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  ด้วยโรงพยาบาลเสนางคนิคม  สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  เป็นโรงพยาบาลชุมชน 
ขนาด  30 เตียง มีหน้าที่ตามภารกิจหลักในการให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ก ากับ ดูแล 
ประเมินผล สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอเสนางคนิคม และอ าเภอใกล้เคียง  รวมทั้ง ส่งเสริมสนับสนุน และ 
ประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอเสนางคนิคม  ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข  ซึ่งจากภารกิจหลักดังกล่าว  โรงพยาบาลเสนางคนิคม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐ  จะต้องมีการ
บริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต เพ่ือป้องกันการทุจริตและป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ในการปฏิบัติงานขึ้นได้ 

 ดังนั้น  แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนต้องเริ่มต้นแก้ไขที่ตัวบุคคล  โดยการปรับเปลี่ยน
ระบบการคิดของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเสนางคนิคม ให้สามารถแยกแยะได้ว่า  “เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน 
และ  เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม” 

 ด้วยเหตุดังกล่าว  โรงพยาบาลเสนางคนิคม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  จึงจัดท าคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of Interests) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยใชแ้นวความคิดวิชา
คณิตศาสตร์เปรียบเทียบวิธีคิดในระบบเลขฐานสิบ และ ระบบเลขฐานสอง  เป็นการน าวิธีคิดมาประยุกต์ใช้และ
เปรียบเทียบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเสนางคนิคม   น าไปเป็น “หลักคิด”  ในการปฏิบัติงานให้สามารถ
แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งการจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนนี้  
โรงพยาบาลเสนางคนิคม ได้อ้างอิง จากคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of Interests)  ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) โรงพยาบาลเสนางคนิคม เล่มนี้
จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากร  ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต  ร่วมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในโรงพยาบาลเสนางคนิคม 
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บทที่   1 
ควำมรู้ทั่วไปเกีย่วกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
1.1  บทน ำ 
   
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ถือเป็นจุดเริ่มต้นพ้ืนฐานแห่งการทุจริตคอร์รัปชั่น   เพราะเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล  โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม   ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่
เข้าไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการติดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จนท าให้เกิดการมองข้าม
คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่  ขาดความเป็นอิสระ  ขาดความเป็นกลาง  และขาดความเป็นธรรมในที่สุด  ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม  และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร  หน่วยงาน และสังคมต้องสูญเสียไป  
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปนั้นอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพการใช้บริการ   หรือความ
เป็นธรรมในสังคม   รวมถึงคุณค่าด้านอ่ืนๆ  ตัวอย่าง เช่น  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์
อ่ืนใดจากผู้ประกอบการเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆ   หรือแลกเปลี่ยนกับ
การละเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐ   เพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและพวกพ้อง  เป็นต้น 
 
  หน่วยงานภาครัฐต้องส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับบุคลากร  ให้มีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุและ
ปัจจัยที่น าไปสู่การคอร์รัปชัน   เพ่ือจะได้หาทางป้องกัน  และปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ   ที่
น าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน  โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict   of Interest) รวมทั้ง ให้ตระหนักถึง
ผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict   of 
Interest) หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน  ซึ่งเป็นปัญหาโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกันหลายมิติ 
 
  ดังนั้น  บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่ง  ทุกระดับ  ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกคน   จึงมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ  
มีความเป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยต้อง
ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  9  
ประการ  ของส านักงานผู้ตรวจราชการแผ่นดิน  ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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1.2 ควำมหมำยผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1.2.1 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests) 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส์่วนรวม 
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ 
  
1.2.2 ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในการป้องกัน
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด ๒ ข้อ ๓ (๓) ข้อ ๕ (๑),(๒),
(๓),(๔) ข้อ ๖ (๑),(๒),(๓) ข้อ ๗ (๔),(๕) ข้อ ๘ (๕) ข้อ ๙ (๑) เป็นต้น 
 
1.2.3 ควำมหมำย : ส ำนักงำน ก.พ. 
  สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มี
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การ
กระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา
จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 
1.2.4 มูลเหตุปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมที่นักการเมือง
และนักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพ่ึงพิงนักการเมืองเพ่ือให้นักการเมือง
ช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้น มิได้รับการตอบสนองจากนักการเมือง
ทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินเป็นจ านวนมากแก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่น
การเมืองเองเพ่ือให้ตนเองสามารถเข้ามาเป็นผู้ก าหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได ้และที่ส าคัญ
คือท าให้ข้าราชการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามค าสั่ง 
 
1.2.5 ผลประโยชน์ทับซ้อน ภำษำไทยใช้อยู่ ๓ อย่ำง 

๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. ผลประโยชน์ขัดกัน 

 
1.2.6 นิยำมศัพท์และแนวคิดส ำคัญ 
 
ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวก
หรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่
รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสีย
ประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
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ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ท่ีเกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม่เกี่ยวกับเงิน (non-
pecuniary)  

๑. ผลประโยชน์สว่นตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการ
เพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก
หน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือของ
ที่แสดงน้ าใจไมตรีอ่ืนๆ 

๒. ผลประโยชนที่ไม่เก่ียวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมัก
ที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 

• หน้ำที่สำธำรณะ (public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐคือ การให้ความส าคัญ
ล าดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรับทั้งระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืนๆ ที่ท างานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร 

• ผลประโยชน์สำธำรณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่
ภาครัฐสามารถให้ความส าคัญล าดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย 

- ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
- ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ให้ความส าคัญล าดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจ ากัดขอบเขตท่ี

ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่ 
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
- หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่ 
- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะที่ไปหาต าแหน่งงานใหม่ 
• ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ Organization for Economic 

Cooperation   and development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ทับซ้อน 

 
 

1.3 ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ 
 

1.3.๑ ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น 

1.3.2  ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี 
แต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่
น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่าง
มีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องท าให้คนอ่ืนๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับผลประโยชน์เช่นนั้นจริง 

1.๓.3 ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อน
กับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
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• หน้ำที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests)  มี  ๒ 
ประเภท  

๑. ประเภทแรก   เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และ เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาท
หน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกตหิน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถท างานบางอย่างที่คน
อ่ืนๆ ท าไม่ได้  คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

๒. ประเภทท่ีสอง  เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาท
หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เพ่ือเป็นประโยชน์แก่การท าบทบาท
หน้าที่ให้แก ่ อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/
อคติต่อคนบางกลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบ
เดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดกรผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามา
จัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ 
 
ควำมหมำยและประเภทของกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมควำมขัดแย้ง 
(Conflict)    

สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระท าอย่างใด
อย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด แนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน์  
 
ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests)  
  เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือของที่
ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการทั้งหลาย(เพ็ญศรี 
วายวานนท์, ๒๕๒๗:๑๕๔,๒๕๒๗:๑๕๔,๒๕๒๗:๑๕๔) 
 
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สำธำรณะ (Public Interests)  
  หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมาย
รวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม 
 
ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests)  
  เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ในการ
แสวงประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความ
เสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ ค าอ่ืนที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
ได้แก่ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ และรวมถึง
คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย คอร์รัปชั่นสีเทา 
 
ควำมหมำยของ (Conflict Of Interests กับ Corruption) 

๑. Conflict of Interests เป็นรูปแบบหนึ่งของ Corruption แต่ระดับหรือขนาด และขอบเขต ต่างกัน 
๒. Conflict of Interests น าไปสู่ corruption ที่รุนแรงขึ้น 
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๓. Conflict of Interests เกี่ยวกับการใช้อ านาจที่เป็นทางการ เชื่อมโยงกับกฎหมายระเบียบการ
ปฏิบัติ และส่วนที่ไม่เป็นทางการ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขยายไปถึงเรื่องครอบครัว ต้องพิจารณา
ความสัมพันธ์ เช่น คู่สมรส และคนในเครือญาติ 

 
 

1.4 รูปแบบและประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1.4.1 รูปแบบ (Conflict Of Interests) 

การรับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) ได้แก่ 
๑.การรับของขวัญหรือของก านัลที่มีค่าอ่ืนๆ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
๒.การที่บริษัทสนับสนุนการเดินทางไปประชุม/ดูงานในต่างประเทศ ของผู้บริหารและอาจรวมถึงครอบครัว 
๓.การที่หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากบริษัทธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงาน 
๔.เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
๕.การที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวไปพัวพันในการตัดสินใจ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ
ตนเอง และเป็นการเสียประโยชน์ของทางการ 

 
1.4.2 กำรกระท ำที่อยู่ในข่ำย Conflict of Interests 
  รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงาน
สรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น 
 

  ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือ
ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
 

  ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพ่ือประโยชน์ส่วนตน (Using employer’s for private advantage)ได้แก่ 
การใช้รถราชการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการท างานส่วนตัว เป็นต้น 
 

  ใช้ข้อมูลรับของราชการ (Using confidential information) เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน แล้วรีบชิงไป
ซื้อทีด่ักหน้าไว้ก่อน 
 

  รับงานนอก (Outside employment or moonlighting) ได้แก่ การเปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัทที่
ตนเองท างาน เช่น เป็นพนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือเช่นนักบัญชีที่รับงานส่วนตัวจนไม่มี
เวลาท างานบัญชีในหน้าที่ให้ราชการ 
 
  ท างานหลังออกจากต าแหน่ง (Post Employment) เป็นการไปท างานให้ผู้อ่ืนหลังออกจากงานเดิม 
โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย และ
แผนของธนาคารชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ 
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1.4.3 ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน  
๑.การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
๒.ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
๓.การรับผลประโยชน์โดยตรง 
๔.การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
๕.การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
๖.การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
๗.การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
๘.ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ท างาน 
๙.การปิดบังความผิด 

 
1.4.4 ตัวอย่ำงประโยชน์ทับซ้อน 

๑.หาประโยชน์ให้ตนเอง 
๒.รับประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ 
๓.ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน 
๔.ใช้ทรัพย์สินของโรงพยาบาลเพ่ือประโยชน์ของตน 
๕.ใช้ข้อมูลความลับ เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 
๖.รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่ 
๗.ท างานหลังออกจากต าแหน่งและเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัท 
๘.การให้ของขวัญ ของก านัล เพ่ือหวังความก้าวหน้า 
9.ช่วยให้ญาติมิตรท างานในหน่วยที่ตนมีอ านาจ 
๑0.ซื้อขายต าแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของตน 

 
1.4.5 รูปแบบของประโยชน์ทับซ้อน 

๑.การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefit) 
๒.การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือการเป็นคู่สัญญา 
๓.การท างานหลังเกษียณ (Post-employment) 
๔.การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) 
๕.การใช้ข้อมูลภายใน (Inside information) 
๖.การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-barreling) 

 
1.4.6 กำรรับประโยชน์ต่ำงๆ 

๑.การรับของขวัญจากบริษัทต่างๆ 
๒.บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ 
๓.หน่วยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน 
๔.ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
๕.การที่คณะกรรมการกู้เงินจากสถาบันการเงินในการก ากับดูแล 
๖.การที่คณะกรรมการฝากญาติพ่ีน้องหรือคนที่คุ้นเคยเข้าท างานในรัฐวิสาหกิจที่ตนก ากับดูแลอยู่ 
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1.4.7 ประโยชน์อันค ำนวณเป็นเงินได้ 
๑.การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า 
๒.การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
๓.การเข้าค้ าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 
๔.การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 
๕.การขาย การให้เช่าซื้อทรัพย์สิน เกินมูลค่าท่ีเป็นจริงตามที่ปรากฏเห็นในท้องตลาด 
๖.การใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืนโดย

ปกติทางการค้า 
๗.การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าใช้บริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืนโดยปกติทาง

การค้า 
๘.การให้ส่วนลดในสินค้า หรือทรัพย์สินที่จ าหน่าย โดยการให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้กับบุคคลอ่ืนโดย

ปกติทางการค้า 
๙.การให้เดินทาง หรือขนส่งบุคคล หรือสิ่งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบุคคลอ่ืนโดย

ปกติทางการค้า 
๑๐.การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอ่ืน ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่

คิดกับบุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
 
ข้ำรำชกำรประจ ำ 
กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยง 
๑.การรับผลประโยชน์หรือการเรียงร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๒.การรับงานนอกหรือท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
๓.การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
๔.การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามันด้วย 
๕.การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว 
๖.การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
๗.การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วน ายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 
๘.การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 
กลุ่มวิชำชีพที่เกี่ยวกับกำร ตรวจสอบ ประเมินรำคำและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 ๑.การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าท่ีจะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง 
ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 

๒.การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการ
จ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้าหรือพ้นก าหนดการยื่นใบ
เสนอราคา เป็นต้น 

 กำรให้ – กำรรับของขวัญและผลประโยชน์ 
 หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญ
และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551   และประกาศ
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ. 2543 
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 เจตนำรมณ์ 
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า  จะต้อง
ตัดสินใจและกระท าหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก  ปราศจากผลประโยชน์ ส่วนบุคคล  หาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ  และการ
กระท าหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ  ย่อมท าลายความเชื่อถือไว้วางใจ กระทบต่อความถูกต้องชอบธรรม
ที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบบประชาธิปไตย 
 
อะไรคือของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดที่ใช้ในควำมหมำยนี้ 

 ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด  หมายถึง  สิ่งใดๆ  หรือ  บริการใดๆ (เงิน  ทรัพย์สินสิ่งของ  บริการ  
หรืออ่ืนใดที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้หรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือนรายได้ และ 

 ขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคา  หรืออาจไม่สามารถตีราคาได้ 
 ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible  gifts)  หมายรวมถึง  สินค้าบริโภค  ความบันเทิง  การต้อนรับ   

ให้ที่พัก  การเดินทาง  อุปกรณ์เครื่องใช้  เช่น  ตวัอย่างสินค้า  บัตรของขวัญ   เครื่องใช้ส่วนตัว  บัตรก านัล  
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ  และเงิน  เป็นต้น 

 ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้   (Intangible  gifts  and  benefits)  หมายถึง สิ่งใดๆ  
หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อจะขายได้  อาทิเช่น  การให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตน   การเข้าถึงประโยชน์  หรือ  การสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า
คนอ่ืนๆ 
 
     1.4.8 ข้อเสนอแนะในกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรให้ – รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในกำรปฏิบตัิ 
 

 เรำจะจัดกำรอย่ำงไร 
 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ  มี  3 ค าถาม  ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรทอไม่รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ   
1. เราควรรับหรือไม่ 
2. เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
3. เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 

 
1. เรำควรรับหรือไม่ 
   ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะควรรับ  แต่มีโอกาสที่เราสามารถปฏิเสธได้  หรือ เป็นการรับใน
อากาศที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี   วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไร
ก็ตาม  มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะรับ 
  1) ถ้าเป็นการให้เงิน  ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ  การรับเงินสดหรือสิ่งใด ที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน  เช่น  ลอตเตอรี่  หุ้น  พันธบัตร  เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  และ อาจเข้าข่ายการ
รับสินบน 

การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ 
- ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ 
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการท างานในอนาคต 
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  ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น งาน
ตรวจสอบภายใจ และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การกรอกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาต
ต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน 
  ๒)  การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ หาก
การรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วผลประโยชน์ส่วนตน
ที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณะชนว่าเป็นการ
ประพฤติโดยมิชอบการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ
ประพฤติมิชอบ และการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วนราชการท่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรก าหนด
นโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ หลักการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า “การ
กระท าและการตัดสินใจใดๆ จะต้องกระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ
และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม” 

 
  ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบผลประโยชน์
ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ท าให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่
ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม  ประการส าคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้อง
ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่
จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยกระท าและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ 
และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
๒. เรำต้องรำยงำนหรือไม่ 
 การายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 
   ๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์จาก
คู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอท าใบอนุญาต
หรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับรองของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 
   ๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและต้องการความ
เชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กรและระดับ
บุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่าน
และองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้าม

ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียง 
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน 

หรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความ 
เสื่อมศรัทธาต่อประชาชน 
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รับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ท่านควรด ารง
ความถูกต้องด้วยการายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ 

หลักการก าหนดว่าของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรือไม่   ควรจะต้องให้องค์กรเก็บ
รักษาหรือไม่  หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า  3,000 บาท 
ทั้งนี้  ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์กา รรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ. 2543 

 
แนวพิจำรณำในทำงปฏิบัติ 

 ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์   เช่น  งานศิลปะ  พระพุธรูป  เครื่องประดับ 
โบราณ ฯลฯ  แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย  ของขวัญนั้นๆ  ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมี
ราคาเท่าใด 

 ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อเทียบกับราคาตลาด  มีค่าน้อยกว่า  3,000  บาท  ไม่ต้องรายงาน 
หรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ 

 ของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใดๆ เมื่อเทียบราคาตลาด  มีค่าเกิน  3,000 บาท  ต้องรายงาน  หน่วยงาน 
และลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าควรให้ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าว หรือไม่   หรือให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้
ประโยชน์สาธารณและหรือตามความเหมาะสม  องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป  เช่น  ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะด ารงต าแหน่งเดิม  ของขวัญในโอกาส
เกษียณอายุราชการ หรือ ลาออกจากงาน  ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพ่ือนร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ 

 ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้คนเดียวกัน  กลุ่มเดียวกัน   
หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้ง   เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากว่า  3 ,000  บาท ต้องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 

 ถ้าในปีงบประมาณใดๆ  ได้ของขวัญหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ   แม้จะต่างคน  ต่างกลุ่ม เพ่ือเป็น 
การของคุณในการให้บริการที่ดี  แต่ เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ  ที่ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ(ประชาชนองค์กรเอกชน) ที่ 
ได้อย่างสม่ าเสมอ  บ่อยครั้ง  อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน  ก่อให้เกิดอคติในการ
ให้บริการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ   หรือ  อาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ   และคาดหวังว่าจะได้รับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ  ควรปฏิเสธการรับ   

 เงินสดหรือสิ่งอ่ืนใด  ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้  (ตัวอย่างเช่น  หุ้น พันธบัตร  ล็อตเตอรี่)  ต้องปฏิเสธ 
ไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ 

 
3. เรำจะเก็บรักษำไว้เองได้หรือไม่ 
  ปกติเราสามารถเก็บรักษาไว้เอง  หากมีค่าไม่เกิน  3 ,000  บาท    ถ้าเกินกว่านี้  ส่วนราชการต้อง
พิจารณาตัดสินว่า  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ  จะเก็บไว้เองได้หรือไม่  หรือเป็นทรัพย์สินของส่วน
ราชการ  และส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 
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4.  กำรฝ่ำฝืนกฎนี้มีโทษอย่ำงไร  
  การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น   และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน  ตัดเงินเดือน  จนกระทั่งถึงไล่ออก  ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน 
นอกจากนั้น  หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์  นั้นๆ  เข้าข่าย การรับสินบน  ฉ้อฉลทุจริต  และสามารถ
พิสูจน์ได้ว่า  ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ  รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม   
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ  หากถูกตัดสินว่าผิดจริง  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการ
รับโทษทางอาญาด้วย 

 
สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง 
     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ าหนักรถยนต์รับค่าตอบแทน  จ านวน  27  ครั้ง  เป็นเงินรวมหนึ่งแสนหนึ่งพันบาท
ถ้วน   เพ่ือให้การอนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดให้ขนส่งสินค้าได้  
กรณีเช่นนี้นอกจากจะเป็นการฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรม ผิดวินัยขั้นไล่ออกจากราชการแล้วยังมีโทษทาง
อาญาแผ่นดินด้วย 
    ในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา  ผู้พิพากษา ได้ระบุเหตุผลว่าการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น   
ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสาธารณชน  ท าลายทรัพย์สินสาธารณะ(ถนน)  เป็นการสมยอมของ
เจ้าหน้าที่ ยอมให้ผู้รับบริการกระท าผิดกฎหมาย และเป็นการให้ผลประโยชน์ ในทางมิชอบต่อบริษัทที่เป็น
เจ้าของกิจการรถบรรทุก  รวมทั้งเจ้าของสินค้าและสั่งลงโทษจ าคุกเป็นเวลา  1  ปี   โดยไม่รอลงอาญา 
 
 
จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน 
2. การท าสัญญาจะซื้อจะจ้าง 
3. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ 
4. การอนุมัติ / อนุญาต   การออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 
5. การกระจายงบประมาณ 
6. การปรับการลงโทษ 
7. การให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท 
8. การรับของขวัญของก านัลจากผู้ที่มีติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
 การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง 

   ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ  เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   ก่อให้เกิดการท าลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐและต่อข้าราชการกุญแจแห่งความเสี่ยง  2  ประการที่ส าคัญ  คือ   
   1. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์  โดยตีค่าราคาของขวัญหรือผลประโยชน์น้อยกว่าความเป็น
จริง  การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น  บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่น ให้คิดว่าของขวัญหรือ
ผลประโยชน์นั้น มีค่าต่ ากว่าที่เป็นจริง  เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
  2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้นการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ  
อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ  
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   ท าให้เกดิความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ   หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-
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รับเหมา  ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่
ได้รับท าให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนดในสถานการณ์เช่นนี้  ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และ  หรือ
ผู้รับซื้อ อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจ ว่าการรับจ้างต่างๆ  ไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ 
นอกจากนั้น  หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กร  ข้าราชการ และหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะมี
พฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล”  จากการปฏิบัติหน้าที่  และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบ  
ซึ่งจัดได้ว่าเป็นกำรรับสินบน 
 
กำรแสวงหำเหตุผลเพื่อบิดเบือนควำมจริง  มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มำกกว่ำที่เรำจะรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์โดยเฉพำะสิ่งที่ถูกใจเรำ  บุคคลอำจสงสัยว่ำกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ  ถือว่ำเป็น
ควำมผิด  แต่ ผู้รับมักจะหำเหตุผลเข้ำข้ำงตนเองดังนี้ 
 
“ฉันรู้ว่ำไม่ควรรับของดังกล่ำว แต่ด้วยมำรยำทจึงไม่กล้ำจะปฏิเสธน้ ำใจ หรือหำกไม่รับจะเป็นกำรท ำลำย
สัมพันธภำพระหว่ำงผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 
“คนอ่ืนๆ ก็ท ำเช่นนี้ ท ำไมฉันจะท ำบ้ำงไม่ได้” 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลำนอกรำชกำรท ำงำน ดังนั้น มันเป็นกำรยุติธรรมท่ีเรำจะได้รำงวัลผลประโยชน์พิเศษบ้ำง” 
“เพรำะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้น ผู้บังคบบัญชำจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดำที่ฉันมักเป็นคนแรกเสมอ
ที่ได้รับโอกำสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนำ" 
“มันเป็นแค่ตัวอย่ำงฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่ำหน่วยงำนของฉันจะสั่งสินค้ำชนิดนี้ แม้ว่ำฉันจะให้
ค ำแนะน ำก็ตำม” 
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับกำรให้ของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไม่ได้ฝ่ำฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 
 
 
  ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูกด าเนินการ
ทางวินัย หากการกระท าของท่านเป็นการกระท าที่มิชอบ 
 
 
สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง 

    หน่วยงานภาครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้เข้าร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล 
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มี่บุคลิกเป็น personnel 
planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้
รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา 
ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมีการรายงานของ
รางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินว่าจะจัดการ
อย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้ 
      เนื่องจากราคาของของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงถูก
ขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
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เกณฑ์ประกอบกำรตัดสินใจ 

ประเด็น กำรตัดสินใจ 
เจตนารมณ์ : 

กฎ ระเบียบ : 

ความเปิดเผย : 

คุณค่า : 

หลักจริยธรรม : 

อัตลักษณ์ : 

เวลาและโอกาส : 

-  อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 

-  มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 

-  มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 

-  ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด 

-  มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้าง 

-  ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพ่ืออะไร 

-  เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร 
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บทที ่2  
แนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
2.1 “ควำมขัดแย้ง ระหว่ำง บทบำท” (Conflict of roles)” 

  หมายความว่า บุคคลด ารงต าแหน่งที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการ
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน โดยที่บุตรสาวของสมชายเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด 
“การด ารงต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้น าไปสู่การ
กระท าความผิดแต่ประการใด (เช่น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดข้ึนจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแล้วแต่นาย
สมชายสามารถวางตัวเป็นกลาง มิได้ช่วยเหลือบุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น) กระนั้นก็ตาม การด ารง
ต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว ถือเป็นสถานการณ์ล่อแหลม ที่อาจจูงใจ/
ชักน าให้เกิดการกระท าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็น ผู้มีส่วนในการ
ตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นจากการให้ค าปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เช่นในกรณีท่ีสมชาย
เป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าท างาน โดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้น ซึ่งใน
สถานการณ์ เช่นนี้ สมชายจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพ่ือเป็นการถอนตัวออกจากการ
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง 
  เคลื่อนย้ายผลประโยชน์ส่วนตัวที่ทับซ้อนอยู่ให้ออกไป (Removal) เพ่ือให้ตนเองสามารถปฏิบัติภารกิจ
ได้ โดยปราศจากอคติ วิธีการดังกล่าวนี้เป็นการปิดช่องทางมิให้เอ้ืออ านวยต่อการเกิดปัญหา 
 
  แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
เช่น จากกรณีตัวอย่างในข้อสอง สมชาย สามารถแก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้ โดยการขอร้องให้บุตรสาว
ของตนถอนตัวออกจากการสอบ เพื่อให้สมชายสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสอบคัดเลือก 
 
2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ตำมรัฐธรรมนูญ 
     ๑. มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง 
     ๒. การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง 
     ๓. การเพ่ิมระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อ านาจ 
     ๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
2.3 กำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในต ำแหน่ง 
    ๑. การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน 
    ๒. การแสดงบัญชีทรัพย์และหนี้สิน 
    ๓. การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อ านาจ 
 
2.4 แนวทำงกำรปฏิบัติตนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

  ๑. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครอง
ภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของ ตัวบุคคล 
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๒. หลักคุณธรรม ได้แก่ การส่งเสริมคนดีคนเก่งให้เข้ามาบริหารกิจการบ้านเมือง สังคมและ
ประเทศชาติการยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่รัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น
ตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนในมีใจรักความซื่อสัตย์
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 

๓. หลักควำมโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการ
ท างานของทุกองค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา
ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความ
ถูกต้องชัดเจนได้ 

๔. หลักกำรมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นในการ
ตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดง
ประชามติ หรืออ่ืนๆ 

๕. หลักควำมรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมการ
ใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

๖. หลักควำมคุ้มค่ำ ไดแก่ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า กล่าวคือด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ดีในเวทีโลกและรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ 
  หากทั้งภาคราชการประจ าเมือง ภาคเอกชน และประชาชนร่วมมือร่วมใจกันมุ่งมั่นให้งานราชการ
ด าเนินไปด้วยจิตส านึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมทั้งใช้หลักการโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้ง
ความเห็นการไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 
 
2.5 หลักธรรมำภิบำล และหลักคุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน แนวทำงกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต (ANTI CORRUPTION) 

  หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร (Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงานการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
2.6 ธรรมำภิบำล จะมีค ำว่ำ integrity ค ำนิยมของข้ำรำชกำร I am ready 

I = Integrity มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม) 
A = Activeness ขยันตั้งใจท างาน (บริการ/แก้ไขปัญหา ประชาชน) 
M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม   
R = Relevance รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม 
E = Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล) 
A = Accountability รับผิดชอบต่อผลงาน ประชาชน 
D = Democracy มีใจ/การกระท าเป็น ประชาธิปไตย (มีส่วนร่วม โปร่งใส) 
Y = Yield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน เพ่ือประโยชน์สุข ของประชาชน 
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ตำรำงสรุปตัวอย่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกลุ่มต่ำงๆ 

 

กลุ่มอำชีพ กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑.นักการเมือง ๐ การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพ่ือแต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่งข้าราชการขึ้นเป็นผู้บริหาร
ระดับสูง 
๐ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงาน/การจ้างเหมาจากรัฐ 
๐ การใช้ข้อมูลของทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
๐ การแต่งตั้งคนสนิท/พวกพ้องของตนเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแล (Regulators) สัญญาหรือสัมปทานของรัฐ 

๒.ข้าราชการการเมือง ๐ การใช้ต าแหน่งหน้าที่เลือกผลักดันโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/ญาติ/พวกพ้อง 
๓. ข้าราชการประจ า ทั่วไป 

๐ การน าข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
๐ หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/คนสนิท/คนที่มี
ความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อ านวยการกองวัสดุ 
๐ การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ 
๐ การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

 ๐ การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
๐ การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
๐ การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามันด้วย 
๐ การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว 
กลุ่มวิชำชีพเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ ประเมินรำคำและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
๐ การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชนโดย
เรียกรับเงินและอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขาย
ที่ดินในราคาที่ถูกกว่าได้ 
๐ ผู้บริหารสถาบันการเงินหวังก้าวหน้าในอาชีพ จึงได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่
นักการเมืองในการกู้เงินในวงเงินสูง ในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ าประกันให้สูงเกิน
กว่าความเป็นจริง 
๐ ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อ านาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขายที่ดินหรือบ้านพร้อม
ที่ดินในโครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน เพ่ือแลกกับความสะดวกในการท าธุรกิจ
กับสถาบัน 

 กำรเงิน 
๐ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดส านักงานบัญชีเพ่ือท าบัญชี และรับจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทจ ากัด ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายที่ตนเองได้รับประโยชน์จากผู้
เสียภาษีเท่านั้น 
๐ การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าท่ีจะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของ
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 
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กลุ่มอำชีพ กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 ๐ การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูล
หรือการจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ล่าช้า หรือพ้นก าหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น 
กลุ่มวิชำชีพอิสระ 
๐ การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
๐ การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วน ายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 
๐ การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวจะล็อกไว้มากกว่าที่หน่วยงานก าหนด และไป
เรียกรับประโยชน์จากบัตรคิวที่ลอกไว้เกินเหล่านั้นจากผู้รับบริการที่ต้องการลัดคิว 
กลุ่มวิชำชีพเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรม 
๐ การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้คืนของกลาง 
กลุ่มวิชำชีพวิชำกำร 
๐ คณะกรรมการตรวจรับผลงานท าหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษาโดยรับ
รายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคน
อ่ืนท้วงติงรวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอ่ืน 

๔.ข้าราชการท้องถิ่น ๔.๑ กำรเข้ำมำด ำเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๐ สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น มาด าเนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองเป็นสมาชิก 
๐ ญาติ/ภรรยา (อาจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคู่สัญญาหรือรับเหมางานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๐ สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนไดส่วนเสียในฐานะผู้รับมอบอ านาจจากบริษัท ห้าง
ร้านในการยื่นซองประกวดราคา 
๐ สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นบุคคลร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยในฐานะตัวแทนบริษัท ห้างร้าน
ในกรณีงานจ้างเหมามีปัญหา 
๐ ผู้บริหารสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น หาประโยชน์ส่วนตัวจากการเก็งก าไรจากราคาท่ีดินทั้งในรูป
ของการใช้ข้อมูลภายในไปซื้อที่ดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นในรูปแบบที่ก าหนดที่ตั้งโครงการใน
พ้ืนที่ที่ตนเองมีที่ดินอยู่เพ่ือขายที่ดินของตนเองในราคาที่สูง 
๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซึ่งเป็นของสมาชัก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเอง 
๐ นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค้าหรือบริการของบริษัทตนเองให้กับเทศบาล 

 ๔.๒ กำรใช้งบประมำณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและเพื่อหำเสียง 
๐ การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเข้าไปในพ้ืนที่ของตนเอง 
๐ การใช้งบประมาณราชการท าโครงการพร้อมเขียนป้ายและชื่อของผู้ของบประมาณประกาศ
ให้ชาวบ้านทราบเพื่อเป็นการหาเสียง 
๐ การที่สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่าย
บริหารกลับไปมีส่วนในการใช้งบประมาณส่งผลต่อการท าหน้าที่ในการตรวจสอบและใช้
วิจารณญาณในการตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจากความถูกต้องและประโยชน์สาธารณะ เนื่องจาก
ต้องการงบที่เหลือจากการแปรญัตติไปด าเนินการในเขตพ้ืนที่ของตน 

๕.ประชาชน ๐ การเสนอให้ค่าน้ าร้อนน้ าชา ให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือแลกกับการลัดคิวรับบริการ 
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แกทุ้จรติต้องคดิแยกแยะ 
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2.7 เรำมำเข้ำใจและมำคิดแบบระบบเลขกันเถอะ 
ระบบเลข  “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง  ระบบเลขท่ีมีตัวเลข 10 ตัว  คือ  0, 1 

,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิตประจ าวันกันมาตั้งแต่จ าความกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้
บอกปริมาณหรือบอกขนาด ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อความหมาย สอดคล้องกับระบบ Analog  ที่
ใช้ค่าต่อเนื่องหรือสัญญาณ ซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง  หรือแทนความหมายของข้อมูลโดยการใช้ฟังชั่นที่ต่อเนื่อง หรือ 
Continuous 
 
 ระบบคิด “ฐานสิบ”   หรือ  (Analog Thinking)   เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว  
และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง  เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซ้อน หากน ามาเปรียบเทียบกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อาจจะน าประโยชนส์่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชนส์่วนรวมออกจากกันไม่ได้ 
 

ระบบเลข “ฐานสอง” (binary numbersystem)  หมายถึง  ระบบเลขท่ีมีสัญลักษณ์เพียงสองตัว คือ 0 
(ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง)สอดคล้องกับการท างานระบบ Digital ที่มีลักษณะการท างานภายในเพียง 2 จังหวะคือ 0 กับ 
1 หรือ ON กับ OFF ตัดเด็ดขาดหรือ Discrete 

 
ระบบคิด “ฐานสอง” หรือ  Digital Thinking   เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง 2 

ทางเท่านั้น คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่ เท็จกับ 
จริง ท าได้กับ ท าไม่ได้ ประโยชน์ส่วนตนกับ ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการน ามาเปรียบเทยีบกนั 
 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้
อย่างเด็ดขาด และไม่กระท าการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

 
 

เมื่อน ำระบบเลข“ฐำนสิบ Analog”และ ระบบเลข “ฐำนสอง Digital”มำปรับใช้เป็น
แนวคิด คือระบบคิด “ฐำนสิบ Analog” และระบบคิด“ฐำนสอง Digital”จะเห็นได้ว่ำ... 

 
  ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึง
โอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซ้อน หากน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อาจจะน าประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ระบบคิด  “ฐาน
สอง Digital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง 2 ทางเท่านั้น คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) 
และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่, เท็จ กับจริง, ท าได้ กับ ท าไม่ได้, ประโยชน์
ส่วนตน กับ ประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้น จึงเหมาะกับการน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ต้องสามารถแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดและไม่กระท าการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
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ระบบควำมคิด 
 

“แยกแยะให้ได้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Analog Digital 

คิดแบบระบบเลขฐาน 

10 (เลข 0 ถึง เลข 9) 
คิดแบบระบบเลขฐาน 

2(เลข 0 กับ เลข 1) 

ไม่สามารถแยก

ประโยชน์ส่วนตนออก

จากประโยชน์

ส่วนรวมได ้

แยกประโยชน์ส่วนตน

ออกจากประโยชน์

ส่วนรวมได ้

สังคมโลกยุค Analog สังคมโลกสมัยใหม่  

ยุค Digital 
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คิดให้ได้   คิดให้ดี    คิดให้เป็น 
 

“เลิกเถอะ....มำคิดฐำนสองและฐำนสบิเพื่อประเทศไทยของเรำ” 
 
 
คิดให้ได้ 

1. คิดก่อนท า(ก่อนกระท าการทุจริต) 
2. คิดถึงผลเสีย ผลกระทบต่อประเทศชาติ(ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆด้าน) 
3. คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระท าการทุจริต(เอามาเป็นบทเรียน) 
4. คิดถึงผลเสีย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง(จะต้องอยู่กับความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออก 

และติดคุก) 
5. คิดถึงคนรอบข้าง(เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล) 
6. คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ 

 
 
คิดให้ด ี

1. คิดแบบพอเพียง  ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน และไม่เบียดเบียนประเทศชาติ 
2. คิดอย่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่   กฎระเบียบ 
3. คิดตามคุณธรรมว่า “ท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่ว” 

 
 
คิดให้เป็น 

1. คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันอย่างชัดเจน 
2. คิดแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่ กับ เรื่องส่วนตัวออกจากกัน 
3. คิดท่ีจะไม่น าประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน มาก้าวก่ายกัน 
4. คิดท่ีจะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน 
5. คิดท่ีจะไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบแทนบุญคุณส่วนตน 
6. คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเครือญาติ และพวกพ้อง 

 
 
กำรปฏิบัติงำนแบบใช้ระบบคิดฐำนสอง  (Digital) 
  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิดที่สามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่า สิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด สิ่งไหนท า
ได้สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ไม่น ามาปะปนกัน ไม่น าสิ่งของ
ราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่เบียดบังราชการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือ ของหน่วยงานเหนือกว่า
ประโยชน์ของส่วนตน ไม่แสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จะต้องยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก 
 

21 



กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสนางคนิคม   

กำรปฏิบัติงำนแบบใช้ระบบคิดฐำนสอง  (Analog) 
  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีระบบการคิดที่น าประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันไป
หมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหน คือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม น าสิ่งของราชการมาใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนรวม หรือของหน่วยงาน 
จะคอยแสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ราชการเพ่ือตนเอง เครือญาติหรือพวกพ้อง กรณีเกิดการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จะต้องยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 
 
 
 
บอกเล่ำฐำนสิบ ที่คิดแบบ  Analog 
กำรใช้รถหลวง 
กำรใช้รถหลวงส่วนกลำงเป็นพำหนะ ไป – กลับ  ระหว่ำงบ้ำนพักกับที่ท ำงำนได้หรือไม่ 
  
 ประเด็นตัวอย่างว่า  ข้าราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง  ได้น ารถยนต์ส่วนกลางซึ่งเป็นรถที่มีไว้เพ่ือ
กิจการอันเป็นส่วนรวมของหน่วยงานไปใช้ในลักษณะรถประจ าต าแหน่ง  โดยข้าราชการหน่วยงานของรัฐจะ
โทรศัพท์สั่งการพนักงานขับรถโดยตรง  และให้พนักงานขับรถเป็นผู้เก็บกุญแจรถไว้  และยังให้พนักงานขับรถน า
รถยนต์ดังกล่าวไปรับ-ส่งตนเอง ระหว่างบ้านพักกับหน่วยงานในช่วงเช้าและเย็นด้วย  โดยไม่มีการจัดท าเอกสาร
ควบคุมการใช้รถตามระเบียบทางราชการ  ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใช้รถเพ่ืองานราชการหรือไม่  หรือ
เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานในแต่ละวันได้น ารถมาเก็บรักษาที่โรงเก็บรถภายในหน่วยงานหรือไม่ 
 
 กรณีนี้  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลว่าเป็นการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ  
ราชการ พ.ศ. 2523  กระท าการทุจริตและใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือ
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยอาศัยโอกาสที่ตนมีอ านาจหน้าที่ ในการพิจารณาอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แต่
กลับน ารถยนต์ไปใช้ในลักษณะที่เป็นรถประจ าส่วนตัวการใช้รถยนต์  ไป-กลับ ที่พักเป็นประจ าส่วนตัวแม้จะมี
ระยะทางสั้นๆ  หรือใช้รถยนต์ไปในสถานที่อ่ืนๆ  เช่น  ไปรับประทานอาหารกลางวันหรือไปท าธุระส่วนตัวก็ถือ
ว่าเป็นการใช้รถยนต์ที ่ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และเป็นการกระท าการทุจริตซ่ึง จะต้องถูกด าเนิน  
การทางอาญาและทางวินัยนอกจากคนใช้รถยนต์จะมีความผิดแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
และผู้อนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ ามันก็จะถูกด าเนินการทางวินัยด้วย รวมทั้งเรียกเงินค่าน้ ามันทั้งหมดคืนราชการดังนั้น 
การใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้  ไม่ควรใช้ในลักษณะที่เป็นการ
ส่วนตัวและหากมีความจ าเป็นที่จะใช้นอกเหนือ จากภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้น ก็ควรจะได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือก่อน เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายในภายหน้ากรณีนี้ เป็นเรื่องล่อแหลมที่มีการกระท ากันแทบทุก
หน่วยงานด้วยความเคยชินโดยคิดไปเองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เมื่อไหร่ที่พลาดพลั้งมีการเอาผิดกันขึ้นมา ก็จะเกิด
ความเสียหายแก่ผู้กระท าความผิดโดยใช่เหตุ 
 
 
คัดลอกจากคอลัมน์ มุมข้าราชการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับท่ี 21548 ปีที่ 68  ฉบับวันพฤหัสบดทีี ่ 19 มกราคม  
2560 
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เรื่อง กำรกินหมึกกับกระดำษ 
 
  พนักงานอัยการ  ได้เป็นโจทก์ฟ้องนายยโส   ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอ  เป็นจ าเลย  สรุปว่านายยโส 
ได้เบิกเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบ ารุงของสถานบริการสาธารณสุข  จ านวน 9 ,000 บาท  ในบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด แล้วเบียดบังเอาเงินไปเป็นของตนหรือของผู้อ่ืนโดยทุจริต และสั่งการให้ผู้ช่วย
สาธารณสุขอ าเภอ จัดท าเอกสารบันทึกข้อความเรื่องขออนุมัติยืมเงินบ ารุงของสถานบริการสาธารณสุขเพ่ือ
จัดซื้อวัสดุส านักงาน คือ กระดาษโรเนียว กระดาษไข และหมึกโรเนียว  เป็นเงิน 9 ,000 บาท แล้วนายยโส ลง
ลายมือชื่ออนุมัติให้ยืมเงินดังกล่าวโดยลงวันที่ย้อนหลัง ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้มีการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว และ นาย
ยโสได้ขอให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยา ออกใบเสร็จรับเงินเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รวมเงิน 9,000 บาท ให้ตน เพ่ือ
น าไปใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ซื้อสินค้าดังกล่าวจากห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยา  อันเป็นความเท็จ ซึ่งความ
จริงไม่ได้มีการซื้อสินค้าและมิได้จ่ายเงินตามใบเสร็จรับเงินดังกล่าวแต่อย่างใด ศาลชั้นต้นพิพากษาว่านายยโส มี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 (เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์) และมาตรา 162 (1) (เจ้า
พนักงานรับรองเอกสารเท็จ) ลงโทษจ าคุกรวม 6 ปี จ าเลยฎีกาว่าตนไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 147 ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า“จ าเลยรับราชการในต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอเป็นเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายมีหน้าที่รักษาเงินตามที่โจทก์ฟ้องเมื่อจ าเลยถอนเงินดังกล่าวมาแล้วเบียดบังเอาเป็นของจ าเลยเสียโดย
ทุจริต  แม้เงินดังกล่าวจะเป็นเงินของสถานีอนามัยไม่ใช่เงินของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอที่จ าเลยเป็นเจ้า
พนักงานอยู่ และเงินดังกล่าวเป็นเงินบ ารุงนอกงบประมาณดังที่จ าเลยฎีกาก็ตามการกระท าของจ าเลยเข้า
ลักษณะเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รักษาทรัพย์แล้วเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริต  จึงมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา147 ดังที่โจทก์ฟ้อง” พิพากษายืน(ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7797 /2538 ) 
และจังหวัดได้ลงโทษไล่นายยโส ออกจากราชการ อีกด้วย 
 
 
 
เรื่อง  น้ ำเกลือของหมอ 
  
 นางเก็บ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ได้รักษาพยาบาลนางสายที่บนสถานีอนามัย  ซึ่งมี
อาการคลื่นไส้อาเจียน เวียนศีรษะ ท้องเสีย และความดันโลหิตต่ านางเก็บ  ได้คิดค่าให้น้ าเกลือทางเส้นเลือด  เป็น
เงิน 200 บาท   โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้เพราะเป็นน้ าเกลือส่วนตัวนางเก็บ  ต่อมาได้มีผู้ร้องเรียนในเรื่องนี้
ขึ้น  นอกจากนี้  นางเก็บ  ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน(อสม.)  ยังได้เรียกเก็บ
เงินจากนายหยุด ซึ่งเข้าอบรมเป็น อสม. โดยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและได้น าเงินดังกล่าวไปใช้ส่วนตัว 
 พฤติการณ์ของนางเก็บ  ดังกล่าว  เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานอาศัยต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง   และฐานกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจจะท าให้เสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิข์องต าแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา 83(3)  และมาตรา 83(5) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียนข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ลงโทษตัดเงินเดือน  จ านวน 5%   เป็นเวลา  3  เดือน 
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บทที่  3 

กฎหมำยที่เกีย่วกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
3.1  พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  พ.ศ. 2542  และ
แก้ไขเพิ่มเติม  มำรตรำ  100 มำตรำ  103  และมำตรำ  103/1 
 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้  เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย  ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้หากเจ้าหน้าที่ของ
รัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ด้วย 
 
3.2 ประกำศคณะกรรมกรรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  เรื่อง หลักเกณฑ์ กำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด  โดยธรรมดำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ   พ.ศ. 2543 
 ได้ก าหนดว่า  โดยอาศัยมาตราตามความในมาตรา   103  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา  กล่าวคือ  การรับ  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจาก
บุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ  โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือ ให้กันตามมารยาทที่
ปฏิบัติกันในสังคม 
 
3.3 ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
3.3.1 ส่วนค ำปรำรภ ได้กล่ำวถึงค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรม  ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 9 ประกำร  ของส ำนักงำนผู้ตรวจรำชกำรแผ่นดิน  ดังนี้ 
 3.3.1.1 การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 3.3.1.2 การมีจิตส านึกที่ดี  สุจริต   และรับผิดชอบ 
 3.3.1.3 การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3.1.4 การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรมและถูกกฎหมาย   
 3.3.1.5 การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวมเร็ว  มีอัธยาศัย และ ไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.3.1.6 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน อย่างครบถ้วน  ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง 
 3.3.1.7 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 3.3.1.8 การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุก 
 3.3.1.9 การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
3.3.2  หมวด 2 ข้อ 5  ให้ข้ำรำชกำรต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่ และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน   ดังนี้ 
 3.3.2.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือ
ผู้มีบุญคุณส่วนตัว  มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น  หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่าง
จากบุคคลอ่ืน เพราะความชอบหรือชัง 
 3.3.2.2 ไม่ใช้เวลาราชการ  เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทาง
ราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้ป่วย   เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 3.3.2.3 ไม่กระท าการใด หรือ ด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 
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 ทั้งนี้  ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้ง
ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย
เป็นประการใดแล้วจึงแจ้งปฏิบัติตามนั้น 
 3.3.2.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืน  ในราชการรัฐวิสาหกิจ  
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ  ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
 ในกรณีที่มคีวามขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน
หรือส่วนกลุ่ม  อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด  ห้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 
 
 3.3.3 หมวด 2 ข้อ 6  ให้ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบ  โดยอำศัย
ต ำแหน่งหน้ำที่ และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนรวม  โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
  3.3.3.1 ไม่เรียก  รับ  หรือ ยอมจะรับ  หรือ ยอมให้ผู้อื่นเรียก  รับ  หรือ  ยอมจะรับ ซึ่ง
ของขวัญแทนตนหรือญาติตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังรับต าแหน่ง  หรือ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่
บุคคลทั่วไป 
  3.3.3.2 ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
  3.3.3.3 ไม่เสนอ หรือ อนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือ การท านิติกรรมหรือสัญญา  ซึ่ง
ตนเองหรือบุคคลอ่ืน  จะได้ประโยชน์ อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
 
 
 
 สรุปสำระส ำคัญ 
  
  กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ประกอบด้วย (1) พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไข เพ่ิมเติม  มาตรา  
100  มาตรา  103  และมาตรา103/1 และ (2) ประกาศ  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต
แห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ   ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  โดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ. 
2543  รวมทั้ง (3)ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 
  ความเชื่อถือไว้วางใจ  และจริยธรรม  เป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี  เมื่อท่านเป็น
ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด  ท่านถูกคาดหวังจากประชาชนให้ปฏิบัติหน้าที่
และตัดสินใจโดยปราศจากอคติ  ไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ  นอกเหนือจากเงินเดือน
และผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ 
 
 แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้  ซึ่งถือว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่
เหมาะสม  แต่ อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ  การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมจะน าไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต  และ ท าลายชื่อเสียงของท่าน  รวมทั้งองค์กรของ
ท่านเอง 
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