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คํานํา 

  โรงพยาบาลบุงคลา เปนหนวยงานท่ีใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ี
อำเภอบุงคลา ซ่ึงในการปฏิบัติราชการนั้นตองประสานงานกับประชาชนในพ้ืนท่ี และมีการใชจายงบประมาณ
เพ่ือดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ซ่ึงในการใชจายงบประมาณ ยอมอาจเกิดผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติ
ราชการอาจเกิดการแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ  
หรือไดใชอำนาจใน ตำแหนงหนาท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายรวมท้ังปญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่น อันเปนปญหาของสังคมไทย มายาวนาน ท้ังนี้คณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช.  
ไดมีคำสั่งท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการ
และหนวยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการ หรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการ
สรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการ มีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง  
เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตได  
  โรงพยาบาลบุงคลา ไดตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการ ดำเนินการของ
เจาหนาท่ีในโรงพยาบาลบุงคลา การปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดย มิชอบ หรือไดใชอำนาจ 
ในตำแหนงหนาท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย ไดดำเนินการจัดทำ วิเคราะห
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานอันอาจเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน จัดทำมาตรการกลไกระบบการ 
ปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานและ กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
ตามบท วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงานเพ่ือเปน
แนวทางในการ ปฏิบัติงาน ตอไป โรงพยาบาลบุงคลา 
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      บทท่ี 1   

การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 
 ความหมายของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests)  
 ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมหรือ
ผลประโยชน ขัดกัน หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีรัฐปฏิบัติหนาท่ีโดยคำนึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปน
หลัก ซ่ึงถือเปนความผิดเชิง จริยธรรมและเปนความผิดข้ันแรกท่ีจะนำไปสูการทุจริต สำนักงาน ก.พ. ไดนิยาม
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง 
สถานการณหรือการกระทำท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมืองขาราชการ พนักงาน บริษัท หรือผูบริการ  
มีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงหนาท่ีท่ีบุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู และ สงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม กลาวคือ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐตัดสินใจหรือ
ปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงของตนอัน กอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพองมากกวาประโยชนสวนรวม 
ซ่ึงการกระทำดังกลาวจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาและ ไมเจตนาในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
จนกระท่ังกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีไมเห็นวาเปนความผิด ตัวอยาง การกระทำดังกลาว มีใหพบเห็นไดมาก
ในสังคม สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากการยึด ผลประโยชนสวนตนเปนหลัก  
ไดสงผลเสียหายใหเกิดข้ึนกับประเทศชาติ กอใหเกิดการกระทำท่ีผิดจริยธรรมและ จรรยาบรรณของเจาหนาท่ี
ของรัฐท่ีตองคำนึง ถึงประโยชนสาธารณะ แตทำหนาท่ีกลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาท่ีโดย คำนึงถึงประโยชน
สวนตนหรือพวกพองเปนหลัก  
 ความขัดแยง Conflict สถานการณท่ีขัดกันไมลงรอยเปนเหตุการณอันเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไมสามารถ
ตัดสินใจกระทำอยางใด อยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดข้ึนไดจากความไมลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทาง
ปฏิบัติหรือผลประโยชน  
 ผลประโยชนสวนตัว Private Interest เปนผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรับโดยเห็นวามีคุณคาท่ีจะ
สนองตอบความตองการ ของตนเองหรือของกลุมท่ีตนเองเก่ียวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามี
พฤติกรรมตางๆ เพ่ือสนองความตองการ ท้ังหลาย  
 ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามท่ีใหประโยชนสุข
แกกลุมบุคคลท้ังหลาย ในสังคม ผลประโยชนสาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคม  
 พฤติกรรมท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอน  
เจาหนาท่ีของรัฐควรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ โดยคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน เสมอ ตัวอยางพฤติกรรมท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอนหรือเขาขายความขัดแยงระหวางผลประโยชน
สวนตนและ ผลประโยชนสวนรวม ท่ีสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย ไดแก  
 ๑. หาประโยชนใหตนเอง หรือ การใชอำนาจหนาท่ีเพ่ือตนเอง เชน ขาราชการใชอำนาจหนาท่ีทำให
เครือญาติหรือ ฝากลูกหลานเขาทำงาน  
 ๒. รับผลประโยชน คือ การรับสนิบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานเก่ียวกับการงานบคุคลรับ
เรื่อง โอน ยาย สอบแขงขัน สอบคัดเลือก แลวรับของกำนัลจากเขาเหลานั้น  
 ๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตำแหนงหนาท่ีเกิดสงผลท่ีเปนคุณแกฝาย
ใดฝายหนึ่ง อยาง ไมเปนธรรม  
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 ๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอรของราชการ
ทำงานสวนตัว  
 ๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เปนการทำขอมูลลับขอทางราชการไมเปดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบแทนท่ี
เปนประโยชนใน รูปของเงินหรือประโยชนอ่ืนๆ หรือนำไปเปดเผยใหญาติหรือพวกพองเพ่ือแสวงหาประโยชน
จากขอมูลเหลานั้น 
 ๖. การทำงานพิเศษ เชน เปนท่ีปรึกษาหรือตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจซอนกับหนวยงานท่ีตนเองทำงานอยู 
 ๗. การทำงานหลังเกษียณ คือการทำงานกับผูอ่ืนหลังออกจากท่ีทำงานเดิม โดยใชความรูหรืออิทธิพล
จากท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีราชการมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง 
  8.การใชตำแหนงหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกเครือญาติพวกพอง (Nepotism) 
 9.การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาท่ีรัฐ หรือหนวยงานของรัฐอ่ืน 
 10.รูปแบบอ่ืนๆ 
 
 หนาท่ี ทับซอน Conflict of Duty หรือผลประโยชน เบียดซอนกัน Competing Interests 
แบงเปน ๒ ประเภท 
 ๑. ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาท่ีในหนวยงาน
และเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจำหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเม่ือไมสามารถแยกแยะบทบาท
หนาท่ีท้ังสองออกจากกันไดอาจทำใหทำงานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาท่ีตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหา
ไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานท่ีมีกำลังคนนอยหรือมีเจาหนาท่ีบางคนเทานั้นท่ีสามารถทำงานบางอยางท่ี
คนอ่ืนๆ ทำไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ 
 ๒. ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่งบทบาท และการทำบทบาท
หนาท่ีในหนวยงานหนึ่งนั้น ทำใหไดขอมูลภายในบางอยางท่ีอาจนำมาใชประโยชนแกการทำบทบาทหนาท่ี
ใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได 
ผลเสียคือ ถานำขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลำเอียง/อคติตอคนบางกลุม ควรถือวา
หนาท่ีทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การ
ตัดสินใจทำหนาท่ีตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนำมาจัดการกับหนาท่ีทับ
ซอนได 
 กระบวนการคิด 
 หลักการ ๔ ประการสำหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 
 ๑. ปกปองผลประโยชนสาธารณะ การทำเพ่ือผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาท่ีหลักเจาหนาท่ีตอง
ตัดสินใจและใหคำแนะนำภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทำงานในขอบเขตหนาท่ีพิจารณาความถูก
ผิดไปตามขอเท็จจริงไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคลปฏิบัติตอ
แตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลำเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพ การเมือง วงศตระกูลฯลฯ ท้ังนี้เจาหนาท่ีไม
เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นแตตองมีจริยธรรม 
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๒. สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัยกระบวนการแสวงหา 
เปดเผยและจัดการท่ีโปรงใส นั่นคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิดมีวิธีการตางๆ  
เชน จดทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาท่ีจากตำแหนงท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนทับซอนการเปดเผย
ผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธท่ีอาจมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีถือเปนข้ันตอนแรกของการจัดการ 
ผลประโยชนทับซอน การใชกระบวนการอยางเปดเผยท่ัวหนา จะทำใหเจาหนาท่ีรวมมือและสรางความเชื่อม่ัน
แกประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย 
 ๓. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง การแกปญหาหรือจัดการ
ผลประโยชนทับซอนจะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาท่ีและองคกรการ
จัดการตองอาศัยขอมูลนำเขาจากทุกระดับในองคกร ฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและ
นโยบายและเจาหนาท่ีก็มีความรับผิดชอบตองระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนมี เจาหนาท่ีตองจัดการกับเรื่อง
สวนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากท่ีสุดเทาท่ีทำไดและผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย 
 ๔. สรางวัฒนธรรมองคกร ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายท่ีชวยสนับสนุนการตัดสินใจ
ในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึน และการสรางวัฒนธรรมแหงความซ่ือตรงตอหนาท่ีซ่ึงตอง
อาศัยวิธีการ ดังนี้ 
 - ใหขอแนะนำและการฝกอบรมเจาหนาท่ีเพ่ือสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติ 
รวมถึงการใชกฎเกณฑท่ีมีในสภาพแวดลอมการทำงาน 
 - สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือใหเจาหนาท่ีสบายใจในการ
เปดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในท่ีทำงาน 
 - ปองกันไมใหขอมูลเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีเจาหนาท่ีเปดเผยเพ่ือมิใหมีผูนำไปใชในทางท่ีผิด 
 - ใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับ
ซอน เพ่ือใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่อง ตอไปนี้ 
  - มาตรฐานในการสงเสริมความซ่ือตรงตอหนาท่ีโดยรวมไวในขอกำหนดทางจริยธรรม 
  - กระบวนการระบคุวามเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน 
  - กลไกความพรอมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 
  - วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทำใหเจาหนาท่ีถือวาเปนความรับผิดของตนเองท่ี
จะตองทำตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
 แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน 
 กรอบการทำงานนี้เปนวิธีการกวางๆ ไมจำกัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายท่ีเก่ียวของสามารถนำไป
พัฒนาเปนรูปแบบ การจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได ๖ ข้ันตอน 
 สำหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน 
 ๑. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดข้ึนในองคกร 
 ๒. พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 
 ๓. ใหการศึกษาแกเจาหนาท่ีและผูบริหารระดับตางๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชน
ทับซอนใหท่ัวถึงในองคกร 
 ๔. ดำเนินการเปนแบบอยาง 
  ๕. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสียผูรับบริการผูสนับสนุนองคกรและชุมชนทราบถึงความมุงม่ันในการจัดการ
ผลประโยชนทับซอน 
 ๖. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ 
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 รายละเอียดแตละข้ันตอน 
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน 
 - ข้ันตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทำงานของหนวยงาน มีจุดใดบางท่ีเสี่ยงตอการเกิดผลประโยชน
ทับซอน และผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึนไดนั้นมีประเภทใดบาง 
 - เปาหมายสำคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปไดเพ่ือปองกันไมใหเกิดผล
ประโยชนทับซอน ท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 
 - การมีสวนรวมของเจาหนาท่ีมีสวนสำคัญ เพราะจะทำใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทำให
เจาหนาท่ีรูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย 
 - ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชน หนี้) ธุรกิจสวนตัว/
ครอบครัวความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธกับ พรรคการเมือง 
การทำงานเสริม ความเปนอริ/การแขงขันกับคนอ่ืน/กลุมอ่ืน 
 - ตัวอยางของจุดเสี่ยง เชน การปฏิบัติสัมพันธกับภาคเอกชน การทำสัญญาจัดซ้ือจัดจางการตรวจตรา
เพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำงานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การใหบริการท่ี 
อุปสงคมากกวาอุปทาน การกระจาย งบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การใหเงิน/สิ่งของ 
 - การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกำหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ประกอบดวย 
๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม 
 - องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหารและ
เจาหนาท่ีเก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคน ดังนั้น กฎเกณฑ
เก่ียวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิก  
ในองคกร และยังตองทำใหผูบริหารและเจาหนาท่ีสามารถ 
 - รูไดวาเม่ือใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึน และในแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริง แบบท่ีเห็นหรือแบบ
เปนไปได) 
 - เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆ ท่ีใชเพ่ือการจัดการ 
 - ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธท่ีใช 
๓) ใหความรูแกเจาหนาท่ีและหัวหนางานระดับสูง 
 - เพ่ือใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่องตั้งแต
เจาหนาท่ีในองคกรเอกชนท่ีมาทำสัญญา อาสาสมัคร หัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรู
จะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทำงาน เจาหนาท่ีทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบาย
และขอมูลท่ีจะชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธี
จัดการผลประโยชนทับซอน 
 - ข้ันตอนแรกของการใหความรูคือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนผลประโยชนทับ
ซอนใดเกิดข้ึนบอย ในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตำแหนงหนาท่ีตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางท่ีชัดเจนสำหรับ 
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การระบุและจัดการผลประโยชนทับซอนโดยเนนตรงท่ีเปน จุดเสี่ยงมากๆ เชน การติดตอการรวมทำงานกับ
ภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การลดข้ันตอนและกระจายอำนาจความสัมพันธกับ
กิจกรรมทางการเมือง เปนตน 
 - นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสำคัญในการชวยใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจใส
จะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึนตอไป 
 
 ๔) ดำเนินการเปนแบบอยาง 
 - การจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีมีประสิทธิภาพ จำเปนตองอาศัยความทุมเทของผูท่ีอยูในตำแหนง
ระดับบริหารซ่ึงตองแสดงภาวะผูนำ สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขัน สนับสนุนใหเจาหนาท่ี
เปดเผยผลประโยชนทับซอนและใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสำคัญ เนื่องจากเจาหนาท่ีมักจะ
คำนึงถึงสิ่งท่ีผูบริหารใหความสนใจ 
  - ผูบริหารตอง (๑) พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอท่ีจะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอน
หรือไม (๒) ชั่งน้ำหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะและพิจารณาวา
อะไรคือวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓) พิจารณาปจจัยอ่ืนๆรวมถึงระดับและ
ลักษณะของตำแหนงหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน 
 
 ๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย 
 - ประเด็นสำคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมสามารถจัดการ
กับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขาม ผลเสียท่ีเกิดข้ึนก็เลวรายไมแพกัน 
 - การทำงานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยงของ
ผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอำนาจหนาท่ี
เพ่ือผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลท่ี
ตามมา หากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย บางองคกรภาครัฐจะ
อาศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือสื่อสารเก่ียวกับหนาท่ีและความพรอมรับผิดท่ีผูทำธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทำสัญญา
ดวย 
 - นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชน ใหมีสวนรวมในการระบุ
จุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการจัดการผลประโยชน
ทับซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอนวิธีเหลานี้จะทำใหได
นโยบายท่ีสอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียท้ังนี้ ในการรวมกัน
จัดการผลประโยชนทับซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้องคกรภาครัฐตองทำใหการตัดสินใจทุกข้ันตอนโปรงใสและ
ตรวจสอบได 
๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย 
 - ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ำเสมอ โดยสอบถามขอมูลจาก
ผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ เพ่ือใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทำงานรวมถึงสภาพ 
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สังคม เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอีกท้ังยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู
จากองคกรอ่ืนๆ การแสวงหาการอีกท้ังยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู
จากองคกรอ่ืนๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงม่ันในการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนอีกดวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทำงานใหสอดคลองกันโดยอาจ
พัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือชวยพัฒนาทักษะและการใหคำปรึกษาแกเจาหนาท่ี 
 
บทบาทสำคัญของการบริหาร 
ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสำคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะชวยใหเกิดความตระหนักรูของ
องคกรและใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการรายงานของผูเปดเผย ผูอำนวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการ
กับการรองเรียนท่ีเก่ียวของกับผลการตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงตอผลท่ีจะเกิดตอทีมงาน บทบาทสำคัญ
ท่ีสุดท่ีไดจากการวิจัย คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงานสัมพันธภาพระหวางเจาหนาท่ี 
หลังจากรายงานการกระทำผิดและภาวะผูนำเรื่องสำคัญมากในการสรางบรรยากาศในท่ีทำงาน ผูบริหาร
จะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของขาราชการและผลท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบตางๆ ผูอำนวยการ
และเจาหนาท่ีตองไมคุกคามหรือทำใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปนเหยื่อ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ตองปกปองและรักษาความเชื่อม่ันใหแกบุคคลท่ีเปดเผย หรือผูตองสงสัยในการเปดเผยใหความเชื่อม่ันวา
ขอมูลท่ีไดจะเปนความลับซ่ึงเปนปจจัยท่ีสำคัญตอการลดแรงตอตานหากสิ่งท่ีเปดเผยบางสวนหรือท้ังหมด
รั่วไหลออกไปเปนสิ่งสำคัญท่ีตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผูตอตานเทาท่ีจะทำ
ไดบทบาทอ่ืนๆ คือ 
  - ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแกผูเปดเผย 
  - ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งท่ีจะเกิดจากการเปดเผย 
  - พัฒนาโครงสรางผูนำแกลูกนองท่ีทำงาน ขณะมีการตรวจสอบ 
   - ทำงานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรม เพ่ือให
แนใจวาไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานท่ีดี 
   - ปกปองขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยท่ีเปนหลักฐาน 
   - ใหเวลาและขอมูลท่ียอนกลับตอทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลท่ีตอตานการเปดเผย และเจาหนาท่ีโดยใหคำปรึกษาแนะนำลูกนอง
ไมใหทำผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทำผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนและตรวจสอบขอมูล
อยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและตรงไปตรงมาไมวา
จะยากเพียงไรผูบริหารตองทำใหผูเปดเผยม่ันใจ ตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยางเปน
ความลับเชื่อม่ันในกระบวนการเปดเผยและผลทีเกิดจากการเปดเผยขอมูลท่ีไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปน
เอกสารท่ีสมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสาร ผูบริหารจะตองระงับไมให
การกระทำใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบหรือทำใหผูอ่ืนรับรูไดวาทำเพ่ือประโยชนสวน
ตน หรือทำใหรับรูไดวาอิทธิพลตอการตรวจสอบ 
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การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน 
 - จัดทำแผนพัฒนาและโครงการระบุหลักสูตรการพัฒนาขาราชการ เพ่ือใหตระหนักในความสำคัญ
และผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวาทำไมตองเปดเผยและอะไรจะเกิดข้ึน
เม่ือขาราชการเปดเผยการกระทำผิด 
 - จัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แกขาราชการ
หรือเม่ือขาราชการไดเลื่อนตำแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหารรวมท้ังตองไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับ
ขอรองเรียนการรายงาน การเปดเผยและจัดการกับการเปดเผยขอมูล รวมท้ังทักษะในการสนับสนุนและ
ปกปองคุมครองพยาน 
 
เปาหมายเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี  
 - หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูลมีนโยบายและ
กระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑท่ีมากเกินไปและสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเก่ียวกับการ
บริหารท่ีไมเปนธรรมหรือคดโกงและการทุจริต 
 - จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรูท่ีผิดพลาดใหคำปรึกษาการ
เปดเผยพฤติกรรมการกระทำผิดท่ีเหมาะสม และปกปองการตอตานท่ีจะมีตอผูเปดเผย 
 - โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสรางธรรมชาติและ
ขนาดขององคกร 
  - นโยบายโครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะตองไดรับทราบโดยท่ัวกัน 
  - มีหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยาง
เหมาะสมกับผูบริหารผูบังคับบัญชา ขาราชการท่ัวไป เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี ๒ 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ๑. ใหผูอำนวยการกลุมหรือหัวหนางานมีหนาท่ีควบคุม ดูแลใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามคูมืออยาง
เครงครัด 
 ๒. เจาหนาท่ีตองไมอาศัย ตำแหนงหนาท่ี แสวงหาประโยชนใดๆ ใหแกตนเองและผูอ่ืน 
 ๓. เจาหนาท่ีตองไมอาศัย โอกาสในการปฏิบัติหนาท่ี รับหรือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชนใดๆ 
ใหแกตนเองและผูอ่ืน 
 ๔. เจาหนาท่ีตองไมดำเนินการใดๆ ท่ีเปนการใหของขวัญ ของกำนัล หรือจายผลประโยชนท้ังท่ีเปนตัว
เงิน และประโยชนแบบอ่ืน เพ่ือใหไดมาซ่ึงการบรรจุ แตงตั้ง เลื่อนระดับ ตำแหนง หรือความดีความชอบพิเศษ 
 ๕. เจาหนาท่ีตองไมดำเนินการใดๆ ท่ีเปนการชวยเหลือญาติมิตรหรือพวกพองใหไดรับการบรรจุ 
แตงตั้ง ในตำแหนงงานใดๆในโรงพยาบาลบุงคลา 
  ๖. หามเจาหนาท่ีนำทรัพยใดๆ ของทางราชการ ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน 
  ๗. หามเจาหนาท่ีใชเวลาทำการของราชการ ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีมิใชงานราชการ 
  ๘. หามเจาหนาท่ีใชขอมูลทางลับของทางราชการ เพ่ือแสวงหาประโยชนแกตน หรือพวกพอง หรือ
ครอบครัว หรือคนรูจัก 
  ๙. หามเจาหนาท่ีกระทำการใดๆ อันเปนการเบียดเบียนผลประโยชนท่ีเปนตัวเงินหรือประโยชนอ่ืนใด
ของผูใตบังคับบัญชา 
 
ตัวอยางความขัดแยงระหวางบทบาท 
“ความขัดแยง ระหวาง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความวา บุคคลดำรงตำแหนงท่ีมีบทบาทสอง
บทบาทขัดแยงกัน เชน นายสมจิตรเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาทำงาน โดยท่ีบุตรสาวของนายสมจิตร
เปนผูสมัครสอบคนหนึ่งดวย ซ่ึงในกรณีนี้ ถือวาเกิด “การดำรงตำแหนงอันหม่ินเหมตอการเกิดปญหา
ผลประโยชนทับซอน” แตในกรณีนี้ถือวายังมิไดนำไปสูการกระทำความผิดแตประการใด เชน การสอบ
คัดเลือกบุคคลยังมิไดเกิดข้ึนจริง หรือมีการสอบเกิดข้ึนแลวแตนายสมชายสามารถวางตัวเปนกลางมิได
ชวยเหลือบุตรสาวของตนแตประการใด เปนตน 
 ถาเกิดผลประโยชนทับซอน จะตองถอนตัวออกอยางสมบูรณจากการเปนผูมีสวนในการตัดสินใจ  
งดแสดงความคิดเห็น ละเวนจากการใหคำปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เชน ในกรณีท่ีสมจิตรเปน
กรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเขาทำงานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเขารวมสอบคัดเลือกดวยนั้นซ่ึงใน
สถานการณเชนนี้ สมจิตรจะตองลาออกจากการเปนกรรมการสอบคัดเลือก เพ่ือเปนการถอนตัวออกจากการ
เก่ียวของกับสถานการณอันหม่ินเหมตอผลประโยชนทับซอนอยางสูงมาตรการของรัฐในการปองกันความ
ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
 ๑. กำหนดคุณสมบัติพึงประสงคและคุณสมบัติตองหามของรัฐ 



 ๒. การเปดเผยขอมูลทรัพยสิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัว 
           ๓. การกำหนดขอพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) 
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ตัวอยางขอไมพึงปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐ 
 1. เจาหนาท่ีของรัฐไมพึงรับของตอบแทน ท่ีเปนเงินและไมใชตัวเงินท่ีมูลคาสูงเกินความเหมาะสมและ
ไดมาโดยมิชอบ 
 2. เจาหนาท่ีของรัฐไมพึงตัดสินใจในหนาท่ีการทำงาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเขามา
เก่ียวของ เชน การลงคะแนนเสียงของขาราชการเพ่ือออกกฎหมายหรือกระทำอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบตอสวนรวม 
 3. เจาหนาท่ีของรัฐไมพึงทำงานในตำแหนงท่ีเก่ียวของในภาคธุรกิจ หลังพนตำแหนงราชการเปนการ
ปองกันมิใหผูดำรงตำแหนงทางราชการนำขอมูลลับภายในหนวยงานราชการท่ีทราบไปใชประโยชนหลังออก
จากตำแหนงแลวและปองกันการใชสิทธิพิเศษในการติดตอกับหนวยงานราชการ ในฐานะท่ีเคยดำรงตำแหนง
สำคัญในหนวยงานราชการมาแลว 
 
หลักการ 4 ประการสำหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 
 1. ปองกันผลประโยชนสาธารณะ 
 2. สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิด 
 3. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 
 4. สรางวัฒนธรรมองคกร แนวทางการบริหารเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 
กรอบการทำงาน มี6 ข้ันตอน 
 ข้ันตอนท่ี 1 ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดข้ึนในองคกร 
 ข้ันตอนท่ี 2 พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 
 ข้ันตอนท่ี 3 ใหการศึกษาแกเจาหนาท่ีและผูบริหารระดับตางๆ รวมถึง เผยแพรนโยบายการปองกัน
        ผลประโยชนทับซอนใหท่ัวถึงในองคกร 
 ข้ันตอนท่ี 4 ดำเนินการเปนแบบอยาง 
 ข้ันตอนท่ี 5 สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงม่ันใน
การจัดการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ข้ันตอนท่ี 6 บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอรายละเอียดในการปฏิบัติตามแนว
ทางการบริหารเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
  1) การระบุผลประโยชนทับซอน 
   2) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม 
   3) ใหความรูแกเจาหนาท่ีและหัวหนางานระดับสูง 
   4) ดำเนินการเปนแบบอยาง 
   5) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย 
   6) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย 
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บทท่ี ๓ 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 
มาตรการกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2554 
   มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดำเนินกิจการ ดังตอไปนี้ 
   (๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาท่ีทำกับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ี
ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอำนาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ดำเนินคดี 
   (๒) เปนหุนสวนหรือผู ถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอำนาจกำกับดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 
   (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถ่ินอันมีลักษณะเปน 
การผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท
ท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 
    (๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจาง
ในธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยูภายใตการกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของ
เอกชนนั้นอาจขัดแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเจาหนาท่ีของรัฐตำแหนงใดท่ีตองหามมิใหดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.) กำหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาใหนำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสองโดยใหถือ
วาการดำเนินกิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดำเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ 
  มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิใหนำมาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของเจาหนาท่ี
ของรัฐ ซ่ึงหนวยงานท่ีมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหาชนจำกัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจำกัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหาชนจำกัดท่ีหนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน 
   มาตรา 103 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและ 
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จำนวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชน
อ่ืนใดของผูท่ีพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 
 มาตรา 103/1 บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือ
ความผิดตอตำแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตำแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ดวยบทลงโทษ 
 มาตรา 122 เจาหนาท่ีของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ตอง
ระวางโทษจำคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับกรณีความผิดตามมาตรา 100 
วรรคสาม หากเจาหนาท่ีของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นยินยอมดวยในการท่ีคูสมรสของตนดำเนินการตาม
 มาตรา 100 วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด 
 
 ๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 
 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงกำหนด
หลักเกณฑและจำนวนทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเจาหนาท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยาไว 
ดังนี้ 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 
 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  ขอ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวาการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรอืวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
“ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปา 
นา อาคูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม“ประโยชนอ่ืนใด” 
หมายความวา สิ่งท่ีมีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่ง
อ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
  ขอ 4 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีกำหนดไวในประกาศนี้ 
  ขอ 5 เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้ 
  (๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจำนวนท่ีเหมาะสมตาม
ฐานานุรูป 
  (๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจาก
แตละบุคคลแตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 
   (๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป 
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  ขอ 6 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซ่ึงผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว หรือมี
หรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจำเปนท่ีจะตองรับไวเพ่ือ
รักษาไมตรี มิตรภาพหรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมี
เหตุท่ีจะอนุญาตใหเจาหนาท่ีผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคลให
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที 
  ขอ 7 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือมีมูลคามากกวา
ท่ีกำหนดไวใน ขอ 5 ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี 
มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบันหรือองคกรท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันทีท่ีสามารถกระทำได
เพ่ือใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจำเปน ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรับทรัพยสิน
หรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไมในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหนวยงาน
หรือสถาบันหรือองคกรท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด มีคำสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว 
ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณีท่ีไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบ
ทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็วเม่ือได
ดำเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือประโยชน
ดังกลาวเลยในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดำรงตำแหนงผูบังคับบัญชา ซ่ึง
เปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอำนาจแตงตั้งถอดถอนสวนผูท่ีดำรงตำแหนงประธานกรรมการและกรรมการ
ในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผูดำรงตำแหนงท่ีไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอำนาจถอดถอนใหแจงตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ เพ่ือดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผู
ไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดำรงตำแหนง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิก
สภาทองถ่ิน ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ตอประธานสภา 
ผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถ่ินท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณีเพ่ือ
ดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ขอ 8 หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐตามประกาศฉบับนี้ใหใช
บังคับผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวยการใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออก
จากตำแหนงหนาท่ีและยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอย
ตองวางตน ดังนี้ 
  (๑) ไมนำความสัมพันธสวนตัวท่ีตนมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติ พ่ีนอง พรรคพวกเพ่ือน
ฝูงหรือผูมีบุญคุณสวนตัวมาประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติตอบุคคล
นั้นตางจากบุคคลอ่ืน เพราะความชอบหรือชัง 
  (๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอำนวย ความสะดวกของทาง
ราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาต โดยชอบดวยกฎหมาย 
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  (๓) ไมกระทำการใด หรือดำรงตำแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัวซ่ึงกอใหเกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบ ของหนาท่ี ท้ังนี้ ในกรณีมีความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยใหขาราชการผูนั้น ยุติการกระทำดังกลาวไวกอนแลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวน
ราชการและคณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณาเม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใด แลวจึง
ปฏิบัติตามนั้น 
  (๔) ในการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ี อ่ืน ในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลักใน
กรณีท่ีมีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการหรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตนหรือสวน
กลุม อันจำ เปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ 
การใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบโดยอาศัยตำแหนงหนาท่ีและไมกระทำการอัน
เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวมโดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 
   (๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญ
แทนตนหรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดำรงตำแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีไมวาจะเก่ียวของหรือไมเก่ียวของ
กับการปฏิบัติหนาท่ีหรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคล
ท่ัวไป 
   (๒) ไมใชตำแหนงหรือการกระทำการท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมีอคติ 
   (๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการการดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซ่ึง
ตนเองหรือบุคคลอ่ืน จะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
 
ตัวอยางพฤติกรรมผลประโยชนทับซอนท่ีพบเห็นบอย 
 
 1. การนำทรัพยสินของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว เชน ใชโทรศัพทของหนวยงานติดตอธุระ
สวนตัว นำรถราชการไปใชในธุระสวนตัวเปนตน 
 2. การใชอำนาจหนาท่ีชวยญาติหรือบุคคลอ่ืนใหเขาทำงาน 
 3. การใชขอมูลของหนวยงานเพ่ือแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง เจาหนาท่ีของรัฐทราบ
มาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณท่ีจะใชในการประมูลแลวใหขอมูลกับบริษัทเอกชนเพ่ือใหไดเปรียบในการ
ประมูล 
 4. การรับงานนอกแลวกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของตน เจาหนาท่ีของรัฐอาศัยตำแหนง
หนาท่ีทางราชการรับจางเปนท่ีปรึกษาโครงการใหบริษัทเอกชน เจาหนาท่ีรัฐนำเวลาราชการไปทำงานสวนตัว 
 5. การนำบุคคลากรของหนวยงานมาใชเพ่ือประโยชนสวนตน 
 6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด สงผลใหมีการตัดสินใจท่ีเอ้ือ
ประโยชน แกผูใหสินบนหรือบุคคลอ่ืน 
 7. การเขาทำงานหลังออกจากงานเดิมโดยใชความรู ประสบการณ หรืออิทธิพลจากท่ีเคยดำรง
ตำแหนงมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง เชน เคยทำงานเปนผูบริหารหนวยงานกำกับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคม แลวไปทำงานในบริษัทผูใหบริการโทรศัพท 
 8. การลัดคิวใหกับผูใชบริการท่ีคุนเคย 
 9. การสงเสริมหรือสนับสนุนใหผูรวมงานแสวงหาประโยชนสวนตน 
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 10. การใหของขวัญหรือของกำนัลเพ่ือหวังความกาวหนา หรือหวังผลประโยชนท่ีมิชอบ 
 11. การซ้ือขายตำแหนง การจายผลประโยชนท้ังท่ีเปนตัวเงินและประโยชนรูปแบบอ่ืนเพ่ือใหไดมาซ่ึง
การเลื่อนระดับ ตำแหนง หรือความดีความชอบพิเศษ 
 12. การเพิกเฉยตอการรักษาผลประโยชนสวนรวม 
 13. การเรียกรองผลตอบแทนจากการใชอิทธิพลในตำแหนงหนาท่ีเพ่ือสงผลท่ีเปนคุณแกฝายใดฝาย
หนึ่งโดยไมเปนธรรม 
 14. การท่ีมีหนาท่ีดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แลวเขามีสวนไดเสียเพ่ือประโยชนของ
ตนเอง หรือผูอ่ืน 
 15. การใชตำแหนงหนาท่ีหาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพอง เชน เจาหนาท่ีของรัฐ 
ใชอำนาจหนาท่ีทำใหบริษัทของตนหรือครอบครัวไดงานรับเหมาของรัฐ เจาหนาท่ีฝายจัดซ้ือจัดจางทำสัญญา
ซ้ืออุปกรณสำนักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     


