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บทนํา 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจาก
ผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการดํารงตําแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐ
หรือเรียกกันว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการ
ใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทําให้เกิดการละทิ้ง
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรมจน
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทําให้ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและ
สังคมต้องสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินและทรัพยากรต่างๆ คุณภาพการให้บริการความเป็น
ธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ด้วย 

ทั้งนี้เพ่ือช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในโรงพยาบาลละงู จึงได้
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ขึ้น โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งในส่วนความหมาย รูปแบบ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กลไกการบังคับ
ใช้ และบทลงโทษ เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและ
นํามายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐาน
จริยธรรมที่กําหนดไว้ เสริมสร้างจริยธรรมในหน่วยงาน และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม อันจะนําพาหน่วยงานไปสู่ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติต่อไป 
 
 
 

โรงพยาบาลละงู 
  



สารบัญ 
 

 หน้า 
ความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน ๑ 
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน ๗ รูปแบบ ๒ 
แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน ๔ 
แนวทางการป้องกันและแกไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ๕ 
มาตรการขับเคลื่อนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๕ 
ตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของขาราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๖ 
ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบอย ๗ 
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๘ 
แนวทางปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติ พ.ร.บ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ 

๑๔ 

แนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันไมใ่ห้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ ๑๗ 
กฎหมายที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและบทลงโทษ ๑๘ 
แนวปฏิบัติ ๑๐ ข้อ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๒๔ 
ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๕ 

MOPH code of conduct ๒๙ 
ช่องทางการร้องเรียน /แจ้งเบาะแส กรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ๓๐ 
บรรณานุกรม ๓๑ 

 



๑ 
๑. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 

“Conflict of Interest” เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลาย
ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม ทําให้บรรดานักวิชาการและผู้คน
ในสังคมไทยต่างได้ให้คําจํากัดความหรือความหมายของคําว่า “Conflict of Interest” ไว้แตกต่างกันออกไป 
ดังนี้ 

สารานุกรมวิกิพีเดีย (http://th.wikipedia.org) อธิบายความหมายไว้ว่า ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (Conflict of Interest) คือ ภาวะที่บุคคลซึ่งอยู่ในสถานะที่ต้องได้รับความเชื่อถือ เช่นนักการเมืองผู้ให้
นโยบาย หรือผู้อํานวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชน์หรือความต้องการทั้งในทางอาชีพในบางครั้ง 
รวมถึงเรื่องส่วนตัว ที่ขัดแย้งกันความต้องการที่ขัดแย้งกันนี้ทําใหเ้กิดความลําบากในการทําหน้าที่อย่างยุติธรรม
แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําที่ไม่เหมาะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจจะทําให้เกิดภาพที่ทําให้ความ
น่าเชื่อถือของบุคคลนั้น ในการกระทําทีเ่ป็นกลางลดลง 

ดร.วิทยากร เชียงกูล ได้ใหค้วามหมายของคําว่าผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึงผลประโยชน์ที่
ทับซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอํานาจหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจทํางาน
เพ่ือส่วนรวมไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจา้หน้าที่ขององค์กรภาคธุรกิจ เอกชน และเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม 
(Civil Society) 

ผาสุก พงศ์ไพจิตร ได้อธิบายความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึงการทับซ้อนของ
ผลประโยชน์ของบุคคลที่มี ๒ สถานะหรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน คือตําแหน่งสาธารณะและตําแหน่งใน
บริษัทเอกชน ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจมีความโน้มเอียงใช้อํานาจและตําแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวกพ้องของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างง่ายดาย เช่น กรณีของ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมีหุ้น หรือครอบครัวใกล้ชิดเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งได้รับสัมปทานหรืออยู่ในฐานะจะ
ได้รบัสัมปทานธุรกิจจากรัฐ ขณะเดียวกันก็อยู่ในตําแหน่งสาธารณะที่เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการใหส้ัมปทานธุรกิจ
ดังกล่าวด้วย ตัวอย่างที่พบ คือการได้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากภาครัฐเพราะผู้ชนะประมูลมี
พรรคพวกเป็นนักการเมือง หรือบริษัทที่ชนะประมูลมีนักการเมืองร่วมหุ้นอยู่เป็นหุ้นลม การชนะประมูล
ดังกล่าวด้วยอิทธิพลทางการเมืองจะส่งผลให้บริษัทผู้ชนะประมูลสามารถหากําไรเกินควรได้ การคอร์รัปชั่นใน
โครงการขนาดใหญ่ภาครัฐได้กลายเป็นแหล่งหารายได้จากการคอร์รัปชั่น ที่สําคัญของนักการเมืองและ
ข้าราชการที่เก่ียวข้อง 
  



๒ 
Dr.Michael McDonald นักวิชาการด้านจริยธรรม แห่งมหาวิทยาลัย British Columbia 

และผู้ อํานวยการ Centre for Applied Ethics ได้ให้คํานิยามของคําว่า Conflict of Interest หมายถึง 
สถานการณ์ที่บุคคล เช่นเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกจ้างหรือนักวิชาชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอจน
เห็นได้ว่ากระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง) โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ 
๓ ประการคือ 

องค์ประกอบที่หนึ่ง คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
(Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ ที่
ทําให้ผู้ได้รับพึงพอใจ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหายอะไรเพราะใครๆ ก็แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนกัน 
ทั้งนั้น เช่นการหางานใหม่ที่มีรายได้ที่ดีกว่าเก่า แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

องค์ประกอบที่สอง คือการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอํานาจหน้าที่ของเจา้หน้าที่
หรือเจา้พนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพ้ืนฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอํานาจหน้าที่ที่มีอยู่เกิดจากการ
มีตําแหน่ง หรือการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจา้พนักงานตามกฎหมาย 

องค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื่อผลประโยชน์ที่ขัดแย้งนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช้
วิจารณญาณในทางใดทางหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว 

จึงเห็นได้ว่าจากนิยามศัพท์ของนักวิชาการข้างต้นสามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวม
แล้วต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทําให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและ
ปราศจากอคต ิ
 
๒. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น ๗ รูปแบบ ได้แก่ 

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับ
เงินบริจาคสร้างสํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐ
เพ่ือจัดซื้อจัดจา้งแล้วเจา้หน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อ่ืนตอบแทน 

๒ . การทํ าธุ รกิ จกับตัว เอง  (Self-dealing) หรือ เป็นคู่ สัญญา (Contracts) หมายถึง 
สถานการณท์ี่เจา้หน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่นการใช้ตําแหน่งหน้าที่ท่ีทํา
ให้หน่วยงานทําสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของ
ตนเองในการจัดสรา้งสํานักงาน 

๓. การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 
หมายถึง การที่บุคลากรออกจากหนว่ยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ
ที่ตนเองเคยมีอํานาจควบคุม กํากับ ดูแล 



๓ 
๔. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้ง

บริษัทดําเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจา้งเป็นที่ปรึกษา
โครงการโดยอาศัยตําแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการ
พิจารณาจากหนว่ยงานที่ตนสังกัดอยู่ 

๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน ( Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดํารงตําแหน่ง 
สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่นทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหน
ก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือทําโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพ่ือเก็ง
กําไรและขายใหก้ับรัฐในราคาท่ีสูงขึ้น 

๖. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage) เช่นการนําเครื่องใช้สํานักงานต่างๆกลับไปใช้ที่บาน การนํารถยนต์ใน
ราชการไปใช้เพ่ืองานส่วนตัว 

๗. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) 
เช่นการที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบานเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง 

จากรูปแบบประเภทต่างๆ ของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวมจะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุม
พฤติกรรมที่เข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา 
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการ
ทํางานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทําผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนทุกรูปแบบ 
 
  



๔ 
แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/ 
เงินบริจาคจากลูกคาของหน่วยงาน 

 

การรับประโยชน์ต่างๆ 
(Accepting benefits) 

มีส่วนไดเ้สียในสัญญาที่ทํากับ 
หนว่ยงานต้นสังกัด 

 

การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่ง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ 

(Post-employment) 
 
 
 

ลาออกจากหน่วยงานเพ่ือไปทํางานใน 
หน่วยงานที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน 
 
 
 

การทํางานพิเศษ (Outside 
employment or moonlighting) 

 

การทําธุรกิจกับตัวเอง 
(Self-dealing) 

หรือเปน็คูส่ัญญา (Contracts) 
 

ตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ 
รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

การรับรู้ข้อมูลภายใน 
(Inside information) 

 
 

การใช้สมบัติของหน่วยงานเพ่ือ 
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว 
(Using your employer’s 

property for private advantage) 
 

 

การนําโครงการสาธารณะลงในเขต 
เลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง 

(Pork-belling) 
 
 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง 

 

นําทรัพยส์ินของหน่วยงานไปใช้ 
ในงานส่วนตัว 

 
 

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่ 
ตนเอง หรือการใช้งบสาธารณะ 

เพ่ือหาเสียง 
 
 



๕ 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๑ ) การกําหนดคุณสมบัติที่ พึงประสง ค์หรือคุณสมบัติ ต้องห้าม (Qualification and 
disqualification from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

(๒) การกําหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสรา้งกรอบเพ่ือบอก
ถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการทํางาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถบ่อน
ทําลายความเชื่อมั่นที่สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน เป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนจะมี
ต่อโรงพยาบาล 

(๓) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทํางานหลังพ้นตําแหน่งในหน้าที่ทางราชการ (Post-office 
employment restriction) เป็นขอ้กําหนดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนําข้อมูลลับ 
(Confidential information) ภายในหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ 

นอกจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้วจําเป็นต้องมีกลไกสําหรับการบังคับใช้ (Enforcement) 
กฎระเบียบ ที่กําหนดขึ้น โดยใช้คณะกรรมการที่แต่งตั้งให้ปฏิบัติและดําเนินงานตาม EB 8 กํากับ ดูแล และ
ตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าว ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมการ
ดังกล่าวต้องทําหนา้ที่สืบหาข้อเท็จจริง สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่จะดําเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๑) การกําหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าอะไร
คือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิให้เกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบ ส่งเสริมให้วิชาชีพต่างๆ มีการนําบัญญัติ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันมิใหเ้กิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนใน
แต่ละวิชาชีพมาใช้ในการปฏิบัติงาน กลุ่มวิชาชีพสามารถนําไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษสําหรับผู้ที่ไม่
ปฏิบัติตาม 

(๒) การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรม ตั้งแต่การเริ่มบรรจุจนถึงการ
เกษียณอายุราชการ โดยการจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแต่ละวิชาชีพ และการใหค้วามรู้ความ
เข้าใจแก่เจา้หน้าที่ท่ัวทั้งองค์กร 

(๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ โดยการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิเสรีภาพ มี
จิตสํานึกต่อส่วนรวม เปิดโอกาสและช่องทางให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ เพ่ือหาข้อสรุปและ
แนวทางปฏิบัติรว่มกันในหน่วยงาน 
 
  



๖ 
๓. ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

กลุ่มอาชพี กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ข้าราชการ
ประจําและ 
เจา้หน้าที่ของ
รัฐ 

ทั่วไป 

• การนําข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือพวกพ้อง 

• หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งใหญ้าติ/คนสนิท/คน
ที่มีความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อํานวยการกองพัสดุ 

• การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอํานาจ 

• การรับผลประโยชน์หรือการเรียกรอ้งสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

• การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 

• การทํางานหลังเกษียณใหก้ับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 

• การนํารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ํามัน 

• การนําบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว 
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซื้อจัดจ้าง 

• การหาผลประโยชน์จากความไม่รูใ้นระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชน 

• การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างใหบ้ริษัทของตนหรือของ
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 

• การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจา้งแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูล
หรือการจา้งเหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่นการปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ล่าช้า หรือพ้นกําหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น 

กลุ่มวิชาชีพอิสระ 

• การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจํา 

• การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาใหก้ับญาติแล้วนํายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 

• การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวใหแ้ก่เจา้หน้าที่หรือญาติเจา้หน้าที่ในหน่วยงาน 
โดยผู้มีหน้าที่ดูแลบัตรคิวจะล็อคไว้มากกว่าที่หน่วยงานกําหนดและไปเรียกรับประโยชน์
จากบัตรคิวที่ล็อคไว้เกินเหล่านั้นจากผู้รับบริการทีต้่องการลัดคิว 

กลุ่มวิชาชีพวิชาการ 

• คณะกรรมการตรวจรับผลงานทําหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าใหแ้ก่บริษัทที่ปรึกษา โดยรับ
รายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการ
คนอ่ืนท้วงติงรวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอ่ืน 

ประชาชน การเสนอให้คา่น้ํารอ้น้ําชาให้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือแลกกับการลัดคิวรับบริการ 

  



๗ 
๔. ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย 

๑. การนําทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่นใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระ
ส่วนตัว นํารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น 

๒. การใช้อํานาจหน้าทีช่่วยญาติหรือบุคคลอื่นใหเ้ข้าทํางาน 
๓. การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบ

มาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพ่ือให้ได้เปรียบ
ในการประมูล 

๔. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตําแหน่ง
หน้าที่ ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐนําเวลาราชการไป
ทํางานส่วนตัว 

๕. การนําบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
๖. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอ้ือ

ประโยชน์แก่ผู้ใหส้ินบนหรือบุคคลอ่ืน 
๗. การเข้าทํางานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดํารง

ตําแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยทํางานเป็นผู้บริหาร
หน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม แล้วไปทํางานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ 

๘. การลัดคิวใหก้ับผู้ใช้บริการทีคุ่น้เคย 
๙. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
๑๐. การใหข้องขวัญหรือของกํานัลเพ่ือหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ 
๑๑. การซื้อขายตําแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอ่ืนเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

การเลื่อนระดับ ตําแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ 
๑๒. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑๓. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในตําแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝายใดฝาย

หนึ่งโดยไม่เป็นธรรม 
๑๔. การที่มีหนา้ที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามสี่วนได้เสียเพ่ือประโยชน์ของตนเอง

หรือผู้อ่ืน 
  



๘ 
๑๕. การใช้ตําแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจา้หน้าที่ของรัฐ ใช้

อํานาจหน้าที่ทําให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝายจัดซื้อจัดจ้าง
ทําสัญญาซื้ออุปกรณ์สํานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเองเนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่าจะต้องตัดสินใจและกระทํา
หน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคลหากข้าราชการ
และเจา้หน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทําให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการ
กระทําหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ จึงเป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ด้วยเช่นกัน 

๕. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐว่าจะต้องตัดสินใจและกระทําหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วน
บุคคลหากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทําให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
และการกระทําหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ จึงเป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ด้วยเช่นกัน 

* อะไรคือของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่ใช้ในความหมายนี้ 

• ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมายถึงสิ่งใดๆหรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรืออ่ืนๆ 
ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือนรายได้ และ
ผลประโยชน์จากการจา้งงานในราชการปกติ 

• ของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดสามารถตค่ีาตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 

• ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ
ให้ที่พักการเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่นตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกํานัล 
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงินเป็นต้น 

• ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใดๆ 
หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่นการให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์
มากกว่าคนอ่ืนๆ 

  



๙ 
* แนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: 

กรณีการให้หรือรับของขวัญในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของ
เจา้หน้าที่ของรัฐไว้ ซึ่งสามารถสรุปแนวทางสําคัญได้ ดังนี้ 

๑ . เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องไม่รับหรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด
นอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา
ดังต่อไปนี้ 

• การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซึ่งใหโ้ดยเสน่หาตามจํานวนที่เหมาะสม
ตามฐานะแหง่ตน 

• การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติที่มีมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

• การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดทีเ่ป็นการใหใ้นลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

๒. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามข้อ ๑. ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจา้หน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปีดว้ย 

๓ . ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บั งคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น เจา้หน้าที่ของรัฐจะใหข้องขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 

๔. หา้มเจา้หนา้ที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจใหบุ้คคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดที่ใหต้ามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๕. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญเพ่ือเป็นการป้องกันการฝาฝนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสรา้งทัศนคติในการประหยัด
ใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

*เราจะจัดการอย่างไร 

การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ คําถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่
รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ 

๑) เราควรรับหรือไม่ 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 



๑๐ 
๑. เราควรรับหรือไม่ 

ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้
หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคมอย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ 

๑) ถ้าเป็นการให้เงินท่านจะต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่
สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่นล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่าย
การรับสินบน 

• การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนํามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ 

▪ ทําไมเขาจึงเสนอให ้เช่น ใหแ้ทนคําขอบคณุ การเสนอใหม้ีผลต่อการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติตนหรือไม่ 

▪ ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทํางาน
ในอนาคต 

• ถ้าท่านทํางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหวหรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ 
เช่นงานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้างการออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/
อนุญาตต่างๆ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน 

๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการรับ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะแล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับ
กลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิ
ชอบ 

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุนให้เกิดการประพฤติมิ
ชอบและการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของ
ตนเอง โดยส่วนราชการ ที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ท่ีเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบควรกําหนดนโยบายด้านนี้ อย่าง
เครง่ครัด 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า“การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะต้อง
กระทําด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของ
สังคมไทยโดยรวม” 
  



๑๑ 
๒. เราต้องรายงานหรือไม่ 

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 

๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับ
ของขวัญหรือประโยชน์จากคูส่ัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการค้า การสัญญาว่าจะให-้รับกับองค์กร
หรือบุคคลที่จะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ 

๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆทํางานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและ
ต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เก่ียวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับ
องค์กรและระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควร
ให้แน่ใจว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้กําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและมิได้กําหนดให้รายงานการรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ ท่านควรดํารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์
นั้นๆ หลักการการกําหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรือไม่ควรจะต้องให้องค์กรเก็บ
รักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ 
บาท ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 

๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมค่ีาไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒) หากมีราคาทางการตลาดเกิน ๓,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่าจะต้องให้
เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการหรือไม่ 

* การฝาฝนกฎนี้มีโทษอย่างไร 

การฝาฝนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพรอ้มฝาฝนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออกขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน
นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆเข้าข่ายการรับสินบน ฉอฉลทุจริตและสามารถพิสูจนได้
ว่าข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่ผูใ้หโ้ดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนรว่มในการรับโทษทาง
อาญาด้วย 
  



๑๒ 
การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง 

การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมี 
อคติ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อให้เกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชนต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ กุญแจแหง่ความเสี่ยง ๒ ประการที่สําคัญ คือ 

๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อย
กว่าความเป็นจริง การตีค่าราคามากว่าความเป็นจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญ
และหรือผลประโยชน์นั้นๆ มีค่ามากว่าที่เป็นจริงเพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกล่าวนับว่าเป็นการ
คดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝาฝนประมวลจริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดข้ึน 

- การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ อาจทําให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิด
ความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทําให้เกิด
ความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทําให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่า
มาตรฐานที่กําหนด ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจา้ง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่า
การรับจ้างต่างๆ ไม่ต้องทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็น 
วัฒนธรรมการทํางานขององค์กร ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ“การรับรางวัล”
จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน 

- การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริงมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่าเป็น
ความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี ้

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ําใจหรือหากไม่รับจะเป็น
การทําลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ใหก้ับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืนๆ ก็ทําเช่นนี้ ทําไมฉันจะทําบางไม่ได้” 

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้นมันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัล
ผลประโยชน์พิเศษบาง” 

“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉันและเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็น
คนแรกเสมอท่ีได้รับโอกาสใหไ้ปฝกอบรม/สัมมนา” 

“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้ 
แม้ว่าฉันจะใหค้ําแนะนําก็ตาม” 
  



๑๓ 
“ฉันไม่เห็นมีกฎระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการใหข้องขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝาฝนกฎเกณฑ์ใดๆ” 

ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูก
ดําเนินการทางวินัยหากการกระทําของท่านเป็นการกระทําที่มิชอบ 

สถานการณ์ตัวอย่าง 

หน่วยงานภาครัฐหนึ่งส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ทําหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง (HR procurement) ให้
เข้าร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วม
สัมมนาที่มีบุคลิกเป็น Personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่
ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมมนา ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมีการ
รายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วม
สัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินว่าจะ
จัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ในที่สุดเจา้หน้าที่จึงถูกขอรอ้งใหส้ละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 

โมเดลสําหรับการตัดสินใจ 

ประเด็นการตัดสินใจ 
เจตนารมณ์  : อะไรเป็นเจตนาของการใหข้องขวัญและหรือผลประโยชน์ 
กฎ ระเบียบ  : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการใหข้องขวัญและหรือผลประโยชน์ 
ความเปิดเผย  : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 
คุณค่า   : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด 
หลักจริยธรรม  : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่ และมีอะไรบาง 
อัตลักษณ์  : ผู้ใหม้ีอัตลักษณ์เพ่ืออะไร 
เวลาและโอกาส  : เวลาและโอกาสในการให ้คืออะไร 

บทสรุป 

ความเชื่อถือไว้วางใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อเป็นข้าราชการ
และหรือเจา้หน้าที่ภาครัฐท่านถูกคาดหวังใหป้ฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติ ท่านถูกคาดหวังไม่ให้
แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆนอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้ว่า
นโยบายของหน่วยงานหลายแหง่จะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต่
อย่างไรก็ตาม ควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่
เหมาะสมจะนําไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริตและทําลายชื่อเสียงของท่านรวมทั้งองค์กรของท่านเอง 
 
  



๑๔ 
แนวทางปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติ 

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ 

องคป์ระกอบของกฎหมาย 

ห้ามดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒ ซ่ึงได้บัญญัติหา้มมิใหเ้จา้หนา้ที่ของรัฐผู้ใดดําเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจา้หน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

(๒) เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ซ่ึงเจา้หน้าทีผู่้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจา้หน้าที่ของรัฐมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

(๓) การรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคูส่ัญญากับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วน
หรือเป็นผู้ถือหุ้นในหา้งหุ้นส่วน หรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคูส่ัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจา้งในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมาย ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจจะมี
การขัดแย้งต่อประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นการกระทํา
ของเจา้หน้าที่รัฐที่ต้องหา้มตามกฎหมาย 

(๑) เป็นคู่สัญญา หมายถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีผู้บริหาร
ส่วนท้องถิ่น ได้เข้ามาทําสัญญากับหน่วยงานรัฐ มีฐานะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ อันเป็นสัญญาที่
จะต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจา้ง 

(๒) การมีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น จะต้องมีเจตนาประสงค์จะใหต้นได้รับประโยชน์หรือเลือกประโยชน์ให้กับบุคคล
อ่ืน โดยการใช้อํานาจหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญานั้นหรือการเข้าไปดําเนินกิจการใดๆ เพ่ือเป็นการป้องกันใน
กรณี ที่ตนอาจจะต้องเสียประโยชน์หรือได้รับความเสียหาย 

(๓) การเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง การที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนดได้ร่วมกันลงทุนในห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด เป็นต้น และได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น
เจา้หน้าที่ของรัฐเจตนาที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

 



๑๕ 
(๔) การถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี 

ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้เข้าไปลงทุนโดยมีหุ้นในบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้น
อยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งมีอํานาจ กํากับ ดูแลควบคุม 
ตรวจสอบ 

(๕) รับสัมปทานหรือคงไว้ซ่ึงสัมปทานหรือเข้าไปเป็นคูส่ัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดเป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่รับสัมปทานสัญญา สัมปทาน หมายถึงสัญญาที่เอกชน
ได้รับอนุญาตจากรัฐใหด้ําเนินกิจการต่างๆ แทน ดังต่อไปนี้ 

• สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทําบริการสาธารณะ 
• สัญญาที่รัฐใหเ้อกชนรว่มลงทุนในกิจการของรัฐ 
• สัญญาที่รัฐใหเ้อกชนแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ และ
ทําสัญญารับสัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(๖) เป็นกรรมการที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งเข้าไปมีส่วน
ได้เสียในฐานะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน 

(๗) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้ทําการเป็นตัวแทน กับตัวการที่เป็นเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเป็นหน้าที่ของ
ตัวแทนในธุรกิจเอกชน 

(๘) ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชนข้อห้ามสําหรับคู่สมรส
(ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดําเนินกิจการ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้บัญญัติ
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม บทบัญญัติดังกล่าวยังบังคับไปถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ด้วย โดยมีข้อห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคู่สัญญา หมายถึงการห้ามคู่สมรส
ของเจา้หน้าที่ของรัฐในตําแหน่งเข้ามาเป็นคูส่ัญญาโดยตรงกับหน่วยงานที่เจา้หน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะเจ้าหน้าทีผู่้มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

(๒) ห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ใน
ตําแหน่งได้อาศัยอํานาจหน้าที่โดยมีเจตนาหรือความประสงค์ที่จะให้ตนได้รับประโยชน์ หรือเอ้ือประโยชน์ต่อ
บุคคลอื่นๆ โดยการใช้อํานาจหน้าที่ของคูส่มรสไปดําเนินกิจการใดๆ ในสัญญา 



๑๖ 
(๓) หา้มคูส่มรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหุ้นส่วนในหา้งหุ้นส่วน หมายถึงการที่คู่

สมรสของเจา้หน้าที่รัฐได้ลงทุนในหา้งหุ้นส่วนสามัญ หา้งหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หา้งหุ้นส่วนจํากัดและได้เข้า
มาเป็นคูส่ัญญากับหน่วยงานรัฐ 

(๔) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัท หมายถึงการที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปลงทุนโดยการมีหุ้นใน
บริษัทตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทท่ีมีเจา้หน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคูส่ัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

(๕) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทาน
หรือเข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นหุ้นส่วนที่ถือหุ้นในห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทท่ีได้รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคูส่ัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(๖) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่างๆเป็นกรรมการเป็นที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง
ในธุรกิจเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแย้งกับ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้นั้น 
  



๑๗ 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ฝาฝนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ 

๑. การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตําแหน่งก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลนั้นจะต้องตรวจสอบ
ตนเอง คูส่มรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการดําเนินกิจการใดๆบางในขณะที่ตนเองได้อยู่ในสถานะของ
เอกชน ที่ได้ทําธุรกิจหรือทําการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบการเป็นคูส่ัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐ 
หรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนต่างๆ ว่ามีหรือไม่ และ
จะต้องสํารวจกิจการต่างๆ ของคู่สมรสรวมไปถึงศึกษากําหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทราบก่อนเข้าสู่ตําแหน่งว่า
จะต้องดําเนินการต่างๆ เกี่ยวกับกิจการธุรกิจนั้นอย่างไร มิใหข้ัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย 

๒. การปฏิบัติหน้าที่หรือการดํารงตําแหน่งในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ดํารงตําแหน่งตามข้างต้นจะต้องไม่ดําเนินกิจการใดๆที่
เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต และการทําความเข้าใจกับคูส่มรสใน
หลักการของกฎหมายได้แล้ว หรือเกิดการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นการดําเนินการที่เป็นการต้องห้ามตาม
กฎหมาย กล่าวคือแม้ตนเองจะมิได้กระทําการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดแต่ละเลย ไม่ใส่ใจกับการ
ดําเนินการของคูส่มรส ทําให้คูส่มรสดําเนินกิจการต่างๆตามที่กฎหมายหา้มไว้เจ้าหนา้ที่ของรัฐผู้นั้นจะต้องได้รับ
โทษทางอาญาที่เกิดจากการกระทําของคู่สมรส โดยจะต้องถูกระวางโทษจําคุก ปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับแล้วแต่
กรณ ี

๓. การดําเนินกิจการในภายหลังพ้นจากตําแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึง
สองปี) มาตรา ๑๐๐ แหง่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้บัญญัติ
ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยห้ามดําเนินการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลาสองปีนับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากตําแหน่ง
เจ้าหน้าทีข่องรัฐในตําแหน่งนั้นๆ แล้วการหา้มในส่วนนี้ได้ห้ามการดําเนินกิจการของคูส่มรสของเจ้าหน้าที่รัฐไว้
ด้วย 
  



๑๘ 
กฎหมายทีเ่กี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและบทลงโทษ 

ลําดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) 
 มาตรา ๑๒๓/๒ ผู้ใดเป็นเจา้หน้าที่ของรัฐ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐต่างประเทศ หรือเจา้หน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน
โดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใด
ในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหนา้ที่
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุก
ตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
หรือประหารชีวิต 
 มาตรา ๑๒๓/๓ ผู้ใดเป็นเจา้หน้าที่ของรัฐ 
เจ้าหน้าทีข่องรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศกระทําการหรือไม่กระทําการ
อย่างใดในตําแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือ
ประโยชนอ่ื์นใดซึ่งตนได้เรียก รับหรือยอมจะรับไว้
ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตําแหน่งนั้น ต้องระวางโทษ
จําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจําคุกตลอดชีวิตและ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
 มาตรา ๑๒๓/๔ ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะ
รบัทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดสําหรับตนเองหรือ
ผู้อ่ืนเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเจา้หน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือ
เจา้หน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ โดยวิธีอัน
ทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตนให้
กระทําการหรือไม่กระทําการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหา้ปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 
 
 

 
 
 

เจา้หน้าที่ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจา้หน้าที่ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปี 
ถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอด
ชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสน
บาทถึงสี่แสนบาทหรือ
ประหารชีวิต 
 
 
 
 
ระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปี
ถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอด
ชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสน
บาทถึงสี่แสนบาท 
 
 
 
 
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหา้ปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาทหรือท้ังจําทั้งปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

ลําดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

 มาตรา ๑๒๓/๕ ผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจา้หน้าที่ของรัฐ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐต่างประเทศ หรือเจา้หน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ เพ่ือจูงใจให้กระทําการ ไม่
กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วย
หน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับในกรณีที่ผู้กระทํา
ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
กับนิติบุคคลใดและกระทําไปเพ่ือประโยชน์ของนิติ
บุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันมิใหม้ีการกระทํา
ความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และ
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่า
ของค่าเสียหายที่เกิดข้ึนหรือประโยชน์ที่ได้รับบุคคลที่
มีความเก่ียวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้
หมายความถึง ลูกจา้ง ตัวแทนบริษัทในเครือ หรือ
บุคคลใดซึ่งกระทําการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคล
นั้น ไม่ว่าจะมีอํานาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

บุคคลทั่วไป 
 

ระวางโทษจําคุกไม่เกินหา้ปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาทหรือท้ังจําทั้งปรับ 

๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
 มาตรา ๑๐๐ หา้มมิใหเ้จ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
ดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคูส่ัญญาหรือมสี่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับ

หน่วยงานของรัฐที่เจา้หน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจา้หนา้ที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจ
กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในหา้งหุ้นส่วนหรือบริษัท
ที่เข้าเป็นคูส่ัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหนา้ที่
ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแลควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดําเนินคดี 

 
 
 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ 
คณะกรรมการป.ป.ช. 
ประกาศกําหนด
ตําแหน่ง (ปัจจุบัน
กําหนดตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี) การกระทํา
ของคูส่มรสใหถ้ือว่า
เป็นการกระทําของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
 

 
 
 
เป็นความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ จําคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจําท้ังปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

ลําดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐหน่วย
ราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐหน่วย 
ราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด
ตัดตอนทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือ
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในหา้งหุ้นส่วนหรือบริษัท
ที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคูส่ัญญาในลักษณะ
ดังกล่าว 

(๔) เข้าไปมสี่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่
ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือ
ตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจา้หน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น
เจา้หน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ ผลประโยชน์
ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ 
หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

 เจา้หน้าที่ของรัฐตําแหน่งใดที่ต้องหา้มมิให้
ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
 ใหน้ําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่
สมรสของเจา้หน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่า
การดําเนินกิจการของคูส่มรสดังกล่าว เป็นการดําเนิน
กิจการของเจา้หน้าที่ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

ลําดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

 มาตรา ๑๐๓ หา้มมิใหเ้จ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตาม
กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดย อาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหง่กฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์
และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใ้ช้บังคับกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซ่ึงพ้นจากการเป็น
เจา้หน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีดว้ยโดยอนุโลม 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ จําคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจําท้ังปรับ 

๓ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและ
ยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมโดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังนี้ต้องรายงานการดํารงตําแหน่งทั้ง
ที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติ
บุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน 
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ และกิจการ
ที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดํารงตําแหน่ง
นั้นๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจทําให้
การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย 
 ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออก
จากตําแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังนี้ 
(๑) ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีอยู่ต่อบุคคลอ่ืน 
ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่าง
จากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 
 
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สินบุคลากร บริการ 
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือ

 
ข้าราชการพลเรือน 
สามัญ พนักงาน 
ราชการ และลูกจ้างใน
สังกัดราชการพลเรือน 
 
 
 
 
 
 
ข้าราชการพลเรือน 
สามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างใน
สังกัดราชการพลเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผิดวินัยและถอดถอนออก
จากตําแหน่ง กรณผีู้ดํารง
ตําแหน่งระดับสูงและ
นักการเมืองระดับชาติ
กระทําผิดจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง 
 
 
 
 
ผิดวินัยและถอดถอนออก
จากตําแหน่ง กรณผีู้ดํารง
ตําแหน่งระดับสูงและ
นักการเมืองระดับชาติ
กระทําผิดจริยธรรมอย่าง
รา้ยแรง 

 
 
 
 
 
 



๒๒ 

ลําดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
(๓) ไม่กระทําการใด หรือดํารงตําแหน่งหรือ
ปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อใหเ้กิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวม
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที ่ในกรณีมีความ
เคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ขา้ราชการนั้นยุติการ
กระทําดังกล่าวไว้กอ่น แล้วแจง้ให้ผู้บังคับบัญชา
หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรร มพิ
จารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็น
ประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 
(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงาน
โดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความ
ขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือ
ประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม 
อันจําเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของ
ทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ 
 ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวง
ประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่ และไม่
กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนจน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
(๑) ไม่เรียก รับหรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก 
รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของ
ตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่
ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการใหโ้ดยธรรมจรรยาหรือ
เป็นการใหต้ามประเพณีหรือใหแ้ก่บุคคลทั่วไป 
(๒) ไม่ใช้ตําแหน่ง หรือกระทําการท่ีเป็นคุณหรือเป็น
โทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือ
การทํานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการพลเรือน 
สามัญ พนักงาน 
ราชการ และ 

ลูกจา้งในสังกัด 
ราชการพลเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผิดวินัยและถอดถอนออก
จากตําแหน่ง กรณผีู้ดํารง

ตําแหน่งระดับสูงและ
นักการเมื องระดับชาติ

กระทําผิดจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

ลําดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

ได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือ
ประมวลจริยธรรมนี้ 
 ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังนี้ 
(๔) ไม่เลี่ยงกฎหมายใช้หรือแนะนําใหใ้ช้ช่องว่างของ
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเพ่ือประโยชน์
ของตนเองหรือผู้อ่ืน และต้องเรง่แก้ไขช่องว่างดังกล่าว
โดยเร็ว 
(๕) ไม่ยอมใหบุ้คคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครอง
ทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใดแทนบุคคลอ่ืนอัน
เป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืนถือครองสิ่ง
ดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 
 ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าทีด้่วยความ
เที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมืองให้บริการแก่
ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
(๕) ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษใหแ้ก่ญาติพ่ีน้อง พรรค
พวก เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
 ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเครง่ครัดและ
รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาใหเ้นิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่
ได้มาจากการดําเนินงานเพ่ือการใน หน้าที่และให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทัน
การณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยต้อง
วางตน ดังนี้ 
(๑) ไม่ใช้ขอ้มูลที่ได้มาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการ
อ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือ
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 

 
 
 

ข้าราชการพลเรือน
สามัญ พนักงาน

ราชการ และลูกจ้างใน
สังกัดราชการพลเรือน 

 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการพลเรือน 
สามัญ พนักงาน 
ราชการ และ 

ลูกจา้งในสังกัด 
ราชการพลเรือน 

 
 

ข้าราชการพลเรือน 
สามัญ พนักงาน 
ราชการ และ 

ลูกจา้งในสังกัด 
ราชการพลเรือน 

 
 
 
 

ผิดวินัยและถอดถอนออก
จากตําแหน่ง กรณผีู้ดํารง

ตําแหน่งระดับสูงและ
นักการเมืองระดับชาติ

กระทําผิดจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง 

 
 
 
 
 

ผิดวินัยและถอดถอนออก
จากตําแหน่ง กรณผีู้ดํารง

ตําแหน่งระดับสูงและ
นักการเมืองระดับชาติ

กระทําผิดจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง 

 
ผิดวินัยและถอดถอนออก
จากตําแหน่ง กรณผีู้ดํารง

ตําแหน่งระดับสูงและ
นักการเมืองระดับชาติ

กระทําผิดจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง 

  



๒๔ 
แนวปฏิบัต ิ๑๐ ข้อ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

๑. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 
๒. ข้าราชการต้องมีจิตสํานึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

รวดเร็วโปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได้ 
๓. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ

ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
๔. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่ และไม่กระทําการ

อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม 
๕. ข้าราชการต้องเคารพ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 
๖. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน 

โดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
๗. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด และ

รวดเร็วไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดําเนินงานเพ่ือการในหน้าที่ 
และให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

๘. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแหง่วิชาชีพโดยเครง่ครัด 
๙. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๑๐. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของราชการ

โดยรวม 



ข้อบังคับส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นส่วนรำชกำรที่มีหน้ำที่หลักในกำรให้บริกำรด้ำน
กำรแพทย์และสำธำรณสุขแก่ประชำชน เพื่อให้ประชำชนมีสุขภำพที่ดี และสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข
ทุกด้ำนสอดคล้องกับสภำพปัญหำของแต่ละพื้นที่ โดยให้บริกำรประชำชนอย่ำงเป็นธรรม ครอบคลุมและมี
มำตรฐำน ดังนั้น กำรที่จะปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่ประชำชนอย่ำงมีคุณภำพจึงข้ึนอยู่กับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ข้ำรำชกำรซึ่งต้องมีจิตส ำนึกในหน้ำที่ กระท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง ด ำเนินกำรภำยใต้วิสัยทัศน์ “ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นหน่วยงำนหลักในกำรก ำหนด
ทิศทำงก ำกับดูแล สนับสนุนและจัดบริกำรสุขภำพอย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อประชำชนสุขภำพดี” 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงได้จัดท ำจรรยำข้ำรำชกำรตำมกรอบมำตรฐำนวิชำชีพ 
โดยกำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่ในสงักัดส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุขทั้งในรำชกำรบรหิำรส่วนกลำงและ
รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ซึ่งมีเจตนำรมณ์เพื่อให้ข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นผู้มี  
ควำมประพฤติดี ส ำนึกในหน้ำที่ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือเอำประโยชน์สำธำรณะเป็นที่ตั้ง เป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้ำงควำมเลื่อมใสศรัทธำ ควำมเช่ือถือและยกย่องจำกประชำชน 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 78 และมำตรำ 79 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงได้ก ำหนดข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 ไว้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
๑.๑ ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำผลประโยชน์เพื่อตนเองหรอืผู้อืน่ 
1.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุริต ยึดถือผลประโยชน์ของทำงรำชกำรมำกกว่ำ
 ประโยชนส์่วนตน 
๑.๓ มีควำมรับผิดชอบต่อผลงำนที่ได้กระท ำไปแล้ว 
๑.๔ ปฏิบัติหน้ำทีอ่ย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ เสียสละและอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร 
 จนงำนส ำเรจ็ถูกต้องตำมมำตรฐำนของงำน 
๑.5 ปฏิบัติหน้ำทีโ่ดยตั้งอยู่ในควำมไม่ประมำท 
๑.6 รักษำและปฏิบัติตำมระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร 
๑.7 เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำรงตน รักษำช่ือเสียง และภำพลักษณ์ของหน่วยงำน

รำชกำร 

ข้อ 2 ... 
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  ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
   ๒.๑ ปฏิบัติหน้ำทีโ่ดยยึดถือควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร กฎหมำย  
    และกรอบนโยบำย 
   ๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชำติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีของประชำชน 
   ๒.๓ มีควำมกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
   ๒.๔ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อ ำนำจในทำงที่ไม่ถูกต้อง 
    ในกำรปฏิบัตงิำนตลอดจนกำรด ำรงชีวิตส่วนตน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    ในองค์กรทกุรปูแบบ 
   ๒.๕ มีสัจจะและไมส่ัญญำใดๆ กับบุคคลอื่นโดยมุง่ผลประโยชนห์รือควำมก้ำวหน้ำ 
    ของตนเอง 
   ข้อ 3 ปฏิบัติหน้ำทีอ่ย่ำงเป็นธรรมและเสมอภำค 
     ๓.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุภำพ มีน้ ำใจ เอื้ออำทรและมีจิตบรกิำรต่อผูม้ำรบับริกำร
      ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โดยไม่ค ำนึงถึงฐำนะ เช้ือชำติ 
      ศำสนำ สังคม หรือลัทธิทำงกำรเมือง 
     ๓.2 ไม่กระท ำกำรใดอันเป็นกำรช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่ำงไมเ่ป็นธรรม 
     ๓.3 ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนได้อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์  
      และไม่บิดเบือนข้อเทจ็จริง 
   ข้อ 4 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้
     ๔.1 ก ำหนดข้ันตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบัตงิำนของแต่ละข้ันตอน 
     ๔.2 ให้ประชำชนสำมำรถมสี่วนร่วมในกำรตัดสินใจและตรวจสอบกำรท ำงำนของ 
      ภำครัฐ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้อมลู ข้ันตอน ระยะเวลำ และวิธีกำรปฏิบัติงำน 
      ที่ได้ก ำหนดไว้ตำมกรอบของกฎหมำย ตำมควำมเหมำะสมอย่ำงทั่วถึง 
      และง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล 
     4.3 ไม่เปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรที่เป็นควำมลบัของทำงรำชกำร เพื่อเอื้อประโยชน ์
      ให้ตนเองหรือผูอ้ื่นหรืออันจะเป็นภัยต่อประชำชนและประเทศชำติ 
     4.4 เก็บหลกัฐำนกำรปฏิบัติงำนไว้พร้อมส ำหรับกำรตรวจสอบ 
 ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน 
  ๕.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลำ  
   และมีคุณภำพ เพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำยโดยวิธีกำร กระบวนกำรที่ถูกต้อง  
   และเป็นธรรม 
  5.2 พัฒนำตนเองใหเ้ป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมคิดรเิริม่สร้ำงสรรค์ 
   และควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพฒันำ
   ศักยภำพกำรท ำงำนของตนเอง ใส่ใจควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรเพือ่พัฒนำองค์กร
   และวิชำชีพ 
  ๕.3 ปรับปรงุวิธีกำร กระบวนกำรท ำงำน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไมช่อบธรรมที่เป็น 
   อุปสรรคต่อกำรบริกำรประชำชน 
 
 

๕.4 ... 
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๕.4 ประสำนงำนกบัทุกฝ่ำยทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่ให้ภำรกจิบรรลผุลและเป็นประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม 

5.5 ให้ผูร้ับบริกำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกำรปฏิบัติ
 รำชกำร 

ข้อ ๖ ด ำรงชีวิตตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตำมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงำมของสังคมน ำค ำสอน 

ทำงศำสนำเป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวิตด้วยควำมเรียบง่ำย ประหยัด เหมำะสม
กับฐำนะของตนและสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อืน่ 

6.2 มีควำมซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีควำมเพียร ใช้ควำมรู้ สติปัญญำ 
คุณธรรมเป็นภูมิคุ้มกันในกำรด ำเนินชีวิต 

6.3 กำรด ำเนินกำรใดๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ควำมรู้ตำมหลักวิชำกำร 
มำพิจำรณำให้เช่ือมโยงอย่ำงรอบคอบ และระมัดระวัง โดยค ำนึงถึงประโยชน์

 ต่อส่วนรวมเป็นส ำคัญ 
ข้อ ๗ ปฏิบัติตนตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร 

7.๑ มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย ์
7.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครบูำอำจำรย ์
7.4 ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 
7.5 รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทย 
7.6 มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ 
7.7 เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย 
7.8 มีระเบียบ วินัย เคำรพกฎหมำย ผู้นอ้ยรูจ้ักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
7.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ 
7.10 มีควำมเข้มแข็งทัง้ร่ำงกำยและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อ ำนำจฝ่ำยต่ ำ 
7.11 รู้จกัด ำรงตนอยูโ่ดยใช้หลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
7.12 ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 

กลไกกำรขับเคลื่อนจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ข้อ ๑ ผู้บริหำรต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรประพฤติปฏิบัติตำมจรรยำข้ำรำชกำร  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ข้อ ๒ ผู้บริหำรต้องเห็นควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมจรรยำข้ำรำชกำรโดยก ำหนดนโยบำย

และจัดท ำแผนปฏิบัติในกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรมีจิตส ำนึกและปฏิบัติตำมจรรยำของข้ำรำชกำร 
ข้อ ๓ ประชำสัมพันธ์ให้ข้ำรำชกำรทุกคนได้ทรำบจรรยำที่ควรปฏิบัติ และยืนยันว่ำ 

จะยึดมั่นปฏิบัติจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ข้อ ๔ ให้หน่วยงำนจัดอบรมส่งเสริมควำมรู้ เกี่ยวกับจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หรือบูรณำกำรเข้ำกับกำรอบรมในโครงกำรต่ำง ๆ เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
ปลูกฝังและกระตุ้นจิตส ำนึกในกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี 

ข้อ ๕ … 
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๒๙ 
MOPH code of conduct 

 
  



๓๐ 
ช่องทางการร้องเรียน /แจ้งเบาะแส 

กรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมที่จะนําไปสู่การทุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่หรือมี
พฤติกรรมที่เป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถดําเนินการแจ้ง
หน่วยงานได ดังต่อไปนี้ 
 
๑. โรงพยาบาลละงู 
ที่อยู : เลขที่ ๑๙๔ ม.๖ ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล ๙๑๑๑๐ 
โทรศัพท : ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๓ – ๘ โทรสาร : ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๒ 
Website : https://languhos.ddns.net/wordpress/?page_id=1633 
 
๒. สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล หน่วยงานต้นสังกัด 
ที่อยู : เลขที่ ๑๘ ถนนยาตราสวัสดี ตําบลพิมาน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐ 
โทรศัพท : ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๗๑, ๐ ๗๔๗๓ ๒๓๔๑ โทรสาร : ๐ ๗๔๗๒ ๑๕๒๓ 
 

  



๓๑ 
บรรณานุกรม 

การจัดทําคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลละงู ได้จัดทําตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางในการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

- ประมวลจริยธรรมข้าราชการทลเรือน 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) 
- ประมวลกฎหมายอาญา 
- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
ความหมายและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหานลประโยชน์ทับซ้อน อ้างอิงจาก 

- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

 


