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รายงานผลโครงการ 
อบรมปฐมนิเทศบุคลากรประจำปี 2564 -2565  

หัวข้อบรรยาย การรักษาวินัย การป้องกันไม่ให้กระทำผิดวินัยและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

วิทยากรบรรยาย  โดย นายวินิช  โสภาพล  นิติกรชำนาญการ 
วันที่ 15  มิถุนายน  2565   

ณ ห้องประชุมชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

 

ชื่อโครงการ  

โครงการอบรม“ปฐมนิเทศบุคลากรประจำปี 2564 – 2565”  
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ 
หน่วยงานใน รพ.ทุกหน่วยงาน 

หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญและพยายามที่
จะแก้ไขและลดปัญหาการทุจริตในทุกรูปแบบ เนื่องจากการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองส่วนรวมและฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ แม้ว่าหลายประเทศได้ก้าวสู่ความทันสมัย 
มีระบบบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆอยู่เนืองๆก็ตาม สำหรับ
ประเทศไทยก็เช่นกัน ปัญหาการทุจริต ได้ฝังรากลึก และมีแนวโน้มว่ารูปแบบของการทุจริตจะมีความ
สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น จากเดิมที่เป็น การทุจริตทางตรง เช่น การรับสินบน การทุจริตต่อตำแหน่งราชการ การ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเปลี่ยนเป็นรูปแบบทุจริตเชิงนโยบายมากข้ึน มีกระบวนการเพื่อเอ้ืออำนวย
ประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง โดยที่หน่วยงานของรัฐหลายแห่งได้พยายามที่จะแก้ปัญหาเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตไม่ให้เกิดข้ึน  

กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA)เป็นไป
ภายใต้แนวคิด เปิดเผยข้อมูลสู่ความโปร่งใส (Open Data to Transparency) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญ
ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยเน้นหลักการประเมินตนเอง (Self-Assessment) จากข้อเท็จจริง
ที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ในทุกมิติตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 11 การพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และเป็นเครื่องมือภายใต้
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การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ตามพันธะสัญญาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข ปี 2564 ประเด็นที่ 8 ธรรมาภิบาล โปร่งใส บรหิารด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม โดย
เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ได้
จำแนกเป็น 9 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (2) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา
พัสดุ (3) ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (4) ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส (5) ตัวชี้วัดการ
รับสินบน (6) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ (7) ตัวชี้วัดการดำเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต (8) ตัวชี้วัด
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ (9) ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประเมินผ่านระบบ MITAS 

(MOPH Integrity and Transparency Assessment System) ทุกไตรมาสตามที่ปฏิทินกำหนด 

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้เห็นความสำคัญในการประเมินตนเองตามตัวชี้วัด 3 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่กำหนดให้หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

 

วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ 

2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าในในกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ
ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์การ 

2.2 เพ่ือให้เกิดความรัก ความสามัคคี สร้างสัมพันธภาพอันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรใหม่ 
2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องจริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน แก่บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 150 คน 

 

รายละเอียดการดำเนินการและงบประมาณ 

สำหรับผู้เข้าอบรม 

1. ค่าอาหารว่าง  2 มื้อๆละ 25 บาท x 150 คน   เป็นจำนวนเงิน  22,500 บาท 

2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70 บาท x 150 คน x 3 วัน  เป็นจำนวนเงิน  31,500 บาท 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น              54,000 บาท 

                       (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ และเป้าหมาย 

  บุคลากรเข้ารับการอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย  มากกว่าร้อยละ 95 (เป้าหมายจำนวน 150 คน) 
  มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น   150  คน 
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  ความพึงพอใจในการจัดอบรม   อยู่ในระดับมาก 

ผลที่ได้จากการดำเนินงาน 

- กฎหมายภายในที่ใช้ควบคุมข้าราชการ กฎหมาย กฎ ระเบียบราชการ จรรยาบรรณ 
จรรยา ประมวลจริยธรรม วินยัข้าราชการ 

- หลักกฎหมายที่สำคัญในการปฏิบัติราชการ ตัวอย่างการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย/
การกระทำภายในขอบเขตและตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 

- วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

ขอบเขตวินัยข้าราชการ การลงโทษทางวินัย ตัวอย่างการกระทำท่ีเรียกว่าผิดวินัย 

- ตัวอย่างบทลงโทษของการกระทำผิดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ตัวอย่างการกระทำผิดเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่เคยเกิดขึ้น 

- กฎหมายประชาชนเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
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เอกสารอ้างอิง 



โครงการ 
อบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่            

โรงพยาบาลรอ้ยเอ็ด
ประจาปี 2564-2565

วินิช  โสภาพล
หัวหนา้งานนิติการ โรงพยาบาลรอ้ยเอ็ด

1

ประเด็นนาเสนอ
1. การรักษาวินัย และ

การป้องกันมิใหก้ระทาผิดวินัย
2. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และ  

การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์

2

การรักษาวินัย และ
การป้องกันมิใหก้ระทาผิดวินัย

3

กฎหมายและระเบียบทเีกียวขอ้ง 
• ขา้ราชการ

พรบ.ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
• พนักงานราชการ

ระเบียบ นร ว่าดว้ยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
• ลูกจา้งประจา

ระเบียบ กค ว่าดว้ยลูกจา้งประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
• พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบ สธ ว่าดว้ยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
• ลูกจา้งชวัคราว

กค ว31-2542 หลักเกณฑวิ์ธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล

วินัยขา้ราชการพลเรือน

วินัย คือ
แบบแผนความประพฤติ 

หรือขอ้ปฏิบัติ



วินัย
คือลักษณะเชิงพฤติกรรมทีแสดงออกมาเป็น
• การควบคุมตนเองได้
• ปฏิบัติตามการนา
• อยู่ในระเบียบแบบแผน
• มีความเป็นระเบียบ

3.  เพือความผาสุกของประชาชน
4. เพือสรา้งภาพพจน์ชือเสียงทีดีขององคก์าร

จุดมุ่งหมายและขอบเขตของวินัย

1.  เพือใหง้านดาเนินไปดว้ยดีมีประสิทธิภาพ

2.  เพือความเจริญ  ความสงบ เรียบรอ้ย 
ของประเทศชาติ

โทษทางวินัย
1.   โทษสำหรบัควำมผิดอย่ำงไม่รำ้ยแรง
• ภำคทณัฑ์
• ตดัเงินเดือน
• ลดเงินเดือน

โทษทางวินัย
2.   โทษสำหรบัควำมผิดอย่ำงรำ้ยแรง
• ปลดออก
• ไล่ออก

มาตรา  80
ข้าราชการต้องรักษาวินัยโดยกระทาการหรือไม่

กระทาการตามทีบัญญัติไวใ้นหมวดนีโดยเคร่งครัดอยู่
เสมอ

ขา้ราชการผูป้ฏิบัติราชการในต่างประเทศนอกจาก
ตอ้งรกัษาวินัยตามทีบญัญตัไิวใ้นหมวดนีแลว้ ตอ้งรักษา
วินัยโดยกระทาการหรือไม่กระทาการตามทกีาหนดใน 
กฎ ก.พ. ดว้ย

ผูบ้ังคับบญัชา

ผูร่้วมงาน

ประชาชน

ประเทศชาติ

ตาแหน่ง หนา้ที

ตนเอง



- ตอ้งรักษาชอืเสียงของตน รักษาเกียรติศักดิ ของ 
ตาแหน่งหนา้ทีของตนมิใหเ้สือมเสีย(ม. 82 (10))

- ประพฤติชัวอย่างรา้ยแรง (ม. 85 (4))

วินัยต่อตนเอง1
แนวทางการพิจารณาเรือง “ ประพฤติชวั”

• เสียเกียรติของตาแหน่งหน้าทีการงาน
• สังคมรังเกียจ
• กระทาโดยเจตนา

- กระทำควำมผิดอำญำ
- จนได้รับโทษโดยคำพพิำกษำถึงทสุีด
ให้จำคุกหรือหนักกว่ำจำคุก (ม. 85 (6))

(เว้นแต่ประมำทหรือลหุโทษ)  

วินัยต่อประชาชน

ตอ้นรับ
ใหค้วามสะดวก
ใหค้วามเป็นธรรม
ใหก้ารสงเคราะห์

ประชำชน
ผูติ้ดต่อรำชกำร
เกียวกบัหน้ำทีของตน

ม. 82 (8)

2

บริการประทับใจ

1.   ยิมแยม้แจ่มใส
2.   เต็มใจช่วยเหลือ
3.   ไม่เบือคาถาม
4.   ฟังความครบถว้น
5.   รีบด่วนบริการ

6.   อ่อนหวานน่ารัก
7.   ไม่สักแต่ทา
8.   นาคาไพเราะ
9.   เหมาะสมสถานที
10. ไม่มีนอกใน

บริการยอดแย่
1.   ปากหมา
2.   หนา้ยักษ์
3.   ตักตวง
4.   ถ่วงเรอืง
5.   เชืองชา้

6.   ลา้สมัย
7.   ไม่แน่ชัด
8.   ปัดสวะ
9.   ละเลย
10.  เฉยชา



ม. 83 (9)
ตอ้งไม่ดูหมิน เหยียดหยาม กดขีหรือข่มเหงประชาชนผูติ้ดต่อราชการ

ดูหมิน ดูถูกว่าไม่ดีจริง  ไม่เก่งจริง

เหยียดหยาม การกล่าวถอ้ยคา หรือแสดงกิริยาอาการดูถูกหรือรังเกียจ

กดขี • ข่มใหอ้ยู่ในอานาจ
• ใชอ้านาจบังคับเอา
• แสดงอานาจเอา

ข่มเหง • ใช้กำลังรังแก

ม.85 (5) วินัยอย่างรา้ยแรง  
ดูหมิน เหยียดหยาม กดขี ข่มเหง หรือทารา้ยประชาชน
ผูติ้ดต่อราชการอย่างรา้ยแรง 

วินัยต่อตาแหน่งหนา้ทีราชการ
3 หนา้ทีราชการ พิจารณาจาก

1.  กฎหมายหรือระเบียบ

2.  มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

3.  คาสงัหรือการมอบหมายของผูบั้งคับบญัชา

4.  พฤตินัย

1. มีหนา้ทีราชการ
2. ปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติหนา้ที

- โดยมิชอบเพือใหเ้กิดความเสียหาย                           
อย่างรา้ยแรงแก่ผูห้นึงผูใ้ด 

- หรือโดยทุจริต ( เพือใหต้นเองหรือผูอื้น                 
ไดป้ระโยชน์ทีมิควรได ้)

ทุจริตต่อหนา้ทีราชการ มาตรา 85(1)

เถยจิต



1.  มีหนา้ทรีาชการ
2.  อาศัยหรือยอมใหผู้อื้นอาศัยอานาจหนา้ทีนนั
3.  โดยทางตรงหรือทางออ้มหาประโยชน์ใหแ้ก่

ตนเองหรือผูอื้น

องคป์ระกอบ

ไม่กระทาการหรือยอมใหผู้อื้นกระทาการ
หาผลประโยชน์อันอาจทาใหเ้สียความเทียงธรรม

หรอืเสือมเสยีเกียรติศกัดิของตาแหน่งหนา้ที
ราชการของตน

องคป์ระกอบ  มาตรา  83 (5)

1.  กระทาการหรือยอมใหผู้อื้นกระทาการ
หาผลประโยชน์

2.  อาจทาใหเ้สีย
- ความเทียงธรรม
- เสือมเสยีเกียรตศิกัดิของตาแหน่ง

หนา้ทีราชการ

เกียรตศิกัดิของตาแหน่งหนา้ที
เกียรตศิกัดิ = ฐานะทีไดร้ับการสรรเสริญ

ตำแหน่งหน้ำทอียู่ในฐำนะอย่ำงไร
ครู          ฝ่ำยปกครอง         ข้ำรำชกำร  

คำนึงถึงควำมรู้สึกของ
ประชำชน  สังคม  หรือ ทำงรำชกำร

อุทิศเวลาของตนใหแ้ก่ราชการ

ละทิงหน้าทีราชการ 

ทอดทิงหน้าทีราชการ มาตรา 82(5)

ละทิง
วำง  ปล่อย  สละ  ละเสีย
ไม่อยู่ปฏิบัตงิำนตำมหน้ำที

ไม่เอำเป็นธุระ   ไม่เอำใจใส่
ตวัอยู่แต่ไม่ทำงำน

ทอดทิง



ผูร่้วมปฏิบัติราชการ 
- ขา้ราชการประเภทต่าง ๆ
- พนักงานส่วนทอ้งถนิ
- พนักงานราชการ
- ลูกจา้งประจา
- ลูกจา้งชัวคราว
- เจา้หนา้ทีของรัฐอืน ๆ

วินัยต่อผูร่้วมงาน4 • ตอ้งสุภาพเรียบรอ้ย  รักษาความสามัคคี   ช่วยเหลือกัน 
ในการปฏิบัติราชการ (ม. 82 (7))

• ตอ้งไม่กลนัแกลง้  กดขี  ข่มเหงกัน ในการปฏิบัติราชการ
(ม. 83 (7)) กลันแกลง้ หาความไม่ดีใส่ให ้ หาอุบาย

ใหร้า้ยโดยวิธีต่าง ๆ  แกลง้ใส่ความ
กดขี

• ข่มใหอ้ยู่ในอานาจ
• ใชอ้านาจบังคับเอา
• แสดงอานาจเอา

ข่มเหง • ใชก้าลังรังแก
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วินัยต่อผูบ้ังคับบัญชา5

การปฏิบัติตามคาสงัผูบั้งคับบัญชา

ขอ้ยกเวน้

(1) ถา้เห็นว่าจะทาใหเ้สียหาย
(2) ไม่รักษาประโยชน์ของราชการ
 ขอใหผู้บั้งคับบัญชาทบทวนคาสงัเป็นหนังสือได้

1.มีคาสงั
ผูบั้งคับบัญชา

2.เป็นผูบั้งคับบัญชาตาม
กฎหมาย

3.สังในหนา้ที
ราชการ

4.เป็นคาสงัทีชอบดว้ย
กฎหมาย

5.เจตนา

มาตรา 82(4) การรายงานเท็จ

1. มีการรายงาน

เป็นเท็จหรือปกปิดขอ้ความซึงควรตอ้งแจง้2.

เป็นการรายงานต่อผูบั้งคับบัญชา

เจตนา

3.

4.

มาตรา 83(1)



ไม่กระทาการขา้มผูบ้ังคับบัญชา

เป็น
ผูบ้ังคับบัญชา
ตามกฎหมาย

เป็นการปฏิบติั
ราชการ

เป็นการขา้ม
ผูบ้ังคับบัญชา 

เหนือตน

มาตรา 83 (2)

ขอ้ยกเวน้
1. ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึนไปเป็นผูส้งัใหก้ระทา
2. ไดร้บัอนุญาตเป็นพิเศษชวัครงัคราว

วินัยต่อประเทศชาติ

สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุขดว้ยความบรสุิทธิใจ

6
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มาตรา  85 การกระทาผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี  
เป็นความผิดวินัยอย่างรา้ยแรง

(7) ละเวน้การกระทาหรือกระทาการใด ๆ อันเป็น
การไม่ปฏิบัติตามมาตรา  82  หรือฝ่าฝืนขอ้หา้มตาม
มาตรา  83  อันเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอย่าง
รา้ยแรง
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มาตรา  85 การกระทาผิดวินยัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี
เป็นความผิดวินัยอย่างรา้ยแรง

(8) ละเวน้การกระทาหรือกระทาการใดๆ อันเป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80 วรรคสอง และมาตรา 82 (11)  
หรือฝ่าฝืนขอ้หา้มตามมาตรา 83 (10) ทีมีกฎ ก.พ. 
กาหนด ใหเ้ป็นความผิดวินัยอย่างรา้ยแรง

09/06/2020

Q & A
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การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และ  
การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์

4

CONFLICT OF INTERESTS 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

COI 

แนวคิด เรือง Conflict of interests 
หลักการใช้อานาจของเจ้าหน้าทขีองรัฐ 
 สถานะของเจຌาหนຌาท่ีของรัฐนั้นมีความสัมพนัธ์กับรัฐ  2  สถานะ 
 สถานะหน่ึง    คือ เจຌาหนຌาที่ของรัฐที่ปฏบิัติงานตามอ้านาจหนຌาท่ี 
     ซ่ึงเปຓนบุคคลที่ท้างานใหຌกับรัฐหรือตัวแทนของรัฐ  
 กับอีกสถานะหนึ่ง คือ เจຌาหนຌาที่ของรัฐซ่ึงเปຓนเอกชนคนหนึ่ง 
 เจຌาหนຌาท่ีของรัฐในฐานะผูຌใชຌอ้านาจรัฐจะท้าอะไรไดຌตຌองมีกฎหมายใหຌ

อ้านาจ 
 ในฐานะเอกชนจะท้าอะไรก็ไดຌถຌาไมมีกฎหมายหຌาม 

หลักการสากลในการปฏิบัติหน้าทีของเจ้าหน้าทีของรัฐ 
 

 เนืองจากเจ้าหน้าทีของรัฐมีความสัมพันธ์กับรัฐ  ๒ สถานะ
ดังกล่าว ดังนัน ในการปฏิบัติหน้าทีของเจ้าหน้าทีของรัฐจะต้อง
สามารถแยกเรืองตาแหน่งหน้าทีกับเรืองส่วนตัวออกจากกันได้ และ
ห้ามการกระทาทีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 
 

แนวคิด เรือง Conflict of interests 

Conflict of Interests 
 

การขัดกันระหวางประโยชน์สวนตนกับประโยชน์สวนรวม 

หมายถึง การท่ีเจຌาหนຌาที่ของรัฐกระท้าการใด ๆ ตามอ้านาจหนຌาที่เพ่ือประโยชน์
สวนรวม แตก ลับเขຌาไปมี สวนไดຌ เ สียกับกิจกรรมหรือการด้าเนินการที่ เอื้ อ
ผลประโยชน์ใหຌกับตนหรือพวกพຌอง ท้ำใหຌกำรใชຌอ้ำนำจหนຌำที่/กำรใชຌดุลยพินิจ 
(เพ่ือสวนรวม) เป็นไปโดยไมสุจริต กอใหຌเกิดผลเสียตอภำครฐั 

พ้ืนที่สีเทา เกิดจากการทับซຌอนของสีขาวและสีด้า เปຓนพ้ืนที่เกิด  
“การขัดกันระหวางประโยชน์สวนตนและประโยชนส์วนรวม” 

พ้ืนที่สขีาว แทน ประโยชน์สวนตน 
พ้ืนที่สด้ีา   แทน ประโยชน์สวนรวม 

บุคคลน้ันมสีถานะ เปຓนเจຌาหนຌาท่ีของรัฐ 

มีอ้านาจหนຌาที่เก่ียวขຌองกับประโยชน์สวนรวมในเรื่องนั้น ๆ 

เกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชนข์ดักัน (มีผลประโยชน์สวนตนเขຌาไป
เก่ียวขຌอง) โดยไดຌกระท้าการ/ตัดสินใจ/ใชຌดุลยพินิจ อยางใดอยางหนึ่ง 

ประโยชน์สวนตน อาจเปຓน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดก็ไดຌ / 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
. 

01 

02 

03 

04 

        องค์ประกอบ (Conflict of Interests) 

ลักษณะพิเศษ  : มิไดຌหมายถึงการทุจริตเสมอไป 



จริยธรรม 
 

ประโยชน์
ทับซຌอน 

ทุจริต        
ตอหนຌาท่ี 

- เปຓนแนวทางการประพฤติปฏิบัติ / กฎกติกาของ
สังคมอยางหน่ึง  
- ไมจ้าเปຓนตຌองเปຓนลายลกัษณ์อักษร 
- ไมมีสภาพบังคับท่ีชัดเจนทางกฎหมาย  
แตมีโทษทางสังคม  

 

ไมผิดกฎหมาย แตไมเหมาะสม  
ไมสมควรกระท้า 

- เปຓนแนวทางปฏิบัตทิี่ไมควรกระท้า หรือ  
ควรหลีกเล่ียง 
- มีท้ังท่ีก้าหนดเปຓนกฎหมาย และไมไดຌก้าหนดเปຓน
กฎหมาย แตขัดตอจริยธรรมของสังคม 

 

กอใหຌเกิดความเคลือบแคลงสงสัย 
ตอสังคม 

และเปຓนบอเกิดของการทุจริต 

  ผิดจริยธรรม มีประโยชน์ทับซຌอน  
ผิดกฎหมายโดยตรง มีบทลงโทษชัดเจน 

Conflict of interest  

รูปแบบ 
ของ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

COI 

COI 

 10 รูปแบบ 
 1. การรับผลประโยชน์ตาง ๆ   

2. การท้าธุรกิจกับตวัเอง  
หรือเปຓนคูสัญญา 

3. การท้างานหลังจาก 
ออกจากต้าแหนงสาธารณะ 
หรือหลังเกษียณ 

 4. การท้างานพิเศษ 

 5. การรูຌขຌอมูลภายใน  
6. การใชຌทรพัยสิ์นของราชการ

เพ่ือประโยชน์สวนตัว 
 7. การน้าโครงการสาธารณะลงใน

เขตเลือกต้ังเพื่อประโยชน์ 
ในทางการเมือง 

8. การใชຌต้าแหนงหนຌาที่เอื้อ
ประโยชน์แกเครือญาติหรือพวกพຌอง 

 9. การใชຌอิทธิพลเขຌาไปมีผลตอการตัดสินใจ
ของเจຌาหนຌาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐอ่ืน 

10. รูปแบบอ่ืน ๆ  

 1. การรับผลประโยชน์ตาง ๆ   
ผลประโยชนต์าง ๆ ไดຌแก ทรัพย์สิน 
ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง 
การรับบริการ การรับการฝຄกอบรม หรือ 
ส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ และผลจาก
การรับผลประโยชน์ตาง ๆ นั้น ไดຌ สงผล
ตอ การตัดสนิใจ ของเจຌาหนຌาที่ของรัฐ
ในการด้าเนินการตามอ้านาจหนຌาที่ 

Accepting 
benefits 

02 

 



2. การท้าธุรกิจกับตวัเอง หรือเปຓนคูสัญญา 

01 

เปຓนการท่ีเจຌาหนຌาที่ของรฐั โดยเฉพาะผูຌมีอ้านาจในการตัดสินใจ เขຌาไปมสีวนไดຌเสียในสัญญาที่
ท้ากับหนวยงานท่ีตนสังกัด โดยอาจจะเปຓนเจຌาของบริษัทที่ท้าสัญญาเอง หรือเปຓนของเครือญาต ิ         
สถานการณเ์ชนนี้เกิดบทบาทที่ขัดแยຌง หรือเรียกไดຌวาเปຓนทั้งผูຌซื้อและผูຌขายในเวลาเดียวกัน  

02 Self- dealing 
Contracts 

 

3. การท้างานหลังจากออกจากต้าแหนงสาธารณะ 
   หรือหลังเกษียณ (Post – employment)  

กา รท้ า งานห ลั งจากออ กจาก ต้าแหนงหนຌา ที่ ส าธ ารณ ะห รือห ลัง เ ก ษียณ  
เปຓนการที่เจຌาหนຌาที่ของรัฐพຌนจากต้าแหนงสาธารณะ และไปท้างานในบริษัทเอกชนที่
ด้าเนินธรุกิจประเภทเดียวกันหรือบรษิัทท่ีมีความเก่ียวขຌองกับหนวยงานเดมิ โดยบคุคล
ผูຌเคยด้ารงต้าแหนงในสาธารณะมากอน มักจะ รูຌขຌอมูลความลับ ข้ันตอนวิธีการท้างาน 
มีอิทธิพลตอเจຌาหนຌาท่ีท่ียังด้ารงต้าแหนงอยู และใชຌอิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคย
ด้ารงต้าแหนงในหนวยงานเดมิน้ันหาประโยชน์จากหนวยงานใหຌกับบริษัทและตนเอง 

นอกจากน้ีอาจมีขຌอสงสัยไดຌวา ขณะที่ด้ารงต้าแหนงอยูไดຌมีการเอ้ือประโยชน์
ใหຌกับภาคเอกชน หรือมีการปฏิบัติหนຌาท่ีไปโดยไมถูกตຌองเพ่ือเอกชนน้ัน และ
เมื่อพຌนจากต้าแหนงก็จะไดຌรับการตอบแทนคืนจากภาคเอกชน ซ่ึงในกรณีนี้อาจ
เปຓนการเรียกรับสินบนซ่ึงเปຓนความผิดตามกฎหมายอาญา  

3. การท้างานหลังจากออกจากต้าแหนงสาธารณะหรือหลังเกษียณ 
(Post – employment)  

กรณีตัวอยาง 
ผูຌบริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขไปเปຓนผูຌบริหารใหຌกับ
บริษัทผลิตยาหลงัเกษียณอายุราชการ 

ผูຌบริหารระดับสูงของกรมประชาสมัพันธ์ไปเปຓนผูຌบริหารใหຌกับ
บริษัทผลิตรายการโทรทศัน์ซ่ึงเปຓนคูสัญญากับกรมประชาสัมพันธ์ 
.  

การท่ีผูຌบริหารหรือเจຌาหนຌาที่ของหนวยงานที่เกษียณแลຌวใชຌอิทธิพลท่ีเคยด้ารง
ต้าแหนงในหนวยงานรัฐ รับเปຓนท่ีปรกึษาใหຌบริษัทเอกชนท่ีตนเคยติดตอ
ประสานงาน โดยอຌางวาจะสามารถติดตอกับหนวยงานของรัฐไดຌอยางราบร่ืน 

01 

02 

03 



4. การท้างานพิเศษ 
การท้างานพิเศษ (Outside employment 
or moonlighting) 
 - การ ต้ังบริษัท ด้าเนินธุรกิจ ที่เปຓนการ แขงขันกับหนวยงาน หรือ
องคก์ารสาธารณะที่ตนสังกัด  
- การรับจຌางพิเศษ เปຓนที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต้าแหนงใน
ราชการสรຌางความนาเชื่อถือวาโครงการของผูຌวาจຌางจะไมมีปຑญหาติดขัด
ในการพิจารณาจากหนวยงานที่เจຌาหนຌาที่ของรัฐผูຌนั้นสังกดัอยู 

กรณีตัวอยาง 
เจຌาหนຌาท่ีตรวจสอบภาษ ี กรมสรรพากร รับจຌางท้าบญัชี และ
ย่ืนแบบแสดงรายการใหຌบริษัทที่ตຌองถูกตรวจสอบ 

ผูຌจัดการโรงพิมพ์ของรัฐ ต้ังบริษัทเอกชน เก่ียวกับการพิมพ์ 
.  

เจຌาหนຌาที่ของรัฐอาศัยต้าแหนงหนຌาที่ทางราชการรับจຌางเปຓนที่ปรึกษาโครงการ 
เพ่ือใหຌบริษัทเอกชนท่ีวาจຌางนั้นมีความนาเชื่อถือมากกวาบริษัทคูแขง 
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5. การรูຌขຌอมูลภายใน 
  การรูຌขຌอมูลภายใน (Inside information) 

  เปຓนสถานการณ์ที่เจຌาหนຌาท่ีของรัฐใชຌประโยชน์จากการที่ตนเอง  
รับรูຌขຌอมูลภายในหนวยงาน และน้าขຌอมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ใหຌกับ
ตนเองหรือพวกพຌอง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายขຌอมูลหรือเขຌา 
เอาประโยชน์เสียเอง 

5. การรูຌขຌอมูลภายใน 
เจຌาหนຌาท่ีของรัฐรูຌขຌอมูลโครงการตัดถนนเขຌาหมูบຌาน จึงบอกใหຌญาติ 
พ่ีนຌองไปซื้อที่ดินบรเิวณโครงการดังกลาว เพ่ือขายใหຌกับราชการใน
ราคาที่สูงขึ้น 
.  

01 

02 

กรณตีัวอยาง 

การท่ีเจຌาหนຌาที่ของรัฐซึ่งเปຓนผูຌรับผิดชอบโครงขายโทรคมนาคม  
ไดຌทราบคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของวัสดุอปุกรณ์ที่จะใชຌในการ
วางโครงขายโทรคมนาคม แลຌวแจຌงขຌอมูลใหຌกับบริษัทเอกชนท่ีตน
รูຌจักเพ่ือใหຌไดຌเปรียบในการประมูล  

6. การใชຌทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์สวนตัว 

เปຓนการที่เจຌาหนຌาท่ีของรัฐน้าเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะตຌองใชຌ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเทาน้ันไปใชຌเพ่ือประโยชน์ของตนเอง
หรือพวกพຌอง หรอืการใชຌใหຌผูຌใตຌบังคับบัญชาไปท้างานสวนตวั 

การใชຌทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์สวนตัว   
(Using your employer’s property for private 
advantage) 

นายแพทย์ ช คณบดี คณะแพทย์ศาสตร ์วชิรพยาบาล ไดຌใชຌ
บุคลากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในการจัดงานมงคล 
สมรสของบุตรสาวท่ีบຌานพักสวนตัว และใชຌสถานที่เตรียมจัดงาน 
ใหຌหัวหนຌาฝຆายบริหารฯ ไปชวยจัดเตรียมงาน โดยน้าทรัพย์สิน 
ของคณะแพทย์ศาสตร์ไปติดต้ังใชຌจัดงาน ไดຌแก เกຌาอ้ีพรຌอมปลอก 
100 ตัว กระถางตຌนไมຌ ใหຌพนกังานโสต ฯ น้ากลຌองวีดีโอ 2 เครื่อง 
โทรทัศน์ 1 เครื่อง สายสัญญาณ 1 ชุด ขาตั้งกลຌองมอนิเตอร์ 2 
เครื่อง กลຌองถายรูป 2 ตัว ชุดควบคุม 1 ชุด  เครื่องเลนและ
บันทึกดีวีดี 1 เครื่อง 

Get a modern 
PowerPoint  

Presentation that is 
beautifully 
designed.  

คดีน้าทรัพย์สินราชการ ไปใชຌในงานแตงงานลูกสาว 

ศาลพิพากษา จ้าเลยมี
ความผิด มาตรา 151  

และ 157 
 ใหຌจ้าคุก 5 ป ปรับ 

20,000 บาท  

ใหຌน้ารถสวนกลางของคณะแพทย์ศาสตร์ ไดຌแก รถตูຌ 1 คัน รถกะบะ 
3 คัน ไปใชຌบรรทุกทรัพย์สนิดังกลาวและขนสงเจຌาหนຌาท่ีไปชวยงาน 

ลดโทษก่ึงหนึ่ง จ้าคุก 2 ป 6 เดือน  
ปรับ 10,000 บาท  

ท้าคุณประโยชน์ ไมเคยตຌองโทษ
จ้าคุกใหຌรอลงอาญา 2 ป  



7. การน้าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ัง 
เพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork - barreling)  

Ex. 

เปຓนการท่ีผูຌ ด้ารงต้าแหนงทางการเมืองหรือผูຌบริหารระดับสูงอนุมัติ
โครงการไปลงพ้ืนท่ีหรือบຌานเกิดของตนเอง หรือการใชຌงบประมาณ
สาธารณะเพื่อหาเสียง 

.  การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือท้าโครงการตัด
ถนนหรือสรຌางสะพานในจังหวัด โดยใชຌช่ือหรือนามสกุลตนเองเปຓนชื่อ
สะพานและถนนน้ัน เพื่อแสดงความเปຓนเจຌาของส่ิงสาธารณะประโยชน์ 

สตง. ตรวจสอบงบการเงินฯ พบวา นายก อบจ. สกลนคร ไดຌเบิกจาย
งบประมาณคาจຌางจัดท้าปງายผຌาไวนิลประชาสัมพันธ์ จ้านวน 3 ผืน ที่มี
ขຌอความวา “พูดนิ่ม ย้ิมหวาน บริการดี สืบสานปใหมไทย หวงใยพี่นຌอง
ชาวสกล” พรຌอมช่ือ ต้าแหนง และรูปของตนเอง เปຓนเงิน 30,240 บาท เพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณสีงกรานต์ โดยไมเปຓนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2025 ลว. 20 มิ.ย. 2549 ขຌอ 4 
“ไมควรตั้งงบประมาณในลักษณะเปຓนการรประชาสัมพันธ์สวนบุคคล” 

กรมบัญชีกลาง เห็นวารูปแบบแขຌอความของปງาย เปຓนลักษณะของการ
ประชาสัมพันธ์ตนเอง ซึ่งไมไดຌแสดงถึงรูปแบบของงานและก้าหนดระยะ 
เวลาการจัดงาน อีกท้ังไมมีภาพกิจกรรมท่ีสามารถสื่อถึงกิจกรรมการ        
จัดงานประเพณีสงกรานต์ไดຌ จึงมีค้าส่ังใหຌชดใชຌคาสินไหมทดแทน ตาม 
พ.ร.บ. ความรบัผิดทางละเมิดของเจຌาหนຌาท่ี พ.ศ. 2539   
นายก อบจ.อุทธรณไ์ปยังผูຌวาราชการจังหวดั และฟງองตอศาลปกครอง 

ศาลพิพากษา  
ใหຌชดใชຌคาสินไหมทดแทน  

ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทาง
ละเมิดของเจຌาหนຌาที่ พ.ศ. 

2539  
คดีหมายเลขแดงที่ 

0.185/2559.  

คดีใชຌงบหลวงท้าปງายเพ่ือประชาสมัพันธ์สวนบคุคล 

“พูดนิ่ม ย้ิมหวานบริการดี 
สืบสานปใหมไทย หวงใยพี่
นองชาวสกล”  

8. การใชຌต้าแหนงหนຌาที่เอื้อประโยชน์แกเครือญาติหรือพวกพຌอง 
(Nepotism)  

การใชຌต้าแหนงหนຌาที่แสวงหาประโยชน์แกเครอืญาติหรือพวกพຌองหรือ อาจจะ
เรียกวา ระบบอุปถัมภ์พิเศษ 
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การอนุมัติแตงต้ังคูสมรสหรือลูกเขຌามารับต้าแหนงส้าคัญ ๆ ในหนวยงาน 

การใชຌอ้านาจแตงต้ังหรือเล่ือนขั้นอยางไมเปຓนธรรม 

การคัดสรร คัดเลือกบุคลากรอยางไมโปรงใส 

9. การใชຌอิทธิพลเขຌาไปมีผลตอการตัดสินใจของเจຌาหนຌาที่ 
ของรัฐ หรอืหนวยงานของรัฐอ่ืน (influence) 

การท่ีเจຌาหนຌาท่ีของรัฐอาศัยต้าแหนงหนຌาที่ของตนเองเขຌา แทรกแซง
การปฏิบัติงานของเจຌาหนຌาที่ใหຌปฏิบัติหนຌาที่โดยมิชอบดຌวยระเบียบ 
และกฎหมายหรอืฝຆาฝนจริยธรรม 

10. การขัดกันระหวางประโยชน์สวนบุคคลกับประโยชน์
สวนรวมรูปแบบอ่ืน ๆ 

 พฤติการณ์ของการขัดกันระหวางประโยชน์สวนบุคคล
กบัประโยชน์สวนรวมท่ีนอกเหนอืจาก 9 รูปแบบดังกลาว 

COI COI 

CONFLICT  OF  INTERESTS 

การขัดกันระหวางประโยชน์
สวนบุคคลประโยชน์สวนรวม 

พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดຌวยการ
ปງองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมวด 6 

ม า ต ร า  1 2 6 - 1 2 9   


