
รายงานผลการอบรมตามโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลนามนประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑  กุมภาพันธ์๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมขวัญนามน โรงพยาบาลนามน   
            ตามท่ีกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนามน ได้ด าเนินจัดอบรมการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลนามน ปีงบประมาณ 256๕ เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (MOIT ๒๑ หน่วยงานมีการประชุม 
หรือ อบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ต้านทุจริต  แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  จ านวน ๒ รุ่น โดยสรุปหัวข้อในการอบรม ดังนี้ 
          ๑. ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest) ค าว่า Conflict of Interests มีผู้ให้ค าแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น  
“การขัดกัน แห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “ประโยชนส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนตน” หรือ “ประโยชน์ทับ
ซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า “ผลประโยชน์ขัดแย้ง”
หรือ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หรือที่
เรียกว่า Conflict of Interests นั้น ก็มีลักษณะท านองเดียวกันกับกฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี  
หลักคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ การกระท าใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ 
ส่วนรวม เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ไม่ควรจะกระท าแต่บุคคลแต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละสังคม อาจเห็นว่าเรื่องใด 
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมแตกต่างกันไป หรือเมื่อเห็นว่าเป็นการ ขัดกัน 
แล้วยังอาจมีระดับของความหนักเบาแตกต่างกัน อาจเห็นแตกต่างกันว่าเรื่องใดกระท าได้กระท าไม่ได้แตกต่าง 
กันออกไปอีก และในกรณีที่มีการฝุาฝืนบางเรื่องบางคนอาจเห็นว่าไม่เป็นไร เป็นเรื่องเล็กน้อย หรืออาจเห็น
เป็นเรื่องใหญ่ ต้องถูกประณาม ต าหนิ ติฉินนินทา ว่ากล่าว ฯลฯ แตกต่างกันตามสภาพ ของสังคม โดยพื้นฐาน 
แล้วเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นกฎ ศีลธรรมประเภทหนึ่งที่บุคคลไม่ 
พึงละเมิดหรือฝุาฝืน แต่เนื่องจากมีการฝุาฝืนกันมากข้ึน และบุคคลผู้ฝุาฝืน ก็ไม่มีความเกรงกลัวหรือละอายต่อ 
การฝุาฝืนนั้น สังคมก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่เพียงพอที่จะมีผล เป็นการห้ามการกระท าดังกล่าว และในที่สุด 
เพ่ือหยุดยั้งเรื่องดังกล่าวนี้ จึงมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการขัดกันแห่งผลประโยชน์มากขึ้น ๆ และเป็น 
เรื่องท่ีสังคมให้ความสนใจมากข้ึนตามล าดับ ประโยชน์ส่วนบุคคล (Private Interests) คือ การที่บุคคลทั่วไป 
ในสถานะเอกชน หรือเจ้าพนักงานของรัฐในสถานะเอกชนได้ท ากิจกรรมหรือได้กระท าการต่าง ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้อง หรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ  
เช่น การประกอบอาชีพ การท าธุรกิจ การค้า การลงทุน เพ่ือหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็น 
ต้น ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) คือ การที่บุคคลใด ๆ ในสถานะที่เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานของรัฐ) ได้กระท าการใด ๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็น การด าเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่
แยกออกมาจากการด าเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท าการใด ๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 



ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเปูาหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หารือการรักษาประโยชน์ ส่วนรวมที่เป็น
ประโยชน์ของรัฐการท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
และจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระท าในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระท าของ
บุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระท าในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระท าในสถานะเอกชนจะ
มีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์ เปูาหมาย หรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน 
         การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชนท์ับซ้อน (Conflict of  
Interests) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆ หรือด าเนินการในกิจการสาธารณะ ที่เป็นการด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพ่ือประโยชน์ของรัฐหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียใน 
รูปแบบต่าง ๆ หรือน าประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามา มีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้
อ านาจหน้าที่หรือดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระท าการใดๆ หรือด าเนินการดังกล่าวนั้น เพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ในการทางเงินหรือประโยชน์อื่นๆ ส าหรับตนเอง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ความสัมพันธ์
ระหว่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมจริยธรรม และการทุจริต จริยธรรม เป็น 
กรอบใหญ่ทางสังคมที่เป็นพ้ืนฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกัน ระหว่างประโยชนส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมและการทุจริต การกระท าใดที่ผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต ย่อมเป็นความผิดจริยธรรมด้วย แต่ตรงกันข้าม การกระท าใดที่ฝุาฝืน
จริยธรรม อาจไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมและการ 
ทุจริต เช่น มีพฤติกรรมส่วนตัวไม่เหมาะสมมีพฤติกรรมชู้สาว เป็นต้น 
             ดังนั้น หากเจ้าพนักงานของรัฐที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเข้าไปกระท าการใด ๆ ที่เป็น 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น ขาดความชอบ 
ธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และจะเป็นต้นเหตุของการทุจริตต่อไป 
            รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จ ากัด อยู่เฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน หรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ ของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John 
Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ าแนกรูปแบบ ของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ และส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเพิ่มอีก 3 รูปแบบ (รูปแบบที่ 8 
รูปแบบที่ 9 และ รูปแบบที่ 10 ) รวมทั้งสิ้น 10 รูปแบบ คือ 
            ๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) ซึ่งผลประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทรัพย์สิน  
ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใด ในลักษณะ
เดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ ของรัฐในการ 
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที 
            ๒. การท าธุรกิจกับตนเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่ เจ้าพนักงาน
ของรัฐ โดยเฉพาะผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงาน ที่ตนสังกัด โดย



อาจจะเป็นเจ้าของบริษัทที่ท าสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทท่ีขัดแย้ง หรือ
เรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน เช่น การใช้ต าแหน่งหน้าที่ ท าให้หน่วยงานของรัฐท าสัญญาซื้อ
สินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้าง
ส านักงาน 
             ๓. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Postemployment) 
เป็นการที่เจ้าพนักงานของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชน ที่ด าเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกันหรือบริษัทที่มีความเก่ียวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยบุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่ง สาธารณะมา
ก่อน มักจะรู้ข้อมูลความลับ ขั้นตอนวิธีการท างาน หรือมีอิทธิพลต่อเจ้าพนักงานของรัฐ ที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ 
และใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์ให้กับบริษัทและ
ตนเอง 
             ๔. การทางาน พิเศษ (Outside employment or Moonlighting) ใน รูปแบบ นี้มีได้หลาย
ลักษณะ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงาน หรือองค์การ
สาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการ สร้างความ
น่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษา สังกัดอยู่ หรือ
กรณีท่ีเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ก็รับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัท ที่
ต้องถูกตรวจสอบ 
             ๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าพนักงานของรัฐ ใช้ประโยชน์
จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และน าข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือพวกพ้อง 
อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง เช่น ทราบว่า มีการตัดถนนผ่านบริเวณ 
ใด ก็จะเข้าไปซื้อที่ดินนั้นในนามของภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อขายที่ดินเพ่ือท าโครงการรัฐ ก็จะเข้าไป 
ซื้อที่ดินนั้นเพ่ือเก็งก าไรและขายให้กับรัฐในราคาที่สูงขึ้น 
             ๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property 
for private advantage) เป็นการที่เจ้าพนักงานของรัฐน าเอาทรัพย์สินของราชการ ซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ 
ของทางราชการเท่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปท างาน
ส่วนตัว เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์ราชการไปใช้ในงานส่วนตัว 
              ๗. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง ( Porkbarreling ) เป็น
การที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนที่ หรือบ้านเกิดของตนเอง 
หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพ่ือหาเสียง เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการ ไปลงพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของ
ตนเอง การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือท าโครงการตัดถนน หรือสร้างสะพานในจังหวัดโดย
ใช้ชื่อหรือนามสกุลตนเองเป็นชื่อสะพานและถนนนั้น เพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของ สิ่งสาธารณะประโยชน์ 
              ๘. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะ 
เรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง เช่น การที่ 



เจ้าพนักงานของรัฐใช้อิทธิพลหรือใช้อ านาจหน้าที่ท าให้หน่วยงานของตน เข้าท าสัญญากับบริษัทของพ่ีน้อง
ของตน การแต่งตั้งคู่สมรสหรือลูกเข้ามารับต าแหน่งส าคัญ ๆ ในหน่วยงาน การใช้อ านาจแต่งตั้งหรือเลื่อนขั้น 
อย่างไม่เป็นธรรม การคัดสรร คัดเลือกบุคลากรอย่างไม่โปร่งใส 
              ๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือหน่วยงาน ของรัฐอ่ืน  
( Influence ) เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยเจ้าพนักงานของรัฐใช้ต าแหน่ง หน้าที่ข่มขู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดท าการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน 
            ๑๐. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอ่ืน ๆตัวอย่างการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่าง ๆ 
             ๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ 
           ๑.๑ นายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรีซึ่งในวัน
ดังกล่าว นายรวย นายก อบต. แห่งหนึ่ง ได้มอบงาช้างจ านวนหนึ่งคู่ให้แก่ นายสุจริต เพ่ือเป็น ของที่ระลึก            
๑.๒ การที่เจ้าพนักงานของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือช่วยให้บริษัทเอกชนรายนั้น ชนะ
การประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 
            ๑.๓ การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค ามูลค่ามากกว่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าที่ ในปีที่ผ่านมา  
และปีนี้เจ้าพนักงานของรัฐเร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืนๆ เพราะ
คาดว่าจะได้รับของขวัญอีก 
           ๑.๔ การรับของขวัญจากบริษัทที่เป็นคู่สัญญา หรือบริษัทขายยาหรืออุปกรณ์การแพทย์ 
           ๑.๕ สนับสนุนค่าเดนิทางให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปประชุมเรื่องอาหารและยาที่ต่างประเทศ 
           ๑.๖ หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน 
           ๑.๗ การใช้งบประมาณของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือประโยชน์อื่น ตอบ 
แทน 
            ๑.๘ การที่เจ้าพนักงานของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ และได้รับ
ความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อการให้ค าวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะ ที่เป็นธรรม
หรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ ต่อบริษัทผู้ให้นั้นๆ 
           ๑.๙ เจ้าพนักงานของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เมื่อต้องท างาน ที่เกี่ยวข้อง 
กับบริษัทเอกชนแห่งนั้น ก็ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้รับสัมปทาน เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทน ที่เคยได้รับ 
ของขวัญมา 
             ๒. การท าธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา 
           ๒.๑ การที่เจ้าพนักงานของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัด ซื้อ 
คอมพิวเตอร์ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 
           ๒.๒ ผู้บริหารหนว่ยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่ หรือ 
บริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ 
           ๒.๓ ผู้บริหารของหน่วยงาน ท าสัญญาจ้างบริษัทที่ภรรยาของตนเองเป็นเจ้าของมาเป็น ที่ปรึกษาของ 



หน่วยงาน 
           ๒.๔ ผู้บริหารของหน่วยงาน ท าสัญญาให้หน่วยงานจัดซื้อท่ีดินของตนเองในการสร้าง ส านักงานแห่ง 
ใหม่ 
           ๒.๕ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษกใกล้กับศูนย์วัฒนธรรม แห่ง
ประเทศไทย จากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการก าดูแลของธนาคาร แห่งประเทศ 
ไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้าพนักงาน
มีหน้าที่ดูแลกิจการของกองทุน ฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูลซื้อที่ดินและท าสัญญาซื้อ
ขายที่ดิน ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อที่ดินโฉนดแปลง ดังกล่าว อันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝุาฝืนต่อกฎหมาย 
             ๓. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ 
            ๓.๑ อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพ่ิงเกษียณอายุราชการไปท างานเป็นที่ปรึกษา ในบริษัท 
ผลิตหรือขายยา โดยใช้อิทธิพลจากท่ีเคยด ารงต าแหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาล ซื้อยาจากบริษัท 
ที่ตนเองเป็นที่ปรึกษาอยู่ พฤติการณ์เช่นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญา ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่า ตนมีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้ 
มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ ด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
            ๓.๒ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการ ไปท างานใน 
บริษัทผลิตหรือขายยา 
            ๓.๓ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าพนักงานของรัฐของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคย ด ารง
ต าแหน่งในหน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่า จะได้ติดต่อ
กับหน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น 
            ๓.๔ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาท างานในต าแหน่งเดิมที่หน่วยงานเดิมโดยไม่คุ้มค่า กับภารกิจที่ 
ได้รับมอบหมาย 
             ๔. การท างานพิเศษ 
           ๔.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 6 ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งบริษัท รับจ้างท า 
บัญชีและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับภาษีและมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรับจ้างท าบัญชีและยื่นแบบแสดง
รายการให้ผู้เสียภาษีในเขตจังหวัดที่รับราชการอยู่และจังหวัดใกล้เคียง กลับมีพฤติการณ์ช่วยเหลือผู้เสียภาษีให้
เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง และรับเงินค่าภาษีอากรจากผู้เสียภาษีบางรายแล้ว มิได้น าไปยื่นแบบแสดง
รายการช าระภาษีให้ พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพากรว่าด้วย
จรรยาข้าราชการกรมสรรพากร พ.ศ. 2559 ข้อ 9 (7) (8) และอาศัย ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา 83 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อีกทั้งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ทาง 
ราชการโดยร้ายแรง และปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และยังกระท าการ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่าง 



ร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551  
            ๔.๒ นิติกร ฝุายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค หา
รายได้พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่ เร่งรัดภาษี 
อากรค้างผู้ประกอบการรายหนึ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการขายประกันชีวิตให้แก่หุ้นส่วน ผู้จัดการของ 
ผู้ประกอบการดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของผู้ประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะที่ตน ก าลังด าเนินการเร่งรัด 
ภาษีอากรค้าง พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นการอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ 
ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
            ๔.๓ การที่เจ้าพนักงานของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้ 
บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง 
            ๔.๔ การที่เจ้าพนักงานของรัฐไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับ 
งานพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
           ๔.๕ การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัท ที่ต้อง
ถูกตรวจสอบ 
             ๕. การรู้ข้อมูลภายใน 
           ๕.๑ นายช่าง 5 แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้น าข้อมูลเลข 
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHZ และระบบปลดล็อค ไปขายให้แก่ผู้อ่ืน จ านวน 40 หมายเลข เพื่อ 
น าไปปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่น าไปใช้รับจ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไป คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีมติชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และ มาตรา 164 และมีความผิด
วินัยตามข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2536 ข้อ 44 และ 46  
           ๕.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้อง ไปซื้อที่ดิน 
บริเวณโครงการดงักล่าว เพื่อขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น 
            ๕.๓ การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุ
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพ่ือให้ได้เปรียบ 
ในการประมูล 
            ๕.๔ เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานเปิดเผยหรือขายข้อมูลที่ส าคัญของฝุายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้า 
ให้แก่ผู้ประมูลรายอื่นที่ให้ผลประโยชน์ ท าให้ฝุายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้าเสียเปรียบ 
              ๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
           ๖.๑ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต ด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่น าเก้าอ้ีพร้อมผ้า
ปลอกคุมเก้าอ้ี เครื่องถ่ายวิดีโอ เครื่องเล่นวิดีโอ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ น าไปใช้ในงานมงคลสมรสของ
บุตรสาว รวมทั้งรถยนต์ รถตู้ส่วนกลาง เพื่อใช้รับส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี และขนย้ายอุปกรณ์ท้ังที่บ้านพักและ 



งานฉลองมงคลสมรสที่โรงแรม ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทางราชการ การกระท าของจ าเลย นับเป็นการใช้
อ านาจโดยทุจริต เพ่ือประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัย 
และอาญาต่อมาเรื่องเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่าการกระท าของ
จ าเลย เป็นการทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดซื้อ ท าการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้
อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 จึงพิพากษาให้จ าคุก 5 ปีและปรับ 20,000 บาท ค าให้การ
รับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ าคุกจ าเลยไว้ 2 ปี 6 เดือนและปรับ 
10,000 บาท 
            ๖.๒ การที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการ น าน้ ามันในรถยนต์ไปขาย และ
น าเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตัว ท าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพ่ือซื้อน้ ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็น
พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เป็นการเบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และมี 
ความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา 
            ๖.๓ การที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้รถราชการหรือการเบิกจ่าย ค่าน้ ามัน เชื้อเพลิง  
น ารถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 
           ๖.๔ การที่เจ้าพนักงานของรัฐน าวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานมาใช้ที่บ้าน หรือใช้โทรศัพท์ของ
หน่วยงานติดต่อธุระส่วนตน หรือน ารถส่วนตนมาล้างที่หน่วยงาน 
             ๗. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง 
           ๗.๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ 
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่ ในต าบลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบ จากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล และตรวจรับงานทั้งท่ีไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่ก าหนด รวมทั้ง เมื่อด าเนินการแล้ว
เสร็จได้ติดปูายชื่อของตนและพวก การกระท าดังกล่าวมีมูลเป็นการกระท าการฝุาฝืน ต่อความสงบเรียบร้อย
หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วย อ านาจหน้าที่ มีมูลความผิด 
ทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงและทางอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผล การพิจารณาของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มอี านาจแต่งตั้งถอดถอน และส านักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งทราบ 
              ๗.๒ การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน าโครงการตัดถนน สร้างสะพาน ลงใน 
จังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน 
              ๗.๓ การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง 
                ๘. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง พนักงานสอบสวนละเว้น
ไม่น าบันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุมท าขึ้นในวันเกิดเหตุรวมเข้าส านวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและ 
แก้ไขข้อหาในบันทึกการจับกุม เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติของตนให้รับโทษน้อยลง คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัย อย่างร้ายแรง 



๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น                      
๙.๑ เจ้าพนักงานของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เข้าแทรกแซงการปฏิบัติงาน ของพนักงาน
ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝุาฝืนจริยธรรม 

              ๙.๒ นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด รู้จักสนิทสนมกับ นายบี หัวหน้า ส่วน
ราชการอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซีเข้ารับราชการ
ภายใตส้ังกัดของนายบี 
              ๑๐. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอ่ืน ๆ 
            ๑๐.๑ การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยไม่ค านึงถึงจ านวนคน จ านวนงาน และจ านวนวัน อย่าง 
เหมาะสม อาทิ เดินทางไปราชการจ านวน 10 วัน แต่ใช้เวลาในการท างานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก 4 วัน เป็น 
การเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ 
            ๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องการ ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการได้ 
            ๑๐.๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได้อยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลา นั้น 
อย่างแท้จริง แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว 
           ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
           เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.  
๒๕๖๓ ประกาศฉบับนี้ได้ก าหนดค านิยามความหมายของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดย 
ธรรมจรรยา ญาติ หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ ไว้ดังนี้ 
          “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือวันส าคัญ และให้หมายความ 
รวมถึงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดง ความยินดี การแสดง 
ความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติในสังคมด้วย 
           “ญาติ” หมายความว่า พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปูา น้า อา คู่สมรส  
ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
           “ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับ 
ความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
           นอกจากการก าหนดค านิยามความหมายไว้ตามข้างต้นแล้ว ประกาศฉบับนี้ยังได้วาง หลักเกณฑ์การ 
รับทรัพย์สินที่ไม่เป็นการต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ไว้กรณีต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าพนักงานของรัฐ ต้องทราบและถือปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
           ข้อ 5 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณ เป็นเงินได้ 
นอกเหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออก โดยอาศัยอ านาจ 



ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศนี้ 
           ข้อ 6 เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 
                 (1) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือ 
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
                 (2) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่การให้นั้น เป็นการให้ใน 
ลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
           ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์หรือมี 
ราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐได้รับมาโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
รับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าพนักงาน ของรัฐผู้นั้น ต้องแจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อหัวหน้า ส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุด 
ของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถาบัน หรือองค์กร ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
สังกัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความจ าเป็น ความเหมาะสม และ 
สมควรที่จะให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
            ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน อ่ืน 
ของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น 
ใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อ่ืนใดดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
             เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่เคยรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดดังกล่าวในกรณีท่ีเจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้า ส่วนราชการะดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ
กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการใน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอน ให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
               ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดนั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น เป็นสมาชิก
แล้วแต่กรณี เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
               ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
ท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน 
เพ่ือ 



ด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
               การรายงานตามข้อนี้ ให้รายงานตามแบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการปูองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้า
พนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563  
               ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณ เป็นเงินได้ของเจ้าพนักงาน 
ของรัฐตามประกาศ ฯ ฉบับนี้ ให้ใช้บังคับกับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้ว ไม่ถึงสองปีด้วย 
 
               ให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต แก่บุคลากรส านักงาน
สาธารณสุขสมเด็จและบุคคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๙ แห่ง เนื่องจากปัญหาผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนถือเป็นการคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่งซึ่งเป็นการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดกฎหมาย
และจริยธรรม เมื่อผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้อง ส่งผลให้มีการใช้อ านาจไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจใน 
กระบวนการตัดสินใจ และท าให้ละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและ
ความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน  
โดยเฉพาะผลประโยชน์ของประชาชนต้องเสียหาย โดยให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ 
                ๑) รูปแบบของการทุจริตเป็น ๗ ประเภท 
                ๒) ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
                ๓) ความหมายของการทุจริตคอร์รัปชั่น 
                ๔) การเปรียบเทียบระหว่างความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมกับคอร์รัปชั่น 
                ๕) รูปแบบของการกระท าท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม 
                ๖) แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
                ๗) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
                ๘) ตัวอย่างการกระท าผิด 
                 ๒. รว่มกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานส านักงานสาธารณสุข
สมเด็จและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง เพ่ือจัดทากรอบแนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน โดย ได้ท าการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระ 
งานด้านภารกิจสนับสนุนจ านวน ๔ กระบวนงาน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตสูง ซึ่งโรงพยาบาลนามน 
ได้ให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หน่วยงานไม่พบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว ในปี ๒๕๖๕ จึงได้ปรับปรุงคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้บุคลากรในหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือ 
ไม่ให้เกิดการกระท าผิด ประกอบด้วย 
                (1) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ 
                (2) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน 



                (3) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
                (4) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุมติ ที่
ประชุมรับทราบ และให้เผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมกรอบแนวทางการปูองกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน ให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 
  
 
                                        
  


