


0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 

Conflict of Interest  
 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลร้องกวาง  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัแพร่ 



1 
 

 

สารบัญ 

ค ำน ำ            2 

บทที่ 1  ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน      3 

บทที่ 2   หลักกำรและแนวทำงปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน              7 

บทที่ 3  กำรให้ – กำรรับของขวัญและผลประโยชน์                12 

บทที่ 4  มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   17 

บทที่ 5  กรณีตัวอย่ำง         23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ค าน า 
 

          คู่มือกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ได้รวบรวมหลักกำรและแนวคิด พร้อม
ตัวอย่ำงเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ สำธำรณะที่มีผลต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมี ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพล
ตำมอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ในหลำยรูปแบบไม่เฉพำะในรูปของ ตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่
ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย 

คู่มือเล่มนี้ จะน ำเสนอถึงหลักกำร แนวคิด กรณีตัวอย่ำงพร้อมข้อเสนอแนวทำงน ำไปปรับใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อลดปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ให้หมดไปในที่สุด              

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหำร ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ ในสังกัดส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดแพร่ทุกระดับทุกคน รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษำแนวทำง เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรบริหำรและเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน มีประสิทธิภำพสูงสุดต่อไป 
        
 
 
                                                                  ผู้จดัท ำ 

คณะกรรมกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกดิ        
ผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดท ำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยำบำลร้องกวำง 
   กุมภำพันธ์ 2561 
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บทที่ 1 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests) 

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests) หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ขัดกัน หมำยถึง กำรทีเจ้ำหน้ำที่รัฐปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นควำมผิดเชิงจริยธรรมและเป็นควำมผิดขั้นแรกที่จะน ำไปสู่
กำรทุจริต 

ส ำนักงำน กพ.ได้นิยำมควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict Of Interests)  หมำยถึง สถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร 
พนักงำนบริษัท หรือผู้บริกำรมีผลประโยชน์ส่วนตัวมำกจนมีผลต่อกำรตัดสินใจ หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ใน
ต ำแหน่งหน้ำที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่ำวคือ กำรที่เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งของตน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง มำกกว่ำ
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำดังกล่ำวจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ ในรูปแบบที่
หลำกหลำยจนกระทั่งกลำยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่ำเป็นควำมผิด ตัวอย่ำงกำรกระท ำดังกล่ำวมีให้พบ
เห็นได้มำกในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกกำรยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็น
หลักได้ส่งผลเสียหำยให้เกิดขึ้นกับประเทศชำติ ก่อให้เกิดกำรกระท ำที่ผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ แต่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงประโยชน์
ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก  

 
 นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ  

 ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่ำ
ในทำงบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้ำนกำรงำนหรือธุรกิจของ
เจ้ำหน้ำที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน ญำติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้ำหน้ำที่ประสงค์จะให้คน
เหล่ำนี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ำมีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมำเกี่ยวข้อง  
ผลประโยชน์ส่วนตนมี๒ประเภทคือที่เกี่ยวกับเงิน(pecuniary)และท่ีไม่เกี่ยวกับเงิน(non-pecuniary)  

 ๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งเงินทองเท่ำนั้น แต่ยังเกี่ยวกับกำร
เพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องกำรสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต ำแหน่งในบริษัทที่รับงำนจำก
หน่วยงำน รวมถึงกำรได้มำซึ่งผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทำน ส่วนลดของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้ำใจไมตรีอ่ืนๆ  
 

 ๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทำง
สังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถำบันกำรศึกษำ สมำคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปควำมล ำเอียง/อคติ/เลือกที่รัก
มักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่ำแม้แต่ควำมเชื่อ/ควำมคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้  
 



4 
 

  หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้ำที่สำธำรณะของผู้ที่ทำงำนให้ภำครัฐคือ กำรให้ควำมส ำคัญ
อันดับต้นแก่ประโยชน์สำธำรณะ (public interest) คนเหล่ำนี้ไม่จ ำกัดเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศเท่ำนั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ที่ทำงำนให้ภำครัฐ เช่น ที่ปรึกษำ อำสำสมัคร  
  ผลประโยชน์สาธารณะ(public interest)  คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของ
ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน กำรระบุผลประโยชน์สำธำรณะไม่ใช่เรื่อง
ง่ำย แต่ในเบื้องต้นเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐสำมำรถให้ควำมส ำคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย  
- ท ำงำนตำมหน้ำที่อย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ  
- ท ำงำนตำมหน้ำที่ตำมกรอบและมำตรฐำนทำงจริยธรรม  
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออำจจะมีและจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
- ให้ควำมส ำคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สำธำรณะ มีควำมคำดหวังว่ำเจ้ำหน้ำที่ต้องจ ำกัดขอบเขตที่ 
ประโยชน์ส่วนตนจะมำมีผลต่อควำมเป็นกลำงในกำรทำหน้ำที่  
- หลีกเลี่ยงกำรตัดสินใจหรือกำรท ำหน้ำที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
- หลีกเลี่ยงกำรกระทำ/กิจกรรมส่วนตนที่อำจท ำให้คนเห็นว่ำได้ประโยชน์จำกข้อมูลภำยใน  
- หลีกเลี่ยงกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่หรือทรัพยำกรของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
- ป้องกันข้อครหำว่ำได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจำกกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่  
- ไม่ใช้ประโยชน์จำกต ำแหน่งหรือข้อมูลภำยในที่ได้ขณะอยู่ในต ำแหน่งขณะที่ไปหำต ำแหน่งงำนใหม่ 
 

  ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสำกล คือ Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) นิยำมว่ำเป็นควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ  
 

 ๑.ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง(actual)มีควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
สำธำรณะเกิดข้ึน  
 

 ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ำมี 
แต่จริงๆ อำจไม่มีก็ได้ ถ้ำจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่ำงขำดประสิทธิภำพ ก็อำจนำมำซึ่งผลเสียไม่
น้อยกว่ำกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่ำเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่ำงมีจริยธรรมเท่ำนั้น แต่ต้องทำให้คนอื่น ๆรับรู้และเห็นด้วยว่ำไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง  
 

 ๓.ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้(potential)ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอำจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สำธำรณะได้ในอนำคต  
 

  หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests)  
มี ๒ ประเภท 
 

 ๑. ประเภทแรก เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่มีบทบำทหน้ำที่มำกกว่ำหนึ่ง เช่น เป็นเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
และ เป็นคณะกรรมกำรด้ำนระเบียบวินัยประจำหน่วยงำนด้วย ปัญหำจะเกิดเมื่อไม่สำมำรถแยกแยะบทบำท
หน้ำที่ทั้งสองออกจำกกันได้อำจทำให้ทำงำนไม่มีประสิทธิภำพ หรือแม้กระทั่งเกิดควำมผิดพลำดหรือผิด
กฎหมำย ปกติหน่วยงำนมักมีกลไกป้องกันปัญหำนี้โดยแยกแยะบทบำทหน้ำที่ต่ำงๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหำ
ได้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในหน่วยงำนที่มีกำลังคนน้อยหรือมีเจ้ำหน้ำที่บำงคนเท่ำนั้นที่สำมำรถท ำงำนบำงอย่ำงที่
คนอ่ืนๆ ท ำไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหำนี้กันเพรำะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมำเกี่ยวข้อง  
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 ๒. ประเภทที่สอง เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่มีบทบำทหน้ำที่มำกกว่ำหนึ่งบทบำท และกำรท ำบทบำท
หน้ำที่ ในหน่วยงำนหนึ่งนั้น ท ำให้ได้ข้อมูลภำยในบำงอย่ำงที่อำจน ำมำใช้เป็นประโยชน์แก่กำรท ำบทบำท
หน้ำที่ให้แก่    อีกหน่วยงำนหนึ่งได้ผลเสียคือถ้ำน ำข้อมูลมำใช้ก็อำจเกิดกำรประพฤติมิชอบหรือควำมล ำเอียง/
อคติต่อคนบำงกลุ่ม  
ควรถือว่ำหน้ำที่ทับซ้อนเป็นปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพรำะว่ำมีหลักกำรจัดกำรแบบเดียวกันนั่นคือกำร
ตัดสินใจท ำหน้ำที่ต้องเป็นกลำงและกลไกกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนก็สำมำรถน ำมำจัดกำรกับหน้ำที่ทับ
ซ้อนได ้
 

    ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมำยถึง สิ่งใดก็ตำมที่ให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลำยในสังคม ผลประโยชน์สำธำรณะ ยังหมำยรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมำชิก
ในสังคม  
      ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests) 
เป็นสถำนกำรณ์ที่บุคคลในฐำนะพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ใช้ต ำแหน่งหรืออ ำนำจหน้ำที่ในกำรแสวง
ประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นกำรละเมิดทำงจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือควำมเสียหำยต่อ
ประโยชน์สำธำรณะ ค ำอ่ืนที่มีควำมหมำยถึงควำมขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ กำร
มีผลประโยชน์ทับซ้อน ควำมขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ของผู้ด ำรงต ำแหน่งสำธำรณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่น
เชิงนโยบำย คอร์รัปชั่นสีเทำ 
 

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ 
1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือกำรรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ

ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมำะสมและมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ เช่น หน่วยงำนรำชกำรรับ
เงินบริจำคสร้ำงส ำนักงำนจำกนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำน กำรใช้งบประมำณ ของรัฐ
เพ่ือจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเจ้ำหน้ำที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน  

 

2. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนที่ตนสังกัด เช่น กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ที่ท ำให้
หน่วยงำนท ำสัญญำซื้อสินค้ำจำกบริษัทของตนเองหรือจ้ำงบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษำ หรือซื้อที่ดิน ของ
ตนเองในกำรจัดสร้ำงส ำนักงำน  

 

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 
หมำยถึงกำรที่บุคลำกรออกจำกหน่วยงำนของรัฐและไปท ำงำนในบริษัทเอกชนที่ด ำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ
ที่ตนเองเคยมีอ ำนำจควบคุม ก ำกับ ดูแล 

 

4. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตั้ง
บริษัทด ำเนินธุรกิจที่เป็นกำรแข่งขันกับหน่วยงำนหรือองค์กรสำธำรณะที่ตนสังกัด หรือกำรรับจ้ำงเป็นที่ปรึกษำ
โครงกำรโดยอำศัยต ำแหน่งในรำชกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือว่ำโครงกำรของผู้ว่ำจ้ำงจะไม่มีปัญหำติดขัด ในกำร
พิจำรณำจำกหน่วยงำนที่ตนสังกัดอยู่  
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5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่ผู้ด ำรงต ำแหน่ง สำธำรณะ
ใช้ประโยชน์จำกกำรรู้ข้อมูลภำยในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทรำบว่ำจะมีกำรตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไป
ซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยำ หรือทรำบว่ำจะมีกำรซื้อที่ดินเพ่ือท ำโครงกำรของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพ่ือเก็งก ำไรและ
ขำยให้กับรัฐ ในรำคำที่สูงข้ึน 

 

6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using 
your employer’s  property for private advantage) เช่น กำรน ำเครื่องใช้ส ำนักงำนต่ำงๆกลับไปใช้ที่
บ้ำน กำรน ำรถยนต์ในรำชกำรไปใช้เพื่องำนส่วนตัว 
 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น 
กำรที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงกำรของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้ำนเกิดของตนเอง หรือกำรใช้งบประมำณ
สำธำรณะ เพื่อกำรหำเสียงเลือกตั้ง  

จำกรูปแบบประเภทต่ำงๆของปัญหำควำมขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม  
จะเห็นว่ำโอกำสควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหำมีสูงมำกเพรำะปัญหำดังกล่ำวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่
เข้ำข่ำยควำมขัดแย้งอย่ำงกว้ำงขวำง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในกำรจัดกำรกับปัญหำ ควำม
ขัดแย้ง     ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ กำรมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในกำร
ท ำงำนของบุคคลสำธำรณะรวมถึงกำรมีกฎหมำยที่สำมำรถครอบคลุมถึงกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนทุกรูปแบบ 
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บทที่ 2 

หลักการและแนวทางปฏบิัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

หลักกำร 4 ประกำรส ำหรับกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะกำรท ำเพ่ือผลประโยชน์ของสำธำรณเป็นหน้ำที่หลักเจ้ำหน้ำที่ต้อง
ตัดสินใจและให้ค ำแนะน ำภำยในกรอบกฎหมำยและนโยบำยจะต้องท ำงำนในขอบเขตหน้ำที่  พิจำรณำควำม
ถูกผิดไปตำมเนื้อผ้ำไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมำแทรกแซงรวมถึงควำมเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่
ละบุคคลอย่ำงเป็นกลำงไม่มีอคติล ำเอียงด้วยเรื่องศำสนำ อำชีพ จุดยืนทำงกำรเมือง เผ่ำพันธุ์     วงศ์ตระกูล 
ฯลฯ ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงปฏิบัติตำมกฎหมำยเท่ำนั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

2.สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิดกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอำศัยกระบวนกำร
แสวงหำ เปิดเผยและจัดกำรที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกำสให้ตรวจสอบ และมีควำมพร้อมรับผิด มีวิธีกำรต่ำงๆ
เช่นจดทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ำยเจ้ำหน้ำที่จำกต ำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน  กำรเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือควำมสัมพันธ์ที่อำจมีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อน กำรใช้กระบวนกำรอย่ำงเปิดเผยทั่วน้ำ จะท ำให้เจ้ำหน้ำที่ร่วมมือและสร้ำงควำมเชื่อมั่น
แก่ประชำชน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  กำรแก้ปัญหำหรือจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงควำมยึดหลักคุณธรรมและควำมเป็นมืออำชีพของเจ้ำหน้ำที่และองค์ กร
จัดกำรต้องอำศัยข้อมูลน ำเข้ำจำกทุกระดับในองค์กรฝ่ำยบริหำรต้องรับผิดชอบเรื่องกำรสร้ำงระบบและ
นโยบำยและเจ้ำหน้ำที่ก็มีควำมรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมีเจ้ำหน้ำที่ต้องจัดกำรกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ และผู้บริหำรก็ต้องเป็นแบบอย่ำงด้วย 

4.สร้างวัฒนธรรมองค์กรผู้บริหำรต้องสร้ำงสภำพแวดล้อมเชิงนโยบำยที่ช่วยสนับสนุนกำรตัดสินใจในเวลำที่มี
ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและกำรสร้ำงวัฒนธรรมแห่งควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ซ่ึงต้องอำศัยวิธีกำร
ดังนี้                                                                                                           

          -ให้ข้อแนะน ำและกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่เพ่ือส่งเสริมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกำรปฏิบัติ
รวมถึงกำรใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน       

          -ส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำรอย่ำงเปิดเผยและมีกำรเสวนำแลกเปลี่ยนให้เจ้ำหน้ำที่สบำยใจในกำรเปิดเผย
และหำรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท ำงำน       
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         -ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้ำหน้ำที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้น ำไปใช้ในทำงที่ผิด
            
  

        -ให้เจ้ำหน้ำที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้ำของและปฏิบัติตำมในเวลำเดียวกันก็ต้องสร้ำงระบบโดยกำรพัฒนำในเรื่องต่อไปนี้   

1.มำตรฐำนในกำรส่งเสริมควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่โดยรวมไว้ในข้อก ำหนดทำงจริยธรรม  

2.กระบวนกำรระบุควำมเสี่ยงและจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน  

3.กลไกควำมพร้อมรับผิดทั้งภำยในและภำยนอก  

4.วิธีกำรจัดกำร(รวมถึงกำรลงโทษ)ท่ีท ำให้เจ้ำหน้ำที่ถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของตนเองที่จะต้องท ำตำม
กฎระเบียบและมำตรฐำน 

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

  กรอบกำรท ำงำนนี้เป็นวิธีกำรกว้ำง ๆ ไม่จ ำกัดอยู่กับรำยละเอียดข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง สำมำรถ
น ำไปพัฒนำเป็นรูปแบบกำรจัดกำรตำมบริบทขององค์กรและกฎหมำยได้ มี ๖ ขั้นตอน สำหรับกำรพัฒนำและ
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน         

๑. ระบุว่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้ำงที่มักเกิดข้ึนในองค์กร         
๒. พัฒนำนโยบำยที่เหมำะสม รวมถึงกลยุทธ์กำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำ        
๓. ให้กำรศึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่และผู้บริหำรระดับต่ำง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้ทั่วถึงในองค์กร              

๔. ด ำเนินกำรเป็นแบบอย่ำง             
๕. สื่อสำรให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริกำร ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทรำบถึงควำมมุ่งมั่น ในกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อน               

๖. บังคับใช้นโยบำยและทบทวนนโยบำยสม่ ำเสมอ  

 

รายละเอียดแต่ละขั้นตอน 

1)การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
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-ขั้นตอนแรกนี้คือกำรระบุว่ำในกำรท ำงำนของหน่วยงำนมีจุดใดบ้ำงที่เสี่ยงต่อกำรเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้ำง     

-เป้ำหมำยส ำคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่ำอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น         

-กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่มีส่วนส ำคัญ เพรำะจะท ำให้ระบุจุดเสียงได้ครอบคลุมและท ำให้
เจ้ำหน้ำที่รู้สึกเป็นเจ้ำของและร่วมมือกับนโยบำย       
  

-ตัวอย่ำงผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทำงกำรเงิน/ เศรษฐกิจ(เช่นหนี้)  ธุรกิจส่วนตัว/
ครอบครัว ควำมสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชำติพันธุ์ ศำสนำฯลฯ)ควำมสัมพันธ์กับองค์กำรอ่ืน(เอ็นจีโอ 
สหภำพกำรค้ำ พรรคกำรเมือง ฯลฯ) กำรท ำงำนเสริม ควำมเป็นอริ/กำรแข่งขันกับคนอ่ืน/กลุ่มอ่ืนๆ  

-ตัวอย่ำงของจุดเสี่ยง เช่นกำรปฏิบัติสัมพันธ์กับภำคเอกชน กำรท ำสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจตรำ
เพ่ือควบคุมคุณภำพมำตรฐำนของกำรท ำงำนหรืออุปกรณ์ในภำคธุรกิจ กำรออกใบอนุญำต กำรให้บริกำรที่อุป
สงค์มำกกว่ำอุปทำน กำรกระจำยงบรำชกำร กำรปรับปรุงกำรลงโทษ กำรให้เงิน/สิ่งของ สนับสนุนช่วยเหลือผู้
เดือดร้อน กำรตัดสินข้อพิพำท ฯลฯ ทั้งนี้รวมถึงงำนที่สำธำรณะหรือสื่อมวลชนให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ  

-กำรระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจำรณำนิยำมและข้อก ำหนดทำงกฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 

2) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 

 -องค์ประกอบประกำรหนึ่งในกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ควำมตระหนักของผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับวิธีกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงควำมรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น กฎเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรจัดกำรต้องแยกให้ชัดระหว่ำงควำมรับผิดชอบขององค์กร และควำมรับผิดชอบของสมำชิกใน
องค์กรและยังต้องท ำให้ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่สำมำรถ      

          -รู้ได้ว่ำเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็นหรือแบบ
เป็นไปได้) 

         -เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่ำงๆที่ใช้เพื่อกำรจัดกำร   
  

         -ติดตำมประสิทธิภำพของกลยุทธ์ที่ใช้ 

3)ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 
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 -เพ่ือให้กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภำพ ต้องมีกำรให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่
เจ้ำหน้ำที่ในองค์กร เอกชนที่มำท ำสัญญำ อำสำสมัคร หัวหน้ำงำนระดับสูง และกรรมกำรบริหำร เริ่มตั้งแต่
กำรปฐมนิเทศและต่อเนื่องในระหว่ำงกำรท ำงำน เจ้ำหน้ำที่ทุกคนควรสำมำรถเข้ำถึงนโยบำยและข้อมูลที่จะ
ช่วยให้พวกเขำสำมำรถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหำรเองก็ต้องรู้วิธีจัดกำรผลประโยชน์
ทับซ้อน           

         -ขั้นตอนแรกของกำรให้ควำมรู้คือสร้ำงควำมเข้ำใจว่ำอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบำย รวมถึงควำมแตกต่ำงของควำมรับผิดชอบใน
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยของผู้มีต ำแหน่งหน้ำที่ต่ำงกัน ควรให้เอกสำรบรรยำยพร้อมตัวอย่ำงที่ชัดเจนส ำหรับ
กำรระบุและจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมำกๆเช่น กำรติดต่อ กำรร่วมท ำงำนกับ
ภำคเอกชน กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรกับภำคเอกชน กำรแปรรูป กำรลดขั้นตอนและกระจำยอ ำนำจ
ควำมสัมพันธ์กับเอ็นจีโอและกิจกรรมทำงกำรเมือง เป็นต้น    

          -นอกจำกให้ควำมรู้แล้ว ควำมตื่นตัวและเอำใจใส่ของผู้บริหำร รวมถึงกลยุทธ์ กำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพจะมีส่วนอย่ำงส ำคัญในกำรช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำม กำรสร้ำงควำมตื่นตัวและควำมเอำใจใส่
จะช่วยในกำรแสวงหำจุดเสี่ยงและพัฒนำวิธีกำรป้องกันปัญหำที่เกิดข้ึนต่อไป 

4)การด าเนินการเป็นแบบอย่าง 

 -กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภำพ จ ำเป็นต้องอำศัยควำมทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในต ำแหน่ง
ระดับบริหำรซึ่งต้องแสดงภำวะผู้น ำ สนับสนุนนโยบำยและกระบวนกำรอย่ำงแข็งขัน สนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่
เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและให้ควำมช่วยเหลือแก้ไข      

         -ผู้บริหำรต้อง 1.พิจำรณำว่ำมีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่ำหน่วยงำนมีปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 2)
ชั่งน้ ำหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สำธำรณะ และพิจำรณำว่ำอะไรคือวิธีที่ดี
ที่สุดในกำรจัดกำรหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน 3)พิจำรณำปัจจัยอื่นๆรวมถึงระดับและลักษณะของต ำแหน่ง
หน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 

5)สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 

 -ประเด็นส ำคัญคือภำพลักษณ์ขององค์กรในกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจำกไม่สำมำรถ
จัดกำรกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้ำผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้ำมกับผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ำยไม่
แพ้กัน          -กำรท ำงำนกับองค์กร
ภำยนอกไม่ว่ำเป็นเอ็นจีโอหรือภำคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยง ของผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนและพัฒนำวิธี
ป้องกัน ไม่ว่ำเป็นเรื่องข้อมูลภำยใน หรือโอกำสกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เพ่ือผลประโยชน์และต้องแจ้งแก่องค์กร
ภำยนอกให้ทรำบนโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตำมมำหำกไม่ปฏิบัติตำมนโยบำย เช่น 
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ยกเลิกสัญญำหรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย บำงองค์กรภำครัฐจะอำศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือสื่อสำรเกี่ยวกับ
หน้ำที่และควำมพร้อมรับผิดที่ผู้ท ำธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ท ำสัญญำด้วย  

-นอกจำกนี้ควรสื่อสำรแบบสองทำงกับองค์กรภำยนอก อำจใช้วิธีต่ำงๆเช่น ให้มีส่วนร่วมในกำรระบุ
จุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนำกลไกป้องกัน แก้ไขปัญหำ ขอรับฟังควำมเห็นต่อร่ำงนโยบำยกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกกำรแสวงหำและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน วิธีเหล่ำนี้จะ
ท ำให้ได้นโยบำยที่สอดคล้องควำมคำดหวังสำธำรณะและได้รับควำมร่วมมือจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ในกำร
ร่วมกันจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้ องค์กรภำครัฐต้องท ำให้กำรตัดสินใจทุกขั้นตอน
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

6) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 

 -ระบบจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับกำรทบทวนประสิทธิภำพสม่ ำเสมอ โดยสอบถำมข้อมูลจำก
ผู้ใช้ระบบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพ่ือให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภำพกำรท ำงำน รวมถึง สภำพ
สังคม เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของและควำมร่วมมือ นอกจำกนี้ยังอำจเรียนรู้
จำกองค์กรอ่ืนๆ กำรแสวงหำกำรเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นกำรสื่อสำรว่ำองค์กรมีควำมมุ่งมั่นในกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย กำรทบทวนควรครอบคลุมจุดเสียงและมำตรกำรและผลกำรทบทวนหรือมีกำร
เปลี่ยนแปลงต้องสื่อสำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติให้เข้ำใจ และปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนให้สอดคล้องกัน โดยอำจ
พัฒนำระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนำทักษะและกำรให้ค ำปรึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่  
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บทที่ 3 

การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

หลักกำรและแนวคิดนี้สำมำรถประยุกต์ใช้ประกอบกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรให้และรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ของข้ำรำชกำรพลเรือนและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพล
เรือน ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนพ .ศ. 
2551 และประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.2543 

 เจตนารมณ์ 
เนื่องจำกควำมเชื่อถือไว้วำงใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่

ภำครัฐว่ำ จะต้องตัดสินใจและกระท ำหน้ำที่โดยยึดผลประโยชน์สำธำรณะเป็นหลัก ปรำศจำกผลประโยชน์ส่วน
บุคคล หำกข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท ำให้มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ
และกำรกระท ำหน้ำที่ถือว่ำเป็นกำรประพฤติมิชอบ ย่อมท ำลำยควำมเชื่อถือไว้วำงใจของประชำชนกระทบต่อ
ควำมถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภำครัฐยึดถือในกำรบริหำรรำชกำรรวมทั้งกระทบต่อกระบวนกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตย 

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมำยถึง สิ่งใดๆ หรือบริกำรใดๆ  (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ

บริกำรหรืออ่ืนๆที่มีมูลค่ำ) ที่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจำกเงินเดือน รำยได้
และผลประโยชน์จำกกำรจ้ำงงำนในรำชกำรปกติ 

ของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใด สำมำรถตีค่ำตีรำคำเป็นเงิน หรืออำจไม่สำมำรถตีค่ำตี
รำคำได้ 

ของขวัญที่สำมำรถคิดรำคำได้ (Tangible gifts) หมำยรวมถึงสินค้ำบริโภคควำมบันเทิง
กำรต้อนรับให้ที่พักกำรเดินทำงอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่ำงสินค้ำบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรก ำนัลบัตร
ลดรำคำสินค้ำหรือบริกำรและเงินเป็นต้น 

ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นรำคำไม่ได้ (Intangible gifts and benefits)
หมำยถึงสิ่งใดๆหรือบริกำรใดๆที่ไม่สำมำรถคิดเป็นรำคำที่จะซื้อขำยได้อำทิเช่นกำรให้บริกำรส่วนตัวกำรปฏิบัติ
ด้วยควำมชอบส่วนตนกำรเข้ำถึงประโยชน์หรือกำรสัญญำว่ำจะให้หรือกำรสัญญำว่ำจะได้รับประโยชน์มำกกว่ำ
คนอ่ืนๆ 
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รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือ 
ผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ 
 

 เราจะจัดการอย่างไร 
 
กำรจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี 3 ค ำถำม ที่ใช้ในกำรตัดสินใจว่ำจะรับหรือไม่

รับของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ 
1) เรำควรรับหรือไม่ 
2) เรำควรรำยงำนกำรรับหรือไม่ 
3) เรำสำมำรถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
 

1. เราควรรับหรือไม่ 
ตำมหลักกำรทำงจริยธรรมแม้ว่ำเรำจะไม่ควรรับ แต่มีหลำยโอกำสที่เรำไม่สำมำรถปฏิเสธได้หรือเป็น

กำรรับในโอกำสที่เหมำะสมตำมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันใน
สังคม อย่ำงไรก็ตำมมีหลำยโอกำสที่ไม่เป็นกำรเหมำะสมอย่ำงยิ่งที่จะรับ 

1) ถ้ำเป็นกำรให้เงิน ท่ำนจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่ำจะเป็นโอกำสใดๆ กำรรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่
สำมำรถเปลี่ยนกลับมำเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมและอำจเข้ำข่ำย
กำรรับสินบน 

1.1 กำรถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจำกเงินนั้นสิ่งที่ควรน ำมำเป็นเหตุผลในกำรตัดสินใจคือ 
- ท ำไมเขำจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค ำขอบคุณกำรเสนอให้มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติ

ตนหรือไม ่
- ควำมประทับใจของท่ำนต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อกำรท ำงำนใน

อนำคต 
1.2 ถ้ำท่ำนท ำงำนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ำยที่ต้องได้รับควำมไว้วำงใจเป็น

พิเศษเช่น งำนตรวจสอบภำยใน และงำนตรวจคุณภำพต่ำงๆ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรออกใบอนุญำตหรือกำร
อนุมัต/ิอนุญำตต่ำงๆ ฯลฯ ท่ำนจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มำกกว่ำบุคคลกลุ่มอ่ืน 

2) กำรรับก่อให้เกิดกำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หำกกำรรับ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สำธำรณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่
ได้รับกลำยเป็นมีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสำธำรณชนว่ำเป็นกำรประพฤติ
โดยมิชอบ 
 
 

 
 
 
 
กำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรประพฤติมิ 

“ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียง 
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ  เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้  

และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน” 
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ชอบ และกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนรำชกำรควรก ำหนดนโยบำยกำรรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วนรำชกำรที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้ำที่ที่เสี่ยงต่อกำรประพฤติมิชอบ ควรก ำหนด
นโยบำยด้ำนนี้อย่ำงเคร่งครัดมำกกว่ำหน่วยงำนอื่นๆ 

หลักกำรกำรปฏิบัติงำนในภำครัฐอยู่บนพื้นฐำนที่ว่ำ “กำรกระท ำและกำรตัดสินใจใดๆจะต้อง
กระท ำด้วยควำมเป็นกลำง ปรำศจำกกำรมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรให้บริกำร และปกป้องผลประโยชน์ของ
สังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มำแสวงหำควำมชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ท ำให้เกิดควำมสั่นคลอนควำมเชื่อถือ
ไว้วำงใจที่ประชำสังคมมีต่อภำครัฐ และท ำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมในสังคม 

ประกำรส ำคัญ สมำชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม ภำยใต้ระบอบ
ประชำธิปไตย ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรมโดยกระท ำและ
แสดงออกโดยยึดมำตรฐำนควำมโปร่งใส ควำมพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ย งธรรม 
ตลอดเวลำที่มีอำชีพรับข้ำรำชกำร 

 
2.เราต้องรายงานหรือไม่ 
 กำรรำยงำนกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจำกหลักกำรต่อไปนี้ 

1) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจำรณำตำมกฎหมำยกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกำศ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ รวมทั้งนโยบำยของหน่วยงำน เช่น กำรห้ำมรับ
ของขวัญหรือประโยชน์จำกคู่สัญญำ/องค์กรหรือบุคคลที่ก ำลังจะมำท ำกำรค้ำ กำรสัญญำว่ำจะให้ -รับกับ
องค์กรหรือบุคคลที่จะขอท ำใบอนุญำตหรือรับกำรตรวจสอบด้ำนต่ำงๆ ฯลฯ 

หน่วยงำนควรก ำหนดนโยบำยด้ำนนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนกำรที่ช่วยให้ข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐสำมำรถจัดกำรเรื่องนี้ได้อย่ำงเหมำะสม กำรรำยงำนกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ
ต้องมีกำรลงทะเบียนรับอย่ำงเป็นทำงกำร 

2) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้ำข้ำรำชกำรนั้นๆ ท ำงำนในขอบข่ำยที่อ่อนไหวและ
ต้องกำรควำมเชื่อถือไว้วำงใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เก่ียวกับกำรได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจำกระดับ
องค์กร และระดับบุคคล อำทิเช่น งำนตรวจสอบ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง กำรให้ใบอนุญำต/ยึดใบอนุญำต ฯลฯ ควร
ให้แน่ใจที่สุดว่ำตัวท่ำนและองค์กรมีควำมเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่ำ 

หน่วยงำนของท่ำนมิได้ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรห้ำมรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ
และมิได้ก ำหนดให้รำยงำนกำรรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่ำนควรด ำรงควำมถูกต้องด้วยกำรรำยงำนหรือ
ปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ 

หลักการ กำรก ำหนดว่ำของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรำยงำนหรือไม่ ควรจะต้อง
ให้องค์กรเก็บรักษำไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้ำรำชกำร ให้เทียบกับค่ำตำมรำคำตลำดโดยต้องมีค่ำน้อย
กว่ำ3,000 บำท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเรื่อง
หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 
 
แนวพิจารณาในการปฏิบัติ 
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ของขวัญทั้งหมดที่มีค่ำทำงวัฒนธรรมหรือประวัติศำสตร์ เช่น งำนศิลปะพระพุทธรูป
เครื่องประดับโบรำณ ฯลฯ แม้จะมีขนำดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินของ
องค์กรไม่ว่ำจะมีค่ำรำคำเท่ำใด 

ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับรำคำตลำด มีค่ำน้อยกว่ำ 3,000 บำท ไม่
ต้องรำยงำนและอำจเก็บเป็นของตนเองได้ 

ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเมื่อเทียบกับรำคำตลำดมีค่ำเกิน 3,000 บำท ต้อง
รำยงำนหน่วยงำนและลงทะเบียนไว้ 

ถ้ำของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่ำทำงกำรตลำดระหว่ำง 3,000 - 15,000บำท และ
เจ้ำหน้ำที่มีควำมจ ำเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรตัดสินว่ำ สมควรให้ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐคนนั้นๆรับทรัพย์สินดังกล่ำวหรือไม่ 

ถ้ำของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่ำทำงกำรตลำดมำกกว่ำ 15,000 บำท ให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สำธำรณะและหรือตำมควำมเหมำะสม องค์กรอำจพิจำรณำอนุญำตให้
ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษำของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในกำรย้ำยหน่วยงำนในขณะ
ด ำรงต ำแหน่งเดิม ของขวัญในโอกำสเกษียณอำยุรำชกำรหรือลำออกจำกงำนของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพ่ือน
ร่วมงำนให้เมื่อเจ็บป่วยฯลฯ 

ถ้ำในปีงบประมำณใดๆคุณค่ำรวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจำกผู้ให้คน
เดียวกันกลุ่มเดียวกันหรือผู้ให้มีควำมสัมพันธ์กันหลำยๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ำมำกกว่ำ 3,000 บำทต้อง
รำยงำนของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่ำงที่ได้รับ 

ถ้ำในปีงบประมำณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จำกผู้รับบริกำร แม้จะต่ำงคน
ต่ำงกลุ่มเพ่ือเป็นกำรขอบคุณในกำรให้บริกำรที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ำมำกกว่ำสำมพันบำทต้องรำยงำน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่ำงนั้น 

ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ ได้รับเพ่ือเป็นกำรขอบคุณจำกผู้รับบริกำร
(ประชำชนองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่ำงสม่ ำเสมอบ่อยครั้งอำจท ำให้เกิดข้อสงสัยจำกประชำชนว่ำมีอิทธิพล
บิดเบือนก่อให้เกิดอคติในกำรให้บริกำรของข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ หรืออำจก่อให้เกิดควำมรู้สึกชอบ
และคำดหวังว่ำจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มำรับบริกำรควรปฏิเสธกำรรับ 

เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่ำงเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) 
ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์ใดๆ)  

 
3. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 

1) ปกติสำมำรถเก็บรักษำไว้เองหำกมีค่ำไม่เกิน 3,000 บำท 

2) หำกมีรำคำทำงกำรตลำดระหว่ำง 3,000 – 15,000 บำท ส่วนรำชกำรต้องพิจำรณำ
ตัดสินว่ำข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐนั้นๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 

3) หำกรำคำมำกกว่ำ 15,000 บำท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนรำชกำรและส่วน
รำชกำรพิจำรณำตัดสินว่ำจะใช้ประโยชน์อย่ำงไร 
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4. การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 

 กำรฝ่ำฝืนนโยบำยว่ำด้วยกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมอำจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออก ขึ้นกับควำมร้ำยแรงของกำรฝ่ำ
ฝืน 

นอกจำกนั้นหำกกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้ำข่ำยกำรรับสินบน ฉ้อฉล 
ทุจริต และสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ ข้ำรำชกำรและหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผล
ต่อควำมเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หำกถูกตัดสินว่ำผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอำจ
มีส่วนร่วมในกำรรับโทษทำงอำญำด้วย 
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บทที่ 4 

มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2554 

มาตรา100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑)เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด ำเนินคดี 

(๒) เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่ง
เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะท่ีเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีอ ำนำจ ก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

(๓)กำรรับสัมปทำน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐรัฐวิสำหกิจ หรือ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้
ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทท่ีรับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว 

(๔)เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำน หรือลูกจ้ำงในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือได้
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นผู้ได้รับมอบหมำย ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอำจจะมีกำร
ขัดแย้งต่อประโยชน์ทำงรำชกำรหรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้น 

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต ำแหน่งใดที่ต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกิจกำรตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมที่ คณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช) ก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ให้น ำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมวรรคสอง โดยให้ถือว่ำ
กำรด ำเนินกิจกำรชองคู่สมรสดังกล่ำวเป็นกำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
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มาตรา 101  ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ100 มำใช้บังคับกับกำรด ำเนินกิจกำรของผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่กำรเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้ำของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดที่
จ ำหน่ำยได้ในบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู้สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐบำลตำมมำตรำ100(2)ที่
ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

มาตรา 102 บทบัญญัติมำตรำ100 มิให้น ำมำใช้บังคับกับกำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่ง
หน่วยงำนที่มีอ ำนำจก ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชน
จ ำกัด มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทจ ำกัด มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชน
จ ำกัดที่หน่วยงำนของรัฐถือหุ้นหรือเข้ำร่วม 

มาตรา 103 ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลนอกเหนือจำก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่ง
กฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยำตำมหลักเกณฑ์และจ ำนวนที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ที่พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีโดนอนุโลม 

มาตรา103/1 บรรดำควำมผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่หรือ
ควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร หรือควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรมตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
ด้วย 

บทลงโทษ มาตรา122  

ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดฝ่ำฝืนบทบัญญัติมำตรำ100 มำตรำ101 หรือมำตรำ103 ต้องระวำง
โทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

กรณีควำมผิดตำมมำตรำ 100 วรรคสำม หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่ำตนมิได้รู้เห็นยินยอม
ด้วยในกำรที่คู่สมรสของตนด ำเนินกำรตำมมำตรำ100 วรรคหนึ่งให้ถือว่ำผู้นั้นไม่มีควำมผิด 

2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ พ.ศ.2542 คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติจึง
ก ำหนดหลักเกณฑ์และจ ำนวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับจำกบุคคลได้โดย
ธรรมจรรยำไว้ดังนี้ 
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ข้อ1 ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง
หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543” 

ข้อ2 ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เป็นต้นไป 

ข้อ3 ในประกำศนี้ “กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำ” หมำยควำมว่ำกำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกญำติหรือจำกบุคคลที่ให้กันในโอกำสต่ำงๆโดยปกติตำมขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาติ” หมำยควำมว่ำ ผู้บุพกำรี ผู้สืบสันดำน พ่ีน้องร่วมบิดำมำรดำ หรือร่วมบิดำ หรือร่วมมำรดำ
เดียวกัน ลุง ป้ำ น้ำ อำ คู่สมรส ผู้บุพกำรีหรือผู้สืบสันดำนของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชน์อื่นใด” หมำยควำมว่ำ สิ่งที่มีมูลค่ำ ได้แก่ กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง กำรรับบริกำร 
กำรรับกำรฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ4 ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคล นอกเหนือจำก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่ง
กฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศนี้ 

ข้อ5 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำได้ดังต่อไปนี้ 

(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกญำติซึ่งให้โดยเสน่หำตำมจ ำนวนที่เหมำะสมตำมฐำนำนุรูป 
(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่ญำติมีรำคำหรือมูลค่ำในกำรรับจำกแต่ละ

บุคคลแต่ละโอกำสไม่เกินสำมพันบำท 
(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีกำรให้นั้นเป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

ข้อ6 กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกต่ำงประเทศ ซึ่งผู้ ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมี
มูลค่ำเกินกว่ำสำมพันบำท ไม่ว่ำจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษำ
ไมตรี มิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคลเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นรำยงำนรำยละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำว ให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว หำกผู้บังคับบัญชำเห็นว่ำไม่มี
เหตุทีจะอนุญำตให้เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคลให้
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 

ข้อ7 กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์หรือมีรำคำหรือมีมูลค่ำมำกกว่ำที่
ก ำหนดไว้ในข้อ5 ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้รับมำแล้วโดยมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษำไมตรี 
มิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคลเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้นั้นต้องแจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
กำรรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชำ ซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ
หรือผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน สถำบันหรือองค์กรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที ที่สำมำรถกระท ำ
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ได้เพ่ือให้วินิจฉัยว่ำมีเหตุผลควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสมและสมควรที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำหรือผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจหน่วยงำนหรือสถำบัน หรือองค์กรที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค ำสั่งว่ำไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนให้ได้ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่ำวให้เป็นสิทธิของหน่วยงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมควำมในวรรคสองแล้วให้ถือว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่ำวเลย 

ในกรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้บังคับบัญชำซึ่งเป็น
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ำ หรือเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจหรือ
เป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของรัฐให้แจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ ำนำจแต่งตั้ง ถอดถอนส่วนผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรใน
องค์กำรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชำที่มีอ ำนำจถอดถอน ให้แจ้งต่อ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อด ำเนินกำรตำมควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
หรือสมำชิกวุฒิสภำหรือสมำชิกสภำท้องถิ่น ให้แจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิสภำ หรือประธำนสภำท้องถิ่นที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น
เป็นสมำชิก แล้วแต่กรณีเพ่ือด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ข้อ 8 หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมประกำศฉบับนี้ให้ใช้
บังคับผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 

3.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ได้ก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำรในกำรป้องกันปัญหำ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติรำชกำรหลำยประกำร ดังปรำกฏ 

ส่วนค าปรารภ ได้กล่ำวถึงค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรมส ำหรับ ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองและ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ๙ ประกำรของส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้  

  (1) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม          
           (2) กำรมีจิตส ำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ     
  (3) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน                            
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                     (4) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมำย     
           (5) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
  (6) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง  
           (7) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำนมีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
           (8) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
           (9) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 

หมวด 2 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 ข้อ 3  ข้ำรำชกำรต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมโดยอย่ำง
น้อยต้องวำงตนดังนี้ 

  (3)ต้องรำยงำนกำรด ำรงต ำแหน่งทั้งที่ได้รับค่ำตอบแทนและไม่ได้รับค่ำตอบแทน 

 ข้อ 5 ให้ข้ำรำชกำรต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 

(1)ไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่ำจะเป็นญำติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มำประกอบกำรใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคล
นั้นต่ำงจำกบุคคลอื่นเพรำะควำมชอบหรือชัง 

(2)ไม่ใช้เวลำรำชกำร เงิน ทรัพย์สิน บุคลำกร บริกำรหรือสิ่งอ ำนวย ควำมสะดวกของทำง
รำชกำรไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญำต โดยชอบด้วยกฎหมำย 

(3)ไม่กระท ำกำรใด หรือด ำรงต ำแหน่ง หรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดควำม
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่ำจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ ของหน้ำที่ในกรณีมีควำมเคลือบ
แคลงหรือสงสัยให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นยุติกำรกระท ำดังกล่ำวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำหัวหน้ำส่วนรำชกำร
และคณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำ เมื่อคณะกรรมกำรจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประกำรใด แล้วจึงปฏิบัติ
ตำมนั้น 

(4)ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงำนโดยตรงหรือหน้ำที่อ่ืน ในหน่วยงำนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนของรัฐ ต้องยึดถือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นหลัก ในกรณีที่มี
ควำมขัดแย้งระหว่ำงประโยชน์ของทำงรำชกำรหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อัน
จ ำเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขำดต้องยึดประโยชน์ของทำงรำชกำรและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ 

ข้อ 6 ให้ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบ โดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่และ      
ไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
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(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่น เรียก รับ หรือ ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทน 
ตนหรือญำติของตน ไม่ว่ำก่อนหรือหลังดำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่ไม่ว่ำจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ก็ตำม เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำหรือกำรให้ตำมประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

(2) ไม่ใช้ต ำแหน่งหรือกำรกระท ำกำรที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพรำะมีอคติ    
(3)  ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงกำร กำรด ำเนินกำร หรือกำรท ำนิติกรรม หรือสัญญำซึ่งตนเอง

หรือบุคคลอ่ืน จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

ข้อ 7 ข้ำรำชกำรต้องเคำรพและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำยอย่ำงตรงไปตรงมำ โดยอย่ำง
น้อยต้องวำงตนดังนี้ 

(4)ไม่เลี่ยงกฎหมำย ใช้หรือแนะน ำให้ใช้ช่องว่ำงของกฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของตน
เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่ำงดังกล่ำวโดยเร็ว 

(5)ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอำศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใดแทน 
บุคคลอื่นอันเป็นกำรเลี่ยงกฎหมำย หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่ำวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 

ข้อ 8 ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม เป็นกลำงทำงกำรเมือง ให้บริกำรแก่      
ประชำชนโดยมีอัธยำศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตนดังนี้ 

(5) ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญำติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้อง
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้ำผู้ใด 

ข้อสรุป : ตำมประมวลจริยธรรมฯข้อ8 ที่ว่ำข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเท่ียงธรรม เป็นกลำง
ทำงกำรเมือง ซึ่งตำมข้อ8(4)ได้ขยำยควำมเพ่ิมเติมว่ำต้องระมัดระวังในกำรให้สัมภำษณ์อภิปรำย กำรแสดง
ปำฐกถำ กำรบรรยำย หรือกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ใดๆ อันอำจกระทบต่อควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง เว้นแต่เป็น
กำรแสดงควำมคิดเห็นทำงวิชำกำร 

ข้อ 9 ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด และ
รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลำให้เนิ่นช้ำและใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรในหน้ำที่ และให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน
ดังนี้  

(1)ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนไปเพ่ือกำรอ่ืน อันไม่ใช้กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

 

 
           กรณีฝ่าฝนืหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาตจิะมโีทษจ าคุกไม่เกนิ 3 ป ีปรับไมเ่กิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

และยังมีความผิดฐานกระท าความผิดต่อต าแหน่งหนา้ที่ หรือทุจริตต่อหนา้ที่ตาม

ประมวลกฎหมายอาญาด้วย 



23 
 

 

 

 

บทที่ 5 

กรณีตัวอย่าง 

ตัวอย่าง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

          ตอน “คนหลวงใช้เงินหลวง” 

   นำงวันดี ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรเก็บรักษำ
เงิน และเป็นเจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับผิดชอบงำนกำรเงินและบัญชี และมีอ ำนำจลงนำมในใบถอนเงินร่วมกับ
เจ้ำหน้ำที่รำยอ่ืน นำงวันดีได้ถอนเงินออกจำกบัญชีเงินฝำกของสถำนีอนำมัย น ำไปใช้จ่ำยในเรื่องส่ วนตัว 
จ ำนวน 300,000 บำท ต่อมำได้น ำเงินดังกล่ำวมำคืนให้กับทำงรำชกำรแล้ว และพบว่ำมีกำรเบิกจ่ำยเงินโดย
ไม่มีเอกสำร หลักฐำนประกอบกำรจ่ำยเงินจ ำนวน 200,000 บำท นำงวันดีให้กำรรับสำรภำพว่ำตนได้จัดท ำ
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเท็จขึ้นมำใหม่เพ่ือให้มีจ ำนวนเงินคงเหลืออยู่จริงตำมรำยงำนงบเดือนส่ง
ให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเพ่ือประกอบกำรจัดท ำบัญชีเกณฑ์คงค้ำง 
   พฤติกำรณ์ของนำงวันดี ดังกล่ำว เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงฐำนปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต ตำมมำตรำ 85(1)แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 
   

          ตอน “ยักยอกยา” 

   นำยยำ ต ำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติกำร ได้ยักยอกยำแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีฟรีดรีน ที่ตน
ด ำเนินกำรสั่งซื้อจำกบริษัทยำของเอกชน รวมจ ำนวน 200,000 เม็ด โดยยำดังกล่ำวจ ำนวน 50,000เม็ด ได้
มีกำรสั่งซื้อในนำมของโรงพยำบำลและน ำเข้ำคลังยำของโรงพยำบำลตำมระบบ ส่วนอีกจ ำนวน 150 ,000 
เม็ดนั้น ได้สั่งซื้อในนำมของโรงพยำบำลแต่น ำยำเข้ำร้ำน และจ่ำยเงินเอง โดยกำรสั่งซื้อยำได้ท ำกำรปลอม
ลำยมือชื่อของผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเพ่ือใช้เป็นหลักฐำนในกำรสั่งซื้อยำและได้น ำยำดังกล่ำวไปขำยให้ แก่
บุคคลภำยนอก 
   พฤติกำรณ์ของนำยยำดังกล่ำว เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงปฏิบัติหรือละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ปฏิบัติหรือละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต ตำมมำตรำ 85(1)แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551 
ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 
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           ตอน “ฝากพิเศษ” 
   นำยสมหวัง ต ำแหน่งแพทย์ช ำนำญกำร มีหน้ำที่ตรวจรักษำผู้ป่วย ผ่ำตัดและหัตถกำรทำงสูติ
นรีเวชทั้งหมด นำยสมหวังได้ท ำกำรรับฝำกครรภ์พิเศษในโรงพยำบำลของทำงรำชกำร หลังจำกที่ท ำคลอด
เสร็จแล้ว ผู้ป่วยหรือญำติผู้ป่วยจ ำน ำเงินใส่ซองมำให้กับนำยสมหวัง เป็นค่ำฝำกพิเศษและท ำคลอด รำยละ 
3,000 บำท ต่อมำได้มีผู้ร้องเรียนเรื่องดังกล่ำวขึ้น จำกกำรสอบสวนนำยสมหวังให้กำรรับว่ำตนได้กระท ำกำร
ดังกล่ำวจริง และได้รับเงินค่ำฝำกครรภ์พิเศษดังกล่ำว และมีบำงรำยเมื่อท ำคลอดเสร็จก็เงียบเฉยไม่ยอม
จ่ำยเงินให้ 
   พฤติกำรณ์ของนำยสมหวังดังกล่ำว เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงฐำนอำศัยต ำแหน่ง
หน้ำที่รำชกำรของตนหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตำมมำตรำ83(3)ประกอบมำตรำ 84 แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภำคทัณฑ์ แต่เนื่องจำกนำยสมหวังไม่เคยกระท ำผิดทำง
วินัยมำก่อนและปฏิบัติหน้ำที่มำด้วยดีตลอด จึงงดโทษให้ และให้ว่ำกล่ำวตักเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษร 
 

    ตอน “อบ..ลม” 
   นำยทองดี ข้ำรำชกำร ได้ยืมเงินรำชกำรและลงชื่อในโครงกำรอบรมโดยเป็นผู้เสนอโครงกำร
อบรมทำงด้ำนสุขภำพ รวมจ ำนวน 2 วัน นำยทองดีได้จัดท ำเอกสำรหลักฐำนขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินตำม
โครงกำรอบรมส่งให้กับกำรเงินเพ่ือหักล้ำงเงินยืมส ำหรับเป็นค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เป็นจ ำนวนเงิน 
10,600 บำท โดยลำยมือชื่อผู้เข้ำอบรมในเอกสำรประกอบกำรหักล้ำงเงินยืมนั้น มิใช่เป็นลำยมือชื่อที่แท้จริง
ของผู้เข้ำรับกำรอบรมแต่เป็นลำยมือชื่อปลอม และมิได้มีกำรจัดอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำวแต่อย่ำงใด 

   พฤติกำรณ์ของนำยทองดีดังกล่ำว เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงฐำนปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต ตำมมำตรำ 85(1)แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 
 
 
   ตอน “คนหลวง กับรถยนต์หลวง” 
   นำยสรรชัย ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล ได้เบียดบังทรัพย์สินของทำงรำชกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว โดยน ำบิลน้ ำมันของโรงพยำบำล ไปเขียนเติมน้ ำมันใส่รถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อ  วอลโว่ และรถจิ๊ป
แกรนด์เชอโรกี แล้วเบิกจ่ำยเงินค่ำน้ ำมันจำกเงินบ ำรุงของโรงพยำบำลเป็นระยะเวลำ 3 ปี รวมจ ำนวน 232 
ครั้ง เป็นเงินรวม 290,000 บำท ทั้งที่นำยสรรชัยก็น ำรถยนต์รำชกำรไปใช้ทั้งในเวลำรำชกำรและนอกเวลำ
รำชกำรอีกด้วย 
   พฤติกรรมของนำยสรรชัยดังกล่ำวเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต ตำมมำตรำ 85(1)แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 
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ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน 

 กำรใช้ต ำแหน่งไปด ำเนินกำรเพ่ือประโยชน์ทำงธุรกิจของตนเองโดยตรง 

 ใช้ต ำแหน่งไปช่วยเหลือญำติสนิทมิตรสหำย 

 กำรรับผลประโยชน์โดยตรง 

 กำรแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน 

 กำรน ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ส่วนตัว 

 กำรน ำข้อมูลอันเป็นควำมลับของหน่วยงำนมำใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

 กำรท ำงำนอีกแห่งหนึ่งที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 

 ผลประโยชน์ทับซ้อนจำกกำรเปลี่ยนสถำนที่ท ำงำน 

 กำรปิดบังควำมผิด 

 กำรหำประโยชน์ให้ตนเอง 

 กำรรับประโยชน์จำกต ำแหน่งหน้ำที่ 

 กำรใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน 
 
 
 
 
ข้าราชการประจ ากิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง 

 กำรรับผลประโยชน์หรือกำรเรียกร้องสิ่งตอบแทนจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

 กำรรับงำนนอกหรือกำรท ำธุรกิจที่เบียดบังเวลำรำชกำร/งำนโดยรวมของหน่วยงำน   

 กำรท ำงำนหลักเกษียณให้กับหน่วยงำนที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงำนตันสังกัดเดิม 

 กำรน ำรถรำชกำรไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลำยกรณีมีกำรเบิกค่ำน้ ำมันด้วย  

 กำรน ำบุคลำกรของหน่วยงำนไปใช้เพื่อกำรส่วนตัว    

 กำรรับงำนจำกภำยนอกจนกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำ  

 กำรใช้สิทธิในกำรเบิกจ่ำยยำให้แก่ญำติแล้วน ำยำไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว  

 กำรรับประโยชน์จำกระบบกำร ล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้ำหน้ำที่หรือญำติเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 
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กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับการ ตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ก ำหนดมำตรฐำน (Specification) ในสินค้ำท่ีจะจัดซื้อจัดจ้ำงให้บริษัทของตนหรือของพวก
พ้องได้เปรียบหรือชนะกำรประมูล 

 กำรให้ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแก่พรรคพวก/ญำติ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ในกำรประมูล
หรือ กำรจ้ำงเหมำรวมถึงกำรปกปิดข้อมูล เช่น กำรปิดประกำศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ล่ำช้ำ หรือพ้นก ำหนดกำรยื่นใบเสนอรำคำ เป็นต้น 
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