
 
 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests : COI) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทําที่บุคคล    

ไม่ว่าจะเป็น นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการ
ตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ส่วนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบ                      
ที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด เช่น การรับสินบน                     
การจ่ายเงินใต้โต๊ะ การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพ่ือให้ตนได้เลื่อนตําแหน่ง ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจ                  
ที่เที่ยงธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีองค์ประกอบโดยรวม ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
(Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ     
ที่ทําให้ผู้ได้รับพงึพอใจ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหายอะไรเพราะใครๆ ก็แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนกัน
ทั้งนั้น เช่น การหางานใหม่ที่มีรายได้ที่ดีกว่าเก่า แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

องค์ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพ้ืนฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอํานาจหน้าที่ที่มีอยู่เกิดจากการ              
มีตําแหน่ง หรือการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 

องค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื่อผลประโยชน์ที่ขัดแย้งนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช้
วิจารณญาณในทางใดทางหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว  

 
การกระท าที่อยู่ในข่าย Conflict of Interests  
รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงาน

สรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น 
ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตําแหน่งหน้าที่ เพ่ือ

ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝุายใดฝุายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพ่ือประโยชน์ส่วนตน (Using employer’s property for private 

advantage) ได้แก่ การใช้รถราชการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการทํางานส่วนตัว เป็นต้น 
ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential information) เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน แล้วรีบชิง

ไปซื้อที่ดักหน้าไว้ก่อน 
รับงานนอก (Outside employment or moonlighting) ได้แก่ การเปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัท             

ที่ตนเองทํางาน เช่น เป็นพนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือเช่นนักบัญชีที่รับงานส่วนตัวจน             
ไม่มีเวลา ทํางานบัญชีในหน้าที่ให้ราชการ ทํางานหลังออกจากตําแหน่ง (Post-Employment) เป็นการ               
ไปทํางานให้ผู้ อ่ืนหลังออกจากงานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดย             
ไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย และแผนของธนาคารชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ 

ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การใช้ตําแหน่งไปดําเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
- ใช้ตําแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
- การรับผลประโยชน์โดยตรง 
- การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตําแหน่งหน้าที่การงาน 
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- การนําทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
- การนําข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
- การทํางานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทํางาน 
- การปิดบังความผิด 

 
ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน 

- หาประโยชน์ให้ตนเอง 
- รับประโยชน์จากตําแหน่งหน้าที ่
- ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน 
- ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพ่ือประโยชน์ของตน 
- ใช้ข้อมูลความลับ เพ่ือแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 
- รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่ 
- ทํางานหลังออกจากตําแหน่งและเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัท 
- การให้ของขวัญ ของกํานัล เพ่ือหวังความก้าวหน้า 
- ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพ่ือหวังการบริการที่ดีกว่าลูกค้ารายอื่น 
- ช่วยให้ญาติมิตรทํางานในหน่วยที่ตนมีอํานาจ 
- ชื้อขายตําแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของตน 

 
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ 

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น 
หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างสํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้ าหน้าที่ได้รับของแถมหรือ
ผลประโยชน์อื่นตอบแทน  
2. การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่
ทําให้หน่วยงานทําสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา 
หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในการจัดสร้างสํานักงาน  
3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 
หมายถึง การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกับ ที่ตนเองเคยมีอํานาจควบคุม กํากับ ดูแล 
4. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้ง
บริษัทดําเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้าง
เป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตําแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้าง
จะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่  
5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ท่ีผู้ดํารงตําแหน่งสาธารณะ 
ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไป
ตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือทําโครงการของรัฐก็รีบ
ไปซื้อที่ดินเพ่ือเก็งกําไรและขายให้กับรัฐ ในราคาที่สูงข้ึน 
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6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage) เช่น การนําเครื่องใช้สํานักงานต่างๆกลับไปใช้ที่บ้าน การนํา
รถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว 
7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น 
การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้ านเกิดของตนเอง หรือการใช้
งบประมาณสาธารณะเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง  

  จากรูปแบบประเภทต่างๆของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมาก เพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุม
พฤติกรรมที่เข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับ
ปัญหา ความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการทํางานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทําผิดเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ 

การรับประโยชน์ต่างๆ 
- การรับของขวัญจากบริษัทต่างๆ 
- บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ 
- หน่วยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน 
- ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากการจัดชื้อจัดจ้าง 
 - การที่คณะกรรมการกู้เงินจากสถาบันการเงินในการกํากับดูแล 
- การที่คณะกรรมการฝากญาติพ่ีน้องหรือคนที่คุ้นเคยเข้าทํางานในรัฐวิสาหกิจที่ตนกํากับดูแล 

 
ประโยชน์อันค านวณเป็นเงินได้ 

- การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า 
- การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
- การเข้าคา้ประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 
- การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 
- การขายการให้เช่าชื้อทรัพย์สินเกินมูลค่าท่ีเป็นจริงตามทีป่รากฏเห็นในท้องตลาด 
- การใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคล
อ่ืนโดยปกติทางการค้า 
- การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าใช้บริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืน โดยปกติทาง
การค้า 
- การให้ส่วนลดในสินค้า หรือทรัพย์สินที่จําหน่าย โดยการให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้กับบุคคลอ่ืน
โดยปกติทางการค้า 
- การให้เดินทาง หรือขนส่งบุคคล หรือสิ่งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
- การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอ่ืน ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อย
กว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืน โดยปกติทางการค้า 

 
ข้าราชการประจ า 
กิจกรรมที่มีความเสี่ยง 

- การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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- การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
- การทํางานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
- การนํารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่านํามันด้วย 
- การนําบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว 
- การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจํา 
- การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนํายาไปใช้ทีค่ลินิกส่วนตัว 
- การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
- การกําหนดคุณลักษณะของงานหรือพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือ
ผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ  
- การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง  
- การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
- การทุจริตจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ไปใช้ในทางการค้าส่วนตัว  

 - ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเสนอสินบนให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
 
 
 
 

 
แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 

 
 

   
 
 
  

 
 
  
   
 
 
   

 
 
  

 
  
  
 
   

 
 

 

การรับประโยชน์ต่างๆ 
(Accepting benefits) 

 

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/                    
เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน 

การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) 
หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) 

มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับ
หน่วยงานต้นสังกัด 

การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่ง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ        

(Post-employment) 

ลาออกจากหน่วยงานเพ่ือไปทํางาน
ในหน่วยงานที่ดําเนินธุรกิจประเภท

เดียวกัน 

 
การทํางานพิเศษ (Outside 

employment or moonlighting) 

ตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ   
รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 

การรับรู้ข้อมูลภายใน             
(Inside information) 

 

การใช้สมบัตขิองหน่วยงานเพ่ือ
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว      

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง 
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การนําโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง 

(Pork-belling) 

นําทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้      
ในงานส่วนตัว 

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่
ตนเอง หรือการใช้งบสาธารณะ     

เพ่ือหาเสียง 



๖ 

 

 
 
 
 
 
 

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
     (1) การกําหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม (Qualification and disqualification 
from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปูองกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง คุณสมบัติต้องห้ ามที่นานาประเทศ มักกําหนด ได้แก่     
การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ดํารงตําแหน่ง ข้าราชการประจํา และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทาน
หรือสัญญาต่างๆกับรัฐ เป็นต้น  

(2)  การเปิด เผยข้อมูล เกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน  และธุรกิจของครอบครัว ให้สาธารณะทราบ 
(Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจํานวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่งได้เป็น 
2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น และประเภท    
ที่สอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ก่อนจะมาดํารงตําแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือที่แก้ปัญหา            
ความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว             
ก็ช่วยให้สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้น 

(3) การกําหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบเพ่ือบอกถึงสิ่งที่ควรและไม่
ควรยึดถือเป็นหลักในการทํางาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถบ่อนทําลายความเชื่อมั่นที่
สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนจะมีต่อระบบราชการ 

(4) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทํางานหลังพ้นตําแหน่งในหน้าที่ทางราชการ (Post-office employment 
restriction) เป็นข้อกําหนดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปูองกันมิให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานของรัฐนําข้อมูลลั บ 
(Confidential information) ภายในหน่วยงานที่เขาทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออกจากตําแหน่งดังกล่าว
แล้ว รวมถึงปูองกันการใช้สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยดํารงตําแหน่งสําคัญ ในหน่วยงาน
ราชการมาแล้ว  

นอกจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้วจําเป็นต้องมีกลไกสําหรับการบังคับใช้ (Enforcement) กฎระเบียบ  
ที่กําหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรกํากับดูแลเพ่ือตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าว
ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพราะในกรณีที่มี
การละเมิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้นก็ต้องทําหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่จะดําเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
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มาตรการขับเคลือ่นเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประการแรก การก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าอะไร
คือสิ่ งผิดและอะไรคือสิ่ งถูกมิให้ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัว               
โดยจะต้องนิยามและกําหนดมาตรฐานการกระทําต่างๆให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการกําหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรม
ดังกล่าวนี้ สามารถกระทําได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมและส่งเสริมให้
สมาคมวิชาชีพต่างๆมีการบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือปูองกันมิให้เกิด
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ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ เพ่ือนิยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมมีความชัดเจน  สมาชิกของแต่ละ
กลุ่มวิชาชีพสามารถนําไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษสําหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม  

ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม หรือบรรทัดฐานสําหรับกํากับความประพฤติ
ของนักการเมือง ข้าราชการ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม
ต่างๆเหล่านี้ เป็นแนวทางชี้แนะว่าบุคคลที่มีตําแหน่งหน้าที่ทางด้านสาธารณะนั้นควรจะมีความประพฤติอย่างไร
อะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย 
ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเก่ียวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ 

ประการที่สอง การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม  โดยผ่าน
สื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือให้มีกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน การจัด
อบรมให้แก่สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การอภิปรายถกเถียงเพ่ือก่อให้เกิดความ
กระจ่างในประเด็นที่คลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอดและปลูกฝังสมาชิกของสังคมโดย
ผ่านช่องทางต่างๆ อันจะทําให้สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
รู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปรามผู้อ่ืนมิให้กระทําการอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนทําผิดเพราะไม่ทราบ ที่สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการกําหนดบทลงโทษ
สําหรับผู้ที่มีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้นจะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
และไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง  

 
          ประการที่สาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of civil 
society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตสํานึกต่อส่วนรวม อันจะนําไปสู่การรวมตัวกันจัดตั้ง
องค์กรแบบสมัครใจอย่างอิสระ สําหรับดําเนินกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมสื่อสารมวลชนที่เป็นอิสระในการ
ดําเนินงานทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่างมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีจิตสํานึกที่เสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม และมีการจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแข็งซึ่งภาคประชาสังคมที่มีอํานาจต่อรองสูงดังกล่าวนี้จะสามารถถ่วงดุ ล
อํานาจและตรวจสอบการดําเนินงานของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะสามารถ
ยับยั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงให้น้อยลงได้  
          ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงาน เพ่ือให้บทบัญญัติ
ทางกฎหมายให้มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน มีความครอบคลุม    
การแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดความลักลั่น ปิดช่องโหว่ของกฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง               
และกระบวนการวินิจฉัยคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝุายให้มากที่สุดรวมทั้งบทลงโทษในกฎหมายต่างๆให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน 
 ประการที่ห้า การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง              
และศาลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการทํางาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
และมีคุณธรรมในการทํางาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการที่เป็น
อิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเป็นกลาง มีกฎกติกากํากับการทํางานที่ชัดเจน มีเปูาหมายในการทํางานที่
สามารถวัดและประเมินผลได้และมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภา 
 
 
ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 



๙ 

 

กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
      
ข้าราชการ
ประจําและ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

 

    ทั่วไป 
 การนําข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
 หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/ คนสนิท/คนทีม่ี

ความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อํานวยการกองพัสดุ 
 การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอํานาจ 
 การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
 การทํางานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
 การนํารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ํามัน 
 การนําบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 

กลุ่มวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซื้อจัดจ้าง 
 การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชนโดยเรียกรับเงิน

และอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินในราคาที่ถูก
กว่าได้ ผู้บริหารสถาบันการเงินหวังก้าวหน้าในอาชีพจึงได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่
นักการเมืองในการกู้เงินในวงเงินสูงในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย์   ค้ําประกันให้สูงเกิน
กว่าความเป็นจริง 

 ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อํานาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขายที่ดินหรือบ้านพร้อมที่ดินใน
โครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน เพ่ือแลกกับความสะดวกในการทําธุรกิจกับสถาบัน
การเงิน 

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดสํานักงานบัญชีเพ่ือทําบัญชีและรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จํากัด 
ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายที่ตนเองได้รับประโยชน์จากผู้เสียภาษีเท่านั้น 

 การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 

 การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้าง
เหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพ้น
กําหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น 

 การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนํายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 
 การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 การกําหนดคุณลักษณะของงานหรือพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขาย

รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ  
 การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง  
 การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 การทุจริตจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ไปใช้ในทางการค้าส่วนตัว  
 ผู้ระกอบการที่ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเสนอสินบนให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

 

 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ 



๑๐ 

 

เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่าจะต้อง
ตัดสินใจและกระทําหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หากข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทําให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการกระทําหน้าที่ถือว่า
เป็นการประพฤติมิชอบ จึงเป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ด้วยเช่นกัน 

 อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
-  ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรืออ่ืนๆ                   
ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์จาก
การจ้างงานในราชการปกติ 
-  ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดสามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 
-  ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ             
ให้ที่ พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกํานัล  
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น 
-  ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ ( Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใดๆหรือบริการ
ใดๆที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน                
การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอ่ืนๆ 
 

 แนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญ 
ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศคณะกรรมการปูอง กันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ได้กําหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ ซึ่งสามารถสรุปแนวทางสําคัญได้ 
ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่รับหรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควร
ได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาดังต่อไปนี้ 

1.1 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานะแห่งตน 
1.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติที่มีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล  
แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท  
1.3 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

2. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามข้อ 1. ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐมาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย 

3. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจาก
กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้  

4. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้ตามปกติ
ประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญเพ่ือเป็นการ
ปูองกันการฝุาฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

 เราจะจัดการอย่างไร 



๑๑ 

 

การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆมี 3 คําถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ คือ 

1) เราควรรับหรือไม่ 
2) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
 

1. เราควรรับหรือไม่ 
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการรับใน

โอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม           
มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะรับ 

1) ถ้าเป็นการให้เงินท่านจะต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่ งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยน
กลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการรับสินบน 

 การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนํามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ 
- ทําไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคําขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ 
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทํางานในอนาคต 

 ถ้าท่านทํางานอยู ่ในกลุ ่ม เสี ่ย ง  อ่อนไหวหรืออยู ่ในข่ายที ่ต ้อง ได้ร ับความไว้ว างใจเป็นพิเศษ 
เช่น งานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง  การออกใบอนุญาตหรือการ
อนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน 

2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการรับก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะแล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพล
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ 

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบและ  
การทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วน
ราชการ ที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบควรกําหนดนโยบายด้านนี้ อย่างเคร่งครัดมากกว่า
หน่วยงานอื่นๆ  

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพ้ืนฐานที่ ว่า “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะต้องกระทํา 
ด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกปูองผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”  

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตน
หรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้อง
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และ
แสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องเที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น 
จะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความ      
เสื่อมศรัทธาต่อประชาชน 

 
2. เราต้องรายงานหรือไม่ 
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 

1) ธรรมชาติของผู้ให้: พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/
องค์กรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอทําใบอนุญาตหรือรับ
การตรวจสอบด้านต่างๆ  



๑๒ 

 

2) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร  :  ถ้าข้าราชการนั้นๆทํางานในขอบข่ายที่ อ่อนไหวและต้องการ 
ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กร และ
ระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัว
ท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและมิได้กําหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรดํารง
ความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ  

หลักการการกําหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรือไม่ควรจะต้องให้องค์กรเก็บรักษาไว้
หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท ทั้งนี้ให้ปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  

 
3. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 

1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท 
2) หากมีราคาทางการตลาดเกิน 3,000 บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่าจะต้องให้เป็นทรัพย์สิน       

ของส่วนราชการหรือไม่ 
 
 

 การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 
การฝุาฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออกขึ้นกับความร้ายแรงของการฝุาฝืน  นอกจากนั้น 
หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆเข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริตและสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้าราชการและ
หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดย       
มิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 
 

 การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง 
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อให้เกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐและต่อ
ข้าราชการ กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่สําคัญ คือ 

1.  ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่า  
ความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ํากว่าความเป็นจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆมีค่าต่ํากว่าที่เป็นจริงเพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝุาฝืนประมวลจริยธรรม 

2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น 
- การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใดๆอาจทํา ให้ติด เป็นนิสัยอย่ างรวดเร็ วและก่อให้ เกิด  

ความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทําให้เกิดความรู้สึก
ชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดย
อิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทําให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่กําหนด         
ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่างๆไม่ต้องทํา
ในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทํางานของ
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องค์กร ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน 

- การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริงมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและผลประโยชน์ 
โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆถือได้ว่าเป็นความผิด แต่ผู้รับ
มักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้ 
“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ําใจหรือหากไม่รับจะเป็นการทําลายสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 
“คนอ่ืนๆก็ทําเช่นนี้ ทําไมฉันจะทําบ้างไม่ได้” 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้นมันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัลผลประโยชน์พิเศษบ้าง” 
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉันและเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรกเสมอ 
ที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั ่งสินค้าชนิดนี ้ แม้ว่าฉันจะให้
คําแนะนําก็ตาม” 
“ฉันไม่เห็นมีกฎระเบียบใดๆเก่ียวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝุาฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 
ท่านต้องระลึกอยู่ เสมอว่าเหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้  ไม่สามารถปกปูองท่านจากการถูกดําเนินการ 
ทางวินัยหากการกระทําของท่านเป็นการกระทําที่มิชอบ 
 

 โมเดลส าหรับการตัดสินใจ 
ประเด็นการตัดสินใจ 
เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 
คุณค่า : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด 
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่ และมีอะไรบ้าง 
อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพ่ืออะไร 
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให้ คืออะไร 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2558  

           หมวด 9 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  
           มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดําเนินกิจการดังต่อไปนี้  
           (1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

ปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี  



๑๕ 

 

           (2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดําเนินคดี  

           (3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ
หุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

           (4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

           เจ้าหน้าที่ของรัฐตําแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

           ให้นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้
ถือว่าการดําเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
 

องค์ประกอบของกฎหมาย 
ห้ามดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมตาม

มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต                  
พ.ศ.2542 ซึ่งได้บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดําเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 
   (1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

(2) เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ง
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

(3) การรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ               
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วน หรือ
เป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือได้
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมาย ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจจะมีการ
ขัดแย้งต่อประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
 

การกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 
 (1) เป็นคู่สัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วน
ท้องถิ่น ได้เข้ามาทําสัญญากับหน่วยงานรัฐ มีฐานะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ อันเป็นสัญญาที่จะต้อง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 



๑๖ 

 

 (2) การมีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น จะต้องมีเจตนาประสงค์จะให้ตนได้รับประโยชน์หรือเลือกประโยชน์ให้กับบุคคลอ่ืน              
โดยการใช้อํานาจหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญานั้นหรือการเข้าไปดําเนินกิจการใดๆ เพ่ือเป็นการปูองกันใน
กรณทีี่ตนอาจจะต้องเสียประโยชน์หรือได้รับความเสียหาย 
 (3) การเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนดได้ร่วมกันลงทุนในห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
เป็นต้น และได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเจตนาที่
จะเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น 
 (4) การถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหาร
ส่วนท้องถิ่น ได้เข้าไปลงทุนโดยมีหุ้นในบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้น
ได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ 
 (5) รับสัมปทาน หรือคงไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้าไปเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้น หรือในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่รับสัมปทาน   
 
                     สัญญาสัมปทาน  หมายถึง สัญญาที่เอกชนได้รับอนุญาตจากรัฐให้ดําเนิน
กิจการ  ต่างๆแทน ดังต่อไปนี้  
 สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทําบริการสาธารณะ 
 สัญญาที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 สัญญาที่รัฐให้เอกชนแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
 
        การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ และทําสัญญา
รับสัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
(๑) เป็นกรรมการ ที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะ
เป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาในธุรกิจเอกชน 
(๒) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้ทําการเป็นตัวแทน กับตัวการที่เป็นเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเป็นหน้าที่ของตัวแทนใน
ธุรกิจเอกชน 
(๓) ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี 
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน 
 
ข้อห้ามส าหรับคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดําเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ได้บัญญัติห้ามมิ                  
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม บทบัญญัติดังกล่าวยังบังคับไปถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ด้วย โดยมีข้อห้าม 
ดังต่อไปนี้ 



๑๗ 

 

 (1) ห้ามคู่สมรส (ภริยา หรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคู่สัญญา หมายถึง  การห้ามคู่สมรสของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งเข้ามาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ ใน
ฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
 (2) ห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ใน ตําแหน่ง
ได้อาศัยอํานาจหน้าที่โดยมีเจตนาหรือความประสงค์ที่จะให้ตนได้รับประโยชน์ หรือเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคล
อ่ืนๆโดยการใช้อํานาจหน้าที่ของคู่สมรสไปดําเนินกิจการใดๆในสัญญา 
 (3) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง การที่คู่ สมรส
ของเจ้าหน้าที่รัฐได้ลงทุนในห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัดและได้เข้ามา
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ 
  (4) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหาร
ส่วนท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปลงทุนโดยการมีหุ้นในบริษัทตาม
ทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
 (5) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้า
เป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นหุ้นส่วนที่ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน 
หรือบริษัทท่ีได้รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
 (6) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วน
ท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่างๆเป็นกรรมการ เป็นที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้ การกํากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น              
สังกัดอยู่ หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแย้งกับ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
   

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 100 
 1. การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตําแหน่งก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลนั้นจะต้อง ตรวจสอบ
ตนเอง  คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการดําเนินกิจการใดๆบ้างในขณะที่ตนเองได้อยู่ในสถานะ
ของเอกชน ที่ได้ทําธุรกิจหรือทําการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทาน
จากรัฐ หรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วนผู้ จัดการในห้างหุ้นส่วนต่างๆ ว่ามี
หรือไม่ และจะต้องสํารวจกิจการต่างๆของคู่สมรสรวมไปถึงศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบก่อนเข้าสู่
ตําแหน่งว่าจะต้องดําเนินการต่างๆเก่ียวกับกิจการธุรกิจนั้นอย่างไร มิให้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย 
 2. การปฏิบัติหน้าที่หรือการดํารงตําแหน่งในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ดํารงตําแหน่งตามข้างต้นจะต้องไม่ดําเนินกิจการใดๆที่
เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมตามที่กําหนดไว้ในมาต รา 100             
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และการทําความเข้าใจกับ               
คู่สมรสในหลักการของกฎหมายได้แล้ว หรือเกิดการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นการดําเนินการที่เป็นการ
ต้องห้ามตามกฎหมาย กล่าวคือแม้ตนเองจะมิได้กระทําการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดแต่ละเลย ไม่ใส่
ใจกับการดําเนินการของคู่สมรส ทําให้คู่สมรสดําเนินกิจการต่างๆตามที่กฎหมายห้ามไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
จะต้องได้รับโทษทางอาญาที่เกิดจากการกระทําของคู่สมรส โดยจะต้องถูกระวางโทษจําคุก ปรับ หรือทั้งจําทั้ง
ปรับแล้วแต่กรณ ี
 3. การดําเนินกิจการในภายหลังพ้นจากตําแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่              
ถึง 2 ปี) มาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต                



๑๘ 

 

ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ามดําเนินการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลาสองปีนับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจาก
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งนั้นๆแล้วการห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการดําเนินกิจการของคู่สมรสของ
เจ้าหน้าที่รัฐไว้ด้วย 

           มาตรา 101 ให้นําบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจํานวน
หุ้นทั้งหมดที่จําหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100 
(2) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

           มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม 
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ และ 
จํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดของผู้ที่พ้นจาก การเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

           มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาด้วย  

           มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝุาฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

           กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็น
ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มี
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พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม พ.ศ. 2560 

มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
        1. กําหนดหลักการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่หรือกระทําการโดยยึดประโยชน์

ส่วนรวมของรัฐและประชาชนเป็นสําคัญ สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่กระทําการที่จะก่อให้เกิดความไม่เชื่อถือหรือ
ความไม่ไว้วางใจและไม่กระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม 

        2. กําหนดการกระทําดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ได้แก่ การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ ซึ่งตนได้รับหรือรู้ จากการปฏิบัติ
ราชการโดยทุจริต  การริเริ่ม เสนอ จัดทํา หรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐโดยทุจริต               
การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ไปเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่นเป็นต้น 

        3. กําหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน
ใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่ของตนหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย และกําหนดห้ามคู่สมรสและญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย 

        4. กําหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ยังไม่ถึงสองปี เป็นกรรมการ             
ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนในธุรกิจของเอกชนซึ่งเคยอยู่ภายใต้อํานาจ
หน้าที่ของตน และรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนจากธุรกิจของเอกชนดังกล่าวเป็นพิเศษ กําหนดห้ามมิให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากตําแหน่งหรือออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐ กระทําโดยประการใด ๆ              
ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือใช้ความลับดังกล่าวไปโดยทุจริต 

       5. กําหนดหลักเกณฑ์กรณีสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาของรัฐกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้
ว่าร่างสัญญาของรัฐทําขึ้นโดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ ให้แจ้งความเห็นไปยัง
หน่วยงานของรัฐซึ่งจะเป็นคู่สัญญาและหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดอยู่ และให้เสนอร่างสัญญาพร้อม
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรที่มีอํานาจบังคับบัญชา และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการต่อไป 

        6. กําหนดให้สัญญาของรัฐที่กระทําโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการทําหรือให้
ความเห็นชอบสัญญานั้นโดยทุจริต หรือมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม ให้มีผลเป็นโมฆะหรือให้ดําเนินการตามสัญญาต่อไป หรือให้มีผลเป็นโมฆะเฉพาะส่วน แล้วแต่กรณี 

        7. กําหนดให้กรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าสัญญาใด มีลักษณะตามมาตรา 12 ให้
เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
หรือจัดทําขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ดําเนินการตามมาตรา ต่อไป 

        9. กําหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีโครงการของรัฐที่
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเข้าลักษณะเป็นการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีผลทําให้รัฐเสีย
ประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนัยสําคัญในการ
ทําโครงการดังกล่าว โดยในกรณีนี้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นคําร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภายในสองปีนับแต่วันเริ่มโครงการ เพ่ือสั่งให้ยุติหรือสั่งให้นําโครงการดังกล่าวกลับไปทบทวน
ใหม่เพ่ือแก้ไขให้รัฐไม่เสียประโยชน์ 

        10. กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแสดงข้อมูลและรายได้จากการดํารงตําแหน่งการประกอบ
อาชีพ วิชาชีพหรือกิจกรรมอ่ืน ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

        11.  กําหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  จัดให้มีหน่วยงานพิเศษขึ้นภายในสํานักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการกํากับดูแลและการบังคับใช้
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พระราชบัญญัตินี้ และกําหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดทําข้อกําหนดและคู่มือการปฏิบัติของหน่วยงาน    
ของรัฐ 

       12. กําหนดให้นําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาใช้บังคับแก่การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

       13. กําหนดบทกําหนดโทษทางอาญา กรณีฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ 

        14. กําหนดมิให้นําบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัด หรือที่ตน
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ไปเพ่ือประโยชน์ของตนหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกฎ หรือ
ทรัพย์สินนั้นมีราคาเล็กน้อย มาใช้บังคับจนกว่าจะมีระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินตามที่กําหนด 
และกําหนดมิให้นําบทบัญญัติการห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ทํางานในธุรกิจมาใช้บังคับแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

        15. กําหนดให้ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของตน 
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กฎหมายที่เกีย่วกับผลประโยชน์ทับซ้อนและบทลงโทษ 
ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 3) 
 
   มาตรา 123/2   ผู้ ใดเป็นเจ้าหน้า ท่ีของรัฐ เจ้าหน้า ท่ีของรัฐ
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ เรียก รับ หรือ
ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิ
ชอบ เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้น
จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าท่ีต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี 
หรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือ
ประหารชีวิต 
 
   มาตรา 123/3   ผู้ ใดเป็นเจ้าหน้า ท่ีของรัฐ เจ้าหน้า ท่ีของรัฐ
ต่างประเทศหรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศกระทําการ
หรือไม่กระทําการอย่าง ใดในตําแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนท่ีตนได้รับ
แต่งตั้งในตําแหน่งนั้น ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือ
จําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
   
   มาตรา 123/4  ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการท่ีจะจูงใจหรือได้

 
 
 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 
 
 
 

 
 
 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 
 
 

 
 

 
              บุคคลท่ัวไป 

 

 
 
ระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปี ถึง
ยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสน
บาทหรือประหารชีวิต 
 
 
ระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึง
ยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิตและ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสน
บาท 
 
 ระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
 
                                 
ระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือ
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ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จูงใจ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าท่ีของ
องค์การระหว่างประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดย
อิทธิพลของตน ให้กระทําการหรือไม่กระทําการในหน้าที่อันเป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
   มาตรา 123/5  ผู้ ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ หรือ
เจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทําการ ไม่
กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าท่ี ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
   ในกรณีท่ีผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง
กับนิติบุคคลใดและกระทําไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติ
บุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพื่อปูองกันมิให้มี
การกระทําความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น
หรือประโยชน์ท่ีได้รับ 
 
   บุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึง 
ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทําการเพื่อหรือใน
นามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีอํานาจหน้าท่ีในการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

 
 
 
 
 
 

บุคคลท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ัง
จําท้ังปรับ 
 
 
 
 
 
                                                     
                                                        
                                                                                                                                         
เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี   
จําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 
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ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
 

มาตรา 100  ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดดําเนินกิจการดังต่อไปนี้  
(1)  เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีทํากับหน่วยงานของรัฐ

ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมี
อํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

(2)  เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีใน
ฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดําเนินคดี  

(3)  รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็น
คู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  

(4)  เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน 
พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล 
ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น

 
เจ้ าหน้า ท่ีของรัฐ ท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป .ช .  ประกาศกํ าหนดตํ าแหน่ ง  
(ปัจจุบันกําหนดตําแหน่งนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี) การกระทําของคู่สมรสให้ถือ
ว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
จําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 
 
 
                                            
                                     
ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   
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ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพ
ของ ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น  

     เจ้าหน้าท่ีของรัฐตําแหน่งใดท่ีต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตาม
วรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

     ให้นําบทบัญญัติ ในวรรคหนึ่ งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการดําเนินกิจการของคู่
สมรสดังกล่าว เป็นการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
มาตรา 103  ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตาม
กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดย อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย  เ ว้ นแต่ ก า ร รั บทรัพย์ สิ นหรื อประ โ ยชน์ อื่ น ใ ด โ ดย
ธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 
 
 
 

ตําแหน่ง กรณีผู้ดํารงตําแหน่ง      
ระดับสูงและนักการเมือง
ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม
อย่างร้ายแรง 
 
 
ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   
ตําแหน่ง กรณีผู้ดํารงตําแหน่ง      
ระดับสูงและนักการเมือง
ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม
อย่างร้ายแรง 
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ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 
 
 
 
 
 

3. 
 

กําหนด 
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วย
โดยอนุโลม 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
    ข้อ 3  ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งท่ี
ถูกต้องและเป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(3)  ต้องรายงานการดํารงตําแหน่งท้ังท่ีได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้
รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ และกิจการท่ีรัฐถือ
หุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีท่ี
การดํารงตําแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าท่ีหรืออาจทําให้
การปฏิบัติหน้าท่ีเสียหาย  

 
    ข้อ 5  ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าท่ีและ
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(1) ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีตนมีอยู่ต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น
ญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการ
ใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น

 
 
 
 
 
 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการ
พลเรือน 

 
 
 
 
 
 

 
 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการ
พลเรือน 

 

                                                    
                                                                                            
ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   
ตําแหน่ง กรณีผู้ดํารงตําแหน่ง      
ร ะ ดั บ สู ง แ ล ะ นั ก ก า ร เ มื อ ง
ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม
อย่างรา้ยแรง 
 
 
 
 
                                                                        
        
                                                           
ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   
ตําแหน่ง กรณีผู้ดํารงตําแหน่ง      
ระดับสูงและนักการเมือง
ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม
อยา่งร้ายแรง 
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ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 
ต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง
หรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(3) ไม่กระทําการใด หรือดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะ
ส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์
ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ี 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการนั้นยุติการ
กระทําดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรม
วินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

 
 
 
(4) ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าท่ี

อื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ 
ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีท่ีมี
ความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวม
กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจําเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต้อง
ยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   
ตําแหน่ง กรณีผู้ดํารงตําแหน่ง      
ร ะ ดั บ สู ง แ ล ะ นั ก ก า ร เ มื อ ง
ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม
อย่างร้ายแรง 
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ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 
   ข้อ 6  ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ท่ีมิชอบโดย
อาศัยตําแหน่งหน้าท่ี และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนจนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(1)  ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอม
จะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดํารง
ตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็น
การให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลท่ัวไป 

(2)  ไม่ใช้ตําแหน่ง หรือกระทําการท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด 
เพราะมีอคติ 

 
 
 

    (3)  ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติ
กรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

 
     ข้อ 7  ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(4) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนําให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้อง

ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการ
พลเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการ
พลเรือน 
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ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 
เร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว 
    (5)  ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือ
ประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อ
บุคคลอื่นถือครองส่ิงดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน 
     
     ข้อ 8  ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลาง
ทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดีและไม่เลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
   (5)  ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก  เพื่อนฝูง
หรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้า
ผู้ใด 
 
  ข้อ 9  ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้
ข้อมูลข่าวสารท่ีได้มาจากการดําเนินงานเพื่อการในหน้าท่ี และให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(1)  ไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้มาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่
การปฏิบัติหน้าท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือ
บุคคลอื่น 

 

 
 
 
 
 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการ

พลเรือน 
 
 
 
 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการ
พลเรือน 
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปูาหมาย 7 เปูาหมาย 

ประกอบด้วย 
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
(5) มกีารปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามความต้องการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ             

พ.ศ. 2544 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการเบียดเบียนข้าราชการ โดยไม่จําเป็นและ

สร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการแข่งขันให้ของขวัญในราคาแพง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติ
มิชอบอ่ืน ๆในวงราชการอีกด้วยและในการกําหนดจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นประเภทต่างๆ              
ก็มีวิธีการกําหนดในเรื่องทํานองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และจํานวนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ได้สํานักนายกรัฐมนตรีจึงรวบรวมมาตรการเหล่านั้นและกําหนดเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการให้ของขวัญและรับของขวัญให้มีมาตรฐานเดียวกันและชัดเจน โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตาม
วรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินจํานวนที่คณะกรรมการปู องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนดไว้สําหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมิได้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆพ่ือมอบให้หรือ
จัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใดๆมิได้ 

ข้อ 6 ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 5 

ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือผู้รู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่กําหนดไว้ในข้อ 8  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่งได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ซึ่งมีคําขอให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรองการขอให้ออก
คําสั่งทางการปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น 

(2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทํากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การได้รับสัมปทาน เป็นต้น 

(3) ผู้ซึ่งกําลังดําเนินกิจการใด ๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกํากับดูแล เช่นการประกอบ
กิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์เป็นต้น 
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(4) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะการรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและ
ของขวัญนั้นมีราคามูลค่าไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนดไว้
สําหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยตามจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ตอน “คนหลวงใช้เงินหลวง” 
   นางวันดี ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเก็บรักษา
เงิน และเป็นเจ้าหน้าที่การเงินรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี  และมีอํานาจลงนามในใบถอนเงินร่วมกับ
เจ้าหน้าที่รายอ่ืน นางวันดีได้ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของสถานีอนามัย นําไปใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัว 
จํานวน 300,000 บาท ต่อมาได้นําเงินดังกล่าวมาคืนให้กับทางราชการแล้ว และพบว่ามีการเบิกจ่ายเงินโดยไม่
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มีเอกสาร หลักฐานประกอบการจ่ายเงินจํานวน 200,000 บาท นางวันดีให้การรับสารภาพว่าตนได้จัดทํา
เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเท็จขึ้นมาใหม่เพ่ือให้มีจํานวนเงินคงเหลืออยู่จริงตามรายงานงบเดือนส่ง
ให้สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเพ่ือประกอบการจัดทําบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
   พฤติการณ์ของนางวันดี ดังกล่าว เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
ตอน “ยักยอกยา” 
   นายยา ตําแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ ได้ยักยอกยาแก้หวัดสูตรผสมซู โดอีฟรีดรีน                       
ที่ตนดําเนินการสั่งซื้อจากบริษัทยาของเอกชน รวมจํานวน 200 ,000 เม็ด โดยยาดังกล่าวจํานวน 50,000เม็ด 
ได้มีการสั่งซื้อในนามของโรงพยาบาลและนําเข้าคลังยาของโรงพยาบาลตามระบบ ส่วนอีกจํานวน 150 ,000 
เม็ดนั้น ได้สั่งซื้อในนามของโรงพยาบาลแต่นํายาเข้าร้าน และจ่ายเงินเอง โดยการสั่งซื้อยาได้ทําการปลอม
ลายมือชื่อของผู้อํานวยการโรงพยาบาลเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการสั่งซื้อยาและได้นํายาดังกล่าวไปขายให้แก่
บุคคลภายนอก 
   พฤติการณ์ของนายยาดังกล่าว เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
ลงโทษไล่ออกจากราชกา 
   
ตอน “ฝากพิเศษ” 
   นายสมหวัง ตําแหน่งแพทย์ชํานาญการ มีหน้าที่ตรวจรักษาผู้ปุวย ผ่าตัดและหัตถการทางสูติ
นรีเวชทั้งหมด นายสมหวังได้ทําการรับฝากครรภ์พิเศษในโรงพยาบาลของทางราชการ หลังจากที่ทําคลอด
เสร็จแล้ว ผู้ปุวยหรือญาติผู้ปุวยจํานําเงินใส่ซองมาให้กับนายสมหวัง เป็นค่าฝากพิเศษและทําคลอด รายละ 
3,000 บาท ต่อมาได้มีผู้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวขึ้น จากการสอบสวนนายสมหวังให้การรับว่าตนได้กระทําการ
ดังกล่าวจริง และได้รับเงินค่าฝากครรภ์พิเศษดังกล่าว และมีบางรายเมื่อทําคลอดเสร็จก็เงียบเฉยไม่ยอม
จ่ายเงินให้ 
   พฤติการณ์ของนายสมหวังดังกล่าว เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานอาศัยตําแหน่ง
หน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตามมาตรา83(3)ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากนายสมหวังไม่เคยกระทําผิดทาง
วินัยมาก่อนและปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีตลอด จึงงดโทษให้ และให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 
 
ตอน “อบ..ลม” 
   นายทองดี ข้าราชการ ได้ยืมเงินราชการและลงชื่อในโครงการอบรมโดยเป็นผู้เสนอโครงการ
อบรมทางด้านสุขภาพ รวมจํานวน 2 วัน นายทองดีได้จัดทําเอกสารหลักฐานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตาม
โครงการอบรมส่งให้กับการเงินเพ่ือหักล้างเงินยืมสําหรับเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นจํานวนเงิน 
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10,600 บาท โดยลายมือชื่อผู้เข้าอบรมในเอกสารประกอบการหักล้างเงินยืมนั้น มิใช่เป็นลายมือชื่อที่แท้จริง
ของผู้เข้ารับการอบรมแต่เป็นลายมือชื่อปลอม และมิได้มีการจัดอบรมตามโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด 
   พฤติการณ์ของนายทองดีดังกล่าว เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
 
   ตอน “คนหลวง กับรถยนต์หลวง” 
   นายสรรชัย ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงพยาบาล ได้เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการนําไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว โดยนําบิลน้ํามันของโรงพยาบาล ไปเขียนเติมน้ํามันใส่รถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อวอลโว่ และรถจิ๊ป
แกรนด์เชอโรกี แล้วเบิกจ่ายเงินค่าน้ํามันจากเงินบํารุงของโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 3 ปี รวมจํานวน 232 
ครั้ง เป็นเงินรวม 290,000 บาท ทั้งที่นายสรรชัยก็นํารถยนต์ราชการไปใช้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการอีกด้วย 
   พฤติกรรมของนายสรรชัยดังกล่าวเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

 
 
 
 
 
 
 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 
บุคคลผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกตําแหน่งมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษา

ผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติมีความเป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ ของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(2) การมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ 
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(1) ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่ าจะเป็นญาติ พ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง                        
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่าง
จากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(3) ไม่กระทําการใด หรือดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือ
สงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้
ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระทําดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์
ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่มอันจําเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึด
ประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดย
อาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม                  
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่
ว่าก่อนหรือหลังดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม 
เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

(2) ไม่ใช้ตําแหน่ง หรือการกระทําที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
  (3) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะ
ได้รับประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
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ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
1.1 ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่แสวงหําผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 
1.3 มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระทําไปแล้ว 
1.4 ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการจนงานสําเร็จ

ถูกต้องตามมาตรฐานของงาน 
1.5 ปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท 
1.6 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
1.7 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการ 

ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งท่ีถูกต้อง 
2.1 ปฏิบัติหน้าที่โยยึดหลักความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมายและกรอบนโยบาล 
2.2 ปกปูองผลประโยชน์ของชําติและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชําชน 
2.3 มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
2.4 ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อํานาจในทางที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน

ตลอดจนการดํารงชีวิตส่วนตัว เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ 
2.5 มีสัจจะและไม่สัญญาใดๆ กับบุคคลอ่ืนโดยมุ่งผลประโยชน์หรือความก้าวหน้าของตนเอง 

ข้อ 3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสภาพ มีน้ําใจ เอ้ืออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการด้วย

ความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โยไม่คํานึงถึงฐาน เชื้อชาติศาสนา สังคม หรือลัทธิทาง
การเมือง 

3.2 ไมก่ระทําการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
3.3 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชําชนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

4.1 กําหนดขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน 
4.2 ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ โดย

เปิดเผยหลักเกณฑ์ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลาและวิธีปฏิบัติงานที่ได้กําหนดไว้ตามกรอบของกฎหมาย 
ตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึงและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
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4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้ตนเองหรือ
ผู้อื่นหรืออันจะเป็นภัยต่อประชําชนและประเทศชําติ 

4.4 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมสําหรับการตรวจสอบ 
ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

5.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลาและมีคุณภาพเพ่ือให้
บรรลุเปูาหมายด้วยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 

5.2 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความชํานาญ
ในการปฏิบัติงาน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางานของตนเอง ใส่ใจ
ความก้าวหน้าทางวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 

5.3 ปรับปรุงวิธีการกระบวนการทํางาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อ
กํารบริการประชําชน 

5.4 ประสานงานกับทุกฝุายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ภารกิจบรรลุผลและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5.5 ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 6 ด ารงตนจามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคมนําคําสอนทางศาสนา

เป็นแนวทางในการดํารงตนชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนและสังคม 
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

6.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีคงวามเพียร ใช้ความรู้ สติปัญญาคุณธรรมเป็น
ภูมิคุ้มกันในการดําเนินชีวิต 

6.3 การดําเนินงานใดๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการมาพิจารณาเชื่อมโยงให้
รอบคอบ และระมัดระวัง โดยคํานึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสําคัญ 
ข้อ 7 ปฏิบัติตนตามค่ านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

7.1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
7.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ 
7.4 ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
7.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
7.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
7.7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
7.8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
7.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา  
7.10 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝุายต่ํา 
7.11 รู้จักดํารงตนตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7.12 คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

กลไกการขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ข้อ 1 ผู้บริการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ข้อ 2 ผู้บริหารต้องเห็นความสําคัญในการส่งเสริมจรรยาข้าราชการโยกําหนดนโยบายและ
จัดทําแผนปฏิบัติในการส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตสํานึกและปฏิบัติตามจรรยา 

ข้อ 3 ประชําสัมพันธ์ให้ข้าราชการทุกคนได้ทราบจรรยาที่ควรปฏิบัติ และยืนยันว่าจะยึดมั่น
ปฏิบัติจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดดกระทรวงสาธารณสุข 

ข้อ 4 ให้หน่วยงานจัดอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดดกระ
ทรวงสาธารณสุข หรือบูรณาการเข้ากับกํารอบรมในโครงการต่างๆเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ปลูกฝังและกระตุ้นจิตสํานึกในการเป็นข้าราชการที่ด ี

  ข้อ 5 คัดเลือกหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่ดีเด่นทางด้านจรรยา เพ่ือประกาศ           
ยกย่องเป็นแบบอย่างท่ีดี   
  ข้อ 6 ให้หน่วยงานกําหนดหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้จรรยาข้าราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น การให้รางวัล การให้โอกาสปรับปรุงและพัฒนาคน และการลงโทษสําหรับ
ผู้ฝุาฝืนจรรยาข้าราชการที่เป็นการกระทําผิดวินัย   
  การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ อันมิใช่ความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชา ตักเตือน หรือ
นําไปประกอบพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนา หากเป็ นความผิดวินัยให้
ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย อนึ่ง พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ถือปฏิบัติ
ตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง 

เร่ือง เจตจ านงสุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 

  โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง  ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า  จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ทุกรูปแบบเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  ให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจ  ศรัทธาและวางใจในการบริหารงานภาครัฐ  ดังนี้ 
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  ข้อ 1  บริหารงานและปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด 
  ข้อ 2  ซื่อสัตย์ สุจริตและไม่เลือกปฏิบัติในการบริหารงาน 
  ข้อ 3  มุ่งมั่นสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น  และการให้
หรือรับสินบนเป็นการกระทําท่ียอมรับไม่ได้ 
  ข้อ 4  ไม่ยอมรับการทุจริตในหน่วยงาน และไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริต ( Zero 
Tolerance) 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  20    ธันวาคม พ.ศ.2560 
  
 
 
  
         (นายศิริชัย  ระบาเลิศ) 

       ผู้อํานวยการโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง  
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webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bW8U65HGkUsJ:acoc.mof.go.th/wp-
content/uploads/2017/06/Manual2560-editor.docx+&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th,   (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2561) 
โรงพยาบาลทัพทัน, “คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลทัพทันประจําปี พ.ศ. 
2560”  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, “ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests)” 
http://www.skph.go.th/newskph/News_file/mn_general_news/ConflictOfInterests.pdf.               
(สืบค้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561)            
กระทรวงสาธารณสุข, “แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct)”. 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, “ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2560” 

 
คณะที่ปรึกษา 

1. นายศิริชัย  ระบาเลิศ     ผู้อํานวยการโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง 
2. นายกังวานไทย  ออกตลาด   หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ 
3. นางราตรี  นวลศรี    หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 
4. นายศรายุทธ  วุฒา    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
5. นางวิภาดา  อาสนะ    หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
6. นายศักดิ์ชาย  ขัติยา    หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
 

คณะท างานด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน/จัดท าคู่มือฯ 
1. นายศรายุทธ  วุฒา    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
2. นางสาวนรินทรา  อดทน   เจ้าพนักงานพัสดุ 

http://hrm.ru.ac.th/file/extra/coi.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bW8U65HGkUsJ:acoc.mof.go.th/wp-content/uploads/2017/06/Manual2560-editor.docx+&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bW8U65HGkUsJ:acoc.mof.go.th/wp-content/uploads/2017/06/Manual2560-editor.docx+&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bW8U65HGkUsJ:acoc.mof.go.th/wp-content/uploads/2017/06/Manual2560-editor.docx+&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th

