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คํานํา
คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลทาวังผา ไดรวบรวมหลักการและ
แนวคิด พรอมตัวอยางเพื่อการบริหารจัดการระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสาธารณะที่มีผล
ตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐ ซึ่งเปนสถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู
และไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัวโดยกอใหเกิดผลเสีย
ตอผลประโยชนส วนรวม ในหลายรูปแบบไม เฉพาะในรู ปของตัวเงิน หรื อทรั พย สินเทา นั้น แต รวมถึ ง
ผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินดวยคูมือเลมนี้จะนําเสนอถึงหลักการ แนวคิด กรณี
ตัวอยางพรอมขอเสนอแนวทางนําไปปรับใชในการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนเพื่อลดปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ใหหมดไปในที่สุด
หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่ในสังกัด
โรงพยาบาลทาวังผาทุกระดับทุกคน รวมทั้งผูที่สนใจศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอนในการบริหารและเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป
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ผลประโยชนทับซอน (Conflict Of Interests Of Interests )
ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนส วนรวม (Conflict of
interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ

ความหมาย : สํานักงาน ก.พ.
สถานการณหรือการกระทําของบุคคล (ไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร) มี
ผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ จนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้น การกระทํา
ดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะ
เป น สิ่งผิ ด แต อย างใดพฤติ กรรมเหล านี้ เป น การกระทําความผิ ดทางจริ ย ธรรมของเจ าหน าที่ของรัฐ ที่ตองคํานึ งถึง
ผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือ
พวกพอง

ประเภทของผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากล คือ Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
ทับซอน มี ๓ ประเภท คือ
๑. ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและสาธารณะ
เกิดขึ้น
๒. ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามี แต
จริงๆ อาจไมมีก็ได ถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไมนอยกวาการ
จัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเทานั้น
แตตองทําใหคนอื่น ๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง
๓. ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับ
ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต

หนาที่ทับซอน (conflict of duty)
หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing interests) มี ๒ ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ในหนวยงานและ
เปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาทหนาที่ทั้งสอง
ออกจากกันไดอาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมัก
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มีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มี
กําลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทํางานบางอยางที่คนอื่นๆ ทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหา
นี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาทหนาที่
ในหนว ยงานหนึ่ งนั้ นทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํ ามาใชเ ปน ประโยชนแกการทําบทบาทหนาที่ใหแกอีก
หนวยงานหนึ่งไดผลเสียคือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติตอคนบางกลุม ควร
ถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจ
ทําหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามาจัดการกับหนาที่ทับซอนได

ความหมายและประเภทของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม
ความขัดแยง (Conflict )สถานการณที่ขัดกัน ไมลงรอยเปนเหตุการณอันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไมสามารถ
ตัดสินใจกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นไดจากความไมลงรอยกันในเรื่องความคิด แนวทางปฏิบัติ
หรือผลประโยชน
ผลประโยชนสวนตน (Private Interests)เป นผลตอบแทนที่บุคคลได รับ โดยเห็น วามีคุณคาที่จ ะ
สนองตอบความตองการของตนเองหรือของกลุมที่ตนเองเกี่ยวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามีพฤติกรรมตางๆ
เพื่อสนองความตองการทั้งหลาย (เพ็ญศรี วายวานนท, 2527 : 154, 2527 : 154 ,2527 : 154 ) ผลประโยชน
สวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests)หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ใหประโยชนสุขแกบุคคลทั้งหลายใน
สังคม ผลประโยชนสาธารณะยังหมายรวมถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคม

ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict Of Interests)
เปนสถานการณที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ ใชตําแหนงหรืออํานาจหนาที่ในการแสวง
ประโยชน แกต นเอง กลุ มหรื อพวกพอ ง ซึ่งเป น การละเมิด ทางจริ ย ธรรม และส งผลกระทบหรื อความเสี ย หายต อ
ประโยชน ส าธารณะ คํา อื่น ที่มีความหมายถึงความขัด แย งกัน แห งผลประโยชน ส ว นตนและส ว นรวม ได แก การมี
ผลประโยชนทับซอน ความขัดกันระหวางผลประโยชนของผูดํารงตําแหนงสาธารณะ และรวมถึงคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย
คอรรัปชั่นสีเทา

ปจจัยที่ทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน
เจาหนาที่รัฐมีความสัมพันธกับรัฐ 2 สถานะคือ 1.) เปนผูใชอํานาจรัฐและ 2.) ประชาชนในฐานะผูใช
อํานาจรัฐเจาหนาที่รัฐจะทําอะไรตองมีกฎหมายใหอํานาจและในฐานะประชาชนเจาหนาที่รัฐจะทําอะไรก็ไดถาไมมี
กฎหมายหามดังนั้นในงานปฏิบัติหนาที่ราชการเจาหนาที่รัฐตองแยกเรื่องตําแหนงหนาที่กับเรื่องสวนตัวออกจากกันหาม
กระทําการใดที่ขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวมและเจาหนาที่รัฐพึงหลีกเลี่ยงปจจัยที่ทําใหเกิดผล
ประโยชนทับซอนดังนี้
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1. มีฐานความคิดในลักษณะบูรณาการไมสามารถแยกแยะระหวางเรื่องสวนตัวกับเรื่องสวนรวมออกจาก
กันไดอยางสิ้นเชิง
2. มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณโดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง
3. มีพฤติกรรมการใชจายเงินที่สุรุยสุราย ทําใหรายรับไมสมดุลกับรายจาย
4. มีความจําเปนในการรักษาตัวรอด เพื่อลดการเผชิญปญหาเนนเรื่องวัตถุนิยมการอยากมีอยากได
5. โครงสรางทางการบริหารและการมีระบบการตรวจสอบถวงดุลฝายตรวจสอบยังขาดความเขาใจและ
ระบบการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพ
6. ปจจัยดานกฎหมายบทลงโทษทางกฎหมายยังไมเพียงพอตอการปองกันและปราบปราม

จุดเสี่ยงของผลประโยชนทับซอน
1.การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชน
2. การทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง
3. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางาน
4. การอนุมัติ / อนุญาตใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
5. การกระจายงบประมาณ
6. การปรับการลงโทษ
7. การใหเงินหรือสิ่งของชวยเหลือผูเดือดรอนการตัดสินขอพิพาท
8. การรับของขวัญของกํานันจากผูที่มาติดตออันเกี่ยวของในการปฏิบัตหิ นาที่

พฤติกรรมที่เขาขายผลประโยชนทับซอน
เจ าหน าที่ของรั ฐควรมีจิต สํ านึ กในการปฏิ บั ติห น าที่ราชการ โดยคํานึ งถึงประโยชนส ว นรวมมากกว า
ประโยชนสวนตนเสมอตัวอยางพฤติกรรมที่เขาขายผลประโยชนทับซอนหรือเขาขายความขัดแยงระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวมที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทยไดแก
1. การรั บ ของขวั ญ หรื อ การรั บ ประโยชน เป น การรั บ ของขวั ญ และความสะดวกสบายที่ เ กิ น ความ
เหมาะสมซึ่งมีผลตอการตัดสินใจการปฏิบัติงานในหนาที่ ในลักษณะที่เอื้อประโยชนตอผูใหของขวัญ
2. การหาประโยชนใหกับตนเองครอบครัว หรือพวกพอง เปนการใชตําแหนงหนาที่เพื่อตนเองมีสวนได
สวนเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานตนสังกัด โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจาง
3. การทํางานหลังเกษียน เปนการทํางานหลังออกจากราชการโดยใชความรูประสบการณหรืออิทธิพล
จากที่เคยปฏิบัติหนาที่ราชการมารับงานหรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง หรือลาออกจากราชการเพื่อไป
ทํางานในหนวยงานที่ดําเนินกิจการประเภทเดียวกัน
4. การทํางานพิเศษเปนที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจที่แขงขัน หรือรับงานจากหนวยงานตนสังกัด
5. การรับรูขอมูลภายในเปนการนําขอมูลลับราชการไปเปดเผยเพือ่ รับสิ่งตอบแทนที่เปนประโยชนในรูป
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ของเงินหรือประโยชนอื่นๆ หรือนําขอมูลของทางราชการไปเปดเผยใหแแกกญาติหรือพวกพอง เพื่อแสวงหาประโยชนจาก
ขอมูลเหลานั้น
6. การนําทรั พย สิน ของหนว ยงานไปใช ชั่ว คราวในกิจ การที่เป นของสว นตนเปน การนํ า ทรัพยสิ นของ
หนวยงานไปใชในงานสวนตัว
7. การนําโครงการสาธาร
การสาธารณะลงในเขตเลือกตัตั้งเพื่อประโยชนทางการเมืองเปนการใชงบบสาธารณะในการ
หาเสียงหรือการนําองคการสาธารณะ

หลักการจัดการผลประโยชนทับซอน
1. ปกปองประโยชนสาธารณะ
การปฏิบัติหนาที่ไมใหผลประโยชนสวนตัวมาแทรกซอนรวมถึงความเห็นและทัศนคติสวนบุคคลมีความ
เปนกลางไมมีอคติลําเอียง
2. สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิด
เปดโอกาสใหตรวจสอบหรือการเปดเผยผลประโยชนสวนตัวหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติ
หนาที่
3. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับ
ซอนโดยเฉพาะผู
ฉพาะผูบริหารตองเปนแบบอยาง
4. สรรางวัฒนธรรมองคกร
สรางสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชนทับซอนและสรางวัฒนธรรม
นธรรมแหงความซื่อสัตย

แนวทางการจัดการปองกันผลประโยชนทับซอน
การให – การรับของขวัญและผลประโยชน
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับของขวัญ
และผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอบังคับวา
ดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พพ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

เจตนารมณ เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐวา
จะตองตัดสินใจและกระทําหนาที่ โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลักปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล หาก
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ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน
และ
ที่ทําใหมีอิทธิพลตอการตั
ารตัดสินใจ และการกระทํา
หนาที่ถือวาเปนการประพฤติมิชอบยยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชน
าชน กระทบตอความถูกตองชอบธรรมที่
องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใชในความหมายนี้
ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิเงิน ทรัพยสินสิ่งของบริการหรืออื่น ๆ ที่มีมูลคา) ที่
ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได และ
ของขวั
ขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible
Tangible gifts) หมายรวมถึง สินคาบริโภค ความบันเทิงการตอนรับ ใหที่พัก การ
เดินทาง อุปกรณเครื่องใช เชน ตัวอยางสินคา บัตรของขวัญ เครื่องใชสวนตัว บัตรกํานัล บัตรลดราคาสินคาหรือบริการ
และเงิน เปนตน
ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใด ๆหรือบริการใด
ๆ ที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายได อาทิเชน การใหบริการสวนตัว การปฏิบัติดวยความชอบสวนตน การเขาถึง
ประโยชน หรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอื่น ๆ

ขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวั
งขวัญและหรือผลประโยชนอื่นใดในทางปฏิบัติ
เราจะจัดการอยางไรการจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ มี ๓ คําถาม ที่ใชในการตัดสินใจวาจะ
รับหรือไมรับของขวัญและหรือผลประโยชน คือ
๑) เราควรรับหรือไม
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม
๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรื
หรือไม
๑. เราควรรับหรือไม
ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธได หรือเปนการ
รับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอยางไรก็
ตาม มีหลายโอกาสที่ไมเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับ
๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการรับสินบน การ
ถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนื
อกเหนือจากเงินนั้น สิ่งทีค่ วรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณ การเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรื
และหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอการทํางานในอนาคตถาทาน
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ทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษเชน งานตรวจสอบภายใน และงาน
ตรวจคุณภาพตาง ๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตตาง ๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตาม
นโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอื่น
๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมหรือไม หากการรับ
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมแลวผลประโยชนสวนตนที่ไดรับกลายเปน
มีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติโดยมิชอบการขัดแยง
ระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ และการทุจริตคอรรัป
ชัน ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง โดยสวนราชการที่อยูในกลุม
ปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้อยางเครงครัดมากกวาหนวยงานอื่น ๆ หลักการ
การปฏิบัติงานในภาครัฐอยู บนพื้น ฐานที่วา “การกระทํา และการตั ดสินใจใด ๆ จะตองกระทําดว ยความเปน กลาง
ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการและปกปองผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใด ๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบ ผลประโยชน
ใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจที่ประชาสังคม
มีตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคมประการสําคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติอยาง
เปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตยขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรม
โดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยง
ธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับขาราชการ
“ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมีคาเพียงเล็กนอยก็ไมควรรับ
เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูให และอาจกอใหเกิดความเสื่อมศรัทธาตอประชาชน”

๒. เราตองรายงานหรือไม
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้
๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบี ยบที่เ กี่ย วของ เช น ประกาศคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญหรือประโยชนจาก
คูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกรหรือบุคคลที่จะขอทําใบอนุญาตหรือ
รั บ การตรวจสอบด า นต า ง ๆ ฯลฯหน ว ยงานควรกํ าหนดนโยบายด านนี้ ใ ห เ คร ง ครั ด และมี ก ระบวนการที่ ช ว ยให
ขา ราชการและเจ าหน า ที่ ภ าครั ฐ สามารถจั ด การเรื่ องนี้ ไ ด อย า งเหมาะสม การรายงานการรั บ ของขวั ญ และหรื อ
ผลประโยชนใด ๆ ตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ
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๒) บทบาทหนาที่ของทานในองค
น
กร : ถาขาราชการนั้น ๆ ทํางานในขอบขายที่ออนไหวและตองการความ
เชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับองคกรและระดับ
บุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจที่สุดวาตัวทานและ
องคกรมีความเที่ยงธรรม และจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวาหนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการหามรับ
ของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ และมิ
ะมิไดกําหนดใหรายงานการรับบของขวั
ของขวัญและผลประโยชนทานควรดํารงความถูกตอง
ดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้น ๆ
หลักการการกําหนดววาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองใหองคกรเก็บ
รักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา ๓,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้
ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.
พ ๒๕๔๓
แนวพิจารณาในทางปฏิบัตในการพิ
ใิ นการพิจารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและ หรือผลประโยชนอื่นใด
ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะ พระพุทธรูปเครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม
จะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้น ๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกรไมวาจะมีคาราคาเทาใด
ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐.- บาทไมตองรายงานและอาจเก็บ
เปนของตนเองได
ของขวั ญหรื อผลประโยชน ใด ๆ เมื่อเทีย บกับ ราคาตลาดมีคา เกิน ๓,๐๐๐.- บาท ต อ งรายงานหน ว ยงานและ
ลงทะเบียนไว และเจาหนาที่มีความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวาสมควรใหขาราชการหรือ
เจ าหน าที่ของรั ฐ คนนั้ น ๆ รั บ ทรั พย สิ น ดั งกล าวหรื อไมห รือ ให ส งมอบเป น ทรั พย สิ น ขององคกร เพื่อใช ป ระโยชน
สาธารณะและหรือตามความเหมาะสมองคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษา
ของไวเปนกรณีไปเชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะดํารงตําแหนงเดิมของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ
หรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชนที่เพื่อนรวมงานใหเมื่อเจ็บปวย ฯลฯ
ถาในปงบประมาณใด ๆ คุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคนเดียวกันกลุมเดียวกัน หรือผูให
มีความสัมพันธกันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา๓,๐๐๐.- บาท ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแต
ละอยางที่ไดรับ
ถาในป งบประมาณใด ๆ ได ของขวั ญและหรื อผลประโยชน จ ากผู รั บ บริ การ แมจ ะต างคนต างกลุ มเพื่อเป น การ
ขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวา ๓,๐๐๐.- บาทตตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแต
ละอยางนั้น ของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชนองคกร
เอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอ บอยครั้ง อาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือน กอใหเกิดอคติในการ
ใหบริการของ
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ข า ราชการหรื อ เจ า หน า ที่ ภ าครั ฐ หรื อ อาจก อ ให เ กิ ด ความรู สึ ก ชอบ และคาดหวั ง ว า จะได รั บ ของขวั ญ และหรื อ
ผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่)ตองปฏิเสธไมรับไมวาจะ
จะอยูใน
สถานการณใด ๆ
๓. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม
ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐.- บาท ถาเกินกวานี้ สวนราชการตองพิจารณา
ตัดสินวา ขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม หรือเปนทรัพยสินของสวนราชการ และสวน
ราชการพิ
การพิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร

สถานการณตัวอยาง
เจาหนาที่ตรวจสอบน้น้ําหนักรถยนตรับคาตอบแทน จํานวน ๒๗ ครั้ง เปนเงินรวม หนึ่งแสนหนึ่งพันบาท
ถวน เพื่อใหการอนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินคาทีม่ ีน้ําหนักเกินกวา ที่กฎหมายกําหนดใหขนสงสินคาได
กรณีเชนนี้นอกจากจะเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม ผิดวินัยขั้นไลออกจากราชการแลวยังมีโทษทาง
อาญาแผนดินดวย ในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผูพิพากษาไดระบุเหตุผลวาการกระทํ
การกระทํา ของเจาหนาที่ของรัฐผู
นั้น กอใหเกิดความไมปลอดภัยตอสาธารณชน ทําลายทรัพยสินสาธารณะ (ถนน) เปนการสมยอมของเจาหนาที่ ยอมให
ผูรับบริ การกระทําผิด กฎหมาย และเปนการให
การ ใหผลประโยชนในทางมิช อบตอบริษัทที่เ ปนเจาของกิจ การรถบรรทุก
รวมทั้งเจาของสินคาและสั่ง ลงโทษจําคุกเปนเวลา ๑ ป โดยไมรอลงอาญา
หนวยงานภาครัฐหนึ่ง สงนักทรัพยากรบุคลที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจาง ใหเขารวมสัมมนาดานทรัพยากร
บุคคล เจาหนาที่ผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปนผูเขารวมสัมมนาที่มีบุคลิกเปน personnel planner
ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาที่เปนคูคากับหนวยงาน เจาหนาที่ไดเก็บของรางวั
ของรางวัลนั้นไวโดยไมไดรายงานหนวยงาน
เนื่องจากคิดวาเปนรางวัลที่ตนชนะจากการเขารวมกิจกรรมการสัมมนาผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบ
แฝงมาจากการให และตัดสินใจวาจะตองมีการรายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผล
วาการปรากฏตัวของเขาในการเข
ในการเขารวมสัมมนาเปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรม
ของหนวยงานที่จะตัดสินวาจะจัดการอยางไรกับรางวัลชิ้นนี้เนื่องจากราคาของของรางวัลและบทบาทในหนาที่มีความ
เสี่ยงในเรื่องผลประโยชนในที่สุดเจาหนาที่จึงถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนววยงานเพื
ยงานเพื่อใชประโยชนตามความเหมาะสม
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โทษของการฝาฝน
เจ า หน าที่รั ฐ ต องเป น ผู มีจิ ต สํ านึ ก ที่ถู กต อ งและมี จ ริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ห น าที่ ร าชการเพื่อส ว นรวม
ตลอดเวลาพฤติ
พฤติกรรมความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนกั
น บผลประโยชนสวนรวมอาจเกิดขึ้นไดโดยเจตนาหรือไม
ก็ตามถือเปนพฤติกรรมที่ฝาฝนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนยอมสงผลใหถูกลงโทษตักเตือน ตัด
เงินเดือนจนกระทั่งถึงขั้นไลออกขึ้นอยูกับความรายแรงของการฝาฝน
นอกจากนั้นหากพฤติกรรมความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเขาขาย
การรับสินบนฉอฉลทุจริตและสามารถพิสูจนไดวาเจาหนาที่รัฐผูนั้นมีการรับผลประโยชนทับซอนหรือเขารวมการมี
พฤติกรรมดังกลาวซึ่งมีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบหากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวน
เกี่ยวของทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษอาญาดวย
ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการ
ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาและพ.ศ.2542
รรมตามประมวลกฎหมายอาญาและพ
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 กําหนดโทษของการฝาฝนบทบัญญัติ
มาตรา 100มาตรา 101หรือมาตรา 103 ตองระวังโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกิน 60,000 บาทหรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทบั ซอน
พระราชบัญญัติประกอบรั
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตพพ.ศ. 2542 และ
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
มาตรา 100หามมิ
ามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) เปนคูสัสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่
ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุมมตรวจสอบ
ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่นอันมี
ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแยงตอประโยชน
ส ว นรวม หรื อ ประโยชน ท างราชการหรื อ กระทบต อ ความมี อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ผู นั้ น
เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุนุเบกษา
ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสองโดยใหถือวาการ
ดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดํ
การ าเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ
มาตรา 101ใหนําบทบัญญัติมาตรา 100 มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซึ่งพนจากการเปน
เจาหนาที่ของรัรัฐมาแล วยังไมถึงสองปโดยอนุ โลม เวนแตการเปนผู ถือหุนไมเกินรอยละหาของ
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่
จําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไมใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา 100 (2) ที่ไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลั
ละตลาด กทรัพย
มาตรา 102บทบั
บทบัญญัติมาตรา 100 มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่ง
หน ว ยงานที่มีอํา นาจกํากับ ดู แล ควบคุม หรื อตรวจสอบการดํ
ตรวจสอบการ าเนิ น งานของบริ ษัทจํ ากัด หรือบริ ษัทมหาชน
มหาชนจํ ากัด
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัดหรือบริริษัทมหาชน
มหาชนจํากัดที่หนวยงาน
ของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน
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มาตรา 103หามมิใหเจาหน าที่ของรัฐผูใดรั บทรัพย สินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผูที่พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ
มาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม
มาตรา 103/1บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดนี้ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาดวย

บทลงโทษ
มาตรา 122เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ตอง
ระวางโทษ จําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นยินยอมดวย
ในการที่คูสมรสของตนดําเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด

ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑและ
จํานวนทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยาไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เ รียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริต แหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวาการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ
วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความวา ผูบุพการีผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง
ปา นาอาคูสมรสผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม
“ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ การ
รับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
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ขอ 4 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพยสิน
หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามทีก่ ําหนดไวในประกาศนี้
ขอ 5 เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้
(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละบุคคล
แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
ขอ 6 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว หรือมีหรือ
มูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนที่จะตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี
มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรั พย สิ น หรื อประโยชนดั งกล าว ให ผู บั งคับ บัญชาทราบโดยเร็ ว หากผู บั งคับ บั ญชาเห็ น ว าไมมีเ หตุ ที่จ ะอนุ ญาตให
เจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบ
ทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที
ขอ 7 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือมีมูลคามากกวาที่
กําหนดไวในขอ 5 ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือ
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนนั้นต อผูบังคับบัญชา ซึ่งเป นหัวหน าสวนราชการ ผูบริ หารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริ หารสูงสุดของ
หนวยงาน สถาบันหรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทําไดเพื่อใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความ
จําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหนวยงานหรือสถาบันหรือองคกรที่เจาหนาที่
ของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหโดย
ทันทีในกรณีที่ไมสามารถคืนใหไดให เจ าหนาที่ของรั ฐผู นั้น สงมอบทรั พย สิน หรื อประโยชนดั งกลาวให เป นสิ ทธิ ของ
หนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรื อ
ประโยชนดังกลาวเลย ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา
ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเปน
กรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือ
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ประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนสวนผูที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการในองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงที่ไมมีผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอนใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อ
ดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น
ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถิ่นที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก แลวแต
กรณีเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ขอ 8 หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับ
ผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
1.สวนคําปรารภไดกลาวถึงคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐ ๙ ประการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ๙ ขอ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
2. หมวด ๒ ขอ ๕ ให ขา ราชการต องแยกเรื่ องส ว นตั ว ออกจากตํ าแหน งหน าที่แ ละยึ ด ถือ ประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผูมี
บุญคุณสวนตัวมาประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติตอบุคคลนั้นตางจากบุคคล
อื่น เพราะความชอบหรือชัง
(๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอํานวย ความสะดวกของทางราชการไปเพื่อ
ประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาต โดยชอบดวยกฎหมาย
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(๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัวซึ่งกอใหเกิดความเคลือบแคลง
หรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบ ของหนาที่ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย
ใหขาราชการผูนั้น ยุติการกระทําดังกลาวไวกอนแลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใด แลวจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่น ในราชการรัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน หรือหนวยงานของรัฐขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลักในกรณีที่มีความขัดแยงระหวาง
ประโยชนของทางราชการหรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด
ตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
๓. หมวด๒ ขอ ๖ ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่
และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวมโดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือญาติของตน
ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม
เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป
(๒) ไมใชตําแหนงหรือการกระทําการที่เปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมีอคติ
(๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการการดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น
จะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
4.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
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