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คำนำ 

 เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเกิดขึ้นในระบบราชการ        
ยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการดำรงตำแหน่งของเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือ
ท่ี เราเรียกกันว่า “ผลประโยชน์ ทับซ้อน” จึงถือได้ว่าปัญหาการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม 
ด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการ
ตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ จนทำให้เกิดการละท้ิงคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็น
ธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป ท้ังนี้ 
รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องการป้องกันและปรามปราบการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยกำหนดขึ้นเป็นนโยบายของรัฐบาล 
เพื่อปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักด์ิศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด อีกท้ังยังเป็น
ยุทธศาสตร์ท่ีสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาองค์กรให้มี         
ขีดสมรรถนะสูงและส่งเสริมธรรมาภิบาลท่ีดีอีกด้วย  

ในการนี้  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) จึงได้
จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ ให้บุคลากรใน
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ทุกท่านได้ทราบและถือปฏิบัติ 
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1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 

“Conflict of Interest” เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งมี
การกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาท่ีประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันของผู้
ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมท้ังได้
สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม ทำให้บรรดานักวิชาการ
และผู้คนในสังคมไทยต่างได้ให้คำจำกัดความ หรือความหมายของคำว่า
“Conflict of Interest”   ไว้แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

  สำนักงาน ก.พ. ได้ให้นิยาม คำว่า “ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน”คือ สถานการณ์หรือการกระทำของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ ส่วนตนเข้ามา
เกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ  หรือการปฏิบัติหน้าท่ีใน
ตำแหน่งนั้น การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนา 
หรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็น
ส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม เหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเอง
หรือพวกพ้อง   

 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
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  Dr. Michael McDonald นักวิชาการด้านจริยธรรม
แห่งมหาวิทยาลัย British Columbia และผู้อำนวยการ  Centre for 
Applied Ethics ได้ให้คำนิยามของคำว่า Conflict of Interest หมายถึง 
สถานการณ์ ท่ีบุ คคล เช่น  เจ้ าหน้ า ท่ี รั ฐ  ลูก จ้าง  หรือ นั กวิชาชีพ                      
มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอจนเห็นได้ว่ากระทบต่อการ
ปฏิบั ติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง) โดยมี
องค์ประกอบท่ีสำคัญ ๓ ประการ คือ 

  องค์ประกอบประการแรก  คือ ผลประโยชน์ ส่วนตัว 
(Private interest) หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal interest) ซึ่ง
ผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงผลประโยชน์                     
ในรูปแบบอื่นๆท่ีทำให้ผู้ได้รับพึงพอใจ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหาย
อะไรเพราะใครๆก็แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนกันท้ังนั้น เช่น การหางาน
ใหม่ท่ีมีรายได้ท่ีดี กว่าเก่าแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้ง
กับผลประโยชน์-ส่วนรวม 

องค์ประกอบที ่สอง  คือ  การปฏ ิบ ัต ิหน ้า ที ่โดย ใช้
สถานะและขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานของรัฐ
โดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพตน ท้ังนี้เพราะอำนาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่
เกิดจากการมีตำแหน่งหรือการเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 

องค์ประกอบสุดท้าย คือเมื่อผลประโยชน์ท่ีขัดแย้งนั้นไป
แทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช้วิจารณญาณในทางใดทางหนึ่ งเพื่อ
ผลประโยชน์-ส่วนตัว 

จึง เห็นได้ว่าจากนิยามศัพท์ของนักวิชาการข้างต้น
สามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าท่ีรัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวม
แล้วต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้ตัดสินใจได้ยากในอันท่ีจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความเป็นธรรมและปราศจากอคติ 
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 ความขัดแย้ง (Conflict) สถานการณ์ท่ีขัดกัน ไม่ลงรอย
เป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระทำอย่างใด
อย่างหนึ่งความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด 
แนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์ ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interest) 
ผลตอบแทนท่ีบุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าท่ีจะสนองตอบ ความต้องการ
ของตนเองหรือของกลุ่มท่ีตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นส่ิงจูงใจให้
คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการท้ังหลาย  ผลประโยชน์                
ส่วนตน มี๒ ประเภท คือ  

๑. ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีเกี่ยวกับเงิน (pecuniary) ไม่ได้
เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน์
หรือปกป้องการสูญเสียของส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว เช่น ท่ีดิน หุ้น ตำแหน่งท่ี รับงาน
จากหน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน 
เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือของท่ีแสดงน้ำใจไมตรีอื่นๆ     

๒. ผลประโยชน์ ท่ีไม่ เกี่ยวกับเงิน  (non-pecuniary)           
เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคม 
วัฒนธรรมอื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา ลัทธิแนวคิด มักอยู่ ใน รูป                    
ความลำเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมักท่ีชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเช่ือ/
ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้  ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ส่ิงใดก็ตามท่ีให้ประโยชน์สุขแก่ 
กลุ่มบุคคลท้ังหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลัก
ประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทย
เปล่ียนไป   จากเดิมท่ี นักการเมืองและ นักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน 
กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพึ่งพิงนักการเมือง  เพื่อให้นักการเมือง
ช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งส่ิงท่ีนักธุรกิจต้องการนั้น 
มิได้รับการ ตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้อง
จ่ายเงินจำนวนมากแก่นักการเมืองในปัจจุบัน นักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามา
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เล่นการเมืองเอง เพื่อให้ตนเองสามารถเข้ามาเป็นผู้กำหนดนโยบายและ 
ออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้ และท่ีสำคัญคือให้ข้าราชการต่างๆ ต้อง
ปฏิบัติตามคำส่ัง 

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

ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ี
มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้าน
ระเบียบวินัยประจำหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าท่ีท้ังสองออกจากกันได้อาจทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ 
หรือแม้กระท่ังเกิดความ ผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมี
กลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าท่ีต่างๆให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี
ปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานท่ีมีกำลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าท่ี
บางคนเท่านั้น ท่ีสามารถทำงานบางอย่างท่ีคนอื่นๆ ทำไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่
ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือน  ไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมา
เกี่ยวข้อง  
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ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ี
มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทำบทบาทหน้าท่ีในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทำให้
ได้ข้อมูลภายในบางอย่างท่ีอาจนำมาใช้ประโยชน์แก่การทำบทบาทหน้าท่ี
ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียคือ ถ้านำข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการ
ประพฤติมิชอบหรือความลำเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่มควรถือว่าหน้าท่ีทับ
ซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบ
เดียวกันนั่นคือ การตัดสินใจทำหน้าท่ีต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนำมาจัดการกับหน้าท่ีทับซ้อนได ้ 

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

การรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ท่ีไม่
เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เช่น หน่วยงาน ราชการ
รับเงินบริจาคสร้างสำนักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจท่ีเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงาน การใช้ งบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าท่ี
ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน 

 ๒. การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็น
คู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีส่วนได้
เสียในสัญญาท่ีทำกับหน่วยงานท่ีตนสังกัด เช่น การใช้ตำแหน่งหน้าท่ีท่ีทำ
ให้หน่วยงานทำสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของ
ตนเองเป็นท่ีปรึกษาหรือซื้อท่ีดิน ของตนเองในการจัดสร้างสำนักงาน  

๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือ
หลังเกษียณ  (Post employment) หมายถึง การท่ีบุคลากรออกจาก
หน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนท่ีดำเนินธุรกิจประเภท 
เดียวกับท่ีตนเองเคยมีอำนาจควบคุม กำกับ ดูแล  



 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ หน้า 9 
 

๔ . ก ารท ำง าน พิ เศ ษ  (Outside employment or 
moonlighting) เช่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ต้ังบริษัทดำเนินธุรกิจท่ีเป็นการ
แข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะท่ีตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็น                
ท่ีปรึกษาโครงการ โดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเช่ือถือว่า
โครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มี ปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานท่ี
ตนสังกัดอยู่ Conflict of Interests  

๕ . ก าร รั บ รู้ ข้ อ มู ล ภ าย ใน  ( Insidein formation) 
หมายถึง สถานการณ์ท่ีผู้ดำรงตำแหน่ง สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้
ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของ  

๖. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ
ส่วนตัว (Using your employer’s property for private advantage) 
เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ท่ีบ้าน การนำรถยนต์ ใน
ราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว  

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพื่ อ
ประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติ
โครงการของกระทรวงไปลงในพื้นท่ีหรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้
งบประมาณ สาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกต้ัง จากรูปแบบประเภทต่างๆ 
ของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมจะ
เห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมี
ขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้น  

กลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการจัดการกับปัญหา
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมี
หลักคุณธรรมแล จริยธรรมในการทำงานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมี
กฎหมายท่ีสามารถครอบคลุมถึงการกระทำผิด คือการมีหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม ในการทำงานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายท่ี
สามารถครอบคลุมถึงการกระทำผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแ 
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1. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
   
   (1) การกำหนดคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์หรือคุณสมบัติ
ต้ อ งห้ าม  (Qualification and disqualification from office) เป็ น
เครื่องมือท่ีใช้ในการป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการ
การเมือง คุณสมบัติต้องห้ามท่ีนานาประเทศ มักกำหนด ได้แก่ การห้าม 
ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการประจำ และต้องไม่เป็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทานหรือสัญญาต่างๆกับรัฐ เป็นต้น  

(2) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้ สิน และ
ธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะทราบ(Disclosure of personal interests) เช่น 
การแจ้งถึงจำนวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้ าง แบ่งได้เป็น
2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วน
บุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น และประเภทท่ีสอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของ
เจ้าหน้าท่ีก่อนจะมาดำรงตำแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่อ งมือท่ี
แก้ปัญหาความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
โดยตรงแต่อย่างน้อยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณชนสามารถ
วิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางท่ีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายข้ึน 

(3) การกำหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of 
conduct) เป็นการสร้างกรอบเพื่อบอกถึงส่ิงท่ีควรและไม่ควรยึดถือเป็น
หลักในการทำงาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมาย แต่สามารถ

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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บ่อนทำลายความเช่ือมั่นท่ีสังคมจะมีต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น และสามารถ
เป็นบ่อเกิดแห่งความเส่ือมศรัทธาท่ีประชาชนจะมีต่อระบบราชการ 

(4) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานหลังพ้นตำแหน่งใน
ห น้ า ท่ี ท างร าชก าร  (Post-office employment restriction ) เป็ น
ข้อกำหนดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ท่ีดำรงตำแหน่งในหน่วยงาน
ของรัฐนำข้อมูลลับ (Confidential information) ภายในหน่วยงานท่ีเขา
ทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออกจากตำแหน่งดังกล่าวแล้ว รวมถึง
ป้องกันการใช้สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะท่ีเคยดำรง
ตำแหน่งสำคัญ ในหน่วยงานราชการมาแล้ว นอกจากแนวทางดังกล่าว
ข้างต้นแล้วจำเป็น ต้องมีกลไกสำหรับการบังคับใช้ (Enforcement) 
กฎระเบียบ ท่ีกำหนดขึ้น เช่น การต้ังคณะกรรมการในลักษณะองค์กร
กำกับดูแลเพื่อตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าวปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดท่ีบัญญัติไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระ
อย่างเพียงพอเพราะในกรณีท่ีมีการละเมิดกฎระเบียบท่ีเกิดขึ้นก็ต้องทำ
หน้าท่ีสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนท่ีจะดำเนินการตามมาตรการท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป 

2. มาตรการขับเคลื่อนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

ประการแรก การกำหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม
(Codes of ethics) เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าอะไรคือส่ิงผิดและอะไรคือ
ส่ิงถูกมิให้ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักรเป็น
ดอกบัว โดยจะต้องนิยามและกำหนดมาตรฐานการกระทำต่างๆให้ชัดเจน 
ซึ่งวิธีการกำหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมดังกล่าวนี้  สามารถ
กระทำได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดต้ังเป็น
สมาคมและส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพ ต่างๆมีการบัญญั ติ เกี่ ยวกับ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิด
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ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ เพื่อนิยามให้หลักเกณฑ์ทาง
จริยธรรมมีความชัดเจน สมาชิกของแต่ละกลุ่มวิชาชีพสามารถนำไปปฏิบัติ
ได้ พร้อมกับมีบทลงโทษสำหรับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตาม  

ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ทาง
จริ ย ธร รม  ห รื อ บ รร ทั ด ฐาน สำห รับ ก ำกั บ ค ว าม ป ระ พ ฤ ติ ข อ ง
นักการเมือง ข้าราชการและผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆเป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญ
อย่างยิ่ง เพราะหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นแนวทางช้ีแนะว่า
บุคคลท่ีมีตำแหน่งหน้าท่ีทางด้านสาธารณะนั้นควรจะมีความประพฤติ
อย่างไรอะไรท่ีถือเป็นพฤติกรรมท่ีควรหลีกเล่ียงเนื่องจากเป็นปัญ หา
ผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ถกเถียงและสร้างเป็น
ข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมท่ีพึงปฏิบัติ 

ประการที่สอง การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทาง
จริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม โดยผ่านส่ือมวลชนหรือการบรรจุ
ในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนการเรียนการสอนในช้ัน
เรียน การจัดอบรมให้แก่สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ การอภิปรายถกเถียงเพื่อก่อให้เกิดความกระจ่างในประเด็นท่ี
คลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอดและปลูกฝัง
สมาชิกของสังคมโดยผ่านช่องทางต่างๆ อันจะทำให้สมาชิกของสังคมเกิด
ความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบ
ช่ัวดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปรามผู้อื่นมิให้กระทำการอัน
เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนทำผิด
เพราะไม่ทราบ ท่ีสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการกำหนดบทลงโทษสำหรับ
ผู้ท่ีมีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้นจะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง 
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  ประการที่สาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชา
สั ง ค ม  (Strengthening the arena of civil society) โ ด ย ก า ร
สนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม อันจะนำไปสู่
การรวมตัวกันจัดต้ังองค์กรแบบสมัครใจอย่างอิสระ สำหรับดำเนินกิจกรรม
เพื่อส่วนรวม รวมท้ังส่งเสริมส่ือสารมวลชนท่ีเป็นอิสระในการดำเนินงานท้ัง
ส่ือวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ต่างมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมี
จิตสำนึกท่ีเสียสละเพื่อส่วนรวม และมีการจัดต้ังเป็นองค์กรท่ีเข้มแข็งซึ่ง
ภาคประชาสังคมท่ีมีอำนาจต่อรองสูงดังกล่าวนี้จะสามารถถ่วงดุลอำนาจ
และตรวจสอบการดำเนินงานของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับสูงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับยั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของ
นักการเมืองและข้าราชการระดับสูงให้น้อยลงได้ 

  ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆของหน่วยงาน เพื่อให้บทบัญญัติทางกฎหมายให้มีนิยาม
และตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจนมีความ
ครอบคลุม การแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดความลัก
ล่ัน ปิดช่องโหว่ของกฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการวินิจฉัย
คดีให้ เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากท่ีสุดรวมท้ังบทลงโทษใน
กฎหมายต่างๆให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ประการที่ห้า การปฏิรูปองค์กรอิสระท่ีทำหน้าที่ป้องกัน
และปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองและศาลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูป
องค์กรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน มีบุคลากรท่ีมีความรู้ 
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ความสามารถ และมีคุณธรรมในการทำงานมีงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอมีกระบวนการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการท่ีเป็น
อิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเป็นกลาง มีกฎกติกากำกับการ
ทำงานท่ีชัดเจน มีเป้าหมายในการทำงานท่ีสามารถวัดและประเมินผลได้
และมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 

มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดดำเนินกิจการ 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีทำกับ
หน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัติ  หน้าท่ีในฐานะท่ีเป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่ งมีอำนาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ          
ดำเนินคดี  

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ี
เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ี ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ี
ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดำเนินคดี 

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

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ 
การป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 

มาตรการกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
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ทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็น หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน  หรือ
บริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

 (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา 
ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ 
ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติ หน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ
ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน นั้นอาจขัดแย้งต่อประโยชน์ ส่วนรวม 
หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐตำแหน่งใดท่ีต้องห้ามมิให้
ดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ี คณะกรรมการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการ ดำเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว
เป็นการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

มาตรา 101 ให้นำบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับ
กับการดำเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้น จากการเป็น เจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยัง
ไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของ จำนวน
หุ้นท้ังหมดท่ีจำหน่ายได้ในบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทท่ีเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตาม มาตรา 100 (2) ท่ีได้รับ อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้นำมาใช้บังคับ
กับการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งหน่วยงานท่ีมีอำนาจกำกับ 
ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหาชนจำกัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทจำกัด มอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดท่ีหน่วยงาน ของรัฐถือ
หุ้นหรือเข้าร่วมทุน 
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   มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อัน
ควรได้ต ามกฎหมาย หรือกฎ  ข้ อบั ง คับ ท่ี ออกโดยอาศัย อำนาจ              
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กำหนดบทบัญญั ติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดของผู้ท่ีพ้นจาก การเป็นเจ้าหน้าท่ี ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง
สองปีด้วยโดยอนุโลม  

   มาตรา 103/1 บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้
ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีราชการ
หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา 

บทลงโทษ  
   มาตรา 122 เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญั ติ
มาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้อง ระวางโทษ จำคุกไม่เกิน
สามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ กรณีความผิดตาม
มาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็น 
ยินยอมด้วยในการท่ีคู่สมรสของตนดำเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เร่ืองหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  

   อ า ศั ย อ ำ น า จ ต าม ค ว า ม ใน ม าต ร า  103 แ ห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติจึงกำหนดหลักเกณฑ์ และจำนวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดย ธรรมจรรยาไว้ดังนี้ 
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    ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การับทรัพย์สิน
ห รื อ ป ร ะ โย ช น์ อื่ น ใด โด ย ธ ร ร ม จ ร รย า ข อ ง เจ้ าห น้ า ท่ี ข อ ง รั ฐ                      
พ.ศ. 2543  

   ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

   ข้อ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
จากญ าติ ห รือ จากบุ คคล ท่ี ให้ กั น ใน โอกาส ต่ างๆ  โดยปก ติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติ
กันในสังคม 

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

   “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า ส่ิงท่ีมีมูลค่า ได้แก่ การ
ลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือส่ิง
อื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควร
ได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เว้นแต่ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้ ข้อ 5 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 

 (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดย
เสน่หาตามจำนวน ท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป  
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(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่
ญาติมีราคาหรือมูลค่า ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสาม
พันบาท  

(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการ
ให้ในลักษณะให้กับ บุคคลท่ัวไป  

ข้อ  6 การรับทรัพ ย์ สินหรื อประ โยชน์ อื่ น ใดจาก
ต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมีมูลค่าเกินกว่าสามพัน
บาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจำเป็นท่ี จะต้อง
รับไว้เพื่อรักษา ไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรายงาน รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์ สินหรือประโยชน์ ดังก ล่ าว ให้ ผู้บั ง คับบัญชาทราบโดยเร็ ว               
หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุท่ีจะอนุญาตให้ เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นยึดถือ
ทรัพย์ สินหรือประโยชน์ ดังก ล่าวนั้ น ไว้  เป็นประโยชน์ ส่วนบุคคล                  
ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่งมอบ ทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ ผู้นั้นสังกัดโดยทันที 

 ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือ มีมูลค่ามากกว่าท่ี กำหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่ง
เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพื่อ
รักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้
นั้นต้องแจ้งรายละเอียด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร สูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจหรือผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรท่ี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีท่ีสามารถกระทำได้เพื่อให้วินิจฉัยว่ามี
เหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้
นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่  ในกรณีท่ี
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือ



 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ หน้า 20 
 

องค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ี ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคำส่ังว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันทีใน
กรณีท่ีไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัด
โดยเร็ว เมื่อได้ดำเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ ผู้นั้นไม่ เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ ดังกล่าวเลย  ในกรณี ท่ี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า 
หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุด ของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็น กรรมการ 
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอำนาจแต่งต้ังถอดถอน           
ส่วนผู้ท่ีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชาท่ีมีอำนาจถอดถอน ให้
แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้เพื่อดำเนินการตามความในวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง 

ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรค
หนึ่ง เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
หรือประธานสภาท้องถิ่นท่ี เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่ กรณี
เพื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามประกาศ ฉบับนี้ให้ใช้ บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
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ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

1. ส่วนคำปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ๙ 
ประการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้  

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) การมีจิตสำนึกท่ีดีซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 (๔) การยืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง 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
ออกจากตำแหน่งหน้าท่ีและ ยึดถือประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

 (๑) ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่า
จะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่ อน ฝูงหรือ ผู้มี  บุญ คุณส่วนตัวมา
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ประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติ
ต่อ บุคคลนั้นต่างจากบุคคล อื่น เพราะความชอบหรือชัง  

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ
หรือส่ิงอำนวย ความสะดวก ของทางราชการไป เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของ
ตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย  

(๓) ไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการ
ใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลง หรือสงสัยว่าจะขัดกับ
ป ระ โยชน์ ส่ วน รวม ท่ี อ ยู่ ใน ค ว าม รับ ผิด ชอ บ  ข อ งห น้ า ท่ี  ท้ั งนี้                  
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระทำ 
ดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็น
ประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรง
หรือหน้าท่ีอื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน หรือหน่วยงานของ
รัฐข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีท่ีมี
ความขัดแย้งระหว่าง ประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม กับ
ประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจำเป็นต้องวินิจฉัยหรือช้ีขาด ต้องยึด
ประโยชน์ของทางราชการ และประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 

 ๓.๒ หมวด๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าท่ี และไม่กระทำการอัน
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังนี้ 

 (๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับ
หรือยอมจะรับของขวัญ แทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรง
ตำแห น่ งห รื อ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ไม่ ว่ าจะ เกี่ ย วข้ อ งห รื อ ไม่ เกี่ ย วข้ อ ง                
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กับการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือ
การให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลท่ัวไป 

 (๒) ไม่ใช้ตำแหน่งหรือการกระทำการท่ีเป็นคุณหรือเป็น
โทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  

 (๓) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการการดำเนินการ หรือการ
ทำนิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
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1. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชนส่์วนตัว เช่น ใช้
โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัวนำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว 
เป็นต้น 

2. การใช้อำนาจหน้าท่ีช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน 

3. การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง เจ้าหน้าท่ีของรัฐทราบมาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้
ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล 

4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของ
ตน เจ้าหน้าท่ีของรัฐอาศัยตำแหน่งหน้าท่ีทางราชการรับจ้างเป็นท่ีปรึกษา
โครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าท่ีรัฐนำเวลาราชการไปทำงานส่วนตัว 

5. การนำบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์
อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจท่ีเอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น 

7. ก า ร เข้ าท ำ งาน ห ลั งอ อ ก จาก งาน เดิ ม โด ย ใช้ ค ว าม รู้  
ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากท่ีเคยดำรงตำแหน่งมารับงาน หรือเอา
ประโยชน์ ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยทำงานเป็น ผู้บริหาร
หน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม แล้วไปทำงานในบริษัทผู้
ให้บริการโทรศัพท์ 

8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการท่ีคุ้นเคย  

9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อน 
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10. การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือ
หวังผลประโยชน์ท่ีมิชอบ 

11. การซื้อขายตำแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ท้ังท่ีเป็นตัวเงิน
และประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเล่ือนระดับ ตำแหน่ง หรือ
ความดีความชอบพิเศษ 

12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 

      13. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าท่ี
เพื่อส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม 

      14. การท่ีมีหน้าท่ีดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้า
มีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น 

    15. การใช้ตำแหน่งหน้าท่ีหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว
หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ใช้อำนาจหน้าท่ีทำให้บริษัทของตน
หรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญา
ซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง  
 

 

 

 

 

 

 



 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ หน้า 26 
 

 

 

 

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข             
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง

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

Code of Conduct 

MOH 
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 บรรณานุกรม 
 ความหมายและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อน อ้างอิงจาก  
 - วิจัยของมหาวิทยาลัยเกริก  
 - บทความทางวิชาการ ในวารสารจุลนิติ ก.ย. - ต.ค. 2552 
 - บรรดานักวิชาการต่างๆ เช่น ดร. วิทยากร เชียงกูล , ผาสุก พงศ์
ไพจิตร 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และ แก้ไข พ.ศ.2550 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH 
Code of Conduct) 

  


