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ค าน า 

 เน่ืองจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในระบบราชการ        
ยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการด ารงต าแหน่งของเจ้าหน้าที่
รัฐหรือที่เราเรียกกันว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่าปัญหาการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะ
เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย 
หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการ
ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้ง
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ 
ความเป็นกลาง และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ประโยชน์หลักขององค์กร 
หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งในเรื่องการปูองกันและปรามปราบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยก าหนดขึ้นเป็นนโยบายของรัฐบาล เพ่ือปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังเป็นยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
และส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดีอีกด้วย  

ในการนี้ โรงพยาบาล  ว  นได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) จึงได้จัดท าคู่มือฉบับนี้
ขึ้น เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ ให้บุคลากรในโรงพยาบาล  ว  น
ทุกท่านได้ทราบและถือปฏิบัติ 
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1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 

“Conflict of Interest” เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งมี
การกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับสูงในองค์กรต่างๆ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดย
ส่วนรวม ท าให้บรรดานักวิชาการและผู้คนในสังคมไทยต่างได้ให้ค า
จ ากัดความ หรือความหมายของค าว่า“Conflict of Interest” ไว้
แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

  ส านักงาน ก.พ. ได้ให้นิยาม ค าว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน”
คือ สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามา
เกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งนั้น การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา 
หรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็น
สิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเอง
หรือพวกพ้อง   

 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
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  Dr. Michael McDonald นักวิชาการด้านจริยธรรม
แห่งมหาวิทยาลัย British Columbia และผู้อ านวยการ  Centre for 
Applied Ethics ได้ให้ค านิยามของค าว่า Conflict of Interest หมายถึง 
สถานการณ์ที่บุ คคล เ ช่น  เจ้ าหน้ าที่ รั ฐ  ลู กจ้ า ง  หรื อนักวิ ชาชีพ                      
มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอจนเห็นได้ว่ากระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง) โดยมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ 

  องค์ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว 
(Private interest) หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal interest)             
ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ รวมถึงผลประโยชน์                    
ในรูปแบบอ่ืนๆที่ท าให้ผู้ได้รับพึงพอใจ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหาย
อะไรเพราะใครๆก็แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนกันทั้งนั้น เช่น การหางาน
ใหม่ที่มีรายได้ที่ดี กว่าเก่าแต่ปัญหาจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้ง
กับผลประโยชน์-ส่วนรวม 

องค์ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้
สถานะและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐ
โดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่
เกิดจากการมีต าแหน่งหรือการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 

องค์ประกอบสุดท้าย คือเมื่อผลประโยชน์ที่ขัดแย้งนั้นไป
แทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช้วิจารณญาณในทางใดทางหนึ่ งเพ่ือ
ผลประโยชน์-ส่วนตัว 

จึงเห็นได้ว่ าจากนิยามศัพท์ของนักวิชาการข้างต้น
สามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวม
แล้วต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งท าให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและปราศจากอคติ 



 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหัวหิน หน้า 6 
 

 ความขัดแย้ง (Conflict) สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอย
เป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระท าอย่างใด
อย่างหนึ่งความขัดแย้งอาจเกิดข้ึนได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด 
แนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์ ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interest) 
ผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบ ความต้องการ
ของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้
คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการทั้งหลาย  ผลประโยชน์                
ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ  

๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) ไม่ได้
เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเพ่ิมพูนประโยชน์
หรือปกปูองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งที่ รับงาน
จากหน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน 
เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือของที่แสดงน้ าใจไมตรีอ่ืนๆ     

๒. ผลประโยชน์ที่ ไม่เกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary)           
เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคม 
วัฒนธรรมอ่ืนๆ เช่น สถาบันการศึกษา ลัทธิแนวคิด มักอยู่ ใน รูป                    
ความล าเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/
ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่ 
กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลัก
ประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทย
เปลี่ยนไป จากเดิมที่ นักการเมืองและ นักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน 
กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพ่ึงพิงนักการเมือง เพ่ือให้นักการเมือง
ช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้ น 
มิได้รับการ ตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้อง
จ่ายเงินจ านวนมากแก่นักการเมืองในปัจจุบัน นักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามา
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เล่นการเมืองเอง เพ่ือให้ตนเองสามารถเข้ามาเป็นผู้ก าหนดนโยบายและ 
ออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้ และที่ส าคัญคือให้ข้าราชการต่างๆ            
ต้องปฏิบัติตามค าสั่ง 

หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือผลประโยชน์
เบียดซ้อนกัน (Competing Interests) มี ๒ ประเภท คือ  

ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่
มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้าน
ระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจท าให้การท างานไม่มีประสิทธิภาพ 
หรือแม้กระทั่งเกิดความ ผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมี
กลไกปูองกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี
ปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่
บางคนเท่านั้น ที่สามารถท างานบางอย่างที่คนอื่นๆ ท าไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่
ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือน ไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมา
เกี่ยวข้อง  
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ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่
มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้
ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้ประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่
ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการ
ประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับ
ซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบ
เดียวกันนั่นคือ การตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได ้ 

๒.รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนแบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ 
๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือ 

การรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่
เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงาน ราชการ
รับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงาน การใช้ งบประมาณของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่
ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน 

 ๒. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็น
คู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้
เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ท า
ให้หน่วยงานท าสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของ
ตนเองเป็นที่ปรึกษาหรือซื้อที่ดิน ของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน  

๓. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือ
หลังเกษียณ (Post employment) หมายถึง การที่บุคลากรออกจาก
หน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภท 
เดียวกับท่ีตนเองเคยมีอ านาจควบคุม ก ากับ ดูแล  
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๔. การท างานพิเศษ (Outside employment or 
moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจที่เป็นการ
แข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็น                
ที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่า
โครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มี ปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่
ตนสังกัดอยู่ Conflict of Interests  

๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Insidein formation) 
หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่ง สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้
ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของ  

๖. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจ
ส่วนตัว (Using your employer’s property for private advantage) 
เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์ ใน
ราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว  

๗. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเ พ่ือ
ประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติ
โครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้
งบประมาณ สาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง จากรูปแบบประเภทต่างๆ 
ของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมจะ
เห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมี
ขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้น  

กลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมี
หลักคุณธรรมแล จริยธรรมในการท างานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมี
กฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระท าผิด คือการมีหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม ในการท างานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่
สามารถครอบคลุมถึงการกระท าผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุก
รูปแบบ 
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1. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อ  
   (1) การก าหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติ
ต้องห้าม (Qualification and disqualification from office)               
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปูองกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของ
ข้าราชการการเมือง คุณสมบัติต้องห้ามที่นานาประเทศ มักก าหนด ได้แก่ 
การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ด ารงต าแหน่ง ข้าราชการประจ า และ
ต้องไมเ่ป็น  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทานหรือสัญญาต่างๆกับรัฐ เป็นต้น  

(2) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และ
ธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะทราบ(Disclosure of personal interests) เช่น 
การแจ้งถึงจ านวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้ าง แบ่งได้เป็น
2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วน
บุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดข้ึน และประเภทที่สอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของ
เจ้าหน้าที่ก่อนจะมาด ารงต าแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือที่
แก้ปัญหาความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
โดยตรงแต่อย่างน้อยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณชนสามารถ
วิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้น 

(3) การก าหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of 
conduct) เป็นการสร้างกรอบเพ่ือบอกถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรยึดถือเป็น
หลักในการท างาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมาย แต่สามารถ

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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บ่อนท าลายความเชื่อม่ันที่สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น และสามารถ
เป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนจะมีต่อระบบราชการ 

(4) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานหลังพ้นต าแหน่งใน
หน้าที่ทางราชการ (Post-office employment restriction ) เป็น
ข้อก าหนดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปูองกันมิให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งในหน่วยงาน
ของรัฐน าข้อมูลลับ (Confidential information) ภายในหน่วยงานที่เขา
ทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออกจากต าแหน่งดังกล่าวแล้ว รวมถึง
ปูองกันการใช้สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยด ารง
ต าแหน่งส าคัญ ในหน่วยงานราชการมาแล้ว นอกจากแนวทางดังกล่าว
ข้างต้นแล้วจ าเป็นต้องมีกลไกส าหรับการบังคับใช้  (Enforcement) 
กฎระเบียบ ที่ก าหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กร
ก ากับดูแลเพ่ือตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าวปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดที่บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระ
อย่างเพียงพอเพราะในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้นก็ต้องท า
หน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่จะด าเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

2. มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

ประการแรก การก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม
(Codes of ethics) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งผิดและอะไรคือ
สิ่งถูกมิให้ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักรเป็น
ดอกบัว โดยจะต้องนิยามและก าหนดมาตรฐานการกระท าต่างๆให้ชัดเจน 
ซึ่งวิธีการก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมดังกล่าวนี้  สามารถ
กระท าได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็น
สมาคมและส่ งเสริมให้สมาคมวิชาชีพต่างๆมีการบัญญัติ เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือปูองกันมิให้เกิด
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ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ เพ่ือนิยามให้หลักเกณฑ์ทาง
จริยธรรมมีความชัดเจน สมาชิกของแต่ละกลุ่มวิชาชีพสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ พร้อมกับมีบทลงโทษส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม  

ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ทาง
จริ ย ธ ร รม  ห รื อบ ร รทั ด ฐ านส าห รั บ ก า กั บ ค ว ามประพฤติ ข อ ง
นักการเมือง ข้าราชการและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง เพราะหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นแนวทางชี้แนะว่า
บุคคลที่มีต าแหน่งหน้าที่ทางด้านสาธารณะนั้นควรจะมีความประพฤติ
อย่างไรอะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ถกเถียงและสร้างเป็น
ข้อตกลงร่วมเก่ียวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ 

ประการที่สอง การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทาง
จริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม โดยผ่านสื่อมวลชนหรือการบรรจุ
ในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือให้มีกระบวนการเรียนการสอนในชั้น
เรียน การจัดอบรมให้แก่สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ การอภิปรายถกเถียงเพ่ือก่อให้เกิดความกระจ่างในประเด็นที่
คลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอดและปลูกฝัง
สมาชิกของสังคมโดยผ่านช่องทางต่างๆ อันจะท าให้สมาชิกของสังคมเกิด
ความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบ
ชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปรามผู้อ่ืนมิให้กระท าการอัน
เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนท าผิด
เพราะไม่ทราบ ที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการก าหนดบทลงโทษส าหรับ
ผู้ที่มีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้นจะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง 
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  ประการที่สาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชา
สังคม (Strengthening the arena of civil society) โดยการ
สนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม อันจะน าไปสู่
การรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรแบบสมัครใจอย่างอิสระ ส าหรับด าเนินกิจกรรม
เพ่ือส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมสื่อสารมวลชนที่เป็นอิสระในการด าเนินงานทั้ง
สื่อวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ต่างมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมี
จิตส านึกที่เสียสละเพ่ือส่วนรวม และมีการจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแข็งซึ่ง
ภาคประชาสังคมที่มีอ านาจต่อรองสูงดังกล่าวนี้จะสามารถถ่วงดุลอ านาจ
และตรวจสอบการด าเนินงานของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับยั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของ
นักการเมืองและข้าราชการระดับสูงให้น้อยลงได้ 

  ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆของหน่วยงาน เพ่ือให้บทบัญญัติทางกฎหมายให้มีนิยาม
และตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจนมีความ
ครอบคลุม การแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดความลัก
ลั่น ปิดช่องโหว่ของกฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการวินิจฉัย
คดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝุายให้มากที่สุดรวมทั้งบทลงโทษใน
กฎหมายต่างๆให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ประการที่ห้า การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ป้องกัน
และปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองและศาลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูป
องค์กรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการท างาน มีบุคลากรที่มีความรู้ 
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ความสามารถ และมีคุณธรรมในการท างานมีงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการที่เป็น
อิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเป็นกลาง มีกฎกติกาก ากับการ
ท างานที่ชัดเจน มีเปูาหมายในการท างานที่สามารถวัดและประเมินผลได้
และมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2554 

มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับ
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะที่เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ งมีอ านาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ          
ด าเนินคด ี 

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่
เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือด าเนินคดี 

 (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้า
เป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดย

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็น หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน  หรือ
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

 (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา 
ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ 
ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ
ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน นั้นอาจขัดแย้งต่อประโยชน์ ส่วนรวม 
หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้
ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการ ปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการ ด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว
เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

มาตรา 101 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับ
กับการด าเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้น จากการเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยัง
ไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของ จ านวน
หุ้นทั้งหมดที่จ าหน่ายได้ในบริษัทมหาชน จ ากัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตาม มาตรา 100 (2) ที่ได้รับ อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้น ามาใช้บังคับ
กับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับ 
ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัด มอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่หน่วยงาน ของรัฐถือ
หุ้นหรือเข้าร่วมทุน 
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   มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อัน
ควรได้ตามกฎหมาย  หรือกฎ ข้อบั งคับที่ ออกโดยอาศัย อ านาจ              
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดของผู้ที่พ้นจาก การเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง
สองปีด้วยโดยอนุโลม  

   มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้
ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา 

บทลงโทษ  
   มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝุาฝืนบทบัญญัติ
มาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้อง ระวางโทษ จ าคุกไม่เกิน
สามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ กรณีความผิดตาม
มาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็น 
ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนด าเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติจึงก าหนดหลักเกณฑ์ และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดย ธรรมจรรยาไว้ดังนี้ 
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    ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การับทรัพย์สิน
ห รื อ ป ร ะ โ ย ช น์ อ่ื น ใ ด โ ด ย ธ ร ร ม จ ร ร ย า ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง รั ฐ                      
พ.ศ. 2543  

   ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

   ข้อ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
จากญาติห รื อจ ากบุ คคลที่ ให้ กั น ใน โอกาสต่ า งๆ  โดยปกติ ต าม
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติ
กันในสังคม 

    “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการีผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วม
บิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือ มารดาเดียวกัน ลุง ปูา น้าอา คู่สมรส ผู้
บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือ ผู้รับบุตรบุญธรรม  

   “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การ
ลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่ง
อ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควร
ได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ ตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เว้นแต่ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 

 (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซึ่งให้โดย
เสน่หาตามจ านวน ที่เหมาะสมตามฐานานุรูป  
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(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่
ญาติมีราคาหรือมูลค่า ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสาม
พันบาท  

(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่การให้นั้นเป็นการ
ให้ในลักษณะให้กับ บุคคลทั่วไป  

ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจาก
ต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมีมูลค่าเกินกว่าสามพัน
บาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่ จะต้อง
รับไว้เพ่ือรักษา ไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงาน รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดั งกล่ าว  ให้ผู้ บั งคับบัญชาทราบโดยเร็ ว               
หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดั งกล่าวนั้นไว้  เป็นประโยชน์ส่ วนบุคคล                  
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบ ทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ผู้นั้นสังกัดโดยทันท ี

 ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือ มีมูลค่ามากกว่าที่ ก าหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือ
รักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นต้องแจ้งรายละเอียด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร สูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจหรือผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระท าได้เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามี
เหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้
นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่  ในกรณีที่
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือ
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องค์กรที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันทีใน
กรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
โดยเร็ว เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย ในกรณีที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า 
หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุด ของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็น กรรมการ 
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน           
ส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอน ให้
แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพ่ือด าเนินการตามความในวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรค
หนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ  การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
หรือประธานสภาท้องถิ่นที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่ กรณี
เพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศ ฉบับนี้ให้ใช้ บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
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ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

1. ส่วนค าปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ 
ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้  

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) การมีจิตส านึกท่ีดีซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 (๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูก

กฎหมาย  
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มี

อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 

ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

 (๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 2. หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัว
ออกจากต าแหน่งหน้าที่และ ยึดถือประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

 (๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่า
จะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือผู้มี  บุญคุณส่วนตัวมา



 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหัวหิน หน้า 22 
 

ประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติ
ต่อ บุคคลนั้นต่างจากบุคคล อ่ืน เพราะความชอบหรือชัง  

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ
หรือสิ่งอ านวย ความสะดวก ของทางราชการไป เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของ
ตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย  

(๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการ
ใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลง หรือสงสัยว่าจะขัดกับ
ป ร ะ โ ยชน์ ส่ ว น ร วมที่ อ ยู่ ใ น ค ว าม รั บ ผิ ด ช อบ  ขอ งหน้ า ที่  ทั้ ง นี้                  
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระท า 
ดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็น
ประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรง
หรือหน้าที่อ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน หรือหน่วยงานของ
รัฐข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มี
ความขัดแย้งระหว่าง ประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม กับ
ประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึด
ประโยชน์ของทางราชการ และประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 ๓.๒ หมวด๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท าการอัน
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังนี้ 

 (๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับ
หรือยอมจะรับของขวัญ แทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารง
ต า แหน่ งห รื อปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ไ ม่ ว่ า จ ะ เกี่ ย ว ข้ อ งหรื อ ไม่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง                
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กับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือ
การให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

 (๒) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็น
โทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคต ิ 

 (๓) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการการด าเนินการ หรือการ
ท านิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืน จะได้ประโยชน์อันมิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
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1. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เชน่ ใช้
โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัวน ารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว 
เป็นต้น 

2. การใช้อ านาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าท างาน 

3. การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบมาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้
ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล 

4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของ
ตน เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา
โครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐน าเวลาราชการไปท างานส่วนตัว 

5. การน าบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์
อ่ืนใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอ้ือประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอ่ืน 

7. ก า ร เ ข้ าท า ง านหลั ง ออกจากง าน เดิ ม โ ดย ใช้ ค ว าม รู้ 
ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งมารับงาน หรือเอา
ประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยท างานเป็นผู้บริหาร
หน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม แล้วไปท างานในบริษัทผู้
ให้บริการโทรศัพท์ 

8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย  

9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อน 
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10. การให้ของขวัญหรือของก านัลเพ่ือหวังความก้าวหน้า หรือ
หวังผลประโยชน์ที่มิชอบ 

11. การซื้อขายต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน
และประโยชน์รูปแบบอ่ืนเพ่ือให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ ต าแหน่ง หรือ
ความดีความชอบพิเศษ 

12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 

      13. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่
เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝุายใดฝุายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม 

      14. การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้า
มีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น 

    15. การใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว
หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทของตน
หรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝุายจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญา
ซื้ออุปกรณ์ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง  
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ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข             
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ.2560 
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แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MQPH 
Code of Conduct) 

Code of Conduct 

MOH 
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 บรรณานุกรม 
 ความหมายและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน อ้างอิงจาก  
 - วิจัยของมหาวิทยาลัยเกริก  
 - บทความทางวิชาการ ในวารสารจุลนิติ ก.ย. - ต.ค. 2552 
 - บรรดานักวิชาการต่างๆ เช่น ดร. วิทยากร เชียงกูล , ผาสุก 
พงศ์ไพจิตร 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และ แก้ไข พ.ศ.2550 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

 ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่องหลักเกณฑ์การรบัทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH 
Code of Conduct) 

  


