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ค าน า 

 

 เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจาก
ผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการด ารงต าแหน่งของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
หรือท่ีเราเรียกกันว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริต
คอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือ
จริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการตัด สินใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ    
จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง 
และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ประโยชน์หลักขององค์กร 
หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงิน และทรัพยากรต่างๆ คุณภาพ
การให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่นๆด้วย 

 ด้วยเหตุดังกล่าว โรงพยาบาลห้างฉัตร จึงจัดท ากรอบแนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (Conflict of Interest) โรงพยาบาลห้างฉัตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเผยแพร่แก่บุคลากร
โรงพยาบาลห้างฉัตร และเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดน าไปเป็น “หลักคิด” ในการปฏิบัติงาน ให้สามารถแยก
ประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างเด็ดขาด ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริต สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 
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บทที่ 1 

ความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนระ 

1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
 “Conflict of Interest” เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายป ี

ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ รวมท้ังได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม ท าให้บรรดานักวิชาการและผู้คนในสังคมไทยต่าง
ได้ให้ค าจ ากัดความ หรือความหมายของค าว่า “Conflict of Interest” ไว้แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

  ดร. วิทยากร เชียงกูล ได้ให้ความหมายของค าว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ท่ี
ทับซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอ านาจหน้าท่ีท่ีต้องตัดสินใจท างานเพื่อ
ส่วนรวม ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีขององค์กรภาคธุรกิจ เอกชน และเจ้าหน้าท่ีภาคประชาสังคม (Civil 
Society) 

 ผาสุก พงศ์ไพจิตร ได้อธิบายความหมายของ ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง การทับซ้อนของ
ผลประโยชน์ของบุคคลท่ีมี  2 สถานะ หรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน  คือ ต าแหน่งสาธารณะและต าแหน่งใน
บริษัทเอกชน ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจมีความโน้มเอียงใช้อ านาจและต าแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
แสวงหาประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวกพ้องของตนเองท้ังทางตรงและทางอ้อมได้อย่างง่ายดาย  เช่น กรณีของ
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ้น หรือ  ครอบครัวใกล้ชิดเป็นเจ้าของกิจการซึ่งได้รับสัมปทาน   หรืออยู่ในฐานะจะ
ได้รับสัมปทานธุรกิจจากรัฐ ขณะเดียวกันก็อยู่ในต าแหน่งสาธารณะท่ีเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการให้สัมปทานธุรกิจ
ดังกล่าวด้วย ตัวอย่างท่ีพบ คือ การได้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากภาครัฐเพราะผู้ชนะประมูลมีพรรค
พวกเป็นนักการเมือง หรือบริษัทท่ีชนะประมูลมีนักการเมืองร่วมหุ้นอยู่เป็นหุ้นลม การชนะประมูลดังกล่าวด้วย
อิทธิพลทางการเมืองจะส่งผลให้บริษัทผู้ชนะประมูลสามารถหาก าไรเกินควรได้ การคอร์รัปช่ันในโครงการขนาดใหญ่
ภาครัฐได้กลายเป็นแหล่งหารายได้จากการคอร์รัปช่ัน ท่ีส าคัญของนักการเมืองและข้าราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

 จึงเห็นได้ว่า  จากนิยามศัพท์ของนักวิชาการข้างต้นสามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าท่ีรัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้อง
เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งท าให้ตัดสินใจได้ยากในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความเป็นธรรมและปราศจากอคติ 

2. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ 
 1.การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ

ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ท่ีไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เช่น หน่วยงานราชการรับเงิน
บริจาคสร้างส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐเพื่อจัดซื้อ
จัดจ้างแล้วเจ้าหน้าท่ีได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน  

 2.การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ท่ี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานท่ีตนสังกัด เช่น การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีท าให้หน่วยงานท า
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สัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นท่ีปรึกษา หรือซื้อท่ีดิน ของตนเองในการจัดสร้าง
ส านักงาน  

 3.การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ ( Post-employment) 
หมายถึง การท่ีบุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนท่ีด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ท่ี
ตนเองเคยมีอ านาจควบคุม ก ากับ ดูแล 

  4.การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้ังบริษัท
ด าเนินธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะท่ีตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นท่ีปรึกษาโครงการ
โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเช่ือถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจาก
หน่วยงานท่ีตนสังกัดอยู่  

 5.การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ท่ีผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ 
ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อท่ีดิน
โดยใส่ช่ือภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อท่ีดินเพื่อท าโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อท่ีดินเพื่อเก็งก าไรและขายให้กับรัฐ 
ในราคาท่ีสูงขึ้น 

 6.การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว(Using your employer’s property 
for private advantage) เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆกลับไปใช้ท่ีบ้าน การน ารถยนต์ในราชการไปใช้เพื่อ
งานส่วนตัว 

 7.การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น 
การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นท่ีหรือบ้านเกิดของตนเอง   หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ     
เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง  

 จากรูปแบบประเภทต่างๆ   ของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัว  และประโยชน์
ส่วนรวม จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุม
พฤติกรรมท่ีเข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้น กลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการจัดการกับปัญหา 
ความขัดแย้ง     ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการ
ท างานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายท่ีสามารถครอบคลุมถึงการกระท าผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ทุกรูปแบบ 
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แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
      1.การก าหนดคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม           (Qualification and 
disqualification from office) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการปูองกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง คุณสมบัติต้องห้ามท่ีนานาประเทศมัก
ก าหนด ได้แก่ การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ด ารงต าแหน่ง ข้าราชการประจ า และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในสัมปทานหรือสัญญาต่างๆกับรัฐ เป็นต้น  

 2.การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน  หนี้สิน   และธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะทราบ 
(Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจ านวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่งได้เป็น 
2 ประเภท ประเภทแรก คือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น และประเภท    
ท่ีสอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีก่อนจะมาด ารงต าแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือท่ีแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้
สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางท่ีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายข้ึน 

 3.การก าหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบเพื่อบอกถึงส่ิงท่ี
ควรและไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการท างาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถบ่อนท าลายความ
เช่ือมั่นท่ีสังคมจะมีต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเส่ือมศรัทธาท่ีประชาชนจะมีต่อระบบ
ราชการ 

 4.ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานหลังพ้นต าแหน่งในหน้าท่ีทางราชการ          (Post-office 
employment restriction) เป็นข้อก าหนดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อปูองกันมิให้ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐน า
ข้อมูลลับ (Confidential information) ภายในหน่วยงานท่ีเขาทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออกจากต าแหน่ง
ดังกล่าวแล้ว รวมถึงปูองกันการใช้สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะท่ีเคยด ารงต าแหน่งส าคัญในหน่วยงาน
ราชการมาแล้ว  

 นอกจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้วจ าเป็นต้องมีกลไกส าหรับการบังคับใช้ (Enforcement) กฎ 
ระเบียบท่ีก าหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรก ากับดูแลเพื่อตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้กฎระเบียบ
ดังกล่าวปฏิบัติตามข้อก าหนดท่ีบัญญัติไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพราะใน
กรณีท่ีมีการละเมิดกฎระเบียบท่ีเกิดขึ้นก็ต้องท าหน้าท่ีสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนท่ีจะด าเนินการตามมาตรการท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 

 

2. มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 ประการแรก การก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ว่าอะไรคือส่ิงผิด และอะไรคือส่ิงถูก มิให้ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัว               
โดยจะต้องนิยามและก าหนดมาตรฐานการกระท าต่างๆให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรม
ดังกล่าวนี้ สามารถกระท าได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดต้ังเป็นสมาคมและส่งเสริมให้
สมาคมวิชาชีพต่างๆมีการบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อปูองกันมิให้เกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ เพื่อนิยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมมีความชัดเจน  สมาชิกของแต่ละ
กลุ่มวิชาชีพสามารถน าไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษส าหรับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตาม  

 ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม  หรือบรรทัดฐานส าหรับก ากับ 
ความประพฤติของนักการเมือง ข้าราชการ และผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะ
หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นแนวทางช้ีแนะว่าบุคคลท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีทางด้านสาธารณะนั้นควรจะมี
ความประพฤติอย่างไรอะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมท่ีควรหลีกเล่ียงเนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดโอกาสให้
มีการอภิปราย ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมท่ีพึงปฏิบัติ 

 
 ประการที่สอง การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม โดย

ผ่านส่ือมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียน การจัด
อบรมให้แก่สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การอภิปรายถกเถียงเพื่อก่อให้เกิดความ
กระจ่างในประเด็นท่ีคลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอดและปลูกฝังสมาชิกของสังคมโดย
ผ่านช่องทางต่างๆ อันจะท าให้สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  
รู้สึกผิดชอบช่ัวดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปรามผู้อื่นมิให้กระท าการอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนท าผิดเพราะไม่ทราบ ท่ีส าคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการก าหนดบทลงโทษ
ส าหรับผู้ท่ีมีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้นจะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม
และไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง 

 
  ประการที่สาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena 
of civil society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม อันจะน าไปสู่การรวมตัวกัน
จัดต้ังองค์กรแบบสมัครใจอย่างอิสระ ส าหรับด าเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวม  รวมท้ังส่งเสริมส่ือสารมวลชน 
ท่ีเป็นอิสระในการด าเนินงานท้ังส่ือวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่างมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
มีจิตส านึกท่ีเสียสละเพื่อส่วนรวม และมีการจัดต้ังเป็นองค์กรท่ีเข้มแข็งซึ่งภาคประชาสังคมท่ีมีอ านาจต่อรองสูง
ดังกล่าวนี้จะสามารถถ่วงดุลอ านาจและตรวจสอบการด าเนินงานของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับยั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงให้น้อยลงได้ 
   

ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงาน  เพื่อให้
บทบัญญัติทางกฎหมายให้มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน มีความ
ครอบคลุม การแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดความลักล่ัน ปิดช่องโหว่ของกฎหมาย ปรับปรุง
แนวทาง และกระบวนการวินิจฉัยคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝุายให้มากท่ีสุดรวมท้ังบทลงโทษในกฎหมายต่างๆ
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  ประการที่ห้า การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน 
เช่น คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง              
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และศาลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการท างาน มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
และมีคุณธรรมในการท างาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอมีกระบวนการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการท่ีเป็น
อิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเป็นกลาง มีกฎกติกาก ากับการท างานท่ีชัดเจน มีเปูาหมายในการท างานท่ี
สามารถวัดและประเมินผลได้และมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
3. ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย  
   1. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระ

ส่วนตัว น ารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น 
   2. การใช้อ านาจหน้าท่ีช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าท างาน 
   3. การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าท่ีของรัฐทราบ

มาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการ
ประมูล 

   4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าท่ีของรัฐอาศัย
ต าแหน่งหน้าท่ีทางราชการรับจ้างเป็นท่ีปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าท่ีรัฐน าเวลาราชการไปท างาน
ส่วนตัว 

   5. การน าบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
   6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจท่ีเอื้อ

ประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น 
   7. การเข้าท างานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากท่ีเคยด ารง

ต าแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยท างานเป็นผู้บริหารหน่วยงานก ากับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคม แล้วไปท างานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ 

   8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการท่ีคุ้นเคย  
   9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
   10. การให้ของขวัญหรือของก านัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ท่ีมิชอบ 
   11. การซื้อขายต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้

ได้มาซึ่งการเล่ือนระดับ ต าแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ 
   12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
   13. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝุายใดฝุาย

หนึ่งโดยไม่เป็นธรรม 
    14. การที่มีหน้าท่ีดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของ

ตนเอง หรือผู้อื่น 
   15. การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าท่ีของ

รัฐ ใช้อ านาจหน้าท่ีท าให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าท่ีฝุายจัดซื้อจัดจ้างท า
สัญญาซื้ออุปกรณ์ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง  
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4. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

  เนื่องจากความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ
ว่าจะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าท่ี โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ท่ีท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการกระท า
หน้าท่ีถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ จึงเป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
ด้วยเช่นกัน 

 อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
  -  ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง ส่ิงใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน ส่ิงของ บริการ
หรืออื่นๆ ท่ีมีมูลค่า) ท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐให้และหรือได้รับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 
  -  ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดสามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 
  -  ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การ
ต้อนรับ ให้ท่ีพัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล บัตร
ลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น 
  -  ของขวัญและประโยชน์อื่นใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง ส่ิง
ใดๆหรือบริการใดๆท่ีไม่สามารถคิดเป็นราคาท่ีจะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วยความชอบ
ส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ 
 
 แนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญ 
  ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรั ฐ พ.ศ. 
2543 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐไว้ ซึ่งสามารถสรุปแนวทางส าคัญได้ 
ดังนี้ 

  1. เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องไม่รับหรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาดังต่อไปนี้ 
         1.1 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนท่ีเหมาะสมตาม 
   ฐานะแห่งตน 
         1.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติที่มีมูลค่าในการรับจาก  
   แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท  

     1.3 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป 
  2. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ 1. ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น

เจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย 
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  3. ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้  

  4. ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น
ใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

  5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ  
เพื่อเป็นการปูองกันการฝุาฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้ 
แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3 
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แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เพือ่ป้องกันมิใหเ้กิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติ 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕61 มาตรา ๑26 

  องค์ประกอบของกฎหมาย  
  ห้ามด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ตาม
มาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕61   
ซึ่งได้บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 

 (1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีเจ้า
พนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในการก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 

 (2) เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของ
รัฐ ท่ีเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมีอ านาจ ไม่ว่า
โดยตรงหรือทางอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือ
หุ้นในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกินจ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 

 (3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ใน
ฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล 
ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ไม่เกิน
จ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 

 (4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างใน
ธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้า
พนักงานผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ
ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจจะมีการขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของเจ้า
พนักงานของรัฐผู้นั้น 

  
 
การกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 
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 (1) เป็นคู่สัญญา หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
 ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้เข้ามาท าสัญญากับหน่วยงานรัฐ มีฐานะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
 ของรัฐ อันเป็นสัญญาท่ีจะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 (2) การมีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
 รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น จะต้องมีเจตนาประสงค์จะให้ตนได้รับประโยชน์หรือเลือก
 ประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น โดยการใช้อ านาจหน้าท่ีเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญานั้นหรือการเข้าไป
 ด าเนินกิจการใดๆ เพื่อเป็นการปูองกันในกรณี  ท่ีตนอาจจะต้องเสียประโยชน์หรือได้รับความ
 เสียหาย 

 (3) การเป็นหุ้น ส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่ง ท่ี
 คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนดได้ร่วมกันลงทุนในห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วน
 สามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นต้น และได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
 ของรัฐ โดยปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐเจตนาท่ีจะเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
 บุคคลอื่น 

 (4) การถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
 ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้เข้าไปลงทุนโดยมีหุ้นในบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทท่ีมี
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐใน
 ต าแหน่งมีอ านาจ ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

 (5) รับสัมปทาน หรือคงไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้าไปเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด
 เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ท่ีรับสัมปทาน   

 สัญญาสัมปทาน  หมายถึง สัญญาที่ เอกชนได้รับอนุญาตจากรัฐให้ด าเนินกิจการ  ต่างๆแทน 
ดังต่อไปนี้  

 สัญญาท่ีรัฐอนุญาตให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะ 

 สัญญาท่ีรัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 สัญญาท่ีรัฐให้เอกชนแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  

  การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ 
และ ท าสัญญารับสัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

(1) เป็นกรรมการ ท่ีปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งเข้าไปมี
ส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน 
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(2) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้ท าการเป็นตัวแทน กับตัวการที่เป็นเอกชนในธุรกิจเอกชน
อันเป็นหน้าท่ีของตัวแทนในธุรกิจเอกชน 

(3) ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐใน
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
เอกชน 

 ข้อห้ามส าหรับคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ได้บัญญัติ
ห้ามมิ  ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐด าเนินกิจการใดๆ ท่ีเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม บทบัญญัติดังกล่าวยังบังคับไปถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ด้วย โดยมีข้อห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(1) ห้ามคู่สมรส (ภริยา หรือสามี) ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นคู่สัญญา หมายถึง  การห้ามคู่
สมรสของ เจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งเข้ามาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานท่ี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ี ในฐานะเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจ ก ากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ 
(2) ห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีมีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การท่ีคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ี
ใน ต าแหน่งได้อาศัยอ านาจหน้าท่ีโดยมีเจตนาหรือความประสงค์ท่ีจะให้ตนได้รับ
ประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลอื่นๆโดยการใช้อ านาจหน้าท่ีของคู่สมรสไปด าเนิน
กิจการใดๆในสัญญา 
(3) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง 
การท่ีคู่ สมรสของเจ้าหน้าท่ีรัฐได้ลงทุนในห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจด
ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัดและได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ 
(4) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การท่ีคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เข้าไปลงทุนโดยการมีหุ้นในบริษัทตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทท่ีมีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ    
มีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
(5) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่ง
สัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน หรือ
เป็นหุ้นส่วนท่ีถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทท่ีได้รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาใน
ลักษณะดังกล่าว 
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(6) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าท่ีรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่างๆเป็นกรรมการ เป็นที่ปรึกษา ตัวแทน 
พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้ การก ากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ
ของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแย้งกับประโยชน์ส่วนรวม 
หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น 

 แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 126 

  1. การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ต าแหน่งก่อนเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ บุคคลนั้นจะ ต้อง 
ตรวจสอบตนเอง  คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการด าเนินกิจการใดๆบ้างในขณะท่ีตนเองได้อยู่
ในสถานะของเอกชน ท่ีได้ท าธุรกิจหรือท าการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับ
สัมปทานจากรัฐ หรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนต่างๆ 
ว่ามีหรือไม่ และจะต้องส ารวจกิจการต่างๆของคู่สมรสรวมไปถึงศึกษาก าหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบก่อน
เข้าสู่ต าแหน่งว่าจะต้องด าเนินการต่างๆเกี่ยวกับกิจการธุรกิจนั้นอย่างไร มิให้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย 

  2. การปฏิบัติหน้าท่ีหรือการด ารงต าแหน่งในระหว่างท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ใน
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะท่ีด ารงต าแหน่งตามข้างต้นจะต้องไม่ด าเนิน
กิจการใดๆท่ีเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 
126 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และการ
ท าความเข้าใจกับคู่สมรสในหลักการของกฎหมายได้แล้ว หรือเกิดการเข้าใจท่ีไม่ถูกต้องอาจจะเป็นการ
ด าเนินการท่ีเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย กล่าวคือแม้ตนเองจะมิได้กระท าการท่ีกฎหมายบัญญัติว่าเป็น
ความผิดแต่ละเลย ไม่ใส่ใจกับการด าเนินการของคู่สมรส ท าให้คู่สมรสด าเนินกิจการต่างๆตามท่ีกฎหมาย
ห้ามไว้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นจะต้องได้รับโทษทางอาญาท่ีเกิดจากการกระท าของคู่สมรส โดยจะต้องถูกระวาง
โทษจ าคุก ปรับ หรือท้ังจ าท้ังปรับแล้วแต่กรณี 

  3. การด าเนินกิจการในภายหลังพ้นจากต าแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ยังไม่ถึงสองปี) มาตรา 126 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
บุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ามด าเนินการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลาสองปีนับแต่เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น
ได้พ้นจากต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งนั้นๆแล้วการห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการด าเนินกิจการของคู่
สมรสของเจ้าหน้าท่ีรัฐไว้ด้วย 
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บทที่ 4 
กฎหมายส าคัญที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และบทลงโทษ 

  1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
หมวด 6 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 126 และ 128 ก าหนดเรื่องการ
ขัดกันของผลประโยชน์ ส่วนตัวและส่วนรวมไว้เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าท่ี ของรัฐมีจิตส า นึก
แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วน รวมออกจากกันได้หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิด 
ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย  
  2) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
  2.1) ส่วนค าปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 9 ประการของส า นักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 9 ข้อ ดังนี้  
        (1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
         (2) การมีจิตส า นึกท่ีดีซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ  
        (3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า ประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับ
   ซ้อน 
        (4) การยืนหยัดท า ในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
        (5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
        (6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บดิเบือนข้อเท็จจริง  
        (7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้  
        (8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข  
        (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 2.2) หมวด 2 ข้อ 5 ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจาก ต าแหน่งหน้าท่ีและยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  

       (1) ไม่น า ความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่า จะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก 
เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือ เป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นต่างจาก บุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง  

       (2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือส่ิงอ า นวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับ อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย  

       (3) ไม่กระท า การใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใด ในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือ สงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับ ผิดชอบของหน้าท่ี   ท้ังนี้ในกรณีมี
ความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้า
ส่วนราชการและคณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย เป็นประการใด แล้ว
จึงปฏิบัติตามนั้น 
 



 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลห้างฉัตร 
 

 
 

บทที่ 5 
กลไกการก ากับติดตาม 

 
 หน่วยงานมีการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่ นใดของหน่วยงาน ในสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรงสาธารณสุข และรายงานการด าเนินการตามมาตรการส าคัญ 4 มาตรการ ได้แก่ 
มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา มาตรการการจัดหาพัสดุ ให้ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


