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ค าน า 
 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจซึ่งเก่ียวกับต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง  คู่มือ
ส่งเสริมการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล บางบัวทอง จัดท าขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขในการก าหนดมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คือ การปลูกจิตส านึก การปูองกัน การ
ปราบปรามและการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการปูองกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล บางบัวทอง ได้ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ตนอยู่ในกฎระเบียบของทางราชการด ารงตนด้วยความเที่ยงธรรมคงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการไม่
ใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน   

          โรงพยาบาลบางบัวทอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นกลไกส าคัญในการปูองกันการทุจริต และ
ช่วยฟื้นฟูส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทยและหากเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและปฏิบัติ
ตามคู่มือนี้โดยเคร่งครัดจะสามารถด าเนินการปฏิบัติภารกิจในทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดโปร่งใสสุจริตและ
เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
 
 
  
 
                                 ฝุายบริหารงานทัว่ไป  
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         บทที่ 1     
    

 
 
 
 
ผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of Interest : COI) 
 
 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  (Conflict of 
interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในระดับท่ีรุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 
ความหมาย : ส านักงานก.พ.  
 สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล  (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการพนักงานบริษัทผู้บริหาร ) มี
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้นการกระท า
ดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะ
เป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ(ประโยชน์ของส่วนรวม )แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โด ยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง 
 
มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไปจากเดิมที่นักการเมืองและนัก
ธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกันกล่าวคือในอดีตนักธุรกิจต้องพ่ึงพิงนักการเมืองเพ่ือให้นักการเมืองช่วยเหลือสนับสนุน
ธุรกิจของตนซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้นมิได้รับการตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไปนักธุรกิจก็ต้อง
จ่ายเงินจานวนมากแก่นักการเมืองในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่นการเมืองเองเพ่ือให้ตนเองสามารถเข้ามา
เป็นผู้ก าหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆในสังคมได้และท่ีส าคัญคือทาให้ข้าราชการต่างๆต้องปฏิบัติตามคาสั่ง 
 
ผลประโยชน์ทับซ้อนภาษาไทยใช้อยู่๓อย่าง 
๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. ผลประโยชน์ขัดกัน 
 
 
 
 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of Interest ) คืออะไร ? 
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นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ 
 ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือสิ่งใดๆที่มีผลต่อบุคคล /กลุ่มไม่ว่าในทางบวกหรือ
ลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่แต่รวมถึงคนที่ติดต่อ
สัมพันธ์ด้วยเช่นเพื่อนญาติคู่แข่งศัตรูเม่ือใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
 ผลประโยชน์ส่วนตนมี๒ประเภทคือที่เก่ียวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม่เก่ียวกับเงิน (non-pecuniary)  
 ๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงินไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้นแต่ยังเก่ียวกับการเพิ่มพูน
ประโยชน์หรือปกปูองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้วเช่นที่ดินหุ้นต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงานรวมถึงการได้มา
ซึ่งผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงินเช่นสัมปทานส่วนลดของขวัญหรือของที่แสดงน้าใจไมตรีอ่ืนๆ 
 ๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เก่ียวกับเงินเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมอื่นๆเช่นสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยู่ในรูปความลาเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักท่ีชังและมี
ข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 
 
 หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทางานให้ภาครัฐคือการให้ความส าคัญอันดับต้นแก่
ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
เท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอ่ืนๆที่ทางานให้ภาครัฐเช่นที่ปรึกษาอาสาสมัคร 
 
 ผลประโยชน์สาธารณะคือประโยชน์ของชุมชนโดยรวมไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลและไม่ใช่
ผลประโยชน์ของกลุ่มคนการระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้
ความส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย 
- ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
- ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
- ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจากัดขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตน
จะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่ 
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
- หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
- ปูองกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่ 
- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่งขณะที่ไปหาต าแหน่งงานใหม่  
 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากลคือ Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อนมี๓
ประเภทคือ 
 ๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะ
เกิดข้ึน 
 ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามีแต่จริงๆอาจ
ไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจนามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการ
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ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริงข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้นแต่ต้องทา
ให้คนอ่ืนๆรับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 
 ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
 
 
 หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี๒ประเภท 
 ๑. ประเภทแรกเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งเช่นเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเป็น
คณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วยปัญหาจะเกิดเม่ือไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออก
จากกันได้อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมายปกติหน่วยงานมักมีกลไก
ปูองกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆให้ชัดเจนแต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกาลังคน
น้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทางานบางอย่างที่คนอื่นๆทาไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กัน
เพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
 ๒. ประเภทที่สองเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาทและการทาบทบาทหน้าที่ใน
หน่วยงานหนึ่งนั้นทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทาบทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงาน
หนึ่งได้ผลเสียคือถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม 
 ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกันนั่นคือการ
ตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ 
  

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมายถึงสิ่งใดก็ตามท่ีให้ประโยชน์สุขแก่
บุคคลทั้งหลายในสังคมผลประโยชน์สาธารณะยังหมายรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม 

 
 ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  (Conflict Of Interests) เป็น
สถานการณ์ท่ีบุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงประโยชน์แก่ตนเอง
กลุ่มหรือพวกพ้องซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรมและส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะค าอ่ืนที่มี
ความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมได้แก่การมีผลประโยชน์ทับซ้อนความขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะและรวมถึงคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายคอร์รัปชั่นสีเทา 
 
  
การกระท าที่อยู่ในข่าย Conflict of Interest 
 
 
 - รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits)คือการรับสินบนหรือรับของขวัญเช่นเป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้ว
รับเงินจากผู้มาเสียภาษีหรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้าเป็นต้น 
 - ใช้อิทธิพล  (Influence Peddling)เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่
เป็นคุณแก่ฝุายใดฝุายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
 - ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตน  (Using employer’s property for private advantage)
ได้แก่การใช้รถราชการหรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการทางานส่วนตัวเป็นต้น 
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 - ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential information)เช่นรู้ว่าราชการจะตัดถนนแล้วรีบชิงไปซื้อที่ดัก
หน้าไว้ก่อน 
 - รับงานนอก  (Outside employment or moonlighting)ได้แก่การเปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัทที่ตนเอง
ท างานเช่นเป็นพนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่งหรือเช่นนักบัญชีที่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีใน
หน้าที่ให้ราชการ 
 - ท างานหลังออกจากต าแหน่ง  (Post Employment)เป็นการไปทางานให้ผู้อื่นหลังออกจากงานเดิมโดยใช้
ความรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงานหรือเอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรมเช่นเอาความรู้ในนโยบายและแผนของธนาคารชาติ
ไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ 
 
 
 
 ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน 

- หาประโยชน์ให้ตนเอง 
- รับประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ 
- ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน 
- ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพ่ือประโยชน์ของตน 
- ใช้ข้อมูลความลับเพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง  
- รับงานนอกแล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่ 
- ท างานหลังออกจากต าแหน่งและเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัท 
- การให้ของขวัญของก านัลเพ่ือหวังความก้าวหน้า 
- ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพ่ือหวังการบริการที่ดีกว่าลูกค้ารายอื่น 
- ช่วยให้ญาติมิตรท างานในหน่วยที่ตนมีอ านาจ 
- ชื้อขายต าแหน่งจ่ายผลประโยชน์เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตน 
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           บทที่ 2 
 
 
 
 
 
 การปรับกระบวนการทางความคิด ( Mind Set) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
 
 
 
 

     Analog   Digital 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการทางความคิด ( Mind Set) 

ระบบคิดฐาน 10 ระบบคิดฐาน 2 

ใช้น้ าประปาหลวง 
ล้างรถส่วนตัว 

น ารถยนต์หลวงมาใช้ในธุระ
ส่วนตัว 

น าอุปกรณ์ไฟฟูาส่วนตัวมา
ชาร์ตที่ท างาน 

 
น าวัสดุครุภัณฑ์หลวงไปใช้

ส่วนตัว 

ใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่อง
ส่วนตัว 

รับของขวัญจากผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ไมใ่ช้น้ าประปาหลวง 
ล้างรถส่วนตัว 

 

ไมน่ ารถยนต์หลวงมาใช้ใน
ธุระส่วนตัว 

 

ไม่น าอุปกรณ์ไฟฟูาส่วนตัวมา
ชาร์ตที่ท างาน 

 ไมน่ าวัสดุครุภัณฑ์หลวงไป
ใช้ส่วนตัว 

 
ไมใ่ช้โทรศัพท์หลวงในเรื่อง

ส่วนตัว 

 
ไมร่ับของขวัญจากผู้มาติดต่อ

ราชการ 
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การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital) 

 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิดท่ีสามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหน 
สิ่งไหนผิด สิ่งไหนท าได้ สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตัว ส่วนไหนคือ
ประโยชน์ส่วนรวม ไม่น ามาปะปนกัน ไม่น าสิ่งของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
ไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ของ
ส่วนตน ไม่แสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมจะต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog) 

 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยงัมีระบบการคิดที่น าประโยชน์สว่นตนและประโยชน์

สว่นรวมมาปะปนกนัไปหมด แยกแยะไมอ่อกวา่สิง่ไหนคือประโยชน์สว่นตน สิง่ไหนคือ

ประโยชน์สว่นรวม น าสิง่ของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน เบียดบงัราชการ เห็นแก่

ประโยชน์สว่นตนเหนือกวา่ประโยชน์สว่นรวมหรือของหนว่ยงาน จะคอยแสวงหา

ประโยชน์จากต าแหนง่หน้าที่ราชการเพื่อตนเอง เครือญาติ หรือพวกพ้อง กรณีเกิดการ

ขดักนัระหวา่งประโยชน์สว่นตนและประโยชน์สว่นรวมจะยดึประโยชน์สว่นตนเป็นหลกั 

    Digital 

   Analog 
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    บทที่ 3 

 
 

 

หลักการ๔ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 1.  ปกปูองผลประโยชน์สาธารณะ  :การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักเจ้าหน้าที่ต้อง
ตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบายจะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูกผิดไปตาม
เนื้อผ้าไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็น
กลางไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูลฯลฯทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติ
ตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

 2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด  :การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการแสวงหา
เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใสนั่นคือเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่างๆเช่นจดทะเบียน
ผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือ
ความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนการใช้กระบวนการ
อย่างเปิดเผยทั่วหน้าจะทาให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

 3.ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  :การแก้ปัญหาหรือจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กรการจัดการต้องอาศัยข้อมูล
น าเข้าจากทุกระดับในองค์กรฝุายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบายและเจ้าหน้าที่ก็มีความ
รับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมีเจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
มากที่สุดเท่าที่ท าได้และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

 4.สร้างวัฒนธรรมองค์กร :ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มี
ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึนและการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 
 - ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติรวมถึงการ
ใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

 - ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการเปิดเผยและ
หารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

 - ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้น าไปใช้ในทางท่ีผิด 

 - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้
รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม 
ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 

หลักการการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 - มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 

 - กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

 - กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 

 - วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่จะต้อง           ท า
ตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
  
 กรอบการท างานนี้เป็นวิธีการกว้างๆไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปพัฒนาเป็น
รูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้มี๖ขั้นตอนสาหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑.ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 

๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 

๓.ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆรวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงใน
องค์กร 

๔.ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 

๕.สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียผู้รับบริการผู้สนับสนุนองค์กรและชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

๖.บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 

 
 
จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

1. การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน 

2. การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 

3. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างาน 

4. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 

5. การกระจายงบประมาณ 

6. การปรับการลงโทษ 

7. การให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท 

8. การรับของขวัญของก านัลจากผู้ที่มาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
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 การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากท่ีเราจะรับของขวัญและผลประโยชน์ 
โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆถือได้ว่าเป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหา
เหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

  

 

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าวแต่ด้วย
มารยาทจึงไม่กล้าปฏิเสธน้ าใจหรือหากไม่
รับจะเป็นการท าลายสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการ
ท างาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่เรา
จะได้รางวัลผลประโยชน์พิเศษบ้าง” 

“คนอื่นๆก็ท าเช่นนี้ ท าไมฉันจะท า
บ้างไม่ได”้ 

“ฉันไม่เห็นกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับการ
ให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝุาฝืน
กฎเกณฑ์ใด ”ๆ 

“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆดังนั้น
ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรกเสมอที่
ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สมัมนา” 

“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันไม่คิดว่า
หน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้ แม้ว่าฉันจะให้
ค าแนะน าก็ตาม” 

ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกปูองท่านจากการถูก
ด าเนินการทางวินัย หากการกระท าของท่านเป็นการกระท าที่มิชอบ 
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ตัวอย่างคิดแบบระบบฐานสิบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

  

ตอน “คนหลวงใช้เงินหลวง” 

   นางวันดี ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน และ
เป็นเจ้าหน้าที่การเงินรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี และมีอ านาจลงนามในใบถอนเงินร่วมกับเจ้าหน้าที่รายอื่น นางวัน
ดีได้ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของสถานีอนามัย น าไปใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัว จ านวน 300 ,000 บาท ต่อมาได้น า
เงินดังกล่าวมาคืนให้กับทางราชการแล้ว และพบว่ามีการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีเอกสาร หลักฐานประกอบการจ่ายเงิน
จ านวน 200,000 บาท นางวันดีให้การรับสารภาพว่าตนได้จัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเท็จขึ้นมาใหม่
เพ่ือให้มีจ านวนเงินคงเหลืออยู่จริงตามรายงานงบเดือนส่งให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเพ่ือประกอบการจัดท าบัญชี
เกณฑ์คงค้าง 
   พฤติการณ์ของนางวันดี ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไล่ออก
จากราชการ 
 

  ตอน “ยักยอกยา” 

   นายยา ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ได้ยักยอกยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีฟรีดรีน ที่ตนด าเนินการสั่งซื้อ
จากบริษัทยาของเอกชน รวมจ านวน 200 ,000 เม็ด โดยยาดังกล่าวจ านวน 50 ,000เม็ด ได้มีการสั่งซื้อในนามของ
โรงพยาบาลและน าเข้าคลังยาของโรงพยาบาลตามระบบ ส่วนอีกจ านวน 150 ,000 เม็ดนั้น ได้สั่งซื้อในนามของ
โรงพยาบาลแต่น ายาเข้าร้าน และจ่ายเงินเอง โดยการสั่งซื้อยาได้ท าการปลอมลายมือชื่อของผู้อ านวยการโรงพยาบาล
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการสั่งซื้อยาและได้น ายาดังกล่าวไปขายให้แก่บุคคลภายนอก 
   พฤติการณ์ของนายยาดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
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  ตอน “ฝากพิเศษ” 
   นายสมหวัง ต าแหน่งแพทย์ช านาญการ มีหน้าที่ตรวจรักษาผู้ปุวย ผ่าตัดและหัตถการทางสูตินรีเวช
ทั้งหมด นายสมหวังได้ท าการรับฝากครรภ์พิเศษในโรงพยาบาลของทางราชการ หลังจากท่ีท าคลอดเสร็จแล้ว ผู้ปุวยหรือ
ญาติผู้ปุวยจ าน าเงินใส่ซองมาให้กับนายสมหวัง เป็นค่าฝากพิเศษและท าคลอด รายละ 3 ,000 บาท ต่อมาได้มีผู้
ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวขึ้น จากการสอบสวนนายสมหวังให้การรับว่าตนได้กระท าการดังกล่าวจริง และได้รับเงินค่าฝาก
ครรภ์พิเศษดังกล่าว และมีบางรายเมื่อท าคลอดเสร็จก็เงียบเฉยไม่ยอมจ่ายเงินให้ 
   พฤติการณ์ของนายสมหวังดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานอาศัยต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตามมาตรา83(3)ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากนายสมหวังไม่เคยกระท าผิดทางวินัยมาก่อนและ
ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีตลอด จึงงดโทษให้ และให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
    ตอน “อบ..ลม” 
   นายทองดี ข้าราชการ ได้ยืมเงินราชการและลงชื่อในโครงการอบรมโดยเป็นผู้เสนอโครงการอบรม
ทางด้านสุขภาพ รวมจ านวน 2 วัน นายทองดีได้จัดท าเอกสารหลักฐานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามโครงการอบรมส่งให้กับ
การเงินเพ่ือหักล้างเงินยืมส าหรับเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นจ านวนเงิน 10 ,600 บาท โดยลายมือชื่อผู้เข้า
อบรมในเอกสารประกอบการหักล้างเงินยืมนั้น มิใช่เป็นลายมือชื่อที่แท้จริงของผู้เข้ารับการอบรมแต่เป็นลายมือชื่อ
ปลอม และมิได้มีการจัดอบรมตามโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด 

   พฤติการณ์ของนายทองดีดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไล่ออก
จากราชการ 
 
  ตอน “คนหลวง กับรถยนต์หลวง” 
   นายสรรชัย ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาล ได้เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว โดยน าบิลน้ ามันของโรงพยาบาล ไปเขียนเติมน้ ามันใส่รถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อวอลโว่ และรถจิ๊ปแกรนด์เชอโรกี แล้ว
เบิกจ่ายเงินค่าน้ ามันจากเงินบ ารุงของโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 3 ปี รวมจ านวน 232 ครั้ง เป็นเงินรวม 290 ,000 
บาท ทั้งที่นายสรรชัยก็น ารถยนต์ราชการไปใช้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการอีกด้วย 
   พฤติกรรมของนายสรรชัยดังกล่าวเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษ
ไล่ออกจากราชการ 
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           บทที่ 4 
 

 

   

การให–้การรับของขวัญและผลประโยชน ์

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับ 
ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ .ศ. ๒๕๕๑ และ
ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 
 

 เจตนารมณ์ 
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า 

จะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระท า
หน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนกระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่
องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 
อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ  (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของบริการหรือ

อ่ืนๆที่มีมูลค่า ) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้และผลประโยชน์
จากการจ้างงานในราชการปกติ 

ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้  (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความบันเทิงการ

ต้อนรับให้ที่พักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรก านัลบัตรลดราคา
สินค้าหรือบริการและเงินเป็นต้น 

ของขวัญและประโยชน์อื่นใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits)หมายถึงสิ่งใดๆ
หรือบริการใดๆท่ีไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้อาทิเช่นการให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน
การเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 

การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน ์
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รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือ 
ผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ 
 

เราจะจัดการอย่างไร 
 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ ค าถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับ

ของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ 
๑) เราควรรับหรือไม่ 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม ่
 
 
 

๑. เราควรรับหรือไม ่
 
 
 
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการรับใน

โอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามมี
หลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะรับ 

๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการรับสินบน 

 
1.1 การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจคือ 
- ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ 
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการท างานในอนาคต 
1.2 ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษเช่น 

งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ /อนุญาตต่างๆ 
ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน 

๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการ 
รับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตน 
ที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ 
ประพฤติโดยมิชอบ 
 
 
 

“ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมี
ค่าเพียง 

เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ  เพราะก่อให้เกิดความรู้สึก
ผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้  และอาจก่อให้เกิด

ความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน” 
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การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ และ
การทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วน
ราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ท่ีเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรก าหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัดมากกว่า
หน่วยงานอื่นๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า  “การกระท าและการตัดสินใจใดๆจะต้องกระท า
ด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกปูองผลประโยชน์ 
ของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบผลประโยชน์
ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ท าให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชาสังคม
มีต่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 

ประการส าคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระท าและ
แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่
มีอาชีพรับข้าราชการ 

 
 

๒.เราต้องรายงานหรือไม ่
 
 
 
 การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 

๑) ธรรมชาติของผู้ให้  :พิจารณาตามกฎหมายก ฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์จาก
คู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอท าใบอนุญาตหรือ
รับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ 

หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆต้องมีการ
ลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร  :ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและต้องการ
ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เก่ียวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กร และ
ระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต /ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัว
ท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่า 

หน่วยงานของท่านมิได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและมิได้
ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ 
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หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กร
เก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า๓ ,๐๐๐ บาท 
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑) 
 
   
 แนวพิจารณาในการปฏิบัติ 

ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะพระพุทธรูปเครื่องประดับ
โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีค่าราคา
เท่าใด 

ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓ ,๐๐๐ บาท ไม่ต้อง
รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 

ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓ ,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 

ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓ ,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจ้าหน้าที่
มีความจ าเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆรับ
ทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕ ,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน
ขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะด ารงต าแหน่งเดิม 
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพ่ือนร่วมงานให้เมื่อเจ็บปุวยฯลฯ 

ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกันกลุ่ม
เดียวกันหรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓ ,๐๐๐ บาท ต้องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 

ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม
เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เม่ือรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทต้องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชนองค์กร
เอกชน ) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอบ่อยครั้งอาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือนก่อให้เกิดอคติในการ
ให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ 

เงินสดหรือสิ่งใดๆท่ีสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้  (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่ ) ต้องปฏิเสธ
ไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ)  
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๓. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม ่
 

 
 

๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองหากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓ ,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 

๓) หากราคามากกว่า ๑๕ ,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการและส่วนราชการ
พิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 

 

 

 
 

๔. การฝุาฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 
 
 
 
 
 การฝุาฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝุาฝืน 
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล 

ทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่ง 
มีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

 
 

 
กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่ส าคัญคือ 
 
 
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการท าลายเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐและต่อ
ราชการ กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่ส าคัญคือ 

๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่าความ
เป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญและหรือ
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ผลประโยชน์นั้นๆมีค่าต่ ากว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝุาฝืนประมวลจริยธรรม 
  ๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ 
อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการท าให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน -รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ที่
เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับท าให้มีการปฏิบัติตอบ
แทนเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด 

ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้าง
ต่างๆไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการนอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานของ
องค์กรข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ  “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็น การรับสินบน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

สถานการณ์ตัวอยา่ง 
หน่วยงานภาครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง (HR 

procurement) ให้เข้าร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า 
๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีบุคลิกเป็น personnel planner  ซึ่งบริจาคโดย
โรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงาน
หน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา 

ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่า
จะต้องมีการรายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการ
ปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนนุจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็น
ความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินใจว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้ 

เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ใน
ที่สุดเจ้าหน้าที่จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อประโยชน์ตามความเหมาะสม 
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บทสรุป     
 
 
 
 
  ความเชื่อถือไว้วางใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการและ
หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติท่านถูก
คาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้ว่า
นโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็
ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝุาฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม จะน าไปสู่
ความเสี่ยงต่อการทุจริต และท าลายชื่อเสียงของท่านรวมทั้ง องค์กรของท่านเอง 
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   บทที่ 5 

 

 

หากฝุาฝืนจะมบีทลงโทษอย่างไร ? 
 
 
 

  การมีพฤติกรรมใดๆก็ตามท่ีเข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีพฤติกรรมที่พร้อม 
ฝุาฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษตักเตือนตัดเงินเดือนจนกระทั่งถึงไล่
ออกข้ึนอยู่กับความร้ายแรงของการฝุาฝืนนอกจากนั้นหากพฤติกรรมนั้นๆเข้าข่ายการรับสินบนฉ้อฉลทุจริตและสามารถ
พิสูจน์ได้ว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆมีการรับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายการมีพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งมี
ผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบหากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วน
ร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตพ .ศ. ๒๕๔๒
หมวด๙การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตรา๑๐๓ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับท่ี
ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทลงโทษผู้ฝุาฝืน 

กรณีฝุาฝืนหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติจะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และยังมีความผิดฐานกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
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          บทที ่6  

 

 

กฎหมายเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
 ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตพ .ศ. ๒๕๔๒และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา๑๐๐  , ๑๐๓และ๑๐๓ /๑ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้เพ่ือลดระบบ
อุปถัมภ์ในสังคมไทยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

 ๒.ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. ๒๕๔๓ได้ก าหนดว่าโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา๑๐๓แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
จ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยากล่าวคือการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆโดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรร มหรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

 ๓.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 ๓.๑) ส่วนค าปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทาง  
 การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ๙ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน๙ข้อดังนี้ 
  (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๒) การมีจิตส านึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
  (๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
  (๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
  (๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  (๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

 ๓.๒) หมวด๒ข้อ๕ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์  
 ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 

กฎหมายเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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  (๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องพรรคพวกเพ่ือนฝูง 
  หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือ 
  ปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะความชอบหรือชัง 
  (๒) ไม่ใช้เวลาราชการเงินทรัพย์สินบุคลากรบริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการ 
 ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  (๓) ไม่กระท าการใดหรือด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความ 
  เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 4  
 ทั้งนี้ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้ง 
 ให้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเม่ือคณะกรรมการ  
 จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 
  (๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในหน่วยงานราชการ 
  รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก  
  ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วน
  ตนหรือส่วนกลุ่มอันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์  
  ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 ๓.๓) หมวด๒ข้อ๖ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่ง  
 หน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมโดย  
 อย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 
  (๑) ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน   
 หรือญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่   
 เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตาม   
 ประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 
  (๒) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  

 (๓) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการการด าเนินการหรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้
ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

 4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 ( ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2549 

 6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544  

 
 

 








