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ค าน า 
 

  กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำย หรือจริยธรรม ด้วยกำรใช้อ ำนำจซึ่งเกี่ยวกับต ำแหน่งหน้ำท่ีไป
แทรกแซง  คู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยำบำลแก่งกระจำนจังหวัดเพชรบุรี 
จัดท ำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยกระทรวงสำธำรณสุขในกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต คือ กำรปลูกจิตส ำนึก กำรป้องกัน กำรปรำบปรำมและกำรสร้ำงเครือข่ำยมุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริต
ผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และเพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีใน
สังกัดโรงพยำบำลแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี  ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ใน
กฎระเบียบของทำงรำชกำร ด ำรงตนด้วยควำมเท่ียงธรรม คงไว้ซึ่งเกียรติและศักด์ิศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำร 
ไม่ใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำท่ีแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น  
  โรงพยำบำลแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือเล่มนี้จะเป็นกลไกส ำคัญ
ในกำรป้องกันกำรทุจริต และช่วยฟื้นฟูส่งเสริมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเชิงบวกในภำครัฐให้แก่ระบบรำชกำรไทย 
และ หำกเจ้ำหน้ำท่ีได้ศึกษำและปฏิบัติตำมคู่มือนี้โดยเคร่งครัด จะสำมำรถด ำเนินกำรปฏิบัติภำรกิจในทำง
รำชกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใส สุจริต และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชำชนอย่ำงแท้จริง  
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ผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of Interest : COI) 
 
 

  ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหำกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อ
กำรพัฒนำประเทศ 
 

ความหมาย : ส านักงาน ก.พ.  
 สถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำของบุคคล (ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมืองข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท ผู้บริหำร) 
มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำมำเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งนั้น 
กำรกระท ำดังกล่ำวอำจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนำหรือไม่เจตนำหรือบำงเรื่องเป็นกำรปฏิบัติสืบต่อ
กันมำจนไม่เห็นว่ำจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่ำงใดพฤติกรรมเหล่ำนี้เป็นกำรกระท ำควำมผิดทำงจริยธรรมของเจ้ำหน้ำท่ี
ของรัฐ ท่ีต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์สำธำรณะ(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้ำท่ีโดย
ค ำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  
 

มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจำกกำรพัฒนำกำรทำงกำรเมืองไทยเปล่ียนไป จำกเดิมท่ีนักกำรเมือง
และนักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน กล่ำวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพึ่งพิงนักกำรเมือง เพื่อให้นักกำรเมือง
ช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบำงครั้งส่ิงท่ีนักธุรกิจต้องกำรนั้น มิได้รับกำรตอบสนองจำกนักกำรเมือง
ทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ำยเงินจ ำนวนมำกแก่นักกำรเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีกำรเข้ำมำเล่น
กำรเมืองเอง เพื่อให้ตนเองสำมำรถเข้ำมำเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยและออกกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ในสังคมได้และท่ี
ส ำคัญคือท ำให้ข้ำรำชกำรต่ำงๆ ต้องปฏิบัติตำมค ำส่ัง  
 

ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง 
 ๑. ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๓. ผลประโยชน์ขัดกัน 
 

นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ  
 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน  (Conflict of Interest ) คืออะไร ? 



 

  

 

 ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ ส่ิงใดๆ ท่ีมีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่ำใน
ทำงบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้ำนกำรงำนหรือธุรกิจของ
เจ้ำหน้ำท่ี แต่รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพื่อน ญำติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้ำหน้ำท่ีประสงค์จะให้คน
เหล่ำนี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ำมีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมำเกี่ยวข้อง  
 ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ท่ีเกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม่เกี่ยวกับเงิน (non-
pecuniary)  
 ๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เก่ียวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งเงินทองเท่ำนั้น แต่ยังเกี่ยวกับกำร
เพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องกำรสูญเสียของส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว  เช่น ท่ีดิน หุ้น ต ำแหน่งในบริษัทท่ีรับงำนจำก
หน่วยงำน รวมถึงกำรได้มำซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทำน ส่วนลดของขวัญ หรือ
ของท่ีแสดงน้ ำใจไมตรีอื่นๆ  
 ๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เก่ียวกับเงิน เกิดจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทำง
สังคมวัฒนธรรมอืน่ ๆ เช่น สถำบันกำรศึกษำ สมำคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปควำมล ำเอียง/อคติ/เลือกท่ีรัก
มักท่ีชัง และมีข้อสังเกตว่ำแม้แต่ควำมเช่ือ/ควำมคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้  
 

  หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้ำท่ีสำธำรณะของผู้ท่ีท ำงำนให้ภำครัฐคือ กำรให้ควำมส ำคัญ
อันดับต้นแก่ประโยชน์สำธำรณะ (public interest) คนเหล่ำนี้ไม่จ ำกัดเฉพำะเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐท้ังระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศเท่ำนั้น แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ ท่ีท ำงำนให้ภำครัฐ เช่น ท่ีปรึกษำ อำสำสมัคร  
 

  ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน กำรระบุผลประโยชน์สำธำรณะไม่ใช่เรื่องง่ำย แต่ในเบ้ืองต้น
เจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐสำมำรถให้ควำมส ำคัญอันดับต้นแก่ส่ิงนี้ โดย  

- ท ำงำนตำมหน้ำท่ีอย่ำงเต็มท่ีและมีประสิทธิภำพ  
- ท ำงำนตำมหน้ำท่ีตำมกรอบและมำตรฐำนทำงจริยธรรม  
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนเองมีหรืออำจจะมีและจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
- ให้ควำมส ำคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สำธำรณะ มีควำมคำดหวังว่ำเจ้ำหน้ำท่ีต้องจ ำกัดขอบเขตท่ี 

ประโยชน์ส่วนตนจะมำมีผลต่อควำมเป็นกลำงในกำรท ำหน้ำท่ี  
- หลีกเล่ียงกำรตัดสินใจหรือกำรท ำหน้ำท่ีท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
- หลีกเล่ียงกำรกระท ำ/กิจกรรมส่วนตนท่ีอำจท ำให้คนเห็นว่ำได้ประโยชน์จำกข้อมูลภำยใน  
- หลีกเล่ียงกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำท่ีหรือทรัพยำกรของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
- ป้องกันข้อครหำว่ำได้รับผลประโยชน์ท่ีไม่สมควรจำกกำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ี  
- ไม่ใช้ประโยชน์จำกต ำแหน่งหรือข้อมูลภำยในท่ีได้ขณะอยู่ในต ำแหน่ง ขณะท่ีไปหำต ำแหน่งงำนใหม่ 

 

  ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสำกล คือ Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) นิยำมว่ำเป็นควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ  
 ๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
สำธำรณะเกิดขึ้น  



 

  

 

 

 ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีคนเห็นว่ำมี 
แต่จริงๆ อำจไม่มีก็ได้ ถ้ำจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่ำงขำดประสิทธิภำพ ก็อำจน ำมำซึ่งผลเสียไม่
น้อยกว่ำกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่ำเจ้ำหน้ำท่ีไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่ำงมีจริยธรรมเท่ำนั้น แต่ต้องท ำให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่ำไม่ได้รับประโยชน์เช่นนัน้จริง  
 ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในปัจจุบันอำจจะทับซ้อน
กับผลประโยชน์สำธำรณะได้ในอนำคต  
 

  หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี ๒ 
ประเภท 
 ๑. ประเภทแรก เกิดจำกกำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีมีบทบำทหน้ำท่ีมำกกว่ำหนึ่ง เช่น เป็นเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำน
และ เป็นคณะกรรมกำรด้ำนระเบียบวินัยประจ ำหน่วยงำนด้วย ปัญหำจะเกิดเมื่อไม่สำมำรถแยกแยะบทบำท
หน้ำท่ีท้ังสองออกจำกกันได้อำจท ำให้ท ำงำนไม่มีประสิทธิภำพ หรือแม้กระท่ังเกิดควำมผิดพลำดหรือผิด
กฎหมำย ปกติหน่วยงำนมักมีกลไกป้องกนัปัญหำนี้โดยแยกแยะบทบำทหน้ำท่ีต่ำงๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหำ
ได้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในหน่วยงำนท่ีมีก ำลังคนน้อยหรือมีเจ้ำหน้ำท่ีบำงคนเท่ำนั้นท่ีสำมำรถท ำงำนบำงอย่ำงท่ี
คนอื่นๆ ท ำไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหำนีก้ันเพรำะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมำเกี่ยวข้อง  
 ๒. ประเภทท่ีสอง เกิดจำกกำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีมีบทบำทหน้ำท่ีมำกกว่ำหนึ่งบทบำท และกำรท ำบทบำท
หน้ำท่ี ในหน่วยงำนหนึ่งนั้น ท ำให้ได้ข้อมูลภำยในบำงอย่ำงท่ีอำจน ำมำใช้เป็นประโยชน์แก่กำรท ำบทบำท
หน้ำท่ีให้แก่ อีกหน่วยงำนหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้ำน ำข้อมูลมำใช้ก็อำจเกิดกำรประพฤติมิชอบหรือควำมล ำเอียง/
อคติต่อคนบำงกลุ่ม  
 ควรถือว่ำหน้ำท่ีทับซ้อนเป็นปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพรำะว่ำมีหลักกำรจัดกำรแบบเดียวกัน 
นั่นคือ กำรตัดสินใจท ำหน้ำท่ีต้องเป็นกลำงและกลไกกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนก็สำมำรถน ำมำจัดกำรกับ
หน้ำท่ีทับซ้อนได้ 
    ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมำยถึง ส่ิงใดก็ตำมท่ีให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลท้ังหลำยในสังคม ผลประโยชน์สำธำรณะ ยังหมำยรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมำชิก
ในสังคม  
      ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests) 
เป็นสถำนกำรณ์ท่ีบุคคลในฐำนะพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ใช้ต ำแหน่งหรืออ ำนำจหน้ำท่ีในกำรแสวง
ประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นกำรละเมิดทำงจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือควำมเสียหำยต่อ
ประโยชน์สำธำรณะ ค ำอื่นท่ีมีควำมหมำยถึงควำมขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ กำร
มีผลประโยชน์ทับซ้อน ควำมขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ของผู้ด ำรงต ำแหน่งสำธำรณะ และรวมถึงคอร์รัปช่ัน
เชิงนโยบำย คอร์รัปช่ันสีเทำ 
 

  
การกระท าที่อยู่ในข่าย Conflict of Interest  
 
 



 

  

 

 - รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือ กำรรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้ำพนักงำน
สรรพำกรแล้วรับเงินจำกผู้มำ เสียภำษี หรือเป็นเจ้ำหน้ำท่ีจัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจำกร้ำนค้ำ เป็นต้น  
 - ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นกำรเรียกผลตอบแทนในกำรใช้อิทธิพลในต ำแหน่งหน้ำท่ี
เพื่อส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝ่ำยใด ฝ่ำยหนึ่งอย่ำงไม่เป็นธรรม



ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบรุี : คู่มือการปฏบิัติงานเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 7 

 

 - ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using employer’s property for private 
advantage )ได้แก่ กำรใช้รถรำชกำร หรือใช้คอมพิวเตอร์ของรำชกำรท ำงำนส่วนตัว เป็นต้น  
 - ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential information) เช่น รู้ว่ำรำชกำรจะตัดถนน แล้ว
รีบชิงไปซื้อท่ีดักหน้ำไว้ก่อน  
 - รับงานนอก (Outside employment or moonlighting)ได้แก่ กำรเปิดบริษัทหำกินซ้อน
บริษัทท่ีตนเองท ำงำน เช่น เป็นพนักงำนขำยแอบเอำสินค้ำตัวเองมำขำยแข่ง หรือ เช่น นักบัญชีท่ีรับงำน
ส่วนตัวจนไม่มีเวลำท ำงำนบัญชีในหน้ำท่ีให้รำชกำร  
 - ท างานหลังออกจากต าแหน่ง (Post Employment) เป็นกำรไปท ำงำนให้ผู้อื่นหลังออกจำกงำน
เดิม โดยใช้ควำมรู้หรืออิทธิพลท่ีเดิมมำชิงงำน หรือเอำประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอำควำมรู้ในนโยบำย 
และแผนของธนำคำรชำติไปช่วยธนำคำรเอกชนหลังเกษียณ 
 ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน 

- หำประโยชน์ให้ตนเอง 
- รับประโยชน์จำกต ำแหน่งหน้ำท่ี 
- ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน 
- ใช้ทรัพย์สินของนำยจ้ำงเพื่อประโยชน์ของตน 
- ใช้ข้อมูลควำมลับ เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 
- รับงำนนอก แล้วส่งผลเสียให้งำนในหน้ำท่ี 
- ท ำงำนหลังออกจำกต ำแหน่งและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท  
- กำรให้ของขวัญ ของก ำนัล เพื่อหวังควำมก้ำวหน้ำ 
- ให้ทิปพนักงำนโรงแรมเพื่อหวงักำรบริกำรท่ีดีกว่ำลูกค้ำรำยอื่น 
- ช่วยให้ญำติมิตรท ำงำนในหน่วยที่ตนมีอ ำนำจ 
- ช้ือขำยต ำแหน่ง จ่ำยผลประโยชน์ เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำของตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

           บทท่ี 2 
 
 
 
 
 
 การปรับกระบวนการทางความคิด (Mind Set) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
 

     Analog   Digital 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการทางความคิด ( Mind Set) 

ระบบคิดฐาน 10 ระบบคิดฐาน 2 

  ใช้น้ าประปาหลวง 
ล้างรถส่วนตัว 

น ารถยนต์หลวงมาใช้ใน
ธุระส่วนตัว 

น าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมา
ชาร์ตที่ท างาน 

 
น าวัสดุครุภณัฑห์ลวงไป

ใช้ส่วนตัว 

ใชโ้ทรศัพทห์ลวงในเรื่อง
ส่วนตัว 

รับของขวัญจากผู้มา
ติดต่อราชการ 

  ไมใ่ช้น้ าประปาหลวง 
ล้างรถส่วนตัว 

 

ไมน่ ารถยนต์หลวงมาใช้ใน
ธุระส่วนตัว 

 

ไมน่ าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัว
มาชาร์ตทีท่ างาน 

 ไมน่ าวัสดุครุภณัฑห์ลวงไป
ใช้ส่วนตัว 

 
ไมใ่ช้โทรศัพทห์ลวงในเรื่อง

ส่วนตัว 

 
ไมร่ับของขวัญจากผู้มาตดิตอ่

ราชการ 

 



  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital) 

 กำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐมีระบบกำรคิดท่ีสำมำรถแยกออกอย่ำงชัดเจนว่ำส่ิงไหน 
ผิด ส่ิงไหนท ำได้ ส่ิงไหนท ำไม่ได้ ส่ิงไหนคือประโยชน์ส่วนตัว ส่วนไหนคือประโยชน์
ส่วนรวม ไม่น ำมำปะปนกัน ไม่น ำส่ิงของรำชกำรมำใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่เบียดบัง
รำชกำร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยงำนเหนือกว่ำประโยชน์ของส่วนตน ไม่
แสวงหำประโยชน์จำกต ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำร ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำก
กำรปฏิบัติหน้ำท่ี กรณีเกิดกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
จะต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog) 

 การท่ีเจา้หน้าท่ีของรฐัยังมีระบบการคิดท่ีน าประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวมมาปะปนกันไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชนส์่วนตน สิ่งไหนคือ

ประโยชนส์ว่นรวม น าสิ่งของราชการมาใชเ้พ่ือประโยชนส์ว่นตน เบียดบงัราชการ เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยงาน จะคอยแสวงหา

ประโยชนจ์ากต าแหน่งหน้าท่ีราชการเพ่ือตนเอง เครือญาติ หรือพวกพอ้ง กรณีเกิดการ

ขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นตน และประโยชนส์ว่นรวมจะยึดประโยชนส์ว่นตนเป็นหลกั 

    Digital 

   Analog 



  

 

            บทท่ี 3 
 

 

 

 

หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

  

 1.  ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : กำรท ำเพื่อผลประโยชน์ของสำธำรณะเป็นหน้ำท่ีหลัก 
เจ้ำหน้ำท่ีต้องตัดสินใจและให้ค ำแนะน ำภำยในกรอบกฎหมำยและนโยบำย จะต้องท ำงำนในขอบเขตหน้ำท่ี 
พิจำรณำควำมถูกผิดไปตำมเนื้อผ้ำ ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมำแทรกแซง รวมถึงควำมเห็นหรือทัศนคติส่วน
บุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่ำงเป็นกลำง ไม่มีอคติล ำเอียงด้วยเรื่องศำสนำ อำชีพ จุดยืนทำงกำรเมือง 
เผ่ำพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้เจ้ำหน้ำท่ีไม่เพียงปฏิบัติตำมกฎหมำยเท่ำนั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย  

 2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด  : กำรจัดกำรผลประโยชน์ ทับซ้อนต้องอำศัย 
กระบวนกำรแสวงหำ เปิดเผยและจัดกำรท่ีโปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกำสให้ตรวจสอบ และมีควำมพร้อมรับผิด มี
วิธีกำรต่ำง ๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ำยเจ้ำหน้ำท่ีจำกต ำแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
กำรเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือควำมสัมพันธ์ท่ีอำจมีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีถือเป็นขั้นตอนแรกของกำร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน กำรใช้กระบวนกำรอย่ำงเปิดเผยท่ัวหน้ำ จะท ำให้เจ้ำหน้ำท่ีร่วมมือและสร้ำงควำม
เช่ือมั่นแก่ประชำชน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้เสีย  

 3.  ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : กำรแก้ปัญหำหรือจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงควำมยึดหลักคุณธรรมและควำมเป็นมืออำชีพของเจ้ำหน้ำท่ีและองค์กร กำร
จัดกำรต้องอำศัยข้อมูลน ำเข้ำจำกทุกระดับในองค์กร ฝ่ำยบริหำรต้องรับผิดชอบเรื่องกำรสร้ำงระบบและ
นโยบำย และเจ้ำหน้ำท่ีก็มีควำมรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนมี เจ้ำหน้ำท่ีต้องจัดกำรกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนมำกท่ีสุดเท่ำท่ีท ำได้ และผู้บริหำรก็ต้องเป็นแบบอย่ำงด้วย  

 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหำรต้องสร้ำงสภำพแวดล้อมเชิงนโยบำยท่ีช่วยสนับสนุนกำร
ตัดสินใจในเวลำท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และกำรสร้ำงวัฒนธรรมแห่งควำมซื่อตรงต่อหน้ำท่ี ซึ่ง
ต้องอำศัยวิธีกำรดังนี้  
 - ให้ข้อแนะน ำและกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำท่ีเพื่อส่งเสริมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกำรปฏิบัติ 
รวมถึงกำรใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน  

 - ส่งเสริมให้มีกำรส่ือสำรอย่ำงเปิดเผยและมีกำรเสวนำแลกเปล่ียนเพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีสบำยใจ  ในกำร
เปิดเผยและหำรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีท ำงำน  

หลักการการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน 



  

 

 

 - ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเจ้ำหน้ำท่ีเปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้น ำไปใช้ในทำงท่ีผิด  

 - ให้เจ้ำหน้ำท่ีมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำร ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้ำของและปฏิบัติตำม  
ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเร่ืองต่อไปนี้  
 - มำตรฐำนในกำรส่งเสริมควำมซื่อตรงต่อหน้ำท่ีโดยรวมไว้ในข้อก ำหนดทำงจริยธรรม 
          - กระบวนกำรระบุควำมเส่ียงและจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน  

 - กลไกควำมพร้อมรับผิดท้ังภำยในและภำยนอก  

 - วิธีกำรจัดกำร (รวมถึงกำรลงโทษ) ท่ีท ำให้เจ้ำหน้ำท่ีถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของตนเอง ท่ีจะต้อง           
ท ำตำมกฎระเบียบและมำตรฐำน  
แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
  

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

๑. ระบุว่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้ำงท่ีมักเกิดขึ้นในองค์กร  

๒. พัฒนำนโยบำยท่ีเหมำะสม รวมถึงกลยุทธ์กำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำ  

๓. ให้กำรศึกษำแก่เจ้ำหน้ำท่ีและผู้บริหำรระดับต่ำง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้ท่ัวถึงในองค์กร  

๔. ด ำเนินกำรเป็นแบบอย่ำง  

๕. ส่ือสำรให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริกำร ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทรำบถึงควำมมุ่งมั่น  ในกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

๖. บังคับใช้นโยบำยและทบทวนนโยบำยสม่ ำเสมอ  
 
 
จุดเส่ียงของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

1. กำรปฏิสัมพันธ์กับภำคเอกชน 

2. กำรท ำสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำง 

3. กำรตรวจตรำเพื่อควบคุมคุณภำพมำตรฐำนของกำรท ำงำน 

4. กำรอนุมัติ/อนุญำต กำรออกใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพ 

5. กำรกระจำยงบประมำณ 

6. กำรปรับกำรลงโทษ 



  

 

7. กำรให้เงินหรือส่ิงของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน กำรตัดสินข้อพิพำท 

8. กำรรับของขวัญของก ำนัลจำกผู้ท่ีมำติดต่ออันเกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที 
 การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้มากท่ีเราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะส่ิงท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่าเป็น
ความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าวแต่ด้วย
มารยาทจึงไม่กล้าปฏิเสธน้ าใจหรือหาก
ไม่รับจะเป็นการท าลายสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ใหก้ับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“ดูซิ ฉันอทุิศเวลานอกเวลาราชการ
ท างาน ดังนั้น  มันเป็นการยุติธรรมที่เรา
จะได้รางวัลผลประโยชน์พิเศษบ้าง” “คนอื่นๆ กท็ าเช่นนี้ ท าไมฉันจะท า

บ้างไม่ได”้ 

“ฉันไม่เห็นกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับ
การให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่า
ฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 

“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้น
ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่ฉันมกัเป็นคนแรกเสมอที่
ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมนา” 

“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันไม่คิดว่า
หน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้ แม้ว่าฉันจะให้
ค าแนะน าก็ตาม” 

ท่านตอ้งระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ท่านใชก้ล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูกด าเนินการ
ทางวินัย หากการกระท าของท่านเป็นการกระท าที่มิชอบ 



  

 

 
 ตัวอย่างคิดแบบระบบฐานสิบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

   ตอน “คนหลวงใช้เงินหลวง” 

   นำงวันดี ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมกำรเก็บรักษำ
เงิน และเป็นเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินรับผิดชอบงำนกำรเงินและบัญชี และมีอ ำนำจลงนำมในใบถอนเงินร่วมกับ
เจ้ำหน้ำท่ีรำยอื่น นำงวันดีได้ถอนเงินออกจำกบัญชีเงินฝำกของสถำนีอนำมัย น ำไปใช้จ่ำยในเรื่ องส่วนตัว 
จ ำนวน 300,000 บำท ต่อมำได้น ำเงินดังกล่ำวมำคืนให้กับทำงรำชกำรแล้ว และพบว่ำมีกำรเบิกจ่ำยเงินโดย
ไม่มีเอกสำร หลักฐำนประกอบกำรจ่ำยเงินจ ำนวน 200,000 บำท นำงวันดีให้กำรรับสำรภำพว่ำตนได้จัดท ำ
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเท็จขึ้นมำใหม่ เพื่อให้มีจ ำนวนเงินคงเหลืออยู่จริงตำมรำยงำนงบเดือนส่ง
ให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเพื่อประกอบกำรจัดท ำบัญชีเกณฑ์คงค้ำง 
   พฤติกำรณ์ของนำงวันดี ดังกล่ำว เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรโดยทุจริต ตำมมำตรำ 85(1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 
 

  ตอน “ยักยอกยา” 

   นำยยำ ต ำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติกำร ได้ยักยอกยำแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีฟรีดรีน ท่ีตน
ด ำเนินกำรส่ังซื้อจำกบริษัทยำของเอกชน รวมจ ำนวน 200,000 เม็ด โดยยำดังกล่ำวจ ำนวน 50,000 เม็ด 
ได้มีกำรส่ังซื้อในนำมของโรงพยำบำลและน ำเข้ำคลังยำของโรงพยำบำลตำมระบบ ส่วนอีกจ ำนวน 150,000 
เม็ดนั้น ได้ส่ังซื้อในนำมของโรงพยำบำลแต่น ำยำเข้ำร้ำน และจ่ำยเงินเอง โดยกำรส่ังซื้อยำได้ท ำกำรปลอม
ลำยมือช่ือของผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล เพื่อใช้เป็นหลักฐำนในกำรส่ังซื้อยำและได้น ำยำดังกล่ำวไปขำยให้แก่
บุคคลภำยนอก 
   พฤติกำรณ์ของนำยยำดังกล่ำว เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงปฏิบัติหรือละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ปฏิบัติหรือละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรโดยทุจริต ตำมมำตรำ 85(1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 



  

 

  ตอน “ฝากพิเศษ” 
   นำยสมหวัง ต ำแหน่งแพทย์ช ำนำญกำร มีหน้ำท่ีตรวจรักษำผู้ป่วย ผ่ำตัดและหัตถกำรทำงสูติ
นรีเวชท้ังหมด นำยสมหวังได้ท ำกำรรับฝำกครรภ์พิเศษในโรงพยำบำลของทำงรำชกำร หลังจำกท่ีท ำคลอด
เสร็จแล้ว ผู้ป่วยหรือญำติผู้ป่วยจะน ำเงินใส่ซองมำให้กับนำยสมหวัง เป็นค่ำฝำกพิเศษและท ำคลอด รำยละ 
3,000 บำท ต่อมำได้มีผู้ร้องเรียนเรื่องดังกล่ำวขึ้น จำกกำรสอบสวนนำยสมหวังให้กำรรับว่ำตนได้กระท ำกำร
ดังกล่ำวจริง และได้รับเงินค่ำฝำกครรภ์พิเศษดังกล่ำว และมีบำงรำยเมื่อท ำคลอดเสร็จก็เงียบเฉยไม่ยอม
จ่ำยเงินให้ 
   พฤติกำรณ์ของนำยสมหวังดังกล่ำว เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงฐำนอำศัยต ำแหน่ง
หน้ำท่ีรำชกำรของตนหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตำมมำตรำ83(3) ประกอบมำตรำ 84 แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภำคทัณฑ์ แต่เนื่องจำกนำยสมหวังไม่เคยกระท ำผิดทำง
วินัยมำก่อนและปฏิบัติหน้ำท่ีมำด้วยดีตลอด จึงงดโทษให้ และให้ว่ำกล่ำวตักเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษร 
 

    ตอน “อบ..ลม” 
   นำยทองดี ข้ำรำชกำร ได้ยืมเงินรำชกำรและลงช่ือในโครงกำรอบรมโดยเป็นผู้เสนอโครงกำร
อบรมทำงด้ำนสุขภำพ รวมจ ำนวน 2 วัน นำยทองดีได้จัดท ำเอกสำรหลักฐำนขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินตำม
โครงกำรอบรมส่งให้กับกำรเงินเพื่อหักล้ำงเงินยืมส ำหรับเป็นค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม เป็นจ ำนวนเงิน 
10,600 บำท โดยลำยมือช่ือผู้เข้ำอบรมในเอกสำรประกอบกำรหักล้ำงเงินยืมนั้น มิใช่เป็นลำยมือช่ือท่ีแท้จริง
ของผู้เข้ำรับกำรอบรมแต่เป็นลำยมือช่ือปลอม และมิได้มีกำรจัดอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำวแต่อย่ำงใด 

   พฤติกำรณ์ของนำยทองดีดังกล่ำว เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงฐำนปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรโดยทุจริต ตำมมำตรำ 85(1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 
 

   ตอน “คนหลวง กับรถยนต์หลวง” 
   นำยสรรชัย ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล ได้เบียดบังทรัพย์สินของทำงรำชกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว โดยน ำบิลน้ ำมันของโรงพยำบำล ไปเขียนเติมน้ ำมันใส่รถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อวอลโว่ และรถจ๊ิป
แกรนด์เชอโรกี แล้วเบิกจ่ำยเงินค่ำน้ ำมันจำกเงินบ ำรุงของโรงพยำบำลเป็นระยะเวลำ 3 ปี รวมจ ำนวน 232 
ครั้ง เป็นเงินรวม 290,000 บำท ท้ังท่ีนำยสรรชัยก็น ำรถยนต์รำชกำรไปใช้ท้ังในเวลำรำชกำรและนอกเวลำ
รำชกำรอีกด้วย 
   พฤติกรรมของนำยสรรชัยดังกล่ำวเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรโดยทุจริต ตำมมำตรำ 85(1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 



  

 

          บทท่ี 4 

 

 
การให ้– การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

 

หลักกำรและแนวคิดนี้สำมำรถประยุกต์ใช้ประกอบกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรให้และรับ 
ของขวัญและผลประโยชน์ของข้ำรำชกำรพลเรือนและเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพล
เรือน ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนพ.ศ. 
๒๕๕๑ และประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

 เจตนารมณ์ 
เนื่องจำกควำมเช่ือถือไว้วำงใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ี

ภำครัฐว่ำ จะต้องตัดสินใจและกระท ำหน้ำท่ีโดยยึดผลประโยชน์สำธำรณะเป็นหลัก ปรำศจำกผลประโยชน์ส่วน
บุคคล หำกข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ท่ีท ำให้มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ
และกำรกระท ำหน้ำท่ีถือว่ำเป็นกำรประพฤติมิชอบ ย่อมท ำลำยควำมเช่ือถือไว้วำงใจของประชำชนกระทบต่อ
ควำมถูกต้องชอบธรรมท่ีองค์กรภำครัฐยึดถือในกำรบริหำรรำชกำรรวมท้ังกระทบต่อกระบวนกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตย 

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมำยถึง ส่ิงใดๆ หรือบริกำรใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน ส่ิงของ

บริกำรหรืออื่นๆ ท่ีมีมูลค่ำ) ท่ีข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐให้และหรือได้รับท่ีนอกเหนือจำกเงินเดือน 
รำยได้และผลประโยชน์จำกกำรจ้ำงงำนในรำชกำรปกติ 

ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สำมำรถตีค่ำตีรำคำเป็นเงิน หรืออำจไม่สำมำรถตีค่ำตี
รำคำได้ 

ของขวัญท่ีสำมำรถคิดรำคำได้ (Tangible gifts) หมำยรวมถึงสินค้ำบริโภคควำมบันเทิง
กำรต้อนรับให้ท่ีพักกำรเดินทำงอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่ำงสินค้ำบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรก ำนัล
บัตรลดรำคำสินค้ำหรือบริกำรและเงินเป็นต้น 

ของขวัญและประโยชน์อื่นใดท่ีคิดเป็นรำคำไม่ได้  (Intangible gifts and benefits)
หมำยถึงส่ิงใดๆ หรือบริกำรใดๆ ท่ีไม่สำมำรถคิดเป็นรำคำท่ีจะซื้อขำยได้อำทิเช่น กำรให้บริกำรส่วนตัวกำร
ปฏิบัติด้วยควำมชอบส่วนตนกำรเข้ำถึงประโยชน์หรือกำรสัญญำว่ำจะให้หรือกำรสัญญำว่ำจะได้รับประโยชน์
มำกกว่ำคนอื่นๆ 

 
 
 
 

การให-้การรบัของขวญัและผลประโยชน์ 



  

 

 

รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให้-รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ 

 

 เราจะจัดการอย่างไร 
 
กำรจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ ค ำถำม ท่ีใช้ในกำรตัดสินใจว่ำจะรับหรือไม่

รับของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ 
๑) เรำควรรับหรือไม่ 
๒) เรำควรรำยงำนกำรรับหรือไม่ 
๓) เรำสำมำรถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
 
 

๑. เราควรรับหรือไม่ 
 
 
ตำมหลักกำรทำงจริยธรรมแม้ว่ำเรำจะไม่ควรรับ แต่มีหลำยโอกำสท่ีเรำไม่สำมำรถปฏิเสธได้หรือเป็น

กำรรับในโอกำสท่ีเหมำะสมตำมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตำมมำรยำทท่ีปฏิบัติกันใน
สังคม อย่ำงไรก็ตำมมีหลำยโอกำสท่ีไม่เป็นกำรเหมำะสมอย่ำงยิ่งท่ีจะรับ 

๑) ถ้ำเป็นกำรให้เงิน ท่ำนจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่ำจะเป็นโอกำสใดๆ กำรรับเงินสดหรือส่ิงใดๆท่ี
สำมำรถเปล่ียนกลับมำเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมและอำจเข้ำข่ำย
กำรรับสินบน 

1.1 กำรถูกเสนอส่ิงใดๆ นอกเหนือจำกเงินนั้นส่ิงท่ีควรน ำมำเป็นเหตุผลในกำรตัดสินใจคือ 
- ท ำไมเขำจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค ำขอบคุณกำรเสนอให้มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติ

ตนหรือไม่ 
- ควำมประทับใจของท่ำนต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีจะส่งผลต่อกำรท ำงำนใน

อนำคต 
1.2 ถ้ำท่ำนท ำงำนอยู่ในกลุ่มเส่ียง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ำยท่ีต้องได้รับควำมไว้วำงใจเป็น

พิเศษ เช่น งำนตรวจสอบภำยใน และงำนตรวจคุณภำพต่ำงๆ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรออกใบอนุญำตหรือกำร
อนุมัติ/อนุญำตต่ำงๆ ฯลฯ ท่ำนจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มำกกว่ำบุคคลกลุ่มอื่น 

๒) กำรรับก่อให้เกิดกำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หำกกำร 
รับก่อให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สำธำรณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตน 
ท่ีได้รับกลำยเป็นมีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสำธำรณชนว่ำเป็นกำร 
ประพฤติโดยมิชอบ 
 
 
 

“ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียง 
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ  เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้   

และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน” 



  

 

 

กำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรประพฤติมิ
ชอบ และกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน ในแต่ละส่วนรำชกำรควรก ำหนดนโยบำยกำรรับของขวัญและผลประโยชน์ของ
ตนเอง โดยส่วนรำชกำรท่ีอยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีเส่ียงต่อกำรประพฤติมิชอบ ควรก ำหนดนโยบำยด้ำนนี้อย่ำง
เคร่งครัดมำกกว่ำหน่วยงำนอื่นๆ 

หลักกำรกำรปฏิบัติงำนในภำครัฐอยู่บนพื้นฐำนท่ีว่ำ “กำรกระท ำและกำรตัดสินใจใดๆ 
จะต้องกระท ำด้วยควำมเป็นกลำง ปรำศจำกกำรมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรให้บริกำร และปกป้องผลประโยชน์ 
ของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มำแสวงหำควำมชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ท ำให้เกิดควำมส่ันคลอนควำมเช่ือถือ
ไว้วำงใจท่ีประชำสังคมมีต่อภำครัฐ และท ำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมในสังคม 

ประกำรส ำคัญ สมำชิกท้ังหมดในสังคมต้องได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม ภำยใต้ระบอบ
ประชำธิปไตย ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะต้องปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรมโดยกระท ำและ
แสดงออกโดยยึดมำตรฐำนควำมโปร่งใส ควำมพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต้อง เท่ียงธรรม 
ตลอดเวลำท่ีมีอำชีพรับข้ำรำชกำร 
 

๒.เราต้องรายงานหรือไม่ 
 
 
 

 กำรรำยงำนกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจำกหลักกำรต่อไปนี้ 

๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจำรณำตำมกฎหมำยกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ประกำศ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ รวมท้ังนโยบำยของหน่วยงำน เช่น กำรห้ำมรับ
ของขวัญหรือประโยชน์จำกคู่สัญญำ/องค์กรหรือบุคคลท่ีก ำลังจะมำท ำกำรค้ำ กำรสัญญำว่ำจะให้ -รับกับ
องค์กรหรือบุคคลท่ีจะขอท ำใบอนุญำตหรือรับกำรตรวจสอบด้ำนต่ำงๆ ฯลฯ 

หน่วยงำนควรก ำหนดนโยบำยด้ำนนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนกำรท่ีช่วยให้ข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐสำมำรถจัดกำรเรื่องนี้ได้อย่ำงเหมำะสม กำรรำยงำนกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ
ต้องมีกำรลงทะเบียนรับอย่ำงเป็นทำงกำร 

๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้ำข้ำรำชกำรนั้นๆ ท ำงำนในขอบข่ำยท่ีอ่อนไหวและ
ต้องกำรควำมเช่ือถือไว้วำงใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มท่ีเกี่ยวกับกำรได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ท้ังจำกระดับ
องค์กร และระดับบุคคล อำทิเช่น งำนตรวจสอบ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง กำรให้ใบอนุญำต/ยึดใบอนุญำต ฯลฯ ควร
ให้แน่ใจท่ีสุดว่ำตัวท่ำนและองค์กรมีควำมเท่ียงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่ำ 

หน่วยงำนของท่ำนมิได้ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรห้ำมรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ
และมิได้ก ำหนดให้รำยงำนกำรรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่ำนควรด ำรงควำมถูกต้องด้วยกำรรำยงำนหรือ
ปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ 



  

 

หลักการ กำรก ำหนดว่ำของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรำยงำนหรือไม่ ควรจะต้อง
ให้องค์กรเก็บรักษำไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้ำรำชกำร ให้เทียบกับค่ำตำมรำคำตลำดโดยต้องมีค่ำน้อย
กว่ำ ๓,๐๐๐ บำท ท้ังนี้ ให้ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเรื่อง
หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภำคผนวก๑) 
 แนวพิจารณาในการปฏิบัติ 

ของขวัญทั้งหมดท่ีมีค่ำทำงวัฒนธรรมหรือประวัติศำสตร์ เช่น งำนศิลปะพระพุทธรูป
เครื่องประดับโบรำณ ฯลฯ แม้จะมีขนำดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินของ
องค์กรไม่ว่ำจะมีค่ำรำคำเท่ำใด 

ของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับเมื่อเทียบกับรำคำตลำด มีค่ำน้อยกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท ไม่
ต้องรำยงำนและอำจเก็บเป็นของตนเองได้ 

ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับรำคำตลำดมีค่ำเกิน ๓ ,๐๐๐ บำท ต้อง
รำยงำนหน่วยงำนและลงทะเบียนไว้ 

ถ้ำของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่ำทำงกำรตลำดระหว่ำง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บำท และ
เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรตัดสินว่ำ สมควรให้ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ี
ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่ำวหรือไม่ 

ถ้ำของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่ำทำงกำรตลำดมำกกว่ำ ๑๕,๐๐๐ บำท ให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สำธำรณะและหรือตำมควำมเหมำะสม องค์กรอำจพิจำรณำอนุญำตให้
ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั้นเก็บรักษำของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในกำรย้ำยหน่วยงำนในขณะ
ด ำรงต ำแหน่งเดิม ของขวัญในโอกำสเกษียณอำยุรำชกำรหรือลำออกจำกงำนของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีเพื่อน
ร่วมงำนให้เมื่อเจ็บป่วยฯลฯ 

ถ้ำในปีงบประมำณใดๆ คุณค่ำรวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจำกผู้ให้คน
เดียวกันกลุ่มเดียวกันหรือผู้ให้มีควำมสัมพันธ์กันหลำยๆ ครั้ง เมื่อรวมกันท้ังปีมีค่ำมำกกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท 
ต้องรำยงำนของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่ำงท่ีได้รับ 

ถ้ำในปีงบประมำณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จำกผู้รับบริกำร แม้จะต่ำงคน
ต่ำงกลุ่มเพื่อเป็นกำรขอบคุณในกำรให้บริกำรท่ีดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ำมำกกว่ำสำมพันบำทต้องรำยงำน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่ำงนั้น 

ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รับเพื่อเป็นกำรขอบคุณจำกผู้รับบริกำร
(ประชำชนองค์กรเอกชน ) ท่ีได้อย่ำงสม่ ำเสมอบ่อยครั้งอำจท ำให้เกิดข้อสงสัยจำกประชำชนว่ำมีอิทธิพล
บิดเบือนก่อให้เกิดอคติในกำรให้บริกำรของข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐ หรืออำจก่อให้เกิดควำมรู้ สึกชอบ
และคำดหวังว่ำจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มำรับบริกำรควรปฏิเสธกำรรับ 

เงินสดหรือส่ิงใดๆ ท่ีสำมำรถเปล่ียนเป็นเงินได้ (ตัวอย่ำงเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) 
ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์ใดๆ)  

 



  

 

 

 

 
๓. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 

 
 

๑) ปกติสำมำรถเก็บรักษำไว้เองหำกมีค่ำไม่เกิน ๓,๐๐๐ บำท 

๒) หำกมีรำคำทำงกำรตลำดระหว่ำง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บำท ส่วนรำชกำรต้องพิจำรณำ
ตัดสินว่ำข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 

๓) หำกรำคำมำกกว่ำ ๑๕,๐๐๐ บำท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนรำชกำรและส่วน
รำชกำรพิจำรณำตัดสินว่ำจะใช้ประโยชน์อย่ำงไร 

 

 
 

๔. การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 
 
 
 
 
 กำรฝ่ำฝืนนโยบำยว่ำด้วยกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติ

ตำมประมวลจริยธรรมอำจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออก ข้ึนกับควำมร้ำยแรงของกำรฝ่ำ
ฝืน 

นอกจำกนั้นหำกกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้ำข่ำยกำรรับสินบน ฉ้อฉล 
ทุจริต และสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ ข้ำรำชกำรและหรือเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่ง 
มีผลต่อควำมเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หำกถูกตัดสินว่ำผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกคนอำจมีส่วนร่วมในกำรรับโทษทำงอำญำด้วย 

 
 
 



  

 

 
กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่ส าคัญคือ 
 
 
กำรรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสำเหตุให้สำธำรณชนรับรู้ว่ำมีกำรปฏิบัติอย่ำงมี

อคติ มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร ก่อให้เกิดกำรท ำลำยเช่ือถือศรัทธำของประชำชนต่อ
ภำครัฐและต่อรำชกำร กุญแจแห่งควำมเส่ียง 2 ประกำรท่ีส ำคัญคือ 

๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์  โดยตีค่ำรำคำของขวัญและหรือผลประโยชน์
น้อยกว่ำควำมเป็นจริง กำรตีค่ำรำคำต่ ำกว่ำควำมเป็นจริงนั้น บุคคลอำจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่ำ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ มีค่ำต่ ำกว่ำท่ีเป็นจริง เพื่อหลีกเล่ียงกำรรำยงำน กำรกระท ำดังกล่ำวนับว่ำ
เป็นกำรคดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้ำข่ำยฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม 
  ๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น  กำรรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ อำจท ำให้ติดเป็นนิสัยอย่ำงรวดเร็วและก่อให้เกิดควำมคำดหวังเสมอว่ำจะได้รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์ใดๆ ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรท ำให้เกิดควำมรู้สึกชอบหรืออยำกปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร หรือ
ผู้รับงำน-รับจ้ำง-รับเหมำฯลฯ ท่ีเป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของควำมชอบหรือ
ประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รับท ำให้มีกำรปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ำมำตรฐำนท่ีก ำหนด 

ในสถำนกำรณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้ำง ผู้รับเหมำ และหรือผู้รับจัดซื้ออำจรับรู้ผิดพลำดและเข้ำใจว่ำ
กำรรับจ้ำงต่ำงๆไม่ต้องท ำในระดับมำตรฐำนหรือลดคุณค่ำกำรบริกำร นอกจำกนั้นหำกเกิดกำรปฏิบัติเป็น
วัฒนธรรมกำรท ำงำนขององค์กรข้ำรำชกำรและหรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ  “กำรรับ
รำงวัล” จำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยควำมรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่ำเป็น กำรรับสินบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ตัวอย่าง 
หน่วยงานภาครัฐหน่ึง ส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง (HR procurement) ให้

เข้าร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้น้ันได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็น
ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีบุคลิกเป็น personnel planner  ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับ
หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้เก็บของรางวัลน้ันไว้โดยไมไ่ด้รายงานหน่วยงานเน่ืองจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตน
ชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา 

ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมีการ
รายงานของรางวัลน้ันและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลวา่การปรากฏตัวของเขาในการ
เข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังน้ันเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะ
ตัดสินใจว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นน้ี 

เน่ืองจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนา้ที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ในที่สุด
เจ้าหน้าที่จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพือ่ประโยชน์ตามความเหมาะสม 



  

 

      บทสรุป     
 
 
 
  ควำมเช่ือถือไว้วำงใจและจริยธรรมเป็นรำกฐำนของกำรบริหำรภำครัฐท่ีดี เมื่อท่ำนเป็น
ข้ำรำชกำรและหรือเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐไม่ว่ำจะสังกัดหน่วยงำนใด ท่ำนถูกคำดหวังให้ปฏิบัติหน้ำท่ีและตัดสินใจ
โดยปรำศจำกอคติ ท่ำนถูกคำดหวังไม่ให้แสวงหำรำงวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจำก
เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีรัฐจัดให้ แม้ว่ำนโยบำยของหน่วยงำนหลำยแห่งจะอนุญำตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือ
ว่ำเป็นของท่ีระลึกในโอกำสท่ีเหมำะสม แต่อย่ำงไรก็ตำมควรมีขอบเขตในกำรรับเสมอ กำรฝ่ำฝืนขอบเขตด้วย
กำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีไม่เหมำะสม จะน ำไปสู่ควำมเส่ียงต่อกำรทุจริต และท ำลำยช่ือเสียงของท่ำน
รวมทั้ง องค์กรของท่ำนเอง 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

         บทท่ี 5 

 

 

 

หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษอย่างไร ? 
 
 

     กำรมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตำมท่ีเข้ำข่ำยประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรม ท่ี
พร้อมฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน 
จนกระท่ังถึงไล่ออก ขึ้นอยู่กับควำมร้ำยแรงของกำรฝ่ำฝืน นอกจำกนั้น หำกพฤติกรรมนั้นๆ เข้ำข่ำยกำรรับ
สินบน ฉ้อฉลทุจริต และสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐนั้นๆ มีกำรรับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือเข้ำข่ำยกำรมีพฤติกรรมดังกล่ำว ซึ่งมีผลต่อควำมเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ 
หำกถูกตัดสินว่ำผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอำจมีส่วนร่วมในกำรรับโทษทำงอำญำด้วย  

  ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ หมวด ๙ กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อัน
ควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออก โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำตำมหลักเกณฑ์และจ ำนวนท่ีคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติก ำหนด  
 

 

 

 

 

บทลงโทษผูฝ้่าฝนื 

           กรณีฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติจะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ และยังมีความผิดฐานกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่
ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 



  

 

       บทท่ี 6 

 

 

กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 ๑. พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก ำหนดเรื่องกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ มีจิตส ำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจำกกันได้ หำกเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐฝ่ำฝืนให้ถือเป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
ด้วย  

 ๒. ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  เรื่อง หลักเกณฑ์ กำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมดำของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก ำหนดว่ำ โดยอำศัยอ ำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และจ ำนวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐจะรับจำก
บุคคลได้โดยธรรมจรรยำ กล่ำวคือ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลท่ีให้กันในโอกำสต่ำงๆ โดย
ปกติตำมขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  

 ๓. ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  

     ๓.๑) ส่วนค ำปรำรภ ได้กล่ำวถึงค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรมส ำหรับ ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำง
  กำรเมืองและเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ๙ ประกำรของส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้  
  (๑) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
  (๒) กำรมีจิตส ำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
  (๓) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน  
  (๔) กำรยืนหยัดท ำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมำย  
  (๕) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
  (๖) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง  
  (๗) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำนมีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  (๘) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  (๙) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร  

     ๓.๒) หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้ำรำชกำรต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำท่ี และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้  
  (๑) ไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่ำจะเป็นญำติ พี่น้อง พรรคพวก  

กฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัผลประโยชนท์บัซ้อน 



  

 

        เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มำประกอบกำรใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ 
                         บุคคลนั้น หรือ  ปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่ำงจำกบุคคลอื่นเพรำะควำมชอบหรือชัง  
  (๒) ไม่ใช้เวลำรำชกำร เงิน ทรัพย์สิน บุคลำกร บริกำรหรือส่ิงอ ำนวย ควำมสะดวกของ 
                        ทำงรำชกำร ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญำต  
                          โดยชอบด้วยกฎหมำย  
                      (๓) ไม่กระท ำกำรใด หรือด ำรงต ำแหน่ง หรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ควำม เคลือบแคลงหรือสงสัยว่ำจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ ของหน้ำท่ี         
ท้ังนี้ในกรณีมีควำมเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นยุติกำรกระท ำดังกล่ำว 
                         ไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำหัวหน้ำส่วนรำชกำรและคณะกรรมกำรจริยธรรม 
                         พิจำรณำ เมื่อคณะกรรมกำร จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประกำรใด แล้วจึงปฏิบัติตำมนั้น  
  (๔) ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงำนโดยตรงหรือหน้ำท่ีอื่น ในหน่วยงำนรำชกำร 
       รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนของรัฐ ต้องยึดถือประโยชน์ของทำงรำชกำร 
                          เป็นหลัก ในกรณีท่ีมีควำมขัดแย้งระหว่ำงประโยชน์ของทำงรำชกำรหรือประโยชน์ 
                          ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วน ตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ ำเป็นต้องวินิจฉัยหรือช้ีขำดต้องยึด 
                          ประโยชน์ของทำงรำชกำรและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ  

     ๓.๓) หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอำศัย
ต ำแหน่ง หน้ำท่ีและไม่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่ำง
น้อยต้องวำงตน ดังนี ้ 
  (๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่น เรียก รับ หรือ ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทน
ตนหรือญำติของตน ไม่ว่ำก่อนหรือหลังดำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำท่ีไม่ว่ำจะเกี่ยวข้อง หรือไม ่ เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีหรือไม่ก็ตำม เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำหรือกำรให้ตำมประเพณีหรือให้แก่บุคคลท่ัวไป  
  (๒) ไม่ใช้ต ำแหน่งหรือกำรกระท ำกำรท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพรำะมีอคติ  

         (๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงกำร กำรด ำเนินกำร หรือกำรท ำนิติกรรม หรือสัญญำซึ่งตนเอง 
หรือ บุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อนัมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
 4. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเรี่ยไรของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2544 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
 5. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเรี่ยไรของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2544 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ( ฉบับท่ี2 ) พ.ศ. 2549 
 6. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 

 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือหน่วยงำน : …โรงพยำบำลแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 

วัน/เดือน/ปี : 29 พฤษภำคม   ๒๕๖๓…………………………………………………………….. 

หัวข้อ : ๑. คู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยำบำลแก่งกระจำน ปีงบประมำณ 
๒๕๖๓  
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) : โรงพยำบำลแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติของบุคลำกรในสังกัด ตำมเอกสำรท่ีแนบมำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Link ภำยนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมำยเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 

 

(นำยประพันธ์  แก้วถำวร) 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

  วันท่ี..29...เดือน พฤษภำคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 

ผู้อนุมติัรับรอง 

 

                  (นำงสำวอนุธิดำ  ประทุม) 
          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแก่งกระจำน 

   วันท่ี..29...เดือน พฤษภำคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

(นำยณัฎฐำกร  ชลภำพ ) 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

วันท่ี..29...เดือน พฤษภำคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 



 

 


