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1. ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส ำนักงำน ก.พ. ได้นิยำมควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ

ผลประโยชน์ทับซ้อน ว่ำหมำยถึงสถำนกำรณ์ หรือกำรกระท ำที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร พนักงำน 
บริษัท หรือผู้บริหำรมีประโยชน์ส่วนตัวมำกจนมีผลต่อกำรตัดสินใจ หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่ำวคือ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้ำที่
ในต ำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมำกกว่ำประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำดังกล่ำว
อำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ ในรูปแบบที่หลำกหลำย จนกระทั่งกลำยเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติที่ไม่เห็นว่ำเป็นควำมผิด ตัวอย่ำงกำรกระท ำดังกล่ำว มีให้พบเห็นได้มำกในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำร
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกกำรยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหำยให้เกิดขึ้นกับประเทศชำติ 
ก่อให้เกิดกำรกระท ำที่ผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ แต่
เจ้ำหน้ำที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้ำที่ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 
 
2. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

2.1 ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ำมีคุณค่ำที่
จะสนองตอบควำมต้องกำรของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรำมีพฤติกรรม
ต่ำงๆ เพื่อสนองควำมต้องกำรทั้งหลำย 

2.2 ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมำยถึง สิ่งใดก็ตำมที่
ให้ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลำยในสังคม ผลประโยชน์สำธำรณะ ยังหมำยรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมำชิกใน
สังคม 

2.3 ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
เป็นสถำนกำรณ์ที่บุคคลในฐำนะพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐใช้ต ำแหน่งหรืออ ำนำจหน้ำที่ใน

กำรแสวงประโยชน์แก่ตนเองกลุ่มหรือพวกพ้องซึ่งเป็นกำรละเมิดทำงจริยธรรมและส่งผลกระทบหรือควำมเสียหำยต่อ
ประโยชน์สำธำรณะค ำอ่ืนที่มีควำมหมำยถึงควำมขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมได้แก่กำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนควำมขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ของผู้ด ำรงต ำแหน่งสำธำรณะและรวมถึงคอร์รัปชั่นเชิงนโยบำย
คอร์รัปชั่นสีเทำ 

2.4 ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมเป็นผล

มำจำกกำรไม่สำมำรถแยกแยะระหว่ำงบทบำทหน้ำที่ในเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวมออกจำกกันได้ชัดเจนและมี
สำเหตุมำจำกพ้ืนฐำนควำมคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและมีปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดพฤติกรรมทุจริตดังนี้ 

(1) มีฐำนคิดในลักษณะบูรณำกำรคือคนไทยไม่สำมำรถแยกแยะระหว่ำงเรื่องส่วนตัวกับเรื่อง
ส่วนรวมออกจำกกันได้อย่ำงสิ้นเชิงดังนี้ 

1) คนไทยมีฐำนควำมเชื่อในอดีตท่ีเห็นว่ำขุนนำงค้ำขำยได้โดยไม่เป็นสิ่งที่น่ำรังเกียจ 
2) ต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรสำมำรถน ำมำซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวจึงไม่มีกำรแยกแยะระหว่ำง

ประโยชน์ส่วนตัวออกจำกประโยชน์ส่วนรวม 
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3) ทัศนคติและแนวควำมคิดของคนในสังคมไทยยังเป็นระบบคิดแบบฐำนสิบ  (คือไม่แยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอ ำนำจกับผลประโยชน์ส่วนรวม) จึงพัฒนำคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไม่
ทันกับพ้ืนฐำนแนวคิดของระบบกฎหมำยสำกลที่เป็นระบบคิดแบบฐำนสอง (คือแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจำก
ผลประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงชัดเจน)  

(2) มีฐำนคิดในเรื่องกำรตอบแทนบุญคุณโดยเฉพำะบุญคุณทำงกำรเมืองเช่นกำรเอ้ือประโยชน์
ให้ผู้เคยสนับสนุนคะแนนเสียงหรือตอบแทนต ำแหน่งให้โดยจะไม่ใช่กำรตอบแทนด้วยตัวเงินเป็นหลักแต่เป็นกำรตอบ
แทนในลักษณะผลประโยชน์อย่ำงอ่ืนเช่นกำรให้ผลประโยชน์หรือต ำแหน่งทำงกำรเมืองเป็นต้น 

(3) มีพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยเงินที่สุรุ่ยสุร่ำยท ำให้รำยรับไม่สมดุลกับรำยจ่ำยเช่นมีภำระกำรใช้จ่ำย
ในกำรรักษำพยำบำลหรือเลี้ยงดูครอบครัวฯลฯท ำให้มีพฤติกรรมที่ต้องเข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำผิดโดยสมัครใจ
หรือมีพฤติกรรมที่ยักยอกประโยชน์ส่วนรวมเข้ำเป็นประโยชน์ส่วนตัวเกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ประโยชน์ส่วนตัว 

(4) มีควำมจ ำเป็นในกำรรักษำตัวรอดและลดกำรเผชิญปัญหำกับค่ำนิยมกำรมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนท ำให้ตนเองต้องเข้ำไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนสำเหตุส่วนหนึ่งนั้นคือปัจจัยทำงสังคมซึ่งเป็นลักษณะ  
“ตัวกูของกู” อันเป็นค่ำนิยมของสังคมที่เน้นเรื่องวัตถุนิยมกำรอยำกมีอยำกได้กำรรักษำหน้ำตำและยกหน้ำตำทำง
สังคมท ำให้ต้องมีกำรแสวงหำทรัพย์สินและอ ำนำจมำกขึ้น 

(5) โครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรมีระบบกำรตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งฝ่ำยตรวจสอบยังขำดควำม
เข้ำใจและระบบยังไม่มีประสิทธิภำพจึงเอื้อต่อกำรมีพฤติกรรมที่เป็นไปในลักษณะกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนมำกท่ีสุด 

(6) ปัญหำกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจำกปัจจัยด้ำนกฎหมำยดังจะเห็นได้ว่ำตัวบทกฎหมำย
ยังไม่ตอบสนองต่อสภำพปัญหำและทันต่อสภำวกำรณ์ปัจจุบันกล่ำวคือบทลงโทษทำงกฎหมำยยังไม่เพียงพอต่อกำร  
“ป้องกัน” และ “ป้องปรำม” ผู้ที่จะกระท ำหรือคิดท่ีจะกระท ำที่เอ้ือต่อกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนเท่ำท่ีควร 

 
กำรทุจริตมีหลำยระดับในระดับที่สูงสุดคือ “คอร์รัปชั่น” (Corruption) ส่วน “ควำมขัดแย้งกัน

ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม”(Conflict Of Interests) ถือว่ำเป็นควำมผิดระดับต้น เมื่อ
พิจำรณำให้ดีจะเห็นว่ำ กำรคอร์รัปชั่นอำจไม่ใช่ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
แต่ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้นเหตุพ้ืนฐำนของกำรคอร์รัปชั่ น 
เพรำะเมื่อมีพฤติกรรมของควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้น ก็จะน ำไปสู่
กำรคอร์รัปชั่นได ้

ความสัมพันธ์ระหว่าง Conflict Of Interests กับ Corruption 
1. Conflict of Interests เป็นรูปแบบหนึ่งของ Corruption แต่ระดับหรือขนำดและขอบเขต

ต่ำงกัน 
2. Conflict of Interests น ำไปสู่ Corruption ที่รุนแรงขึ้น 
3. Conflict of Interests เกี่ยวกับกำรใช้อ ำนำจที่เป็นทำงกำรเชื่อมโยงกับกฎหมำยระเบียบกำร

ปฏิบัติและส่วนที่ไม่เป็นทำงกำรเป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลขยำยไปถึงเรื่องครอบครัวต้องพิจำรณำควำมสัมพันธ์
เช่นคู่สมรสและคนในเครือญำติ 



[คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)]  

 

 3 

 

3. ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.1 ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 

(1) กำรใช้ต ำแหน่งไปด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ทำงธุรกิจของตนเองโดยตรง 
(2) ใช้ต ำแหน่งไปช่วยเหลือญำติสนิทมิตรสหำย 
(3) กำรแสวงหำประโยชน์จำกทำงรำชกำรที่มิชอบ 
(4) กำรแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน 
(5) กำรน ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ส่วนตัว 
(6) กำรน ำข้อมูลอันเป็นควำมลับของหน่วยงำนมำใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
(7) กำรรับท ำงำนนอกองค์กร 
(8) ผลประโยชน์ทับซ้อนจำกกำรเปลี่ยนสถำนที่ท ำงำน 
(9) กำรปิดบังควำมผิด 

          (10) กำรใช้อิทธิพลเรียกผลประโยชน ์  
 

3.2 รูปแบบพฤติกรรมและการกระท าที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) กำรรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ กำรรับของขวัญและควำมสะดวกสบำยที่เกินควำม

เหมำะสม ซึ่งอำจส่งผลต่อบุคคลในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ กำรรับของขวัญมีได้ในหลำยรูปแบบ เช่น กำรลดรำคำของ
ที่ซื้อให้ กำรเลี้ยงอำหำรอย่ำงฟุ่มเฟือย ตลอดจนกำรให้ควำมบันเทิงในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งมีผลต่อกำรตัดสินใจของ
เจ้ำหน้ำที่ให้เอนเอียงหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น 

(2) กำรหำประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing) คือ กำรหำประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวหรือ
พวกพ้องจำกต ำแหน่งหน้ำที่ เป็นกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่เพ่ือตนเอง 

(3) กำรท ำงำนหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ กำรไปท ำงำนหลังออกจำกงำนเดิม โดย
ใช้ควำมรู้ ประสบกำรณ์ หรืออิทธิพลจำกที่เคยด ำรงต ำแหน่งมำรับงำนหรือเอำประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง 

(4) กำรท ำงำนพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ กำรเป็นที่ปรึกษำและ
กำรจ้ำงงำนให้แก่ตนเอง รวมถึงกำรใช้ต ำแหน่งสถำนภำพกำรท ำงำนสำธำรณะในกำรเข้ำไปเป็นนำยจ้ำงของ
ภำคเอกชนหรือเป็นเจ้ำของเอง นอกจำกนี้ ยังรวมถึงกำรใช้เวลำและเครื่องมือของรัฐในกำรท ำงำนพิเศษภำยนอกที่
ไม่ใช่อ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนด้วย 

(5) กำรรับรู้ข้อมูลภำยใน (Inside Information) คือ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับ
ของทำงรำชกำร หรือน ำข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือน ำ
ข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญำติหรือพวกพ้องในกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกข้อมูลเหล่ำนั้น 

(6) กำรน ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ชั่วครำวในกิจกำรที่เป็นของส่วนตนเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและท ำให้หน่วยงำนของรัฐเสียหำยหรือเสียประโยชน์ 

(7) กำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทำงกำรเมือง(Pork Barreling) คือ 
กำรใช้อิทธิพลทำงกำรเมืองเพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ 
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3.3 การรับประโยชน์ต่างๆ 
(1) กำรรับของขวัญจำกบริษัทต่ำงๆ 
(2) บริษัทสนับสนุนค่ำเดินทำงไปดูงำนต่ำงประเทศ 
(3) หน่วยรำชกำรรับเงินบริจำคจำกธุรกิจที่เป็นลูกค้ำของหน่วยงำน 
(4) ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจำกกำรจัดชื้อจัดจ้ำง 
(5) กำรที่คณะกรรมกำรกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินในกำรก ำกับดูแล 
(6) กำรที่คณะกรรมกำรฝำกญำติพ่ีน้องหรือคนที่คุ้นเคยเข้ำท ำงำนในรัฐวิสำหกิจที่ตนก ำกับดูแลอยู่ 

3.4 ประโยชน์อันค านวณเป็นเงินได้ 
(1) กำรปลดหนี้หรือกำรลดหนี้ให้เปล่ำ 
(2) กำรให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
(3) กำรเข้ำค้ำประกันโดยไม่คิดค่ำธรรมเนียม 
(4) กำรให้ค่ำนำยหน้ำหรือค่ำธรรมเนียมกำรเป็นตัวแทน 
(5) กำรขำย กำรให้เช่ำชื้อทรัพย์สิน เกินมูลค่ำที่เป็นจริงตำมที่ปรำกฏเห็นในท้องตลำด 
(6) กำรใช้สถำนที่ ยำนพำหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรน้อยกว่ำที่คิดกับ

บุคคลอื่นโดยปกติทำงกำรค้ำ 
(7) กำรให้ใช้บริกำรโดยไม่คิดค่ำบริกำร หรือคิดค่ำใช้บริกำรน้อยกว่ำที่คิดกับบุคคลอ่ืน โดยปกติ

ทำงกำรค้ำ 
(8) กำรให้ส่วนลดในสินค้ำ หรือทรัพย์สินที่จ ำหน่ำย โดยกำรให้ส่วนลดมำกกว่ำที่ ให้กับ     

บุคคลอื่นโดยปกติทำงกำรค้ำ 
(9) กำรให้เดินทำง หรือขนส่งบุคคล หรือสิ่งของโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย หรือคิดค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำ

บุคคลอื่นโดยปกติทำงกำรค้ำ 
(10) กำรจัดเลี้ยง กำรจัดมหรสพ หรือกำรบันเทิงอ่ืน ให้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย หรือคิดค่ำใช้จ่ำย

น้อยกว่ำที่คิดกับบุคคลอ่ืนโดยปกติทำงกำรค้ำ 

ตัวอย่าง 
(1) นำยฐำนสิบ ข้ำรำชกำร ต ำแหน่งนักวิชำกำรแพทย์แผนไทย ท ำงำนอยู่ที่ส ำนักงำนสำธำรณสุข

จังหวัด ได้สั่งซื้อสมุนไพรจำกนำยสมยำ ซึ่งเป็นพ่อของตน ให้น ำมำส่งให้ที่ท ำงำนที่ตนเองท ำงำนอยู่แล้วน ำมำใช้ให้กับ
ผู้รับบริกำรนวดแผนไทย 

พฤติกำรณ์ของนำยฐำนสิบ ที่ได้สั่งซื้อสมุนไพรจำกพ่อของตนเอง ให้น ำมำส่งให้ที่ท ำงำนที่ตนเอง
ท ำงำนอยู่แล้วน ำมำใช้ให้กับผู้รับบริกำรนวดแผนไทยนั้น เป็นกำรกระท ำที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพรำะผลประโยชน์
จำกกำรสั่งซื้อดังกล่ำวเป็นของนำยฐำนสิบ เพียงฝ่ำยเดียว ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนตัวมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ฐำนอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนหำผลประโยชน์ให้แก่
ตนเอง ตำมมำตรำ 83(3) ประกอบมำตรำ 84 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551 สมควร
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ลงโทษภำคทัณฑ์ แต่เนื่องจำกนำยฐำนสิบ ไม่เคยกระท ำผิดวินัยมำก่อนและปฏิบัติหน้ำที่มำด้วยดีโดยตลอด จึงงดโทษ
และให้ว่ำกล่ำวตักเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษร 
  (2) นำยเก็บ ข้ำรำชกำร ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ได้น ำวัสดุคอมพิวเตอร์ที่เป็นของตนเอง 
เข้ำมำจ ำหน่ำยให้กับหน่วยงำนของตนเอง 

พฤติกำรณ์ของนำยเก็บ ที่มีกำรน ำวัสดุคอมพิวเตอร์ที่เป็นของตนเอง เข้ำมำจ ำหน่ำยให้กับ
หน่วยงำนของตนเองนั้น เป็นกำรกระท ำท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพรำะผลประโยชน์จำกกำรขำยดังกล่ำวเป็นของนำย
เก็บเพียงคนเดียว ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนตัวมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่
ร้ำยแรง ฐำนอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตำมมำตรำ 83(3) ประกอบมำตรำ 84 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภำคทัณฑ์ แต่เนื่องจำกนำยเก็บไม่เคย
กระท ำผิดวินัยมำก่อนและปฏิบัติหน้ำที่มำด้วยดีโดยตลอด จึงงดโทษและให้ว่ำกล่ำวตักเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษร 

 
4.หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.1 หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) ปกป้องประโยชน์สำธำรณะ  
 กำรปฏิบัติหน้ำที่ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมำแทรกซ้อน รวมถึงควำมเห็นและทัศนคติส่วน

บุคคล มีควำมเป็นกลำง ไม่มีอคติ ล ำเอียง 
(2) สนับสนุนควำมโปร่งใสและควำมพร้อมรับผิด 
 เปิดโอกำสให้ตรวจสอบหรือกำรเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตัวหรือควำมสัมพันธ์ที่อำจมีผลต่อ

กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
(3) ส่งเสริมควำมรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง 
 กำรปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรมและควำมเป็นมืออำชีพของเจ้ำหน้ำที่ในกำรหลีกเลี่ยง

ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพำะผู้บริหำรต้องเป็นแบบอย่ำง 
(4) สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
 สร้ำงสภำพแวดล้อมสนับสนุนกำรหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน และสร้ำงวัฒนธรรมแห่ง

ควำมซื่อสัตย์ 
  4.2 จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน 

(1) กำรปฏิสัมพันธ์กับภำคเอกชน 
(2) กำรท ำสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำง 
(3) กำรตรวจตรำเพ่ือควบคุมคุณภำพมำตรฐำนของกำรท ำงำนหรืออุปกรณ์ 
(4) กำรอนุมัติ/อนุญำต กำรออกใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพ 
(5) กำรกระจำยงบประมำณ 
(6) กำรปรับกำรลงโทษ 
(7) กำรให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน กำรตัดสินข้อพิพำท 
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(8) กำรรับของขวัญ ของก ำนัลจำกผู้ที่มำติดต่ออันเกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 

5. การให้และการรับของขวัญและผลประโยชน์ 
หลักกำรและแนวคิดนี้สำมำรถประยุกต์ใช้ประกอบกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรให้และรับ

ของขวัญและผลประโยชน์ของข้ำรำชกำรพลเรือนและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐในประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  พ.ศ. 2551และ
ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเรื่องหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐพ.ศ. 2543 

5.1 เจตนารมณ์ 
เนื่องจำกควำมเชื่อถือไว้วำงใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่

ภำครัฐว่ำจะต้องตัดสินใจและกระท ำหน้ำที่โดยยึดผลประโยชน์สำธำรณะเป็นหลักปรำศจำกผลประโยชน์ส่วนบุคคล
หำกข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท ำให้มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจและกำร
กระท ำหน้ำที่ถือว่ำเป็นกำรประพฤติมิชอบย่อมท ำลำยควำมเชื่อถือไว้วำงใจของประชำชนกระทบต่อควำมถูกต้องชอบ
ธรรมที่องค์กรภำครัฐยึดถือในกำรบริหำรรำชกำรรวมทั้งกระทบต่อกระบวนกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 

5.2 อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
(1) ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดหมำยถึงสิ่งใดๆหรือบริกำรใดๆ  (เงินทรัพย์สินสิ่งของบริกำร

หรืออ่ืนๆที่มีมูลค่ำ) ที่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจำกเงินเดือนรำยได้และ 
(2) ของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดสำมำรถตีค่ำตีรำคำเป็นเงินหรืออำจไม่สำมำรถตีค่ำตีรำคำได้ 
(3) ของขวัญที่สำมำรถคิดรำคำได้ (Tangible gifts) หมำยรวมถึง สินค้ำบริโภคควำมบันเทิงกำร

ต้อนรับให้ที่พักกำรเดินทำงอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่ำงสินค้ำบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรก ำนัลบัตรลดรำคำ
สินค้ำหรือบริกำรและเงินเป็นต้น 

(4) ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นรำคำไม่ได้ (Intangiblegiftsandbenefits) หมำยถึง
สิ่งใดๆหรือบริกำรใดๆที่ไม่สำมำรถคิดเป็นรำคำที่จะซื้อขำยได้อำทิเช่นกำรให้บริกำรส่วนตัวกำรปฏิบัติด้วยควำมชอบ
ส่วนตนกำรเข้ำถึงประโยชน์หรือกำรสัญญำว่ำจะให้หรือกำรสัญญำว่ำจะได้รับประโยชน์มำกกว่ำคนอ่ืนๆ 

5.3 เราจะจัดการอย่างไร 
กำรจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆมี3ค ำถำมที่ใช้ในกำรตัดสินใจว่ำจะรับหรือไม่รับ

ของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ 
(1) เราควรรับหรือไม่ 

ตำมหลักกำรทำงจริยธรรมแม้ว่ำเรำจะไม่ควรรับแต่มีหลำยโอกำสที่เรำไม่สำมำรถปฏิเสธได้หรือ
เป็นกำรรับในโอกำสที่เหมำะสมตำมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกั นในสังคม
อย่ำงไรก็ตำมมีหลำยโอกำสที่ไม่เป็นกำรเหมำะสมอย่ำงยิ่งที่จะรับ 

1) ถ้ำเป็นกำรให้เงินท่ำนจะต้องปฏิเสธไม่ว่ำจะเป็นโอกำสใดๆกำรรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่
สำมำรถเปลี่ยนกลับมำเป็นเงินเช่น ล็อตเตอรี่หุ้นพันธบัตรเป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมและอำจเข้ำข่ำยกำรรับ
สินบนกำรถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจำกเงินนั้นสิ่งที่ควรน ำมำเป็นเหตุผลในกำรตัดสินใจคือ 
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- ท ำไมเขำจึงเสนอให้เช่นให้แทนค ำขอบคุณกำรเสนอให้มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำร
ปฏิบัติตนหรือไม่ 

- ควำมประทับใจของท่ำนต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อกำรท ำงำนใน
อนำคต 

ถ้ำท่ำนท ำงำนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอ่อนไหวหรืออยู่ในข่ำยที่ต้องได้รับควำมไว้วำงใจเป็นพิเศษ
เช่นงำนตรวจสอบภำยในและงำนตรวจคุณภำพต่ำงๆกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกำรออกใบอนุญำตหรือกำรอนุมัติ /อนุญำต
ต่ำงๆฯลฯท่ำนจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มำกกว่ำบุคคลกลุ่มอ่ืน 

2) กำรรับก่อให้เกิดกำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
หรือไม่หำกกำรรับก่อให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้วผลประโยชน์ส่วน
ตนที่ได้รับกลำยเป็นมีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสำธำรณชนว่ำเป็ นกำรประพฤติ
โดยมิชอบกำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรประพฤติมิชอบ
และกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในแต่ละส่วนรำชกำรควรก ำหนดนโยบำยกำรรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเองโดย
ส่วนรำชกำรที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้ำที่ที่เสี่ยงต่อกำรประพฤติมิชอบควรก ำหนดนโยบำยด้ำนนี้อย่ำงเคร่งครัดมำกกว่ำ
หน่วยงำนอ่ืนๆหลักกำรกำรปฏิบัติงำนในภำครัฐอยู่บนพ้ืนฐำนที่ว่ำ “กำรกระท ำและกำรตัดสินใจใดๆจะต้องกระท ำ
ด้วยควำมเป็นกลำงปรำศจำกกำรมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรให้บริกำรและปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม” 
ไม่ว่ำของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่ำเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับเพรำะก่อให้เกิดควำมรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับ
ผู้ให้และอำจก่อให้เกิดควำมเสื่อมศรัทธำต่อประชำชน 

ดังนั้นองค์กรหรือบุคคลใดๆไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มำแสวงหำควำมชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืนท ำให้เกิดควำมสั่นคลอนควำมเชื่อถือไว้วำงใจที่
ประชำสังคมมีต่อภำครัฐและท ำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมในสังคมประกำรส ำคัญสมำชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับกำร
ปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมภำยใต้ระบอบประชำธิปไตยข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงำน
อย่ำงเป็นธรรมโดยกระท ำและแสดงออกโดยยึดมำตรฐำนควำมโปร่งใสควำมพร้อมรับผิดชอบและแสดงพฤติกรรมที่
ถูกต้องเที่ยงธรรมตลอดเวลำที่มีอำชีพข้ำรำชกำร 

(2) เราต้องรายงานหรือไม่ 
กำรรำยงำนกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจำกหลักกำรต่อไปนี้ 
1) ธรรมชำติของผู้ให้:พิจำรณำตำมกฎหมำยกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่นประกำศคณะกรรมกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติรวมทั้งนโยบำยของหน่วยงำนเช่นกำรห้ำมรับของขวัญหรือประโยชน์จำก
คู่สัญญำ/องค์กรหรือบุคคลที่กำลังจะมำท ำกำรค้ำกำรสัญญำว่ำจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอท ำใบอนุญำต
หรือรับกำรตรวจสอบด้ำนต่ำงๆฯลฯหน่วยงำนควรก ำหนดนโยบำยด้ำนนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนกำรที่ช่วยให้
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐสำมำรถจัดกำรเรื่องนี้ได้อย่ำงเหมำะสมกำรรำยงำนกำรรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใดๆต้องมีกำรลงทะเบียนรับอย่ำงเป็นทำงกำร 

2) บทบำทหน้ำที่ของท่ำนในองค์กร : ถ้ำข้ำรำชกำรนั้นๆท ำงำนในขอบข่ำยที่อ่อนไหวและ
ต้องกำรควำมเชื่อถือไว้วำงใจเป็นพิเศษและหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับกำรได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจำกระดับองค์กร
และระดับบุคคลอำทิเช่นงำนตรวจสอบงำนจัดซื้อจัดจ้ำงกำรให้ใบอนุญำต/ยึดใบอนุญำตฯลฯควรให้แน่ใจที่สุดว่ำตัว
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ท่ำนและองค์กรมีควำมเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัยแม้ว่ำหน่วยงำนของท่ำนมิได้ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำร
ห้ำมรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและมิได้ก ำหนดให้รำยงำนกำรรับของขวัญและผลประโยชน์ท่ำนควรด ำรงควำม
ถูกต้องด้วยกำรรำยงำนหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ 

หลักกำรกำรก ำหนดว่ำของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรำยงำนหรือไม่ควรจะต้องให้
องค์กรเก็บรักษำไว้หรือไม่หรือควรตกเป็นของข้ำรำชกำรให้เทียบกับค่ำตำมรำคำตลำดโดยต้องมีค่ำน้อยกว่ำ ๓, ๐๐๐ บำท
ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเรื่องหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

(3) เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 
ปกติสำมำรถเก็บรักษำไว้เองหำกมีค่ำไม่เกิน3,000บำทถ้ำเกินกว่ำนี้ส่วนรำชกำรต้อง

พิจำรณำตัดสินว่ำข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐนั้นๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม่หรือเป็นทรัพย์สินของส่วนรำชกำรและ
ส่วนรำชกำรพิจำรณำตัดสินว่ำจะใช้ประโยชน์อย่ำงไร 

5.4 การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 
กำรฝ่ำฝืนนโยบำยว่ำด้วยกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น เป็นกำรฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำม

ประมวลจริยธรรมอำจถูกลงโทษตักเตือนตัดเงินเดือนจนกระทั่งถึงไล่ออกขึ้นกับควำมร้ำยแรงของกำรฝ่ำฝืน
นอกจำกนั้นหำกกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆเข้ำข่ำยกำรรับสินบนฉ้อฉลทุจริตและสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ
ข้ำรำชกำรและหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อควำมเป็นธรรมก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบหำกถูกตัดสินว่ำผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอำจมีส่วนร่วมในกำรรับโทษทำงอำญำ
ด้วย 

5.5 กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่ส าคัญ 
(1) ควำมพยำยำมที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่ำรำคำของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อย

กว่ำควำมเป็นจริง กำรตีค่ำรำคำต่ ำกว่ำควำมเป็นจริงนั้น บุคคลอำจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่ำของขวัญและ
หรือผลประโยชน์นั้นๆมีค่ำต่ ำกว่ำที่เป็นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรรำยงำน กำรกระท ำดังกล่ำวนับว่ำเป็นกำรคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเข้ำข่ำยฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม 

(2) กำรเพิกเฉยมองข้ำมควำมผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น 
- กำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ อำจท ำให้ติดเป็นนิสัยอย่ำงรวดเร็วและ

ก่อให้เกิดควำมคำดหวังเสมอว่ำจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรท ำให้เกิ ด
ควำมรู้สึกชอบหรืออยำกปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร หรือผู้รับงำน -รับจ้ำง-รับเหมำฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์โดยอิทธิพลของควำมชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับท ำให้มีกำรปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ำมำตรฐำนที่
ก ำหนด 

ในสถำนกำรณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้ำง ผู้รับเหมำ และหรือผู้รับจัดซื้ออำจรับรู้ผิดพลำดและเข้ำใจว่ำ
กำรรับจ้ำงต่ำงๆไม่ต้องท ำในระดับมำตรฐำนหรือลดคุณค่ำกำรบริกำร 

นอกจำกนั้นหำกเกิดกำรปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมกำรท ำงำนขององค์กรข้ำรำชกำรและหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ“กำรรับรำงวัล”จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่และละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยควำม
รับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่ำเป็นกำรรับสินบน 
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- กำรแสวงหำเหตุผลเพ่ือบิดเบือนควำมจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มำกที่เรำจะรับของขวัญ
และผลประโยชน์โดยเฉพำะสิ่งที่ถูกใจเรำ บุคคลอำจสงสัยว่ำกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่ำเป็น
ควำมผิดแต่ผู้รับมักจะหำเหตุผลเข้ำข้ำงตนเองดังนี้ 

“ฉันรู้ว่ำไม่ควรรับของดังกล่ำว แต่ด้วยมำรยำทจึงไม่กล้ำจะปฏิเสธน้ ำใจ หรือหำกไม่รับ
จะเป็นกำรท ำลำยสัมพันธภำพระหว่ำงผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืนๆก็ท ำเช่นนี้ ท ำไมฉันจะท ำบ้ำงไม่ได้” 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลำนอกเวลำรำชกำรท ำงำน ดังนั้น มันเป็นกำรยุติธรรมที่เรำจะได้รำงวัล

ผลประโยชน์พิเศษบ้ำง” 
“เพรำะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชำจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดำที่ฉัน

มักเป็นคนแรกเสมอที่ได้รับโอกำสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนำ” 
“มันเป็นแค่ตัวอย่ำงฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่ำหน่วยงำนของฉันจะสั่งสินค้ำชนิด

นี้แม้ว่ำฉันจะให้ค ำแนะน ำก็ตำม” 
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับกำรให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่ำฝืนกฎเกณฑ์

ใดๆ” 
ท่ำนต้องระลึกอยู่เสมอว่ำเหตุผลที่ท่ำนใช้กล่ำวอ้ำงเช่นนี้ไม่สำมำรถปกป้องท่ำนจำกกำร

ถูกด ำเนินกำรทำงวินัย หำกกำรกระท ำของท่ำนเป็นกำรกระท ำท่ีมิชอบ 
 
6. แนวพิจารณาในทางปฏิบัติในการให้และรับของขวัญและผลประโยชน์ 

 (1) ของขวัญทั้งหมดทั้งที่มีค่ำทำงวัฒนธรรมหรือประวัติศำสตร์ เช่นงำนศิลปะ พระพุทธรูป 
เครื่องประดับโบรำณ ฯลฯ แม้จะมีขนำดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่ำ
จะมีค่ำรำคำเท่ำใด 

 (2) ของขวัญหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับรำคำตลำด มีค่ำน้อยกว่ำ 3,000 บำท ไม่ต้องรำยงำน
และอำจเก็บเป็นของตนเองได้ 

 (3) ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับรำคำตลำดมีค่ำเกิน 3 ,000 บำท ต้องรำยงำน
หน่วยงำนและลงทะเบียนไว้ 

(4) ถ้ำของขวัญหรือผลประโยชน์ใดที่มีค่ำทำงกำรตลำดระหว่ำง 3,000-5,000บำท และเจ้ำหน้ำที่มี
ควำมจ ำเป็นต้องรับให้องค์กร โดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรตัดสินว่ำสมควรให้ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐคนนั้นๆ รับ
ทรัพย์สินดังกล่ำวหรือไม่ 

 (5) ถ้ำของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่ำทำงกำรตลำดมำกกว่ำ 15,000บำท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน
ขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สำธำรณะ และหรือตำมควำมเหมำะสม องค์กรอำจพิจำรณำอนุญำตให้ข้ำรำชกำรหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษำของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญกำรย้ำยหน่วยงำนในขณะด ำรงต ำแหน่งเดิม ของขวัญ
ในโอกำสเกษียณอำยุรำชกำรหรือลำออกจำกงำน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพ่ือนร่วมงำนให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ 
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 (6) ถ้ำในปีงบประมำณใดๆ คุณค่ำรวมของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจำกผู้ให้คนเดียวกัน 
กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีควำมสัมพันธ์กันหลำยๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ำมำกกว่ำ3,000 บำท ต้องรำยงำนของขวัญ
หรือผลประโยชน์แต่ละอย่ำงที่ได้รับ 

 (7) ถ้ำในปีงบประมำณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จำกผู้รับบริกำร แม้จะต่ำงคน ต่ำงกลุ่ม 
เพ่ือเป็นกำรขอบคุณในกำรให้บริกำรที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ำมำกกว่ำ 3,000 บำท ต้องรำยงำนของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่ำงนั้น 

 (8) ของขวัญและหรือผลประโยชน์ ที่ได้รับเพ่ือเป็นกำรขอบคุณจำกผู้รับบริกำร(ประชำชน องค์กร
เอกชน) ที่ได้อย่ำงสม่ ำเสมอ บ่อยครั้งอำจท ำให้เกิดข้อสงสัยจำกประชำชนว่ำมีอิทธิพล บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในกำร
ให้บริกำรของข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ หรืออำจก่อให้เกิดควำมรู้สึกชอบ และคำดหวังว่ำจะได้รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มำรับบริกำร ควรปฏิเสธกำรรับ 

 (9) เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่ำงเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้อง
ปฏิเสธไม่รับไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์ใดๆ 
 
7. แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  

7.1 ความขัดแย้งระหว่างบทบาท (Conflict of roles)หมำยควำมว่ำบุคคลด ำรงต ำแหน่งที่มี
บทบำทสองบทบำทขัดแย้งกันเช่นนำยสมชำยเป็นกรรมกำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำท ำงำนโดยที่บุตรสำวของสมชำย
เป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วยซึ่งในกรณีนี้ถือว่ำเกิด “กำรด ำรงต ำแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อกำรเกิดปัญหำผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ำยังมิได้น ำไปสู่กำรกระท ำควำมผิดแต่ประกำรใด (เช่นกำรสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้น
จริงหรือมีกำรสอบเกิดขึ้นแล้วแต่นำยสมชำยสำมำรถวำงตัวเป็นกลำงมิได้ช่วยเหลือบุตรสำวของตนแต่ประกำรใดเป็น
ต้น) กระนั้นก็ตำมกำรด ำรงต ำแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อกำรเกิดปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่ำวถือเป็นสถำนกำรณ์
ล่อแหลมที่อำจจูงใจ/ชักนำให้เกิดกำรกระท ำเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องถอนตัวออกอย่ำงสมบูรณ์จำกกำรเป็นผู้มี
ส่วนในกำรตัดสินใจงดแสดงควำมคิดเห็นละเว้นจำกกำรให้คำปรึกษำและงดออกเสียง (Recusal) เช่นในกรณีที่สมชำย
เป็นกรรมกำรสอบคัดเลือกบุคลำกรเข้ำท ำงำนโดยมีบุตรสำวของตนสมัครเข้ำร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้นซึ่งใน
สถำนกำรณ์เช่นนี้สมชำยจะต้องลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรสอบคัดเลือกเพ่ือเป็นกำรถอนตัวออกจำกกำรเกี่ยวข้อง
กับสถำนกำรณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงสูงเคลื่อนย้ำยผลประโยชน์ส่วนตัวที่ทับซ้อนอยู่ให้ออกไป  
(Removal) เพ่ือให้ตนเองสำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้โดยปรำศจำกอคติวิธีกำรดังกล่ำวนี้เป็นกำรปิดช่องทำงมิให้
เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเกิดปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในกำรจัดกำรกับผลประโยชน์ทับซ้อนเช่น
จำกกรณีตัวอย่ำงในข้อสองสมชำยสำมำรถแก้ปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนได้โดยกำรขอร้องให้บุตรสำวของตนถอนตัว
ออกจำกกำรสอบเพ่ือให้สมชำยสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรสอบคัดเลือก 

7.2 มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามรัฐธรรมนูญ 
(1) มำตรกำรคัดสรรคนดีเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
(2) กำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในต ำแหน่ง 
(3) กำรเพ่ิมระบบและองค์กำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจ 
(4) กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
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7.3 การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง 
(1) กำรมีประมวลจริยธรรมและกำรห้ำมผลประโยชน์ทับซ้อน 
(2) กำรแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
(3) กำรใช้หลักโปร่งใสในกำรใช้อ ำนำจ 

7.4 แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(1) หลักนิติธรรมได้แก่กำรตรำกฎหมำยกฎข้อบังคับต่ำงๆให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับ

ของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตำมกฎหมำยกฎข้อบังคับเหล่ำนั้นโดยถือว่ำเป็นกำรปกครองภำยใต้
กฎหมำยมิใช่ตำมอ ำเภอใจหรืออ ำนำจของตัวบุคคล 

(2) หลักคุณธรรมได้แก่กำรส่งเสริมคนดีคนเก่งให้เข้ำมำบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองสังคมและ
ประเทศชำติกำรยึดมั่นในควำมถูกต้องดีงำมโดยรณรงค์ให้เจ้ำหน้ำที่รัฐยึดถือหลักนี้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นตัวอย่ำง
แก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนพัฒนำตนเองไปพร้อมกันเพ่ือให้คนใจมีควำมซื่อสัตย์จริงใจขยันอดทนมี
ระเบียบวินัยประกอบอำชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ ำชำติ 

(3) หลักควำมโปร่งใสได้แก่กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกันของคนในชำติโดยปรับปรุง
กลไกกำรท ำงำนของทุกองค์กรทุกวงกำรให้มีควำมโปร่งใสมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์อย่ำง
ตรงไปตรงมำด้วยภำษำที่เข้ำใจง่ำยประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวกและมีกระบวนกำรให้ประชำชนตรวจสอบ
ควำมถูกต้องชัดเจนได้ 

(4) หลักกำรมีส่วนร่วมได้แก่กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอควำมเห็นใน
กำรตัดสินใจปัญหำส ำคัญของประเทศไม่ว่ำด้วยกำรแจ้งควำมเห็นกำรไต่สวนสำธำรณะกำรประชำพิจำรณ์กำรแสดง
ประชำมติหรืออ่ืนๆ 

(5) หลักควำมรับผิดชอบได้แก่กำรตระหนักในสิทธิหน้ำที่ควำมส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมกำรใส่ใจปัญหำสำธำรณะของบ้ำนเมืองและกระตือรือร้นในกำรแก้ปัญหำตลอดจนกำรเคำรพในควำมคิดเห็นที่
แตกต่ำงและควำมกล้ำที่จะยอมรับผลจำกกำรกระท ำของตน 

(6) หลักควำมคุ้มค่ำได้แก่กำรบริหำรจัดกำรและใช้ทรัพยำกรที่มีจ ำกัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้คนไทยมีควำมประหยัดใช้ของอย่ำงคุ้มค่ำกล่ำวคือด ำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมทั้งสร้ำงสรรค์สินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพสำมำรถแข่งขันได้ดีในเวทีโลกและรักษำพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ 

หำกทั้งภำครำชกำรประจ ำกำรเมืองภำคเอกชนและประชำชนร่วมมือร่วมใจกันมุ่งมั่นให้งำน
รำชกำรด ำเนินไปด้วยจิตสำนึกทัศนคติพฤติกรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมทั้งใช้หลักกำรโอกำสให้
ประชำชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอควำมเห็นในกำรตัดสินใจปัญหำส ำคัญของประเทศไม่ว่ำด้วยกำรแจ้งควำมเห็นกำร
ไต่สวนสำธำรณะกำรประชำพิจำรณ์กำรแสดงประชำมติหรืออ่ืนๆ 

8.กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
8.1พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ .ศ. 2542

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2554 
มาตรา100 ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดด ำเนินกิจกำรดังต่อไปนี้ 
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(1) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้
นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะท่ีเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือด ำเนินคดี 

(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของ
รัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือ
ด ำเนินคดี 

(3) รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐหน่วยรำชกำรหน่วยงำนของรัฐ
รัฐวิสำหกิจหรือรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐหน่วยรำชกำรหน่วยงำนของรัฐรัฐวิสำหกิจหรือรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอนทั้งนี้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วนหรือ ผู้ถือหุ้นใน
ห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว 

(4) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำรที่ปรึกษำตัวแทนพนักงำนหรือลูกจ้ำงใน
ธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
อยู่หรือปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอำจขัดหรือ
แย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทำงรำชกำรหรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐผู้นั้น 

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต ำแหน่งใดที่ต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกิจกำรตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช.ก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ให้น ำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมวรรคสอง
โดยให้ถือว่ำกำรด ำเนินกิจกำรของคู่สมรสดังกล่ำวเป็นกำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมคู่มือกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรา103 ห้ำมมิ ให้ เจ้ำหน้ำที่ ของรัฐผู้ ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดจำกบุคคล
นอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำยหรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติ
แห่งกฎหมำยเว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำตำมหลักเกณฑ์และจ ำนวนที่คณะกรรมกำร  
ป.ป.ช. ก ำหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้น
จำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา103/1 บรรดำควำมผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่หรือ
ควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรมตำมประมวลกฎหมำยอำญำด้วย 

บทก าหนดโทษ 
มาตรา122 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดฝ่ำฝืนบทบัญญัติมำตรำ100มำตรำ101หรือมำตรำ103 ต้อง

ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำทหรือท้ังจ ำทั้งปรับ 
กรณีควำมผิดตำมมำตรำ100วรรคสำมหำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่ำตนมิได้รู้เห็นยินยอม

ด้วยในกำรที่คู่สมรสของตนด ำเนินกิจกำรตำมมำตรำ100วรรคหนึ่งให้ถือว่ำผู้นั้นไม่มีควำมผิด 
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8.2 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องก าหนดต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา100แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 

ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดด ำเนินกิจกำรดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น

ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะท่ีเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือด ำเนินคดี 
(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐที่

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือ
ด ำเนินคดี 

(3) รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐหน่วยรำชกำรหน่วยงำนของรัฐรัฐวิสำหกิจหรือ
รำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐหน่วยรำชกำรหน่วยงำนของรัฐรัฐวิสำหกิจหรือรำชกำรส่วนท้องถิ่นอันมี
ลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอนทั้งนี้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทำนหรือเขำ้เป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว 

(4) เข้ำไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐำนะเป็นกรรมกำรที่ปรึกษำตัวแทนพนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้นอำจะขัดหรือแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทำงรำชกำรหรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น 

ทั้งให้น ำบทบัญญัติดังกล่ำวมำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐโดยให้ถือว่ำกำรด ำเนิน
กิจกำรของคู่สมรสดังกล่ำวเป็นกำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

และควำมในมำตรำ101ยังให้น ำบทบัญญัติมำตรำ100มำใช้บังคับกับกำรด ำเนินกิจกำรของผู้ซึ่ง
พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลมเว้นแต่กำรเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้ำของจ ำนวน
หุ้นทั้งหมดที่จ ำหน่ำยได้ในบริษัทมหำชนจ ำกัดซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐตำมมำตรำ100(2) ที่
ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

ทั้ งนี้ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต ำแหน่งใดที่ต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกิจกำรดังกล่ำวให้ เป็นไปตำมที่
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

8.3 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. 2543 

ข้อ3 ในประกำศนี้ 
“กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำ”หมำยควำมว่ำกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อ่ืนใดจำกญำติหรือจำกบุคคลที่ให้กันในโอกำสต่ำงๆโดยปกติตำมขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กัน
ตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

“ญำติ” หมำยควำมว่ำผู้บุพกำรีผู้สืบสันดำนพ่ีน้องร่วมบิดำมำรดำหรือร่วมบิดำหรือมำรดำเดียวกัน
ลุงป้ำน้ำอำคู่สมรสผู้บุพกำรีหรือผู้สืบสันดำนของคู่สมรสบุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
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“ประโยชน์อื่นใด” หมำยควำมว่ำสิ่งที่มีมูลค่ำได้แก่กำรลดรำคำกำรรับควำมบันเทิงกำรรับบริกำรกำร
รับกำรฝึกอบรมหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ4 ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลนอกเหนือจำก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำยหรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย
เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศนี้ 

ข้อ5 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำได้ดังต่อไปนี้ 
(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกญำติซึ่งให้โดยเสน่หำตำมจ ำนวนที่เหมำะสมตำม

ฐำนำนุรูป 
(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญำติมีรำคำหรือมูลค่ำในกำรรับจำก

แต่ละบุคคลแต่ละโอกำสไม่เกินสำมพันบำท 
(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีกำรให้นั้นเป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

ข้อ6 กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกต่ำงประเทศซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมี
หรือมูลค่ำเกินกว่ำสำมพันบำทไม่ว่ำจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่แต่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษำ
ไมตรีมิตรภำพหรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคลให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นรำยงำนรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็วหำกผู้บังคับบัญชำเห็นว่ำไม่มีเหตุที่จะอนุญำตให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคลให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบ
ทรัพย์สินให้หน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 

ข้อ7 กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์หรือมีรำคำหรือมีมูลค่ำมำกกว่ำ
ที่ก ำหนดไว้ในข้อ5ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้รับมำแล้วโดยมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษำไมตรีมิตรภำพหรือ
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคลเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชำซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจหรือผู้บริหำรสูงสุดของ
หน่วยงำนสถำบันหรือองค์กรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สำมำรถกระท ำได้เพ่ือให้วินิจฉัยว่ำมีเหตุผลควำม
จ ำเป็นควำมเหมำะสมและสมควรที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำหรือผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจหน่วยงำนหรือสถำบันหรือองค์กรที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดมีค ำสั่งว่ำไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น
แก่ผู้ให้โดยทันทีในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนให้ได้ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวให้เป็น
สิทธิของหน่วยงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมควำมในวรรคสองแล้วให้ถือว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวเลย 

ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำ
ซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ำหรือเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจหรือเป็น
กรรมกำรหรือผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของรัฐให้แจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นต่อผู้มีอ ำนำจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ
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หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชำที่มีอ ำนำจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ทั้งนี้เพ่ือด ำเนินกำรตำม
ควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณี ที่ เจ้ ำหน้ ำที่ ของรัฐผู้ ได้ รับทรัพย์ สิน ไว้ตำมวรรคหนึ่ งเป็ นผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นให้แจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎรประธำนวุฒิสภำหรือประธำนสภำท้องถิ่นที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้
นั้นเป็นสมำชิกแล้วแต่กรณีเพ่ือด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ข้อ8 หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่รัฐตำมประกำศฉบับนี้ให้ใช้บังคับ
แก่ผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 

8.4 แนวทางการปฏิบัติ 10 ข้อตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
                          1) ยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 

              DO’S 
- ตระหนักและยึดมั่นในคุณควำมดี และประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค ำ

สอนหรือหลักปฏิบัติของศำสนำและให้เหมำะสมในฐำนะที่เป็นข้ำรำชกำร 
- ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักควำมถูกต้องตำมหลักกฎหมำยหลักวิชำกำร และแนว

ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
- ปฏิบัติหน้ำที่โดยกล้ำแสดงควำมคิดเห็นหรือทักท้วง เมื่อพบว่ำมีกำรกระท ำใน

สิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
    DON’TS 

- ประพฤติปฏิบัติตำมควำมพึงพอใจส่วนตัวโดยไม่ค ำนึงถึงหลักและค ำสอนของ
ศำสนำ หรือควำมเหมำะสมในกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี 

- ปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่ค ำนึงถึงหลักกฎหมำย หลักวิชำกำรและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง 

- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ำมีกำรกระท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
หรอืไม่เป็นธรรม 

                          2) มีจิตส ำนึกท่ีดีและรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรวดเร็ว โปร่งใส และ
สำมำรถตรวจสอบได้ 

     DO’S 
- ตระหนักในบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบทั้งในหน้ำที่รำชกำรและกำรเป็น

ข้ำรำชกำรที่ดี 
- ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ รวดเร็ว เต็มก ำลังควำมสำมรถ และกล้ำ

รับผิดชอบในควำมผิดพลำดที่เกิดข้ึนจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมทั้งพร้อมรับ
กำรตรวจสอบจำกบุคคลหรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบ 

- เสียสละและอุทิศตนในกำรท ำงำน 
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      DON’TS 
- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่ค ำนึงถึงควำมเสียหำยอำจที่เกิดข้ึน

ต่องำน ต่อองค์กร ต่อรัฐบำล ต่อประชำชน หรือต่อประเทศชำติ 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ำมีกำรกระท ำที่ขำดควำม

รับผิดชอบต่อหน้ำที่ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมล่ำช้ำหรือไม่โปร่งใส 
                          3) แยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติ
เหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
 
 
       DO’S 

- ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดถือประโยชน์ของรำชกำร ประชำชนหรือประเทศชำติเป็น
หลัก 

       DON’TS 
- ใช้ควำมรู้สึกส่วนตัวในกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือมีอคติต่องำนที่ปฏิบัติ ต่อร่วม

ปฏิบัติงำน ต่อองค์กร ต่อรัฐบำล หรือต่อประชำชน 

- ปฏิบัติงำนโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ของตัวเองมำกกว่ำค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ำมีกำรกระท ำที่น ำควำมคิดเห็น
ส่วนตัวมำใช้ปะปนกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

                          4) ละเว้นกำรเรียกหรือด ำเนินกำรอ่ืนใดที่ประสงค์จะให้ตนเองได้รับประโยชน์ตอบแทนจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ 
         DO’S 

- ละเว้นกำรเรียกรับหรือด ำเนินกำรอ่ืนใดที่ประสงค์จะให้ตนเองได้รับประโยชน์
ตอบแทนจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

       DON’TS 
- ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่เรียกรับ ยอมรับ หรือด ำเนินกำรอื่นใดเพ่ือแสวงหำประโยชน์

ส่วนตน 
- กระท ำกำรอันเป็นกำรก่อให้เกิดควำมเครียดแคลงสงสัยว่ำเป็นกำรเอ้ือ

ประโยชน์โดยมิชอบให้ตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 
- ใช้อ ำนำจหน้ำที่หรือต ำแหน่งกลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชำหรือบุคคลอ่ืนให้ได้รับ

ควำมเสียหำย 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ำมีกำรกระท ำที่น ำต ำแหน่งหน้ำที่

ไปใช้แสวงหำประโยชน์ส่วนตน 
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                           5) เคำรพและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำยอย่ำงตรงไปตรงมำ 
  DO’S 

- ตระหนัก เคำรพ และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดในรฐัธรรมนูญในฐำนะประชำชน
ชำวไทย 

- ปฏิบัติหน้ำที่ในควำมรับผดิชอบให้เป็นไปที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ก ำหนด และทักท้วงเมื่อพบว่ำมีกำรกระท ำที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง 

        DON’TS 
- ใช้ช่องว่ำงของกฎหมำย/ระเบียบกระท ำกำรอันเป็นกำรก่อให้เกิดควำมเคลือบ

แคลงสงสัยว่ำเป็นกำรไม่ซื่อสัตย์สุจริต 
- กระท ำกำรละเว้นหรือละเมิดกฎหมำยทั้งในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรด ำเนินชีวิต

ส่วนตวั 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ำมีกำรกระท ำที่เป้นกำรละเว้นหรือ

ละเมิดกำรปฏิบัติตำมรัฐธรรมนญูหรือกฎหมำย 
                               6)  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม เป็นกลำงทำงกำรเมืองให้บริกำรแก่ประชำชน โดยมี
อัธยำศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
  DO’S 

- ปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงควำมเป็นธรรมที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ 
จะได้รับทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 

- ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำรด้วยอัธยำศัยที่ดี 
สุภำพ และสร้ำงควำมประทับใจให้แก่ประชำชนผู้มำขอรับบริกำรด้วยน้ ำ
ใสใจจริง 

  DON’TS 
- ปฏิบัติหน้ำที่โดยน ำควำมเชื่อส่วนตัวทำงกำรเมืองมำใช้ในกำรเลือกปฏิบัติ

รำชกำรในเรื่องต่ำงๆ 
- แสดงควำมคิดเห็นต่อสำธำรณะโดยไม่ค ำนึงถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบใน

ฐำนะที่เป็นข้ำรำชกำรที่ต้องมีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง  
- มีอคติในกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ำกำรเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็น

ธรรม   
                       7)  ปฏบิัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลำให้
เนิ่นช้ำและใช้ขอมูลข่ำวสำรที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรในหน้ำที่และให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันกำรณ์ และไม่บิดเบือนจ้อเท็จจริง 
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  DO’S 
- ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมที่พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 

2540 ก ำหนด 
- ให้บริกำรผู้มำติดต่อขอรับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง ทันกำรณ์ และให้

ตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรอย่ำงครบถ้วน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้
มำติดต่อเป็นส ำคัญ 

  DON’TS 
- เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้มำติดต่อขอข้อมูลข่ำวสำร 
- ปกปิด บิดเบือนข้อเท็จจริงของข้อมูลข่ำวสำรที่ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อขอรับ

ข้อมูลข่ำวสำร 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ำมีกำรกระท ำที่เป็นกำรละเว้นหรือ

ละเมิดกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 หรือ
ท ำให้ผู้มำติดต่อรำชกำรได้รับควำมเสียหำย 

                             8)  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำคุณภำพและมำตรฐำนแห่งวิชำชีพโดยเคร่งครัด 
  DO’S 

- ปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพ่ือให้งำนบรรลุเป้ำหมำย
อย่ำงดีที่สุด 

- รักษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรท ำงำนที่ดีเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น 
  DON’TS 

- ปฏิบัติหน้ำที่โดยให้ควำมส ำคัญกับกระบวนงำนที่ระเบียบหรือกฎหมำยไม่ได้
ก ำหนดไว้ จนไม่ค ำนึงถึงผลส ำเร็จของงำน 

- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่ อพบเห็ นว่ ำมีกำรปฏิบั ติหน้ ำที่ ไม่ เต็ ม
ควำมสำมำรถที่มีอยู่ หรือตำมมำตรฐำนเดิมที่เคยปฏิบัติ หรือตำมควำมพึงพอใจ
ส่วนตัว 

                               9)  ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
  DO’S 

- ตระหนักและยึดมั่นในหลักกำรของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- รับฟังควำมคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงำน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และน ำควำมคิดเห็ นที่ เป็ นประโยชน์ ไปใช้ ในกำรปฏิบั ติ งำน และ/หรือ
ประกอบกำรพิจำรณำกำรพัฒนำกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น 

- ปฏิบัติหน้ำที่ โดยสำมำรถอธิบำยเหตุและผลในเรื่องต่ำงๆข้อมูลที่จ ำเป็นให้
ผู้เกี่ยวข้องได้ทรำบด้วย 
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- กำรปฏิบัติงำนที่จ ำเป็นต้องตัดสินใจด้วยเสียงข้ำงมำก จะต้องให้ควำมส ำคัญแก่
ควำมคิดควำมเห็นของเสียงส่วนน้อยด้วย 

  DON’TS 
- แสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดควำมเคลือบแคลงสงสัยว่ำเป็นกำรต่อต้ำนกำร

ปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- ใช้อ ำนำจบังคับหรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดควำมเคลือบแคลงสงสัยว่ำเป็น

กำรกดดันให้เพ่ือร่วมงำน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้อ่ืนปฏิบัติ
ตำมควำมต้องกำรของตน 

- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ำมีกระท ำที่ไม่จงรักภักดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 

                               10)  เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำรงตนรักษำชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของรำชกำรโดยรวม 
  DO’S  

- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้ำที่ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
- ไม่กระท ำกำรใดๆอันอำจน ำควำมเสื่อมเสียและไม่ไว้วำงใจให้เกิดแก่ส่วนรำชกำร 
- ตระหนักอยู่เสมอว่ำตนเองอยู่ในฐำนะข้ำรำชกำรต้องด ำรงตนให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี 

รักษำชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรของตน 
- ตักเตือนข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หำกพบเห็นว่ำมีพฤติกรรมที่เป็นกำร

ท ำลำยชื่อเสียงหรือภำพลักษณ์ของรำชกำร 
  DON’TS 

- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้ำที่ไม่สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
พลเรือน 

  (2) หมวด 2 ข้อ 5 ให้ข้ำรำชกำรต้องแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 

1) ไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืนมำประกอบกำรใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณ    
หรือโทษต่อบุคคลอื่น 

2) ไม่ ใช้ เวลำรำชกำร เงิน  ทรัพย์สิน  บุคลำกร หรือสิ่ งอ ำนวยควำมสะดวกของ                       
ทำงรำชกำรไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวของตนหรือผู้อื่น 

3)  ไม่กระท ำกำรใด หรือด ำรงต ำแหน่ง หรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะส่วนตัว ก่อให้เกิดควำม
เคลือบแคลง หรือสงสัยว่ำจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน้ำที่ 

4) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงำนโดยตรง หรือหน้ำที่อ่ืน ต้องยึดหลักถือ    
ประโยชน์ของทำงรำชกำร 

(3) หมวด 2 ข้อ 6 ให้ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบ โดยอำศัย
ต ำแหน่งหน้ำที่ และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม (ข้อ 6) 
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1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้บุคคลอ่ืนเรียกรับ หรือยอมรับ ซึ่งของขวัญแทน
ตน หรือญำติของตน ไม่ว่ำก่อน หรือหลังด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่ ไม่ว่ำจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ก็ตำม เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำ หรือเป็นกำรให้ตำมประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

2) ไม่ใช้ต ำแหน่ง หรือกระท ำกำรท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพรำะมีอคต ิ
3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงกำร กำรด ำเนินกำร หรือกำรกระท ำนิติกรรมหรือสัญญำ           

ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมำย หรือประมวลจริยธรรมนี้ 
8.5 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2544 
8.6 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
8.7 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 

9.   ช่องทางการแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นพฤติกรรมที่น าสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) หน่วยงำนต้นสังกัดของผู้กระท ำผิด 

ศูนยป์ระสำนกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนของประชำชน                                                       
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก65000 
โทรศัพท์ 05525 2052 ต่อ 715โทรสำร 0 55245088 

(2) ศูนย์ด ำรงธรรม จังหวัดพิษณุโลก 
ศำลำกลำงจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 ถนนวังจันทน์อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก65000 
โทรศัพท์สำยด่วน 1567และ 055 252 444 

(3) ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 
อำคำรรัฐประศำสนภักดี (อำคำรบี) ชั้น 5 เลขท่ี 120 หมู่ที่ 3 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์สำยด่วน 1676 โทรสำร 021438341 

(4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 
กระทรวงมหำดไทย ถนนอัษฎำงค์ กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์สำยด่วน 1567 
E-Mail :damrongdhama.1567@gmail.com 

(5) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(ส ำนักงำน ป.ป.ช.) 
เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ต ำบลท่ำทรำย อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 025284800 ถึง 4849 

mailto:damrongdhama.1567@gmail.com
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10. ข้อบังคับประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง มาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐใน   สังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
            ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประกำศมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและแก้ไขกำร

กระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 โดย
ก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไข
ปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ประเด็น (1) มำตรกำรกำรใช้รถรำชกำร (2) มำตรกำรกำรเบิกค่ำตอบแทน 
(3) มำตรกำรกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ และ (4) มำตรกำรกำรจัดหำพัสดุ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. สร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดควำมคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. แสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
3. ตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม เป็นแบบอย่ำงที่ดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  

4. สร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชำชนโดยก ำหนดนโยบำยหลักและแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 
 
นโยบายหลัก 

1. มุง่เน้นกำรสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่ง
หน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย 

2. ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีควำมสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
3. มุ่งเน้นกำรจัดหำพัสดุภำครัฐโดยกำรซื้อ จ้ำง เช่ำ แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอ่ืนใดให้สอดคล้องกับ

ประกำศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด ำเนินกำรตำม
เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
 
แนวทางปฏิบัต ิ

1. เจ้ำหน้ำที่รัฐต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ 

(1.1) ระเบียบส ำนักรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. 2523 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(1.2) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน นอกเวลำ 
        รำชกำร พ.ศ. 2550 
(1.3) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุม 
          ระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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  (1.4)  ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  (1.5)  พระรำชกฤษฏีกำ มติคณะรัฐมนตรี ประกำศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอ่ืน ๆ ที่ 
           เกี่ยวข้อง 

                        2. หนว่ยงำนด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
                        3. หำกพบว่ำมีกำรกระท ำผิด ต้องด ำเนินกำรทำงวินัย ละเมิด และอำญำอย่ำงเคร่งครัด 
 
11. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) 
       1)  ด ำรงตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

  หลักกำร 
กระทรวงสำธำรณสุขตระหนักถึงควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำนที่ต้องมีควำมพอมี พอกิน 

พอใช้ของบุคลำกร โดยน้อมน ำแนวพระรำชด ำริในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล 
อดุลยเดช ที่พระรำชทำนมำนำนกว่ำ 30 ปี เป็นแนวทำงกำรด ำรงชีวิต เพ่ือน ำไปสู่ 
“ควำมสุข” ในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงแท้จริง อันจะส่งผลดีต่อกำรปฏิบัติงำนในที่สุด 

   นิยำม 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 
1. ควำมพอประมำณ คือ ควำมพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มำกเกินไป โดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมำณ 
2. ควำมมีเหตุผล คือ กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับควำมพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป 

อย่ำงมีเหตุผล โดยพิจำรณำจำกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะ
เกิดข้ึนจำกกำรกระท ำนั้น ๆ อย่ำงรอบคอบ 

3. ภูมิคุ้มกัน คือ กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ 
ที่จะเกิดข้ึน โดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต 

4. เงื่อนไขควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง 
รอบด้ำน ควำมรอบคอบที่ จะน ำควำมรู้ เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้ เชื่อมโยงกัน เพ่ือ
ประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติ 

5. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำง ประกอบด้วย ควำมตระหนักในคุณธรรม 
มีควำมซื่อสัตย์สุจริตและมีควำมอดทน มีควำมเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

   แนวปฏิบัติ 
1. ใช้จ่ำยอย่ำงประหยัด พอดี มีเงินออม ไม่ก่อหนี้ เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำร

บริหำรจัดกำรเงิน ไม่ให้กระทบต่อกำรด ำรงชีวิตและกำรปฏิบัติงำน 
2. ด ำรงตนด้วยควำมพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น 
3. พัฒนำตนเองให้คิดแบบมีเหตุผล รู้จักตน รู้จักประมำณ รู้จักบุคคล และรู้จัก

ชุมชน มีควำมคิดแบบรอบด้ำน สำมำรถในกำรวิเครำะห์ปัญหำและแก้ปัญหำด้วยเหตุผล 
รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง 
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ตัวอย่ำง 1 แบ่งรำยได้เป็นหมวดหมู่  เพ่ือกำรใช้จ่ำยปกติ เพ่ือกำรออม เพ่ือ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน รวมทั้ง จัดท ำบัญชีครัวเรือน เพ่ือให้สำมำรถค ำนวณรำยได้ ค่ำใช้จ่ ำย 
เงินคงเหลือ เพ่ือกำร ใช้จ่ำยอย่ำงมีเหตุผล หลีกเลี่ยงกำรเป็นหนี้สินที่ไม่จ ำเป็น 

ตัวอย่ำงที่ 2 พึงร ำลึกว่ำควำมพอเพียงเป็นหลักกำรส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนซึ่ง
บุคลำกรทุกระดับควรยึดถือ 

 
ตัวอย่ำงที่ 3 มีทักษะในกำรใช้เหตุผลในกำรด ำรงชีวิตและกำรปฏิบัติงำน มีสติ และ

ข่มใจตนเองไม่ให้ท ำสิ่งผิด  
ตัวอย่ำงที่ 4 ควำมพอเพียงไม่ใช่เพียงเป็นแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ แต่เป็น

หลักกำรส ำคัญที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหำหลำยอย่ำงเกิดข้ึน อันจะเป็นอุปสรรคในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

       2)  ตรงต่อเวลำใช้เวลำให้คุ้มค่ำ/มีประสิทธิภำพ 
หลักกำร 

กระทรวงสำธำรณสุขให้ควำมส ำคัญกับเรื่องเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรตรงต่อเวลำ 
ซึ่งเป็นหัวใจของกิจกำรทั้งปวง เป็นเครื่องแสดงควำมมีวินัย เป็นนำยตนเอง คนตรงต่อเวลำ
มักเป็นคนเอำกำรเอำงำน มีระเบียบ ไว้เนื้อเชื่อใจได้ 
นิยำม  

ตรงต่อเวลำ หมำยถึง ควำมตรงต่อเวลำในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ทุก ๆ เรื่อง 
นับตั้งแต่เรื่องกิจวัตรประจ ำวันของตนเอง รวมถึงควำมตรงต่อเวลำในกำรท ำภำรกิจที่
เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน เช่น กำรเข้ำท ำงำน และเลิกงำนตรงเวลำ กำรเข้ำประชุมและเลิกงำนตรงเวลำ 
กำรเข้ำประชุมและเลิกประชุมตรงเวลำ กำรไปถึงท่ีนัดหมำยตรงเวลำ เป็นต้น 
แนวปฏิบัติ 

1. ตรงต่อเวลำ โดยเริ่มงำนก่อนหรือตรงเวลำ ทำงำนเสร็จทันเวลำ และใช้เวลำ
ปฏิบัติงำนให้เต็มประสิทธิภำพ ได้ผลงำนมำกเม่ือเปรียบเทียบกับเวลำที่ใช้ไป 

2. ไม่ใช้เวลำรำชกำรหรือเวลำงำนไปใช้เพ่ือทำอย่ำงอ่ืนที่มิใช่เพ่ือรำชกำร และไม่ใช้
เวลำรำชกำรเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

3. ไม่ละท้ิง ทอดทิ้งงำนหรือทำให้เกิดควำมล่ำช้ำ 
4. พึงส ำนึกว่ำกำรเบียดบังเวลำรำชกำรหรือกำรใช้เวลำรำชกำรไปเพ่ือประโยชน์

ส่วนตน เป็นกำรทุจริตชนิดหนึ่ง 
ตัวอย่ำง 1 กรณีมีกำรจัดประชุม ประธำนและผู้เข้ำร่วมประชุมด ำเนินกำรประชุมทันที 

เมื่อถึงก ำหนดเวลำประชุม เพื่อไม่ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมที่มำตรงเวลำต้องนั่งรอผู้ไม่ตรงเวลำ  
ตัวอย่ำงที่ 2 ไม่ใช้เวลำรำชกำรไปในกำรปฏิบัติภำรกิจส่วนตัว  
ตัวอย่ำงที ่3 มำปฏิบัติก่อนหรือตรงเวลำ และปฏิบัติงำน เต็มเวลำ โดยมีผลงำน

เสร็จทันเวลำที่ก ำหนด 
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ตัวอย่ำงที่ 4 พัฒนำทักษะในกำรบริหำรจัดกำรตนเองให้สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพในเวลำที่จ ำกัด  

       3)  ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน 
         หลักกำร 

กระทรวงสำธำรณสุขยึดถือพระรำชปณิธำนของสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมรำชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ เป็น
กิจที่หนึ่ง ลำภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ตัวท่ำนเอง ถ้ำท่ำนทรงธรรมแห่งอำชีพไว้ให้
บริสุทธิ์” ไว้เป็นหลักในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงสม่ ำเสมอ เนื่องจำก กำรยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมจะท ำให้องค์กรและประเทศชำติมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ 
นิยำม 

ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์แก่ส่วนรวม หมำยถึง ประโยชน์ต่อสำธำรณะ
หรือประโยชน์อันเกิดแก่กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ หรือกำรจัดให้มีสิ่งสำธำรณูปโภค หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรหรือกำรกระท ำที่มีลักษณะเป็นกำรส่งเสริม หรือ
สนับสนุนแก่ประชำชนเป็นส่วนรวม หรือประชำชนส่วนรวมจะได้รับประโยชน์จำกกำร
ด ำเนินกำรหรือกำรกระท ำนั้น (พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดี
ปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.25 51 ) 

ประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็น
นักกำรเมือง ข้ำรำชกำร พนักงำน บริษัท หรือผู้บริหำรมีผลประโยชน์ส่วนตัวมำกจนมีผลต่อ
กำรตัดสินใจ หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบ
ต่อประโยชน์ของส่วนรวม (สำนักงำน ก.พ.) 
แนวปฏิบัติ 

1. ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกหน้ำที่  โดยถือว่ำหน้ำที่ที่มีต่อรำชกำรและ
ผลประโยชน์ของประชำชนย่อมส ำคัญก่อนเรื่องส่วนตัวเสมอ 

2. ไม่รับผลประโยชน์ เงิน สิ่งตอบแทน กำรสนับสนุน ของขวัญหรือนันทนำกำร
จำกภำคเอกชน บุคคลหรือหน่วยงำนที่เป็นผู้ผลิตหรือจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สุขภำพ โดยมี
ข้อพิจำรณำยกเว้นดังนี้ 

1) กรณีเป็นวิทยำกร กำรบรรยำย กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร หรือเป็นผู้
ได้รับทุนวิจัยจำกภำคเอกชน บุคคลหรือหน่วยงำนดังกล่ำวรับของขวัญ สิ่งตอบ
แทนหรือนันทนำกำรใดๆ ที่มีมูลค่ำไม่เกินสำมพันบำทในโอกำสพิเศษหรือวำระ
ตำมประเพณ ี

2) เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งำนด้ำนวิชำกำรที่ส่งผลถึงกำรบริกำร
ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนำมของ
สถำนพยำบำลหรือหน่วยงำนเท่ำนั้น 



[คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)]  

 

 25 

 

3. ไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่ำจะเป็นญำติพ่ีน้อง 
พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มำประกอบกำรใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่ำงจำกบุคคลอ่ืนเพรำะชอบ
หรือชัง 

4. ไม่ใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจหรือหน้ำที่โดยมิชอบ หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ต ำแหน่ง 
อ ำนำจหรือหน้ำที่ตนโดยมิชอบ แสวงหำเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่
ค ำนวณเป็นเงินได้และไม่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ ต ำแหน่งหรือสิทธิพิเศษอ่ืนใดเพ่ือ
ตนเองหรือผู้อ่ืน โดยกำรกระท ำตำมข้อนี้รวมถึงกำรกระท ำซึ่งไม่ได้ใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจ
หน้ำที่โดยตรง แต่กระท ำให้ผู้อื่นเข้ำใจว่ำตนมีต ำแหน่ง อ ำนำจหรือหน้ำที่นั้นด้วย 

5. ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับ
ซึ่งของขวัญแทนตนหรือญำติของตน ไม่ว่ำก่อนหรือหลังด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติ
หน้ำที่ไม่ว่ำจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ก็ตำม เว้นแต่
เป็นกำรให้ธรรมจรรยำหรือเป็นกำรให้ ตำมประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 
ตัวอย่ำง 1 สั่งใช้ยำหรือกำรรักษำอย่ำงสมเหตุผล โดยปรำศจำกกำรค ำนึงถึง

ประโยชน์ สิ่งตอบแทนหรือกำรสนับสนุนใดๆ 
ตัวอย่ำงที่ 2 ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์ สิ่งของ หรือกำรสนับสนุน จำกผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียเกินกว่ำที่กฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีก ำหนดไว้ 
ตัวอย่ำง 3 ไม่ใช้ควำมสัมพันธ์ส่วนตัวมำประกอบ กำรพิจำรณำเพ่ือให้คุณหรือโทษ

แก่ผู้อ่ืน โดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรสั่งใช้ยำ เวชภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์
สุขภำพ  

ตัวอย่ำงที่ 4 พึงร ำลึกว่ำ แม้ผลประโยชน์ทับซ้อนบำงอย่ำงจะยังไม่ถูกระบุใน
ระเบียบหรือกฎหมำยชัดเจน แต่สำมำรถปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้ด้วยกำรยึดมั่นไว้ซึ่งกำรมี
สำมัญส ำนึกแห่งคุณธรรม กำรรู้ผิดชอบชั่วดี รวม 

       4)  ร่วมเป็นหูเป็นตำไม่อดทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
   หลักกำร 

กระทรวงสำธำรณสุขได้เน้นย้ ำ และให้ควำมส ำคัญต่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
คอรัปชั่น รวมทั้งกำรป้องกันไม่ให้คนไม่ดี มีอ ำนำจ และก่อควำมเดือดร้อนวุ่นวำยใน
หน่วยงำน 
นิยำม 

ทุจริต หมำยถึง กำรประพฤติชั่ว ประพฤติไม่ดี ไม่ซื่อตรง คดโกง ฉ้อโกง โดยใช้
อุบำยหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเพ่ือให้ได้สิ่งที่ต้องกำร ซึ่งกำรประพฤติชั่วมี 3 รูปแบบ ได้แก่ 
กำยทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต 
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แนวปฏิบัติ 
1. พึงส ำนึกว่ำกำรร่วมเป็นหูเป็นตำตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบเป็น

หน้ำที่ ที่บุคลำกรสำธำรณสุขทุกระดับพึงกระท ำ 
2. พึงส ำนึกว่ำกำรทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ 

กำรทุจริตเป็นเรื่องใหญ่เสมอ เป็นหน้ำที่ของบุคลำกรทุกคนที่ต้องช่วยกัน ป้องกันและ
ด ำเนินกำรตำมระเบียบทุกช่องทำงที่มีเพ่ือหยุดยั้งกำรทุจริต 

3. พึงส ำนึกว่ำกำรปกปิดหรือเพิกเฉยต่อกำรทุจริต เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและอำจ
ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อผลประโยชน์ของรำชกำรและประชำชน 

4. พึงส่งเสริมควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ เช่น มีกำรหำรือระหว่ำงกำร
ประชุม ไม่ว่ำเป็นทำงกำรหรือไม่ รวมทั้งกำรพึงยกย่องผู้มีควำมซื่อสัตย์สุจริตและปกป้อง
ผลประโยชน์ของทำงรำชกำรอยู่เสมอ 

 
ตัวอย่ำงที่ 1 ร่วมกันเฝ้ำระวัง ตรวจสอบ กำรกระท ำผิด ทุจริตทุกรูปแบบ  
ตัวอย่ำงที่ 2 เมื่อพบเห็นกำรประพฤติผิด ทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ต้องไม่เพิกเฉย

หรือคิดว่ำเป็นเรื่องปกติที่ท ำมำนำน จะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบหรือช่องทำงที่มีอยู่
ในทันท ี

       5)  เป็นตัวอย่ำงที่ดีด้ำนสุขภำพให้กับประชำชน 
หลักกำร 

กระทรวงสำธำรณสุขเป็นองค์กรหลักด้ำนสุขภำพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชำชน
สุขภำพดี จึงให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในเรื่องสุขภำพของบุคลำกร สนับสนุน ส่งเสริมให้
บุคลำกร มีจิตส ำนึกที่ดีในกำรดูแลสุขภำพ เพ่ือให้มีสุขภำพกำยที่แข็งแรง สุขภำพจิตที่
เข้มแข็ง สำมำรถให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ และเป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่ประชำชน 
นิยำม 

เป็นตัวอย่ำงที่ดีด้ำนสุขภำพ หมำยถึง กำรประพฤติ ปฏิบัติตน ในกำรสร้ำงเสริม 
สุขภำวะที่ดีของตนเอง ให้ตนเองมีสุขภำพกำยแข็งแรง สุขภำพจิตที่เข้มแข็ง 
แนวปฏิบัติ 

1. นอกจำกมีหน้ำที่ที่ต้องดูแลสุขภำพให้กับประชำชนแล้ว บุคลำกรกระทรวง
สำธำรณสุขย่อมถูกคำดหวังว่ำจะเป็นตัวอย่ำงที่ดีด้ำนสุขภำพให้กับประชำชนด้วย 

2. มีพฤติกรรมสุขภำพที่เหมำะสม เช่น กำรออกก ำลังกำย กำรบริโภคอำหำรที่ดี
ต่อสุขภำพ กำรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภำพ เช่น กำรละและเลิกบุหรี่ สุรำ สิ่งเสพติด 
กำรมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีสอดคล้องกับหลักศำสนำและประเพณีท่ีดีงำม 

3. เป็นตัวอย่ำงของกำรดูแลตนเองอย่ำงถูกต้องเมื่อยำมเจ็บป่วย เช่น กำรใช้ยำ
ปฏิชีวนะที่เหมำะสม กำรดูแลตนเองหรือกำรใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือกอย่ำง
ถูกต้อง 
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4. หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้บังคับบัญชำในส่วนรำชกำรทุกระดับชั้นต้อง
สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชำให้มีพฤติกรรมสุขภำพที่ดี มีสุขภำพที่ดี เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่หน่วย
รำชกำรอ่ืน 

ตัวอย่ำงที่ 1 บุคลำกรเป็นตัวอย่ำงของกำรมีพฤติกรรมสุขภำพที่เหมำะสมกับ
ประชำชน เช่น กำรออกก ำลังกำย กำรลดเลิกบุหรี่หรือสิ่งอันตรำยต่อสุขภำพ กำรใช้ยำ
อย่ำงเหมำะสมและจ ำเป็น เป็นต้น 

ตัวอย่ำงที่ 2 หน่วยงำนของกระทรวงสำธำรณสุขมีวัฒนธรรมองค์กรและสถำนที่ให้
เอ้ือต่อกำรเสริมสร้ำงพฤติกรรมสุขภำพท่ีดี สำมำรถเป็นตัวอย่ำงให้หน่วยงำนอื่นได้ 

       6)  เร่งสร้ำงสิ่งใหม่ใส่ใจเรียนรู้ 
หลักกำร 

กระทรวงสำธำรณสุขมุ่งมั่นที่จะพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้ เกิดกำรเรียนรู้
ตลอดเวลำ เพ่ือก่อให้เกิดสิ่งใหม่ในกำรให้บริกำรประชำชน ส่งผลให้ประชำชนสุขภำพดี มี
ระบบสุขภำพที่ยั่งยืน 
นิยำม 

สิ่งใหม่ หมำยถึง กำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน ทั้งงำนด้ำนบริกำร งำนด้ำน
บริหำร หรืองำนสนับสนุน เพ่ือให้สอดคล้องกับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
ปัญญำ เทคโนโลยี และควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพ่ือก้ำวสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง โดยกำร “ท ำ
น้อย ได้มำก” เช่น กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำทักษะ
และงำนใหม่เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต กำรบริกำรจัดกำรสมัยใหม่ที่พร้อม
ด ำเนินกำรทั้งใน Physical and Digital Platforms เป็นต้น 
แนวปฏิบัติ 

1. พึงพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ และทักษะเหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ทันยุคสมัย 
ตอบสนองต่อควำมคำดหวังและควำมต้องกำรของประชำชน 

2. พึงพัฒนำตนเองด้ำนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ประชำชนและหน่วยรำชกำรอ่ืน
อย่ำงเหมำะสม 

3. มุ่งม่ันในกำรพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
4. ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมรอบคอบและควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ตำมคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพโดยเคร่งครัด และไม่ละเมิดจริยธรรมวิชำชีพหรือ
อำชีพ 

5. ให้ควำมส ำคัญของกำรวิจัย กำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่และพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือ
สุขภำพของประชำชน ถือเป็นหน้ำที่ที่บุคลำกรกระทรวงสำธำรณสุขพึงกระท ำ 

6. ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนช่ำงสังเกต ตั้งค ำถำม คิดวิเครำะห์ เพ่ือน ำมำพัฒนำงำน
ของตน รวมทั้งพัฒนำทักษะที่ใช้ในกำรต่อยอดสู่งำนวิจัยต่ำง ๆ 
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ตัวอย่ำงที่ 1 บุคลำกรทุกคนต้องใฝ่หำควำมรู้อยู่เสมอ เพ่ือพัฒนำตนเองให้มีควำม
เชี่ยวชำญในงำนของตน ซึ่งจะส่งผลให้สำมำรถออกแนวคิดใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนำงำนของ
ตนเองได้  

ตัวอย่ำงที่ 2 มีกำรให้รำงวัลเชิดชูควำมส ำเร็จของบุคลำกรในทุกสำขำวิชำชีพ ที่
สำมำรถคิดสร้ำงสรรค์งำน/นวัตกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภำพกำรทำงำน  

ตัวอย่ำงที่ 3 บุคลำกรทุกคนต้องมีควำมกระตือรือร้นในกำรคิดสร้ำงสรรค์/พัฒนำ
งำนใหม่ ๆ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนกำรทำงำน 

ตัวอย่ำงที่ 4 บุคลำกรทุกระดับให้ควำมส ำคัญของกำรวิจัยในรูปแบบต่ำงๆ มีกำร
พัฒนำงำนเพื่อประโยชน์ต่อประชำชน 

       7)  เข้ำถึง พึ่งได้ใส่ใจบริกำร 
หลักกำร 

ภำรกิจส่วนใหญ่ของกระทรวงสำธำรณสุข เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรประชำชน 
เป็นหลัก กำรให้บริกำรจึงต้องยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำร
ได้โดยง่ำย บุคลำกรต้องมีจิตบริกำร รวมทั้งไม่ท ำให้เกิดข้อครหำ หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของ
รำชกำร 
นิยำม 

เข้ำถึง หมำยควำมว่ำ ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงระบบบริกำรได้โดยสะดวก 
พ่ึงได้ หมำยควำมว่ำ ประชำชนสำมำรถมอบควำมไว้วำงใจในกำรรับบริกำรด้ำน

สำธำรณสุขจำกหน่วยบริกำรสำธำรณสุขทุกระดับ รวมทั้งมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำร 
ใส่ใจบริกำร หมำยถึง บุคลำกรผู้ให้บริกำรมีอัธยำศัยที่ดี มีควำมรับผิดชอบ ไม่เลือก

ปฏิบัติ สำมำรถสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจในกำรรับบริกำรจำกประชำชน 
แนวปฏิบัติ 

1. พึงเอ้ือเฟ้ือ มีน้ ำใจไมตรี มีควำมเมตตำแก่ผู้รับบริกำร 
2. พึงพัฒนำตนเองด้ำนทักษะกำรสื่อสำร กำรบริกำรที่เป็นมิตรและกำรดูแล

ประชำชนโดยใช้หัวใจและยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำง 
3. บุคลำกรกระทรวงสำธำรณสุขต้องค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ควำมเท่ำ

เทียมและสิทธิมนุษยชนของผู้ป่วยและผู้เข้ำรับบริกำร 
4. ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนโดยปรำศจำกอคติและไม่เลือก

ปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม ให้บริกำรโดยไม่ค ำนึงถึงถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำม
พิกำร สภำพทำงกำย เศรษฐำนะสถำนะทำงสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำหรือ
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่รัฐ
ก ำหนดขึ้น หรือเป็นกำรเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
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ตัวอย่ำงที่ 1 บุคลำกรต้องร ำลึกอยู่เสมอว่ำงำนของกระทรวงสำธำรณสุขเป็นกำร
บ ำบัดทุกข์ให้กับประชำชน ควำมเมตตำ ควำมเข้ำใจและกำรมีจิตบริกำรเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญ
ที่ไม่สำมำรถละท้ิงได้ 

ตัวอย่ำงที่ 2 บุคลำกรทุกคนต้องหมั่นฝึกฝนทักษะ ในกำรสื่อสำร กำรท ำควำม
เข้ำใจ กำรเตรียมรับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมคำดหวังของประชำชน เพ่ือคงควำมมี
ทัศนคติที่ดีในกำรท ำงำนและหลีกเลี่ยงอคติทั้งปวง 

       8)  ใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำรักษำสิ่งแวดล้อม 
หลักกำร 

กระทรวงสำธำรณสุขให้ควำมส ำคัญกับกำรรักษำสิ่งแวดล้อม โดยกำรเสริมสร้ำง
จิตส ำนึกในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลำกร รวมทั้งกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนและน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสม เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจำกกำร
ปฏิบัติงำน 
นิยำม 

สิ่งแวดล้อม หมำยรวมถึง สภำพแวดล้อมท้ังภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ที่ส่งผล
กระทบต่อควำมรู้สึกนึกคิด และผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำน 
แนวปฏิบัติ 

1. ใช้งบประมำณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจัดให้โดยยึดหลัก
ควำมประหยัด คุ้มค่ำ และไม่ฟุ่มเฟือย 

2. พึงส ำนึกว่ำทรัพยำกรของรำชกำรเป็นของประชำชนและประเทศ จักต้องใช้
อย่ำงระมัดระวังและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

3. บุคลำกรและหน่วยงำนของกระทรวงสำธำรณสุขพึงเป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อม 

4. ปฏิบัติตำมนโยบำยประหยัดพลังงำนอย่ำงเคร่งครัด 
ตัวอย่ำงที่ 1 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ตัวอย่ำงที่ 2 เป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน  
ตัวอย่ำงที่3 ใช้พลังงำนและทรัพยำกรของทำงรำชกำรอย่ำงรู้คุณค่ำและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 
ตัวอย่ำงที่ 4 หน่วยงำนของกระทรวงสำธำรณสุขเป็นตัวอย่ำงของกำรเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
       9)  รับฟังควำมเห็นต่ำงสร้ำงสัมพันธภำพพ่ีน้อง 

หลักกำร 
กระทรวงสำธำรณสุขเน้นวัฒนธรรมกำรท ำงำนแบบพ่ีสอนน้อง เพ่ือให้เกิดกำร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ก่อให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ จำกกำรร่วมคิด 
ร่วมท ำ ร่วมสร้ำงของบุคลำกร 
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นิยำม 
รับฟังควำมเห็นต่ำง หมำยถึง กำรเปิดใจรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
สัมพันธภำพพ่ีน้อง หมำยถึง ควำมรักใคร่ กลมเกลียว ควำมผูกพันฉันท์พ่ีน้อง เอ้ือต่อ

บรรยำกำศกำรทำงำนที่มีควำมปรองดอง 
แนวปฏิบัติ 

1. พึงส ำนึกว่ำบุคลำกรกระทรวงสำธำรณสุขนั้น มีควำมเป็นพ่ีน้องร่วมวิชำชีพและ 
ล้วนมีจุดมุ่งหมำยเดียวกันคือประชำชนมีสุขภำพและคุณภำพชีวิตที่ดี 

2. พึงระลึกว่ำควำมเห็นต่ำงนั้น สำมำรถน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น ท ำให้เกิด
ควำมรอบคอบ กำรมีส่วนร่วม และเกิดควำมคิดและวิธีกำรใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่องำน 

3. พึงระลึกว่ำกำรเปิดใจ กำรยอมรับควำมเห็นต่ำง กำรอยู่กันฉันท์พ่ีน้องและควำม
มุ่งหวังที่ดีต่อประชำชน เป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมอันดีของชำวสำธำรณสุขมำช้ำนำน ควรแก่
กำรธ ำรงรักษำไว้พึงหลีกเลี่ยงกำรสร้ำงควำมขัดแย้ง พูดคุยด้วยเหตุผล เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ 
ละเว้นกำรใช้กริยำวำจำไม่สุภำพ และให้เกียรติผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำและเพ่ือน
ร่วมงำนอยู่เสมอ หรือ 

4. ผู้บังคับบัญชำพึงเปิดโอกำสให้ผู้ใต้บังคับบัญชำแสดงควำมคิดเห็น ควำมรู้สึก ข้อ
วิจำรณ์และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและรับฟังควำมคิดเห็นดังกล่ำวที่
ชอบด้วยเหตุผล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


