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ค ำน ำ 

 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้รวบรวมหลักกำรและแนวคิด พร้อมตัวอย่ำงเพื่อ 
กำรบริหำรจัดกำรระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สำธำรณะที่มีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ 
ภำครัฐ ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ที่เจำ้หน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตำมอ ำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวมในหลำยรูปแบบไม่เฉพำะในรูป 
ของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย คู่มือเล่มนี้  จะ 
รวบรวมควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน  กฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทำงปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน แนวทำงปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ
กระทรวงสำธำรณสุข หวังเป็น อย่ำงยิ่งว่ำคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหำร ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ ในสังกัด
โรงพยำบำลอ่ำวลึก จังหวัด กระบี่ทุกคน รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษำแนวทำงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ในกำรบริหำรและเพื่อให้กำรปฏิบัติงำน มีประสิทธิภำพสูงสุดต่อไป   
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1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน          

หมำยถึง กำรทับซ้อนของผลประโยชน์ของบุคคลที่มี 2 สถำนะ หรือมำกกว่ำในเวลำเดียวกัน คือ ต ำแหน่ง
สำธำรณะ (นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี อธิบดี ฯลฯ)    และต ำแหน่งในบริษัทเอกชน ซึ่งบุคคลดังกล่ำวอำจ     มี
ควำมโน้มเอียงใช้อ ำนำจและต ำแหน่งสำธำรณะหำผลประโยชน์ส่วนตัว หรือแสวงหำประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวก
พ้องของตนเอง ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมได้อย่ำงง่ำยดำย เช่น กรณีของนำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี      มีหุ้น 
หรือครอบครัวใกล้ชิดเป็นเจ้ำของกิจกำร ซึ่งได้รับสัมปทำนหรืออยู่ในฐำนะจะได้รับสัมปทำนธุรกิจจำกรัฐ 
ขณะเดียวกันก็อยู่ในต ำแหน่งสำธำรณะที่เป็นผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรให้สัมปทำนธุรกิจดังกล่ำวด้วย   

2. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ 
1. กำรรับผลประโยชน์ต่ำงๆ (Accepting benefits) คือกำรรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใน

รูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมำะสมและมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่  เช่น หน่วยงำนรำชกำรรับเงินบริจำคสร้ำง
ส ำนักงำนจำกนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำน กำรใช้งบประมำณ ของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว
เจ้ำหน้ำที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน  

2. กำรท ำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญำ (Contracts) หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนที่ตนสังกัด เช่น กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ที่ท ำให้หน่วยงำนท ำสัญญำซื้อ
สนิค้ำจำกบริษัทของตนเองหรอืจำ้งบรษัิทของตนเองเป็นทีป่รกึษำ หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในกำรจัดสรำ้งส ำนักงำน  

3. กำรท ำงำนหลังจำกออกจำกต ำแหน่งสำธำรณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมำยถึง กำรที่
บุคลำกรออกจำกหน่วยงำนของรัฐ และไปท ำงำนในบริษัทเอกชนที่ด ำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่ตนเองเคยมี
อ ำนำจควบคุม ก ำกับ ดูแล 

4. กำรท ำงำนพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตั้งบริษัทด ำเนิน
ธุรกิจที่เป็นกำรแข่งขันกับหน่วยงำนหรือองค์กรสำธำรณะทีต่นสังกัด หรือกำรรับจ้ำงเป็นที่ปรึกษำโครงกำรโดยอำศัย
ต ำแหน่งในรำชกำรสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือว่ำโครงกำรของผู้ว่ำจ้ำงจะไม่มีปัญหำติดขัด ในกำรพิจำรณำจำกหน่วยงำนที่
ตนสังกัดอยู่  

5. กำรรับรู้ ข้อมูลภำยใน ( Inside information) หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งสำธำรณะ 
ใช้ประโยชน์จำกกำรรู้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทรำบว่ำจะมีกำรตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดิน
โดยใส่ช่ือภรรยำ หรือทรำบว่ำจะมีกำรซื้อที่ดินเพื่อท ำโครงกำรของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งก ำไรและขำยให้กับรัฐ 
ในรำคำที่สูงข้ึน 

6. กำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property 
for private advantage) เช่น กำรน ำเครื่องใช้ส ำนักงำนต่ำงๆกลับไปใช้ที่บ้ำน กำรน ำรถยนต์ในรำชกำร 
ไปใช้เพื่องำนส่วนตัว 

7. กำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทำงกำรเมือง (Pork-belling) เช่น กำรที่
รัฐมนตรีอนุมัติโครงกำรของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้ำนเกิดของตนเอง หรือกำรใช้งบประมำณสำธำรณะ เพื่อ
กำรหำเสียงเลือกตั้ง  



                                                                                                                                                   2  
 

จำกรปูแบบประเภทต่ำงๆของปัญหำควำมขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม  
จะเห็นว่ำโอกำสควำมเป็นไปได้ทีจ่ะเกิดปญัหำมีสงูมำกเพรำะปัญหำดังกล่ำวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมทีเ่ข้ำ
ข่ำยควำมขัดแย้งอย่ำงกว้ำงขวำง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในกำรจัดกำรกบัปัญหำ ควำมขัดแย้ง     
ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ กำรมหีลักคุณธรรมและจริยธรรม ในกำรท ำงำนของบุคคล
สำธำรณะรวมถึงกำรมีกฎหมำยที่สำมำรถครอบคลมุถึงกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ 

แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
 
 

 
   

 

  

 

 

  

   

   

 

 

  

 

  

 

    

 

 

กำรรบัประโยชน์ต่ำงๆ 
(Accepting benefits) 

 

รับของขวัญ /เงินสนบัสนุน/                    
เงินบริจำคจำกลูกค้ำของหน่วยงำน 

กำรท ำธุรกิจกบัตัวเอง (Self-dealing) 
หรือเป็นคู่สัญญำ (Contracts) 

มีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกบั
หน่วยงำนต้นสงักัด 

กำรท ำงำนหลังจำกออกจำกต ำแหนง่
สำธำรณะหรือหลงัเกษียณ        

(Post-employment) 

ลำออกจำกหน่วยงำนเพื่อไปท ำงำน
ในหน่วยงำนที่ด ำเนินธุรกิจประเภท

เดียวกัน 

กำรท ำงำนพิเศษ (Outside 
employment or moonlighting) 

ต้ังบริษัทด ำเนินธุรกจิที่แข่งขันหรือ   
รับงำนจำกหน่วยงำนต้นสงักัด 

กำรรบัรู้ข้อมูลภำยใน             
(Inside information) 

 

กำรใช้สมบัติของหน่วยงำนเพื่อ
ประโยชน์ของธุรกจิส่วนตัว      
(Using your employer’s 

property for private advantage) 

กำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขต
เลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทำงกำรเมือง 

(Pork-belling) 

ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลภำยในเพือ่
ประโยชน์ของตนเอง 

น ำทรัพยส์ินของหน่วยงำนไปใช้      
ในงำนส่วนตัว 

รัฐมนตรอีนุมัติโครงกำรไปลงในพื้นที่
ตนเอง หรือกำรใช้งบสำธำรณะ     

เพื่อหำเสียง 
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2. แนวทางการป้องกันและแกไ้ขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

     (1) กำรก ำหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้ำม (Qualification and disqualification 
from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกำสเกิดปัญหำควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้ำรำชกำรกำรเมือง คุณสมบัติต้องห้ำมที่นำนำประเทศ มักก ำหนด ได้แก่     
กำรห้ำม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ด ำรงต ำแหน่ง ข้ำรำชกำรประจ ำ และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทำน
หรือสัญญำต่ำงๆกับรัฐ เป็นต้น  

(2) กำรเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้ สิน และธุรกิจของครอบครัวให้สำธำรณะทรำบ 
(Disclosure of personal interests) เช่น กำรแจ้งถึงจ ำนวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ำมีอะไรบ้ำง แบ่งได้เป็น 
2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ กำรแจ้งทรัพย์สินหรือควำมต้องกำรสว่นบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดข้ึน และประเภทที่
สอง คือ กำรแจ้งทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำที่ก่อนจะมำด ำรงต ำแหน่ง ถึงแม้วิธีกำรนี้จะไม่ใช่เครื่องมือที่แก้ปัญหำควำม
ขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่ำงน้อยกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้
สำธำรณชนสำมำรถวิเครำะห์หรือมองเห็นช่องทำงที่อำจจะก่อให้เกิดปัญหำได้ง่ำยข้ึน 

(3) กำรก ำหนดข้อพึงปฏิบัติทำงจริยธรรม (Code of conduct) เป็นกำรสร้ำงกรอบเพื่อบอกถึงสิ่งที่ควรและ
ไม่ควรยึดถือเป็นหลักในกำรท ำงำน ถ้ำไม่ปฏิบัติตำมไม่ถือว่ำผิดทำงกฎหมำยแต่สำมำรถบ่อนท ำลำยควำมเช่ือมั่นที่
สังคมจะมีต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น และสำมำรถเป็นบ่อเกิดแห่งควำมเสื่อมศรัทธำที่ประชำชนจะมีต่อระบบรำชกำร 

(4) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรท ำงำนหลังพ้นต ำแหน่งในหน้ำที่ทำงรำชกำร (Post-office employment 
restriction) เป็นข้อก ำหนดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งในหน่วยงำนของรัฐน ำข้อมูลลับ 
(Confidential information) ภำยในหน่วยงำนที่เขำทรำบไปใช้ประโยชน์หลังจำกกำรออกจำกต ำแหน่งดังกล่ำว
แล้ว รวมถึงป้องกันกำรใช้สิทธิในกำรติดต่อหน่วยงำนรำชกำรในฐำนะที่เคยด ำรงต ำแหน่งส ำคัญ ในหน่วยงำน
รำชกำรมำแล้ว  

นอกจำกแนวทำงดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วจ ำเปน็ต้องมกีลไกส ำหรับกำรบงัคับใช้ (Enforcement) กฎระเบียบ ที่
ก ำหนดข้ึน เช่น กำรตั้งคณะกรรมกำรในลักษณะองค์กรก ำกับดูแลเพื่อตรวจสอบให้ผู้อยู่ภำยใต้กฎระเบียบดังกล่ำว
ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมกำรดังกล่ำวต้องมีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอเพรำะในกรณีที่มี
กำรละเมิดกฎระเบียบที่เกิดข้ึนก็ต้องท ำหน้ำที่สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่จะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

  

 

 



                                                                                                                                                   4  
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กำรสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Good Governance) คือ ประกำรแรก กำรมุ่งเน้นควำมรับผิดชอบ      
ต่อสำธำรณะ (Accountability) ประกำรที่สอง มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (Transparency) ซึ่งรวมถึงกำรที่
สำธำรณชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆได้ ประกำรที่สำม กำรมีหลักกำรที่แน่นอนคงเส้นคงวำและเป็นธรรมเพื่อให้
ประชำชนเกิดควำมมั่นใจ (predictability) ซึ่งหมำยควำมว่ำกฎเกณฑ์ต่ำงๆจะต้องใช้บังคับกับทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม
กันไม่ล ำเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆจนก่อให้เกิดควำมสับสน และประกำรสุดท้ำย คือ กำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน (Public Participation) หมำยควำมว่ำผู้บริหำรระดับสงูจะต้องเคำรพในควำมคิดเหน็ของสมำชิก
ในองค์กร กล่ำวคือในกำรตัดสินใจด้ำนนโยบำยนั้นจะต้องเปิดรับฟังควำมคิดเห็นและให้สมำชิกขององค์กรมีส่วนร่วม 
ในกำรตัดสินใจควบคู่ไปกับกำรสร้ำงระบบกำรบรหิำรจัดกำรที่ดีก็ คือ ประกำรแรก กำรปรับปรุงกฎหมำยให้ทันสมัย 
ชัดเจน ครอบคลุม และสำมำรถตำมกระแสกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม และวัฒนธรรมได้ทัน 
ประกำรที่สอง กำรปฏิรปูองค์กรอิสระเพื่อกำรตรวจสอบและปรำบปรำมผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีกำรด ำเนินงำนที่มี
ประสิทธิภำพมีกระบวนกำรสรรหำและคัดเลอืกคณะกรรมกำรที่เป็นอสิระ ไม่ถูกแทรกแซงจำกกำรเมือง และเป็นผู้ที่
มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง ประกำรที่สำม ก ำหนดหลักเกณฑ์ด้ำนจริยธรรมคุณธรรม (Codes of ethics) 
รวมทั้งจรรยำบรรณทำงวิชำชีพต่ำงๆ เพื่อเป็นแนวทำงอันชัดเจนในกำรช้ีน ำพฤติกรรมไปในทิศทำงที่ถูกต้อง ก ำหนด
บทลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยำบรรณทำงวิชำชีพอันก่อให้เกิดกำรยกระดับมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่ม
วิชำชีพให้สูงข้ึน ประกำรสุดท้ำย ส่งเสริมภำคประชำสังคมให้เข้มแข็งเป็นองค์กรแบบเปิด สมัครใจในกำรรับ
สมำชิก มีควำมเป็นอิสระในกำรด ำเนินงำนและมีจิตส ำนึกที่ เสียสละในกำรท ำงำนเพื่อผลประโยชน์ข อง
ส่วนรวม องค์กรภำคประชำสังคมเหล่ำน้ีจะมีบทบำทส ำคัญในกำรเคลื่อนไหวเพื่อกำรมีส่วนร่วมและตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของภำคสำธำรณะให้ปลอดจำกผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่ำงแท้จริง 
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3.กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
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4. ตัวอย่ำงเรื่องกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม 
 

1 ข้ำรำชกำร
ประจ ำและ
เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ 

 

ท่ัวไป 

 กำรน ำข้อมูลลับ/ข้อมูลภำยในมำใช้หำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
 หัวหน้ำหน่วยงำนซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงแต่งตั้งให้ญำติ/ คนสนิท/คนที่มี

ควำมสัมพันธ์ฉันญำติข้ึนเป็นผู้อ ำนวยกำรกองพัสด ุ
 กำรช่วยญำติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งำนในหน่วยงำนที่ตนมีอ ำนำจ 
 กำรรบัผลประโยชนห์รือกำรเรียกร้องสิง่ตอบแทนจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ 
 กำรรับงำนนอกหรือกำรท ำธุรกิจที่เบียดบังเวลำรำชกำร/งำนโดยรวมของหน่วยงำน 
 กำรท ำงำนหลังเกษียณให้กับหน่วยงำนทีม่ีผลประโยชน์ขัดกบัหน่วยงำนต้นสังกัดเดิม 
 กำรน ำรถรำชกำรไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลำยกรณีมกีำรเบิกค่ำน้ ำมัน 
 กำรน ำบุคลำกรของหน่วยงำนไปใช้เพื่อกำรส่วนตัว 

กลุ่มวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซื้อจัดจ้าง 

 กำรหำผลประโยชน์จำกควำมไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทำงรำชกำรของประชำชนโดยเรียกรับเงิน
และอ้ำงว่ำจะสำมำรถช่วยให้สำมำรถเสียค่ำธรรมเนียมในกำรโอนกรรมสิทธ์ิซื้อขำยที่ดินในรำคำที่ถูก
กว่ำได้ ผู้บริหำรสถำบันกำรเงินหวังก้ำวหน้ำในอำชีพจึงได้ร่วมมือและให้ควำมช่วยเหลือแก่
นักกำรเมืองในกำรกู้เงินในวงเงินสูงในรูปแบบกำรประเมินรำคำหลักทรัพย์   ค้ ำประกันให้สูงเกิน
กว่ำควำมเป็นจริง 

 ผู้บริหำรสถำบันกำรเงินใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชำเสนอขำยที่ดินหรือบ้ำนพร้อมที่ดินใน
โครงกำรของตนให้แก่ลูกค้ำของสถำบันกำรเงิน เพื่อแลกกับควำมสะดวกในกำรท ำธุรกิจกับสถำบัน
กำรเงิน 

 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำษีอำกรได้เปดิส ำนักงำนบัญชีเพื่อท ำบัญชีและรับจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท จ ำกัด 
ซึ่งในเวลำปฏิบัติงำนก็จะเลือกให้บริกำรเฉพำะรำยที่ตนเองได้รับประโยชน์จำกผู้เสียภำษีเท่ำนั้น 

 กำรก ำหนดมำตรฐำน (Specification) ในสินค้ำที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะในกำรประมูล 

 กำรให้ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแกพ่รรคพวก/ญำติ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ในกำรประมลูหรือกำรจ้ำง
เหมำรวมถึงกำรปกปิดข้อมลู เช่น กำรปิดประกำศหรือเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรล่ำช้ำ หรือพ้น
ก ำหนดกำรยื่นใบเสนอรำคำ เป็นต้น 

กลุ่มวิชาชีพอิสระ 

 กำรรับงำนจำกภำยนอกจนกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำ 
 กำรใช้สิทธิในกำรเบิกจ่ำยยำให้กับญำติแล้วน ำยำไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 
 กำรรับประโยชน์จำกระบบกำรล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้ำหน้ำที่หรือญำติเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน โดยผู้มี

หน้ำที่ดูแลบัตรคิวจะล็อคไว้มำกกว่ำที่หน่วยงำนก ำหนดและไปเรียกรับประโยชน์จำกบัตรคิวที่ล็อคไว้
เกินเหล่ำน้ันจำกผู้รับบริกำรที่ต้องกำรลัดคิว 

กลุ่มวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 

 กำรเรียกรับผลประโยชน์จำกกำรอนุญำตให้คืนของกลำง เป็นต้น 
  



                                                                                                                                                   8  
 

กลุ่มวิชาชีพวิชาการ 

 คณะกรรมกำรตรวจรับผลงำนท ำหน้ำที่เสมือนเป็นนำยหน้ำให้แก่บริษัทที่ปรึกษำ โดยรับรำยงำนผล
กำรศึกษำมำพิจำรณำก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คำดว่ำอำจถูกคณะกรรมกำรคนอื่นท้วงติง รวมถึง
กำรเข้ำไปแทรกแซงกำรพิจำรณำของกรรมกำรคนอื่น 

3. 
ข้ำรำชกำร
ท้องถ่ิน 

3.1 การเข้ามาด าเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สมำชิกสภำ/ผู้บริหำรท้องถ่ินมำด ำเนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ตนเป็นสมำชิก 
 ญำติ/ภรรยำ (อำจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหำรท้องถ่ินเป็นคู่สัญญำหรือรับเหมำงำนกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 สมำชิกสภำ/ผู้บริหำรท้องถ่ินเข้ำไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐำนะผู้รับมอบอ ำนำจจำกบริษัท ห้ำงร้ำน ใน

กำรยื่นซองประกวดรำคำ 
 สมำชิกสภำ/ผู้บริหำรท้องถ่ินเป็นบคุคลรว่มเจรจำไกล่เกลีย่ในฐำนะตัวแทนบริษัทหำ้งรำ้น ในกรณีงำน

จ้ำงเหมำมีปัญหำ 
 ผู้บริหำรสภำ/ผู้บริหำรท้องถ่ินหำประโยชน์ส่วนตัวจำกกำรเก็งก ำไรจำกรำคำที่ดิน ทั้งในรูปของกำรใช้

ข้อมูลภำยในไปซื้อ ที่ดินไว้ก่อน หรืออำจเป็นในรูปแบบที่ก ำหนดที่ตั้งโครงกำรในพื้นที่ที่ตนเองมีที่ดิน
อยู่เพื่อขำยที่ดินของตนเองในรำคำที่สูง 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท ำสัญญำเช่ำรถไปสัมมนำและดูงำนกับบริษัทซึ่งเป็นของสมำชิกของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน่ันเอง 

 นำยกเทศมนตรีและเทศมนตรีขำยสินค้ำหรือบริกำรของบริษัทตนเองให้กับเทศบำล 
3.2 การใช้งบประมาณหลวงเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและเพ่ือหาเสียง 

 กำรจัดสรรงบประมำณหรือโครงกำรเข้ำไปในพื้นที่ของตนเอง 
 กำรใช้งบประมำณรำชกำรท ำโครงกำรพร้อมเขียนป้ำยและช่ือของผู้ของบประมำณ  ประกำศให้

ชำวบ้ำนทรำบเพื่อเป็นกำรหำเสียง 
 กำรที่สมำชิกสภำท้องถ่ินซึ่งมีบทบำทในกำรอนุมัติและตรวจสอบกำรใช้งบประมำณของฝ่ำยบริหำร

กลับไปมีส่วนในกำรใช้งบประมำณส่งผลต่อกำรท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบและใช้วิจำรณญำณในกำร
ตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจำกควำมถูกต้องและประโยชน์สำธำรณะ  เนื่องจำกต้องกำรงบที่เหลือจำก
กำรแปรญัตติไปด ำเนินกำรในเขตพื้นที่ของตน 
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5.แนวปฏิบัติ  10ข้อ  ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน 
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6.ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prathaihos.com/index.php?r=news/views&id=177#collapseOne
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7. แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสขุ  MOPH code of Conduct 
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