
คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
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มกราคม 2560 



คํานํา 
 
  การท่ีจะพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการใหกาวหนา และเปนไปดวยความโปรงใส 
ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต ท้ังยังกอใหเกิดความศรัทธาและความ
เชื่อม่ันของประชาชน ซ่ึงปจจุบันนี้ขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐบางคน บางกลุม ขาดจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีจะ
ปกปองผลประโยชนของรัฐ โดยการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ีทางราชการเพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเอง
มากกวาผลประโยชนสวนรวม อันเปนบอเกิดของการทุจริตคอรรัปชั่น ดังนั้นโรงพยาบาลนายายอาม จึงได
รวบรวมเนื้อหาเก่ียวกับการปองกันความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม นํามา
เผยแพรใหแกเจาหนาท่ีในสงักัดโรงพยาบาลนายายอามและเครือขาย เพ่ือเสริมสรางความเขาใจ และจิตสํานึก
ใหตระหนักในเรื่องความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และรวมปองกันไมให
เกิดการทุจริตคอรรัปชั่นอันเปนปญหาสําคัญของประเทศชาติ 
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ความหมายของผลประโยชนทับซอน 
 

ผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest: COI) หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน

และผลประโยชนสวนรวม หรือผลประโยชนขัดกัน หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีรัฐปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึง

ประโยชนสวนตน หรือพวกพองเปนหลัก ซ่ึงถือเปนความผิดเชิงจริยธรรม และเปนความผิดข้ันแรกท่ีจะนําไปสู

การทุจริต 

พฤติกรรมท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอน 

1. การรับผลประโยชนจากการท่ีดํารงตําแหนงหนาท่ี 

2. การใชทรัพยสินของราชการเพ่ือประโยชนสวนตน 

3. การใชขอมูลลับของทางราชการ เพ่ือแสวงหาประโยชนแกตนเองและพวกพอง 

4. การรับงานนอก แลวสงผลตอความเสียหายของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

5. การทํางานหลังจากออกจากตําแหนง และเอ้ือประโยชนตอบริษัท 

6. การใหของขวัญ ของกํานัล เพ่ือหวังความกาวหนา 

7. การชวยญาติมิตรใหไดงานอยางไมเปนธรรมในหนวยงานท่ีตนมีอํานาจ 

8. การซ้ือ ขายตําแหนง การจายผลประโยชนท้ังท่ีเปนตัวเงินและประโยชนรูปแบบอ่ืน เพ่ือใหไดมาซ่ึง

การเลื่อนระดับตําแหนงหรือความดีความชอบพิเศษ 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

 1. มีฐานความคิดในลักษณะบูรณาการ ไมสามารถแยกแยะระหวางเรื่องสวนตัว กับเรื่องสวนรวม 
ออกจากกันไดอยางสิ้นเชิง 
 2. มีฐานความคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ 
 3. มีพฤติกรรมการใชจายเงินท่ีสุรุยสุราย 
 4. มีความจําเปนในการรักษาตัวรอด 

5. โครงสรางทางการบริหาร และระบบการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพ 
6. บทลงโทษทางกฎหมายยังไมเพียงพอตอการปองกันและปองปราม 

 
มาตรการในการปองกันของรัฐ 

1. กําหนดคุณสมบัติพึงประสงคและคุณสมบัติตองหามของเจาหนาท่ีของรัฐ เชน ส.ส.ตองไมดํารง
ตําแหนงทางราชการหรือท่ีปรึกษา เจาหนาท่ีของรัฐจะตองไมเปนกรรมการบริษัท เปนตน 

2. การเปดเผยขอมูลทรัพยสิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวตอสาธารณะ เชน การแจงทรัพยสินของ
เจาหนาท่ีของรัฐกอนและหลังดํารงตําแหนง 

3. การกําหนดขอพึงปฏิบัติ เพ่ือสรางกรอบพฤติกรรมใหเจาหนาท่ีของรัฐยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณ 
ไมทําลายความเชื่อม่ันของสังคม หรือกอใหเกิดวิกฤตศรัทธา 

4. การปฏิบัติราชการโดยมีผลประโยชนทับซอนนั้น นอกจากจะผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แลว ยังอาจเปนความผิดทางอาญาอีกดวย 
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ตัวอยางขอไมพึงปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐ 
1. เจาหนาท่ีของรัฐไมพึงรับของตอบแทนท่ีเปนเงิน และไมใชตัวเงินท่ีมีมูลคาสูงเกินความเหมาะสม 

และไดมาโดยไมชอบ 
2. เจาหนาท่ีของรัฐ ไมพึงตัดสินใจในหนาท่ีการงาน โดยมีเรื่องของการเงินหรือการเมืองเขามา

เก่ียวของ 
3. เจาหนาท่ีของรัฐ ไมพึงทํางานในตําแหนงท่ีเก่ียวของในภาคธุรกิจ หลังพนตําแหนงหนาท่ีราชการ 

 
หนวยงานรับรองเรียนพฤติกรรมความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนและผลประโยชนสวนรวมเชน 

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุร ี
2. สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 
3. ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
4. ศาลปกครอง 
5. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 

  6. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
  7. สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 

……………………………………….. 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินซ่ึงมี

ตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ ผูบริหาร

ทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินซ่ึงมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ

ปกครองทองท่ี และใหหมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางการปกครองของรัฐใน

การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

กิจการอ่ืนของรัฐ 

หมวด ๙ การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 
มาตรา ๑๐๐  หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น

ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 
(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ี

เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดําเนินคดี 
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(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน  ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผู
ถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ
ของเอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น
สังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 

เจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสอง โดยให
ถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ 

มาตรา ๑๐๑  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซ่ึงพนจาก
การเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวน
หุนท้ังหมดท่ีจําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงมิใชบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา 
๑๐๐ (๒) ท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

มาตรา ๑๐๒  บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ี
ของรัฐ ซ่ึงหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีหนวยงานของรัฐถือหุน
หรือเขารวมทุน 

มาตรา ๑๐๓  หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและ
จํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของผูซ่ึงพนจาก
การเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี
หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาดวย 

มาตรา ๑๒๒  เจาหนาท่ีของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา 
๑๐๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาท่ีของรัฐผูใดพิสูจนไดวา ตนมิไดรูเห็น
ยินยอมดวยในการท่ีคูสมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด 
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ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๓  ในประกาศนี้ 
“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวา สิ่งท่ีมีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การ
รับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

ขอ ๔  หามมิให เจาหนา ท่ีของรัฐผู ใดรับทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามท่ีกําหนดไวใน
ประกาศนี้ 

ขอ ๕  เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได ดังตอไปนี้ 
(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตาม

ฐานานุรูป 
(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจาก

แตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 
(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป 
ขอ ๖  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซ่ึงผูใหมิไดระบุใหเปนของ

สวนตัวหรือมีราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปน
ท่ีจะตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรายงาน
รายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หาก
ผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุท่ีจะอนุญาตใหเจาหนาท่ีผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปน
ประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด
โดยทันที 

ขอ ๗  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือมี
มูลคามากกวาท่ีกําหนดไวในขอ ๕ ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองรับไวเพ่ือ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียด
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบัน หรือองคกรท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด โดย
ทันทีท่ีสามารถกระทําได เพ่ือใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะใหเจาหนาท่ี
ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม 
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ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานหรือสถาบันหรือองคกร
ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือ
ประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณีท่ีไมสามารถคืนใหได ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือ
ประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว 

เม่ือไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวเลย 

ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา 
ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน สวนผูท่ีดํารงตําแหนงประธานกรรมการและ
กรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผูดํารงตําแหนงท่ีไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจถอดถอนใหแจงตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ เพ่ือดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีท่ี เจาหนา ท่ีของรัฐผู ไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ ง  เปนผูดํ ารงตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาทองถ่ินท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ขอ ๘  หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามประกาศ
ฉบับนี้ใหใชบังคับแกผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 
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