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ค าน า 
 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจซึ่งเกี่ยวกับต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง  คู่มือ
ส่งเสริมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล จัดท าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทยในการก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ การปลูกจิตส านึก การป้องกัน การ
ปราบปรามและการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน และเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ได้ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของทางราชการ ด ารงตนด้วยความเท่ียงธรรม คงไว้ซึ่งเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็น
ข้าราชการ ไม่ใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันการ
ทุจริต และช่วยฟื้นฟูส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย และ หากเจ้าหน้าท่ีได้ศึกษา
และปฏิบัติตามคู่มือนี้โดยเคร่งครัด จะสามารถด าเนินการปฏิบัติภารกิจในทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใส 
สุจริต และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง  
 
 
 
  
 
        งานบริหารงานทั่วไป 
        ส านักงานปลัด  อบต.เมืองพล  
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                      บทที ่1  
       

 
 
 
 
 
ผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of Interest : COI) 
 
 
  ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  (Conflict of 
interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบใน
ระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 
ความหมาย : ส านักงาน ก.พ.  
 สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ  พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มี
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งนั้น การกระท า
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะ
เป็นส่ิงผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ท่ีต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ(ประโยชน์ของส่วนรวม)แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง  
 
มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปล่ียนไป  จากเดิมท่ีนักการเมืองและนัก
ธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพึ่งพิงนักการเมือง เพื่อให้นักการเมืองช่วยเหลือสนับสนุน
ธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งส่ิงท่ีนักธุรกิจต้องการนั้น มิได้รับการตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้อง
จ่ายเงินจานวนมากแก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่นการเมืองเองเพื่อให้ตนเองสามารถเข้ามาเป็น
ผู้ก าหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้และท่ีส าคัญคือทาให้ข้าราชการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามคาส่ัง  
 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง 
 ๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๓. ผลประโยชน์ขัดกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of Interest ) คืออะไร ? 
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นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ  
 ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ ส่ิงใดๆ ท่ีมีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าใน
ทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าท่ี  แต่
รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าท่ีประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ 
เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง  

 ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ท่ีเกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม่เกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary)  
 ๑. ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีเกี่ยวกับเงิน  ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูน
ประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว เช่น ท่ีดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทท่ีรับงานจากหน่วยงาน รวมถึงการ
ได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือของท่ีแสดงน้าใจไมตรีอื่นๆ  
 ๒. ผลประโยชน์ท่ีไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความลาเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมักท่ีชัง และมี
ข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเช่ือ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้  
 
  หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าท่ีสาธารณะของผู้ท่ีทางานให้ภาครัฐคือ การให้ความส าคัญอันดับ
ต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐท้ังระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ ท่ีทางานให้ภาครัฐ เช่น ท่ีปรึกษา อาสาสมัคร  
 
  ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และ
ไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบ้ืองต้นเจ้าหน้าท่ีภาครัฐสามารถให้
ความส าคัญอันดับต้นแก่ส่ิงนี้ โดย  
- ท างานตามหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ  
- ท างานตามหน้าท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม  
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
- ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าท่ีต้องจากัดขอบเขตท่ี ประโยชน์ส่วนตน
จะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทาหน้าท่ี  
- หลีกเล่ียงการตัดสินใจหรือการทาหน้าท่ีท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
- หลีกเล่ียงการกระทา/กิจกรรมส่วนตนท่ีอาจทาให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน  
- หลีกเล่ียงการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ท่ีไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าท่ี  
- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในท่ีได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะท่ีไปหาต าแหน่งงานใหม่ 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)  องค์กรสากล คือ Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ  
 ๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะเกิดขึ้น  
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 ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีคนเห็นว่ามี แต่จริงๆ อาจ
ไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทา
ให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชนเ์ช่นนั้นจริง  
 ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต  
 
  หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี ๒ ประเภท 
 ๑. ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานและ เป็น
คณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าท่ีท้ังสองออกจาก
กันได้อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไก
ป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าท่ีต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานท่ีมีกาลังคน
น้อยหรือมีเจ้าหน้าท่ีบางคนเท่านั้นท่ีสามารถทางานบางอย่างท่ีคนอื่นๆ  ทาไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กัน
เพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง  

 ๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่งบทบาท และการทาบทบาทหน้าท่ี ใน
หน่วยงานหนึ่งนั้น ทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างท่ีอาจนามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทาบทบาทหน้าท่ีให้แก่ อีกหน่วยงาน
หนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม  
 ควรถือว่าหน้าท่ีทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การ
ตัดสินใจท าหน้าท่ีต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนามาจัดการกับหน้าท่ีทับซ้อนได้ 

    ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ  (Public Interests) หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลท้ังหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม  

      ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  (Conflict Of 
Interests) เป็นสถานการณ์ท่ีบุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าท่ีในการแสวง
ประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อประโยชน์
สาธารณะ ค าอื่นท่ีมีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  ได้แก่ การมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปช่ันเชิงนโยบาย คอร์รัปช่ันสีเทา 
 
  
       การกระท าท่ีอยู่ในข่าย Conflict of Interest  
 
 - รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ  เช่น เป็นเจ้าพนักงาน
สรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มา เสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น  
 - ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อ
ส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
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 - ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพ่ือประโยชน์ส่วนตน (Using employer’s property for private 
advantage) ได้แก่ การใช้รถราชการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการทางานส่วนตัว เป็นต้น  
 - ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential information)เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน แล้วรีบ
ชิงไปซื้อท่ีดักหน้าไว้ก่อน  
 - รับงานนอก (Outside employment or moonlighting) ได้แก่ การเปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัทท่ี
ตนเองท างาน เช่น เป็นพนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือเช่นนักบัญชีท่ีรับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างาน
บัญชีในหน้าท่ีให้ราชการ  
 - ท างานหลังออกจากต าแหน่ง (Post Employment) เป็นการไปทางานให้ผู้อื่นหลังออกจากงานเดิม 
โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย และแผนของ
ธนาคารชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ 
 
 ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน 

- หาประโยชน์ให้ตนเอง 
- รับประโยชน์จากต าแหน่งหน้าท่ี 
- ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน 
- ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ของตน 
- ใช้ข้อมูลความลับ เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 
- รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าท่ี 
- ท างานหลังออกจากต าแหน่งและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท  
- การให้ของขวัญ ของก านัล เพื่อหวังความก้าวหน้า 
- ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพื่อหวงัการบริการท่ีดีกว่าลูกค้ารายอื่น 
- ช่วยให้ญาติมิตรท างานในหน่วยท่ีตนมีอ านาจ 
- ช้ือขายต าแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตน 

 
 
 
 

..................................................... 
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                    บทท่ี 2 
 

 
 
 
 
 การปรับกระบวนการทางความคิด (Mind Set) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
 
 

     Analog   Digital 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการทางความคิด ( Mind Set) 

ระบบคิดฐาน 10 ระบบคิดฐาน 2 

  ใช้น  าประปาหลวง 
ล้างรถส่วนตัว 

น ารถยนต์หลวงมาใช้ใน
ธุระส่วนตัว 

น าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมา
ชาร์ตที่ท างาน 

 
น าวัสดุครุภณัฑห์ลวงไป

ใช้ส่วนตัว 

ใช้โทรศัพทห์ลวงในเรื่อง
ส่วนตัว 

รับของขวัญจากผู้มา
ติดต่อราชการ 

  ไมใ่ช้น  าประปาหลวง 
ล้างรถส่วนตัว 

 

ไมน่ ารถยนต์หลวงมาใช้ใน
ธุระส่วนตัว 

 
ไม่น าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัว

มาชาร์ตทีท่ างาน 

 
ไมน่ าวัสดุครุภณัฑห์ลวงไป

ใช้ส่วนตัว 

 
ไม่ใช้โทรศัพทห์ลวงในเรื่อง

ส่วนตัว 

 
ไม่รับของขวัญจากผู้มาตดิตอ่

ราชการ 
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การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง 
(Digital) 

 การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีระบบการคิดท่ีสามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่าส่ิงไหน 
ส่ิงไหนผิด ส่ิงไหนท าได้ ส่ิงไหนท าไม่ได้ ส่ิงไหนคือประโยชน์ส่วนตัว ส่วนไหนคือ
ประโยชน์ส่วนรวม ไม่น ามาปะปนกัน ไม่น าส่ิงของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
ไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ของ
ส่วนตน ไม่แสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าท่ีราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าท่ี กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมจะต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ 
(Analog

 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีระบบการคิดที่น าประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวมมาปะปนกันไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าส่ิงไหนคือประโยชน์ส่วนตน ส่ิงไหนคือ

ประโยชน์ส่วนรวม น าส่ิงของราชการมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยงาน จะคอยแสวงหา

ประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ราชการเพ่ือตนเอง เครือญาติ หรือพวกพ้อง กรณีเกิดการ

ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมจะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 

    

Digital 

   Analog 
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                    บทท่ี 3 
 

 
 

 

หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
  
 1.  ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าท่ีหลัก เจ้าหน้าท่ีต้อง
ตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขตหน้าท่ี พิจารณาความถูกผิดไปตาม
เนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็น
กลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงปฏิบัติ
ตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย  

 2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย กระบวนการ
แสวงหา เปิดเผยและจัดการท่ีโปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิด มีวิธีการต่าง ๆ เช่น จด
ทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีจากต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตน
หรือความสัมพันธ์ท่ีอาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  การใช้
กระบวนการอย่างเปิดเผยท่ัวหน้า จะทาให้เจ้าหน้าท่ีร่วมมือและสร้างความเช่ือมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้เสีย  

 3.  ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  : การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ีและองค์กร การจัดการต้อง
อาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย และเจ้าหน้าท่ีก็มี
ความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนมี เจ้าหน้าท่ีต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับ
ซ้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีท าได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย  

 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายท่ีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจใน
เวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าท่ี ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้  
 - ให้ข้อแนะน าและการฝกกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ รวมถึงการใช้
กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน  
 - ส่งเสริมให้มีการส่ือสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปล่ียนเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสบายใจ ในการเปิดเผยและ
หารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีท างาน  
 - ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเจ้าหน้าท่ีเปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้น าไปใช้ในทางท่ีผิด  
 - ให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้
รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม  

หลักการการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้  
 - มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าท่ีโดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม  
 - กระบวนการระบุความเส่ียงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
 - กลไกความพร้อมรับผิดท้ังภายในและภายนอก  
 - วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีท าให้เจ้าหน้าท่ีถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเอง  ท่ีจะต้องท าตาม
กฎระเบียบและมาตรฐาน  

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
  กรอบการท างานนี้เป็นวิธีการกว้าง ๆ ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน าไปพัฒนา
เป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี ๖ ขั้นตอน สาหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบาย
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดขึ้นในองค์กร  
 ๒. พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา  
 ๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนให้
ท่ัวถึงในองค์กร  
 ๔. ด าเนินการเป็นแบบอย่าง  
 ๕. ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่น  ในการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 
 
 
จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 1. การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน 
 2. การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
 3. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างาน 
 4. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 
 5. การกระจายงบประมาณ 
 6. การปรับการลงโทษ 
 7. การให้เงินหรือส่ิงของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท 
 8. การรับของขวัญของก านัลจากผู้ท่ีมาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี 
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  การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้มากท่ีเราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะส่ิงท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆถือได้ว่าเป็นความผิด แต่
ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี ้
 
 

 

 

 

 

  

  

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าวแต่ด้วย
มารยาทจึงไม่กล้าปฏิเสธน  าใจหรือหาก
ไม่รับจะเป็นการท าลายสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ใหก้ับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“ดูซิ ฉันอทุิศเวลานอกเวลาราชการ
ท างาน ดังนั น  มันเป็นการยุติธรรมที่
เราจได้รางวัลผลประโยชน์พิเศษบ้าง” “คนอื่นๆก็ท าเช่นนี  ท าไมฉันจะท า

บ้างไม่ได้” 

“ฉันไม่เห็นกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับการให้
ของขวัญ ดังนั นฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 

“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆดังนั น
ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็น
เรื่องธรรมดาที่ฉันมกัเป็นคนแรก
เสมอที่ได้รบัโอกาสให้ไปฝกึอบรม/
สัมนา” 

“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันไม่คิดว่า
หน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี  แม้ว่าฉันจะให้
ค าแนะน าก็ตาม” 

ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลทีท่่านใช้กล่าวอา้งเชน่นี ไม่สามารถปกป้องท่านจาก
การถูกด าเนินการทางวินัย หากการกระท าของท่านเปน็การกระท าที่มิชอบ 
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ตัวอย่างคิดแบบระบบฐานสิบ 

 

 

   ตอน “คนหลวงใช้เงินหลวง” 

   นางวันดี ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน และ
เป็นเจ้าหน้าท่ีการเงินรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี และมีอ านาจลงนามในใบถอนเงินร่วมกับเจ้าหน้าท่ีรายอื่น นางวันดี
ได้ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของสถานีอนามัย น าไปใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัว จ านวน 300 ,000 บาท ต่อมาได้น าเงิน
ดังกล่าวมาคืนให้กับทางราชการแล้ว และพบว่ามีการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีเอกสาร หลักฐานประกอบการจ่ายเงินจ านวน 
200,000 บาท นางวันดีให้การรับสารภาพว่าตนได้จัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเท็จขึ้นมาใหม่เพื่อให้มี
จ านวนเงินคงเหลืออยู่จริงตามรายงานงบเดือนส่งให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเพื่อประกอบการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
   พฤติการณ์ของนางวันดี ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบั ติ
หน้าท่ีราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไล่ออก
จากราชการ 
 

  ตอน “ยักยอกยา” 

   นายยา ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ได้ยักยอกยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีฟรีดรีน ท่ีตนด าเนินการส่ังซื้อ
จากบริษัทยาของเอกชน รวมจ านวน 200 ,000 เม็ด โดยยาดังกล่าวจ านวน 50,000เม็ด ได้มีการส่ังซื้อในนามของ
โรงพยาบาลและน าเข้าคลังยาของโรงพยาบาลตามระบบ ส่วนอีกจ านวน 150 ,000 เม็ดนั้น ได้ส่ังซื้อในนามของ
โรงพยาบาลแต่น ายาเข้าร้าน และจ่ายเงินเอง โดยการส่ังซื้อยาได้ท าการปลอมลายมือช่ือของผู้อ านวยการโรงพยาบาลเพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานในการส่ังซื้อยาและได้น ายาดังกล่าวไปขายให้แก่บุคคลภายนอก 
   พฤติการณ์ของนายยาดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดย
ทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
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  ตอน “ฝากพิเศษ” 
   นายสมหวัง ต าแหน่งแพทย์ช านาญการ มีหน้าท่ีตรวจรักษาผู้ป่วย ผ่าตัดและหัตถการทางสูตินรีเวช
ท้ังหมด นายสมหวังได้ท าการรับฝากครรภ์พิเศษในโรงพยาบาลของทางราชการ หลังจากท่ีท าคลอดเสร็จแล้ว ผู้ป่วยหรือ
ญาติผู้ป่วยจ าน าเงินใส่ซองมาให้กับนายสมหวัง เป็นค่าฝากพิเศษและท าคลอด รายละ 3,000 บาท ต่อมาได้มีผู้ร้องเรียน
เรื่องดังกล่าวขึ้น จากการสอบสวนนายสมหวังให้การรับว่าตนได้กระท าการดังกล่าวจริง และได้รับเงินค่าฝากครรภ์พิเศษ
ดังกล่าว และมีบางรายเมื่อท าคลอดเสร็จก็เงียบเฉยไม่ยอมจ่ายเงินให้ 
   พฤติการณ์ของนายสมหวังดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี
ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตามมาตรา83(3)ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากนายสมหวังไม่เคยกระท าผิดทางวินัยมาก่อนและ
ปฏิบัติหน้าท่ีมาด้วยดีตลอด จึงงดโทษให้ และให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

    ตอน “อบ..ลม” 
   นายทองดี ข้าราชการ ได้ยืมเงินราชการและลงช่ือในโครงการอบรมโดยเป็นผู้เสนอโครงการอบรม
ทางด้านสุขภาพ รวมจ านวน 2 วัน นายทองดีได้จัดท าเอกสารหลักฐานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามโครงการอบรมส่งให้กับ
การเงินเพื่อหักล้างเงินยืมส าหรับเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม เป็นจ านวนเงิน 10 ,600 บาท โดยลายมือช่ือผู้เข้า
อบรมในเอกสารประกอบการหักล้างเงินยืมนั้น มิใช่เป็นลายมือช่ือท่ีแท้จริงของผู้เข้ารับการอบรมแต่เป็นลายมือช่ือปลอม 
และมิได้มีการจัดอบรมตามโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด 

   พฤติการณ์ของนายทองดีดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไล่ออกจาก
ราชการ 
 

   ตอน “คนหลวง กับรถยนต์หลวง” 
   นายสรรชัย ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาล ได้เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว โดยน าบิลน้ ามันของโรงพยาบาล ไปเขียนเติมน้ ามันใส่รถยนต์ส่วนตัวยร่ห้อวอลโว่ และรถจ๊ิปแกรนด์เชอโรกี แล้ว
เบิกจ่ายเงินค่าน้ ามันจากเงินบ ารุงของโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 3 ปี รวมจ านวน 232 ครั้ง เป็นเงินรวม 290,000 
บาท ท้ังท่ีนายสรรชัยก็น ารถยนต์ราชการไปใช้ท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการอีกด้วย 
   พฤติกรรมของนายสรรชัยดังกล่าวเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไล่ออก
จากราชการ 
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           บทท่ี 4 

 

 

 

 
 การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับ 
ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ .ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

 เจตนารมณ์ 
เนื่องจากความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐว่า 

จะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าท่ีโดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่ วนบุคคล หาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ท่ีท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระท าหน้าท่ี
ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนกระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมท่ีองค์กร
ภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดท่ีใช้ในความหมายนี้ 
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง ส่ิงใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน ส่ิงของบริการหรือ

อื่นๆท่ีมีมูลค่า) ท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐให้และหรือได้รับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้และผลประโยชน์จาก
การจ้างงานในราชการปกติ 

ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 
ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความบันเทิงการต้อนรับ

ให้ท่ีพักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรก านัลบัตรลดราคาสินค้าหรือ
บริการและเงินเป็นต้น 

ของขวัญและประโยชน์อื่นใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits)หมายถึงส่ิงใดๆ
หรือบริการใดๆท่ีไม่สามารถคิดเป็นราคาท่ีจะซื้อขายได้อาทิเช่นการให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตนการ
เข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ 

 
 
 

การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน ์
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  รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดในทางปฏิบัติ 
 

 เราจะจัดการอย่างไร 
 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ ค าถาม ท่ีใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับ

ของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ 
๑) เราควรรับหรือไม่ 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
 

๑. เราควรรับหรือไม ่
 
 ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสท่ีเราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการ

รับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม
มีหลายโอกาสท่ีไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะรับ 

๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือส่ิงใดๆท่ีสามารถ
เปล่ียนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการรับสินบน 

1.1 การถูกเสนอส่ิงใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นส่ิงท่ีควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจคือ 
- ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ 
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีจะส่งผลต่อการท างานในอนาคต 
1.2 ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเส่ียง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายท่ีต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษเช่น งาน

ตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ฯลฯ 
ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น 

๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการ 
รับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตน 
ท่ีได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ 
ประพฤติโดยมิชอบ 
 
 
 
 
 
 

“ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียง 
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ  เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน

หรือพันธะกับผูใ้ห้  และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธา
ต่อประชาชน” 
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การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ และการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วนราชการท่ี
อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเส่ียงต่อการประพฤติมิชอบ ควรก าหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานท่ีว่า “การกระท าและการตัดสินใจใดๆจะต้องกระท า
ด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ 
ของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบผลประโยชน์
ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ท าให้เกิดความส่ันคลอนความเช่ือถือไว้วางใจท่ีประชาสังคมมี
ต่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 

ประการส าคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระท าและแสดงออกโดยยึด
มาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต้อง เท่ียงธรรม ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับ
ข้าราชการ 

 
        ๒.เราต้องรายงานหรือไม่ 
 
 การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 

๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมท้ังนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์จาก
คู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลท่ีก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลท่ีจะขอท าใบอนุญาตหรือ
รับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ 

หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการท่ีช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆต้องมีการ
ลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

๒) บทบาทหน้าท่ีของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างานในขอบข่ายท่ีอ่อนไหวและ
ต้องการความเช่ือถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มท่ีเกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ท้ังจากระดับองค์กร 
และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจท่ีสุดว่าตัว
ท่านและองค์กรมีความเท่ียงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่า 

หน่วยงานของท่านมิได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและมิได้
ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ 

หลักการ การก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กร
เก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า๓,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ 
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ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑) 
 แนวพิจารณาในการปฏิบัติ 

ของขวัญทั งหมดท่ีมีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะพระพุทธรูปเครื่องประดับ
โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด 

ของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้อง
รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 

ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงานหน่วยงาน
และลงทะเบียนไว้ 

ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจ้าหน้าท่ีมี
ความจ าเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐคนนั้นๆรับ
ทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน
ขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะด ารงต าแหน่งเดิม ของขวัญ
ในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีเพื่อนร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วยฯลฯ 

ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผู้ให้คนเดียวกันกลุ่ม
เดียวกันหรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันท้ังปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท 
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างท่ีได้รับ 

ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่มเพื่อ
เป็นการขอบคุณในการให้บริการท่ีดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์
แต่ละอย่างนั้น 

ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชนองค์กร
เอกชน) ท่ีได้อย่างสม่ าเสมอบ่อยครั้งอาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือนก่อให้เกิดอคติในการ
ให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ 

เงินสดหรือส่ิงใดๆท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้องปฏิเสธไม่
รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ)  

 

๓. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 
 

๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองหากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้นๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 
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๓) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการและส่วนราชการพิจารณา
ตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 

 

๔. การฝ่าฝืนกฎนี มีโทษอย่างไร 
 
 
 การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน 
 นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และสามารถ

พิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 
  
  กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการท่ีส าคัญคือ 

 
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ก่อให้เกิดการท าลายเช่ือถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐและต่อ
ราชการ กุญแจแห่งความเส่ียง 2 ประการท่ีส าคัญคือ 

๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์  โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่าความ
เป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆมีค่าต่ ากว่าท่ีเป็นจริง เพื่อหลีกเล่ียงการรายงาน การกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกงและหลอกลวง
ซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
  ๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น  การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ 
อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการท าให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ท่ีเป็น
ผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รับท าให้มีการปฏิบัติตอบแทน
เกินกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด 

ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่ าการรับจ้าง
ต่างๆไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานของ
องค์กรข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าท่ีและละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็น การรับสินบน 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ตัวอย่าง 
หน่วยงานภาครัฐหน่ึง ส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ท าหน้าที่จัดซื อจัดจ้าง (HR procurement) ให้เข้าร่วมสัมมนาด้าน

ทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั นได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีบุคลิกเป็น personnel 
planner  ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้เก็บของรางวัลนั นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงาน
เน่ืองจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา 

ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมีการรายงานของรางวัลนั น
และลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงาน ดังนั นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินใจว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ นนี  

เน่ืองจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงถูกขอร้องให้สละ
รางวัลแก่หน่วยงานเพื่อประโยชน์ตามความเหมาะสม 
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      บทสรุป     
 
 
 
  ความเช่ือถือไว้วางใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการและ
หรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าท่ีและตัดสินใจโดยปราศจากอคติท่านถูก
คาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีรัฐจัดให้ แม้ว่า
นโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของท่ีระลึกในโอกาสท่ีเหมาะสม แต่อย่างไรก็
ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม จะน าไปสู่ความ
เส่ียงต่อการทุจริต และท าลายช่ือเสียงของท่านรวมทั้ง องค์กรของท่านเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………… 
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             บทท่ี 5 

 

 

 

  หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษอย่างไร ? 
 
 

     การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามท่ีเข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรม ท่ีพร้อม 
ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่
ออก ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน นอกจากนั้น หากพฤติกรรมนั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และ
สามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้นๆ มีการรับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายการมีพฤติกรรม
ดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
คนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย  

  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หมวด ๙ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย  หรือกฎ 
ข้อบังคับท่ีออก โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ตามหลักเกณฑ์และจ านวนท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด 

 

 

 

 

 

 

บทลงโทษผู้ฝ่าฝืน 

           กรณีฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติจะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั งจ าทั ง
ปรับ และยังมีความผิดฐานกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่
ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
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            บทท่ี 6 

 
 

กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบ
อุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ 
หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย  

 ๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมดาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก าหนดว่า โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๓ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
จ านวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  

 ๓. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
     ๓.๑) ส่วนค าปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ๙ ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้  
  (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
  (๒) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย ์สุจริต และรับผิดชอบ  
  (๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
  (๔) การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  
  (๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
  (๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง  
  (๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

     ๓.๒) หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
  ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  

กฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัผลประโยชนท์บัซ้อน 
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  (๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผู้มี
  บุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
  ต่างจากบุคคลอื่นเพราะความชอบหรือชัง  
  (๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือส่ิงอ านวย ความสะดวกของทางราชการ
  ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย  
  (๓) ไม่กระท าการใด  หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบั ติการใดในฐานะส่วนตัว  ซึ่ งก่อให้ เกิดความ                 
  เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าท่ี  ท้ั งนี้ ในกรณีมี
  ความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
  หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็น
  ประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น  
  (๔) ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าท่ีอื่น ในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ 
  องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีท่ีมีความ
  ขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อัน
  จ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือช้ีขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  

     ๓.๓) หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี
  และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้อง
  วางตน ดังนี ้ 
  (๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่น เรียก รับ หรือ ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน หรือ
  ญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
  ปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคล
  ท่ัวไป  
  (๒) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  
         (๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการหรือการท านิติกรรม หรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น 
   จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
 4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2544 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2544  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
     ( ฉบับท่ี2 ) พ.ศ. 2549 
 6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 
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