : 
moph.stopc@gmail.com   

2. ข้ันตอนการดําเนินการกรณีเม่ือพบเห็นพฤติกรรมท่ีเป=นผลประโยชน ทับซ�อนหรือการฝ]าฝ̂นประมวล
จริยธรรมข�าราชการพลเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื�อพบเห็นพฤตกิรรม

ที�นําไปสูก่ารมี

ผลประโยชน์ทบัซ้อน

หรือมีการฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรม 

คณะกรรมการจริยธรรม               

ประจําสว่นราชการ 

หวัหน้าสว่นราชการ 

กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม

(ประมวลเรื�อง สบืสวนและสรุป

ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  และ

ความเห็น) 

ไมฝ่่าฝืนประมวล

จริยธรรม 

ฝ่าฝืนประมวล

จริยธรรม 

ยตุเิรื�อง 

-โทษทางวินยั 

- วา่กล่าวตกัเตือน 

- ทําทณัฑ์บน 

- ให้รับการพฒันา 

รายงาน สั�งการ 

สง่เรื�อง 



 

(๔๗) 

� ข้ันตอนการดําเนินการ 

1. เม่ือพบเห็นว"าเจ*าหน*าท่ีของรัฐคนใดมีพฤติกรรมท่ีนําไปสู"การมีผลประโยชน�ทับซ*อนหรือมีการฝ=าฝ>นประมวล
จริยธรรม สามารถร*องเรียนหรือแจ*งให*หัวหน*าส"วนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาได*  

2. คณะกรรมการจริยธรรมและหัวหน*าส"วนราชการได*รับเรื่องร*องเรียนแล*วจะสั่งการไปยังกลุ"มงานคุ*มครอง
จริยธรรมให*ดําเนินการสืบสวน รวบรวมและสรุปข*อเท็จจริง รวมท้ังข*อกฎหมายและความเห็นต"างๆ แล*ว
รายงานต"อหัวหน*าส"วนราชการพิจารณาตัดสิน 

3. หัวหน*าส"วนราชการพิจารณาและวินิจฉัยแล*วหากเป1นการฝ=าฝ>นประมวลจริยธรรมจริง หัวหน*าส"วนราชการ
จะสั่งการให*มีการลงโทษทางวินัย ว"ากล"าวตักเตือน ทําทัณฑ�บน ให*รับการพัฒนา แล*วแต"กรณีหรือหากวินิจฉัย
แล*วการกระทํานั้นไม"ฝ=าฝ>นประมวลจริยธรรม ก็ให*สั่งยุติเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บรรณานุกรม 

ศูนย�ปฏิบัติการต"อต*านการทุจริต (ศปท.)  .(2560). คู"มือการป:องกันผลประโยชน�ทับซ*อน . กรุงเทพ ฯ : 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ศูนย�ปฏิบัติการต"อต*านการทุจริต (ศปท.)  .(2560). คู"มือการป:องกันผลประโยชน�ทับซ*อน . นนทบุรี 

 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข  (๒๕๖๐). แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี 

 กระทรวงสาธารณสุข 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


